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Behoeften betreffende dubbele diagnose (verstandelijke beperking en bijkomende 

problemen op het vlak van geestelijke gezondheid: probleemgedrag en/of psychiatrische 
stoornissen) in België  

 

In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of Belgium 
provides an expert opinion on policy interventions for people with a dual diagnosis (intellectual 

disability and mental health problems) in Belgium. 
 

This report aims at providing policy makers and healthcare professionals with specific 
recommendations on healthcare economics,  the organisation or delivery of healthcare services 
and good clinical practice in order to preserve the rights and maintain the best possible quality 

of life for these vulnerable people. 
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SAMENVATTING  

Personen met een verstandelijke beperking die ook geestelijke gezondheidsproblemen hebben 
(probleemgedrag en/of psychiatrische stoornissen), hetgeen als een "dubbele diagnose" 
gedefinieerd wordt, hebben het nog steeds moeilijk om een dienstenaanbod te vinden dat aan 
hun behoeften voldoet, ondanks de verschillende initiatieven die de laatste jaren genomen 
werden. De FOD Volksgezondheid heeft daarom de Hoge Gezondheidsraad (HGR) verzocht 
om een advies te verstrekken waarin de behoeften van deze bevolkingsgroep bepaald worden 
en waarin meer bepaald de noodzaak tot het invoeren van gespecialiseerde ziekenhuisdiensten 
wordt geëvalueerd evenals de voorwaarden voor het inplanten ervan. Er wordt namelijk 
vastgesteld dat er bij crisissituaties vanuit het netwerk vaak een beroep op ziekenhuizen 
gedaan wordt, maar dat de opvangcapaciteiten en de middelen die ter beschikking staan ruim 
onvoldoende zijn. De problematiek is echter complex, want de beoogde bevolkingsgroep is 
bijzonder heterogeen en de gespecialiseerde ziekenhuisdiensten mogen niet het enige 
antwoord zijn. De ad-hocwerkgroep heeft geprobeerd om de gestelde vragen te beantwoorden 
en hierbij een globale, geïntegreerde en onderbouwde aanpak te hanteren. Dit heeft tijd 
gevergd en heeft tot een lijvig rapport geleid.  
De werkgroep heeft zich in een eerste fase toegelegd op het omvangrijke werk van het houden 
van hoorzittingen (vertegenwoordigers van ouders en de gehandicaptensector: AWIPH2, 

                                                
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 
2 Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées 
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PHARE3, VAPH4). Er werd ook per brief contact opgenomen met de Algemeen afgevaardigde 
voor de rechten van het kind van de Franse gemeenschap, het Kinderrechtencommissariaat, 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen, de Dienststelle für Personen mit Behinderung en de 
bevoegde administraties voor onderwijs. Hiernaast werd de wetenschappelijke literatuur 
geraadpleegd en een buitenlandse expert. 
Deze werkzaamheden hebben aangetoond dat deze personen, net als ieder ander, een zo 
goed mogelijke levenskwaliteit nastreven en dat ze daarom, en meer bepaald op het vlak van 
lichamelijke en geestelijke gezondheid, dezelfde behoeften hebben als iedereen hebben. 
Hoewel België het VN-Verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap geratificeerd 
heeft, waarin bepaald wordt dat personen met een handicap recht hebben op toegang tot zorg 
en hoewel het de huidige tendens is om ook voor hen een daadwerkelijke deelname aan de 
maatschappij na te streven, lijkt het erop dat deze personen nog steeds moeilijk toegang 
verkrijgen tot de diensten waaraan ze behoefte hebben. Bovendien wordt er vaak geëist dat 
deze personen zich aan de diensten aanpassen, in plaats van omgekeerd en wordt er geen 
rekening gehouden met hun specifieke moeilijkheden (in het bijzonder op het vlak van 
communicatie), wat zich vaak vertaalt in probleemgedrag. Het beter inspelen op hun behoeften 
zou het probleemgedrag kunnen doen afnemen en dus ook uitsluitingen die hier vaak het 
gevolg van zijn kunnen doen voorkomen. Om deze tekortkomingen te verhelpen verstrekt de 
HGR drie belangrijke aanbevelingen:  
 

A. Verbeter de toegang tot de diensten voor deze personen door een netwerk uit te 
bouwen dat garantie biedt op een volledig zorgcircuit op het terrein. Dit netwerk moet 
alle sectoren omvatten (geestelijke gezondheid, gezondheid, handicap, onderwijs, werk, 
jongerenhulp, justitie) inclusief zijn en de persoon centraal plaatsen.   
 

B. Verbeter de opleiding van het personeel van alle diensten en zorg ervoor dat ze 
nadenken over de praktijken die ze gebruiken. Op dit vlak worden de interventies en de 
voor deze doelgroep beschikbare richtlijnen voor een goede praktijkvoering in dit advies 
opgesomd. 
 

C. Voorzie in gespecialiseerde plaatsen voor de meest complexe gevallen. De HGR 
preciseert ook hoe de gespecialiseerde diensten (ziekenhuis-, revalidatie- en 
verblijfdiensten) georganiseerd zouden moeten worden. Deze gespecialiseerde plaatsen 
mogen echter niet het werk vervangen van de reguliere diensten als deze een gepast 
aanbod kunnen bieden en deze derde aanbeveling mag niet onafhankelijk van de twee 
andere worden opgevolgd: het verbeteren van de toegang en de geschiktheid van alle 
diensten (door het vormen van het personeel en het uitbouwen van netwerken) zijn 
immers noodzakelijke voorwaarden om te vermijden dat deze gespecialiseerde plaatsen 
de enige mogelijkheid voor deze personen zouden worden en dan ook zeer snel 
ontoereikend zouden zijn. 

 
Sleutelwoorden 
 
Keywords Mesh terms* Sleutelwoorden Mots clés Stichworte 
Intellectual 
Disability 
 

Intellectual 
Disability 
 

Verstandelijke 
beperking 

Déficience 
intellectuelle 

Geistige 
Behinderung 

Mental health Mental health Geestelijke Santé mentale Geistige 
                                                
3 Personne Handicapée Autonomie Recherchée 
4 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
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gezondheid Gesundheit 
Challenging 
behavior 

Challenging 
behavior 
 

Gedragsproblee
m 

Trouble du 
comportement 

Verhaltensstörun
g 

Dual diagnosis  Dubbele 
diagnostiek 

Double 
diagnostic 

Doppeldiagnose 

Right   Rechten Droits  Rechte  
Care organization Health Care 

Economics and 
Organizations or 
Delivery of Health 
Care 

Organisatie van 
de zorg 

Organisation 
des soins 

Organisation der 
Versorgung 

Quality of life Quality of life Levenskwaliteit Qualité de vie Lebensqualität 
* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for 
indexing articles for PubMed. 
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ABREVIATIONS ET SYMBOLES 
 
AAIDD  American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 
AWIPH Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées 
CGG  Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg  
DD  Dubbele Diagnose 
DSM 5  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition 
HGR  Hoge Gezondheidsraad   
IBM  Inrichting tot Bescherming van de Maatschappij 
IBW   Initiatieven van Beschut Wonen  
IWSM  Waals Instituut voor Geestelijke Gezondheid 
MIC  Mobiele Interventiecel 
NICE  National Institute for Health and Care Excellence 
NRZV  Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen  
PHARE Personne Handicapée Autonomie Recherchée 
PVT   Psychiatrische Verzorgingstehuizen 

PZT  Psychiatrische Zorg Aan Patiënten In De Thuissituatie 
RIZIV  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 
SWPBS School-Wide Positive Behavior Support  
VAPH   Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

WHO  World Health Organisation  
 

1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
Personen met een verstandelijke beperking staan voor vele uitdagingen en vooral als ze daar 
bovenop nog geestelijke gezondheidsproblemen hebben. Eigen aan deze personen is dat ze 
door hun beperkte cognitieve, communicatieve en emotionele vaardigheden moeilijk de 
problemen kunnen verwoorden die ze in hun dagelijkse leven tegenkomen en hieruit kunnen 
dan ook gedragsproblemen (GP) ontstaan (lichamelijk en/of verbaal geweld, allerhande 
vernielingen, zelfverminking, enz.). Deze situatie is een bron van lijden voor deze personen en 
hun familie. Het leidt tot onbegrip bij sommige zorgverstrekkers en ook bij de samenleving, en 
soms worden ze uitgesloten van diensten die voor hen bestemd zijn.  
‘Dubbele diagnose’ bestrijkt het thema van personen met een verstandelijke beperking en 
problemen inzake geestelijke gezondheid. Sinds de paradigmawissel dat deze personen geen 
patiënten zijn maar burgers blijkt tegelijk dat dit niet uitsluit dat zij – zoals iedere burger – ook 
problemen kunnen hebben inzake geestelijke gezondheid. Uit alle studies blijkt dat deze 
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personen kwetsbaarder zijn voor dergelijke problemen (Galli-Carminati, 2000). Bovendien 
worden we geconfronteerd met de feiten dat dergelijke problemen zich alsmaar vroeger, 
ernstiger en complexer voordoen. 
Als samenleving staan wij voor een grote uitdaging om een toekomstgericht antwoord te 
formuleren op het probleem van de ‘dubbele diagnose’. Op dit ogenblik ontbreekt het ons aan 
een afdoend en aangepast antwoord en aangepaste middelen overeenkomstig de huidige 
leidende principes in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en de 
ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de wetgevende kaders ter zake. 
In de praktijk bestaan er op dit ogenblik grote verschillen van regio tot regio. De nood blijkt 
alleszins het grootst in Brussel, de hoofdstad van Europa. 
Om een antwoord te bieden op deze bekommernis hebben de afgelopen jaren verschillende 
overheden, instellingen en verenigingen (zie verder voor een beschrijving) meerdere initiatieven 
genomen. 
De HGR ontving in 2014 het verzoek om de behoeften van deze populatie te bestuderen van de 
FOD Volksgezondheid die erop wees dat het ter beschikking stellen van Mobiele 
Interventiecellen (MIC’s) soms niet volstaat en dat er, wanneer de ernst van de stoornis het 
vereist, een ziekenhuisopname (of time-out) overwogen moet worden. We stellen in dit verband 
vast dat er in tal van regio's geen gespecialiseerde ziekenhuisopname mogelijk is.  
 
Het is de bedoeling om in dit advies een antwoord te geven op de drie gestelde vragen rond de 
diensten die voor deze personen beschikbaar zijn: a) wat zijn de behoeften van de doelgroep; 
b) wat is het aanbod inzake gespecialiseerd ziekenhuisverblijf met het oog op de eventuele 
noodzaak van ziekenhuisbedden voor dubbele diagnose, en c) welke indicaties kunnen er 
worden voorgesteld voor de inplanting van deze ziekenhuisbedden (waar en hoe). Op basis 
hiervan kan de minister voor de komende jaren een reeks beslissingen treffen inzake de 
behoeften van de doelgroep die steunen op valide wetenschappelijke elementen.  
 

2. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
2.1 Methodologie 

Om een globaal, coherent en waar mogelijk wetenschappelijk gevalideerd antwoord te bieden 
op dit probleem waarmee zowel de families als de openbare instellingen geconfronteerd 
worden, werd een ad-hoc werkgroep opgericht met deskundigen in de volgende disciplines: 
psychiatrie, psychologie, psychotherapie, neuropediatrie, kinderpsychiatrie, neuropsychologie, 
orthopedagogie, antropologie, sociologie en rechten. De experten van de werkgroep hebben 
een algemene belangenverklaring en een ad-hoc verklaring ingevuld en de Commissie voor 
Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 
 
De werkgroep heeft meerdere stappen ondernomen om actuele informatie te verzamelen rond 
zowel de relevante rechten en waarden, alsook interventiepraktijken.  
 
De groep heeft betreffende deze problematiek een hoorzitting gehouden met meerdere partners 
(vertegenwoordigers van personen met een beperking, ervaringen van MIC’s en andere 
structuren, diensten in de geestelijke gezondheidszorg, diensten voor personen met een 
verstandelijke beperking, diensten i.v.m. de rechten van personen met een handicap, onderwijs, 
ziekte-en invaliditeitsverzekering, Duitstalige Gemeenschap). Bij de Nationale Raad voor 
Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV) werd er informatie opgevraagd en er werden ook 
verschillende rapporten opgevraagd die in België in het kader van de hervorming van de 
geestelijke gezondheidszorg werden opgesteld. Voorts werd het VN-verdrag voor de rechten 
van personen met een handicap geraadpleegd (2006), dat door België op 2 juli 2009 
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geratificeerd werd, en meer bepaald artikel 25 betreffende de toegang van personen met een 
handicap tot "alle passende maatregelen". 
 
De werkgroep heeft ook kennis genomen van de internationale wetenschappelijke literatuur 
over de prevalentie van deze populatie, de beschikbare diagnose-instrumenten, integratieve 
modellen voor gedrags- en psychiatrische problemen, interventies bij personen met een 
verstandelijke beperking om gedragsproblemen te doen afnemen of verdwijnen, met als 
vanzelfsprekend doel het ondersteunen van diensten ter bevordering van "de volwaardige 
deelname van deze personen aan het sociale leven en dit vanuit een perspectief van 
gelijkwaardigheid ". 
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit 
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties die 
in deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten. 
 
Gezien de complexiteit van de problematiek, de heterogeniteit van de populatie in kwestie en 
het belang van een globale en geïntegreerde aanpak om de vragen te beantwoorden, nam de 
uitwerking van het advies en de aanbevelingen veel tijd in beslag en resulteerde dit in een lijvig 
rapport waarbij de groep streefde naar volledigheid en gedetailleerdheid.  
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies tenslotte gevalideerd door 
het College. 

 
2.2. Uitwerking 

2.2.1 Inleiding 
 

2.2.1.1 Terminologie 
 
De gebruikte termen om de personen aan te duiden waarop dit advies betrekking heeft, zijn 
talrijk: gehandicapte personen, personen met een beperking, patiënten, kinderen, jongeren met 
specifieke behoeften, gehandicapten, enz. Tijdens hun leven zullen ze een beroep doen op 
verschillende diensten uit zowel de sectoren "handicap", "gezondheid" of "onderwijs" als uit 
andere sectoren (huisvesting, werk, vrije tijd, enz.). Maar hun "persoonlijkheid" reikt verder dan 
hun beperking of geestesstoornis! Zij zijn in de eerste plaats "personen"! 
 
Gezien dit advies over een onderwerp gaat dat verschillende sectoren aanbelangt (gezondheid, 
sociale zaken, onderwijs ...), waarvan de afhankelijke administraties en diensten niet 
noodzakelijk dezelfde terminologie gebruiken is het in eerste instantie belangrijk om het eens te 
zijn over de gebruikte termen en een gemeenschappelijke terminologie te vinden die de 
werkzaamheden in een netwerk vergemakkelijken. 
De HGR stelt ook voor om een niet-stigmatiserende woordenschat te gebruiken en te praten 
over "personen, kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking, een geestesziekte of -
stoornis ...", tenzij wanneer het een citaat betreft.  
 
Verstandelijke beperking 
Op dit ogenblik worden de woorden "verstandelijke beperking, mentale beperking, mentale 
handicap en mentale achterstand" het vaakst gebruikt. Deze termen kunnen als synoniemen 
opgevat worden met elk hun nuances die voortkomen uit hun semantische bijzonderheden en 
hun gebruik doorheen de tijd.  
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In het algemeen lijkt bij het Engelstalig publiek de woordgroep "mental retardation" (mentale 
achterstand of retardatie) in onbruik te zijn geraakt, terwijl "déficience intellectuelle" 
(verstandelijke beperking) steeds meer de voorkeur krijgt bij Franstaligen naar aanleiding van 
de vertaling van de Amerikaanse gids "Intellectual disability : definition, classification and 
systems of support" door een Quebeciaans team (AAIDD, 2011).  
 
Handicap  
Het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap definieert personen met een 
handicap als: "personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke 
beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels, sociale en fysieke, kunnen beletten 
volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de 
samenleving". 
Het belang van deze definitie is dat niet alleen de beperkingen in aanmerking worden genomen, 
maar ook de wisselwerking met drempels op het vlak van gedrag (sociale drempel) en 
omgeving (fysieke drempel). Dit laatste verdient onze aandacht en op dit vlak moeten 
aanpassingen worden doorgevoerd. Bovendien wordt de persoon in het perspectief geplaatst 
om "volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de 
samenleving". Met andere woorden de doelstelling van de interveniërende partijen bestaat erin 
om de vaardigheden van deze personen te verbeteren en daarbij de drempels te overwinnen op 
het vlak van "gedrag en omgeving" die hen kunnen beletten om "volledig, daadwerkelijk en op 
voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving". 

2.2.1.2 Definitie  
 

Zowel in het Engelstalige als Franstalige taalgebied wordt gebruik gemaakt van de omschrijving 
‘Dual Diagnosis’ - ‘double diagnostic’ (DD, dubbele diagnose).  
Het concept dubbele diagnose geeft de indruk dat het een homogene groep betreft, maar in de 
praktijk wordt onomstotelijk vastgesteld dat het om een groep gaat die (minstens) op drie 
verschillende vlakken heterogeen is en waarvan de grenzen doorgaans vaag zijn (heterogeniteit 
op het vlak van verstandelijke beperking, psychiatrische pathologieën en gedragsproblemen, 
eenmalig of terugkerend).  
Hoewel deze associatie nuttig is voor vele beroepsbeoefenaars, houdt de associatie tussen een 
"verstandelijke beperking" en "gedragsproblemen" ook het risico in dat door het etiket 
"gedragsproblemen" de persoon die door zijn beperking al gestigmatiseerd wordt, nog meer 
gestigmatiseerd wordt en dit bemoeilijkt verder de juiste oriëntatie naar de meest geschikte 
zorgverlening. 
Tot slot merken we op dat de term "dubbele diagnose" ook in een bredere zin gebruikt wordt in 
de geestelijke gezondheidszorg om een comorbiditeit aan te duiden, bijvoorbeeld de associatie 
tussen een psychose en verslavingen bij eenzelfde persoon. Deze bredere betekenis is hier 
echter niet van toepassing. 
 
Alvorens over te gaan tot een technisch precieze omschrijving zijn volgende preliminaire 
bedenkingen in deze belangrijk : 
 

- Gaat het wel degelijk om diagnostiek strictu sensu enerzijds en om diagnostiek in louter 
medische zin anderzijds?  Wetende dat alles wat mensen met een beperking aangaat  
zich situeert in het welzijnsveld en men wat het begrip ‘handicap’ betreft, vanuit 
orthopedagogische hoek en vanuit de disability studies, expliciet niet meer uitgaat van 
een  medisch - maar een burgerschapsparadigma. 
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- Dit hangt samen met het méér institutioneel gegeven dat ‘dubbele diagnostiek’ 
misschien in eerste instantie aangeeft dat het gaat om verschillende administratieve 
sectoren, verschillende politieke bevoegdheden die levensfeitelijk samenkomen in de 
persoon met een verstandelijke beperking en problemen inzake geestelijke gezondheid.  

Om spraakverwarring qua dienstverlening te voorkomen is het dus belangrijk om vanuit een 
integrale en integrerende visie de thematiek en doelgroep te verduidelijken. Immers wanneer 
men de doelgroep technisch  probeert te omschrijven zijn er altijd een aantal elementen die 
men in deze omschrijving van “de dubbele diagnose” wil betrekken, namelijk de verstandelijke 
beperking, de gedragsproblemen en de psychiatrische of psychische problemen. Dit leidt 
dikwijls tot verwarrende discussies. Wat verstaat men onder een verstandelijke beperking? 
Moet het gaan om psychiatrische problemen en gedragsproblemen die tegelijkertijd 
voorkomen? Is een psychiatrisch probleem een gedragsprobleem? Zijn alle gedragsproblemen 
ook psychiatrische problemen? Opdat het advies niet het voorwerp zou zijn van dergelijke 
verwarrende discussies proberen we de verschillende elementen  van de 
doelgroepomschrijving te verduidelijken. 
 
Verstandelijke Beperking 
 
Hoewel zowel de definitie van de American Association on Intellectual and Developmental 
Disabilities (AAIDD) als DSM5 zeer helder zijn in de omschrijving van wat een verstandelijke 
beperking is, blijft  er zeker waar het volwassenen betreft nog heel wat verwarring in het 
werkveld.  
 
Zowel de definitie van de AAIDD, als DSM5 leggen sterk de nadruk op het feit dat het moet 
gaan om een ontwikkelingsstoornis die het algemeen vermogen om te leren aantast in die mate 
dat mensen ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven. Vermits het om een 
ontwikkelingsstoornis gaat moet dit al vastgesteld zijn voor de leeftijd van 18 jaar.  
 
Een verminderde intelligentie (IQ<70), problemen op vlak van adaptieve vaardigheden5 die hier 
mee samenhangen, voor de leeftijd van 18 zijn dan ook de drie criteria van de definitie de 
gezamenlijk moeten voorkomen. 
 
Op volwassen leeftijd zijn er echter heel wat mensen, die om allerhande redenen ofwel 
intellectueel lager functioneren dan dit het geval was tijdens hun ontwikkelingsperiode of die 
omwille van allerhande redenen ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven. Bij hen 
komen de drie criteria echter niet gezamenlijk voor.   
 
Het nagaan of aan de drie criteria voldaan wordt is zeker op volwassen leeftijd niet altijd 
eenvoudig. Een zeer werkbare richtlijn is terug te vinden in de classificerende diagnostische 
protocollen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Om te 
kunnen spreken van een verstandelijke handicap (verstandelijke ontwikkelingsstoornis) 
hanteren zij volgende richtlijnen: 
 

- Is de verstandelijke handicap vastgesteld voor de leeftijd van 18 jaar?  
- Is intelligentie gemeten met een kwalitatief goede individuele intelligentietest?  
- Zijn de resultaten van de intelligentiebepaling nog actueel?  

                                                
5 par ceci, on entend l’ensemble des compétences conceptuelles, sociales et pratiques nécessaires à une 
personne pour fonctionner de façon autonome dans sa vie de tous les jours. Certains voient dans ce 
critère l’élément le plus important pour poser le diagnostic de déficience mentale. 
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- Is de sociale aanpassing gemeten met een kwalitatief aanvaardbare schaal?  
- Is de evaluatie multidisciplinair gebeurd? 
- Heeft een arts onderzocht of er bijkomende medische problemen zijn? 
- Is de schoolloopbaan beschreven en werd nagegaan of deze in overeenstemming is met 

de verstandelijke handicap?6 
 

Een afwegen van bovenstaande criteria lijkt ons ook op volwassen leeftijd te leiden tot een 
correcte diagnose verstandelijke beperking.  
 
Om tot de doelgroep van het advies te behoren moet er naast deze verstandelijke beperking 
ook sprake zijn van bijkomende gedrags, psychische of psychiatrische problemen. Ook hier 
proberen we tot een duidelijke omschrijving te komen. 
  
Gedragsproblemen/psychiatrische problemen/psychische problemen 
 
Ook over deze begrippen is er in het werkveld  zeer veel verwarring. Een verwarring die te 
maken heeft met volgende elementen: 
 

- Het gaat bij personen met een verstandelijke beperking om een complex geheel van 
elkaar beïnvloedende factoren. Naast de biologische, sociale, psychologische en 
omgevingscomponenten spelen bij hen ook nog ontwikkelingsfactoren een rol. Het 
onderscheid tussen gedragsprobleem, psychiatrisch probleem of psychisch probleem is  
omwille van deze elkaar beïnvloedende factoren moeilijk te maken. Vaak gaat het 
bovendien om een combinatie van deze drie.  

- Hun beperkte communicatieve en cognitieve vaardigheden bemoeilijken het inzicht in hun 
gedachten en gevoelens. Net op deze introspectievaardigheden zijn zeer veel criteria van 
psychiatrische diagnoses gericht 

- Hierdoor verschijnen psychiatrische problemen bij mensen met een verstandelijke 
beperking aspecifiek en vaak onder de vorm van één of ander gedragsprobleem 

- Om toch de nodige informatie te verzamelen en zich niet louter te baseren op een klinisch 
interview, doet men vaak beroep op informatie van direct betrokkenen. Ook zij hebben 
echter minder toegang tot gedachten en gevoelens van de persoon met een 
verstandelijke beperking en zullen zich in eerste instantie richten op wat zijn zien, namelijk 
het gedrag.  

Om de complexiteit van deze elkaar beïnvloedende factoren te vatten en op zoek te gaan naar 
verklarende factoren in het ontstaan en voortbestaan van probleemgedrag reiken de auteurs 
van de Europese richtlijnen een schema aan dat tegelijkertijd overzichtelijk is en aandacht 
vraagt voor deze complexiteit7. 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Classificerende diagnostische protocollen,VAPH, ww.vaph.be/vlafo/ download/ nl/8229547 / bestand,p10. 
  
7 Došen et al., 2008; Nederlandse bewerking: Ad van Gennep 
Richtlijnen en principes voor de praktijk. Beoordeling, diagnose, behandeling en bijbehorende 
ondersteuning voor  mensen met verstandelijke beperkingen en probleemgedrag 
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Schema 1 : Syntheseschema van factoren met betrekking tot gedragsproblemen en 
psychiatrische stoornissen (Došen et al., 2008) 

 
 
Dit schema geeft aan dat het verband tussen probleemgedrag en psychiatrisch probleem niet 
zo eenduidig is. Het één kan leiden tot het andere en omgekeerd. Ze kunnen ook naast elkaar 
bestaan of samen voorkomen. Dit verband duidelijk maken vereist een multidisciplinaire 
aanpak, waarbij men niet allen dit verband probeert duidelijk te maken, maar ook gaat kijken 
naar welke factoren een rol spelen in het ontstaan en/of voorbestaan van het probleem. Deze 
factoren vindt men dan aan de linkerkant van het schema, waarbij een zeer duidelijke plaats 
wordt toegekend aan de ontwikkelingsfactoren die als het ware alle andere factoren mee 
beïnvloeden. Tot slot wordt er tussen de mogelijke verklaringsfactoren en de problemen ook 
aandacht gevraagd voor de condities. Met andere woorden is er eerder een oorzakelijk verband 
tussen de factoren en het vastgestelde probleem of gaat het eerder om een instandhoudend 
verband. 
 
Om niet vast te lopen in de discussie tussen wat nu een gedragsprobleem is en wat een 
psychiatrisch probleem, geven we zelf de voorkeur aan de term “geestelijke gezondheid”, omdat 
dit veel meer verbinding legt naar het begrip emotioneel welbevinden en elementen van het 
denken rond kwaliteit van leven. 
Voor alle duidelijkheid: voor ons omvat de term “problemen op vlak van geestelijke gezondheid” 
zowel het probleemgedrag als de psychiatrische stoornissen vermeld in het schema (Morisse et 
al., 2014). 
Helemaal aan de rechterkant van het schema zou je dan als het ware de problemen kunnen 
situeren die vanuit het oogpunt van geestelijke gezondheid indicaties kunnen zijn voor zorg 
(zowel ondersteuning als behandeling) namelijk het probleemgedrag, de psychiatrische stoornis 
en/of de wisselwerking tussen beide.  
 
In de middenas ziet men als het ware drie facetten van elk individu en tevens mogelijke 
invalshoeken  bij het zoeken naar verklaringsfactoren.  
 
Helemaal links ziet men de ontwikkelingsfactoren die men bij een persoon met een 
verstandelijke beperking altijd in rekening moet brengen. 
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In internationale publicaties en vooral in Angelsaksische publicaties wordt al langer dan tien jaar 
het begrip "uitdagend gedrag" naar voren geschoven (Challenging behaviors) (Emerson, 
2001; Banks 2003; Emerson & Einfeld, 2011). Dit ter vervanging van vage benamingen zoals 
"gedragsproblemen", "problematisch gedrag" of "probleemgedrag". Emerson en Einfeld (2011) 
stellen een explicietere definitie voor: "cultureel abnormaal gedrag met een dergelijke intensiteit, 
frequentie of duur dat het de fysieke veiligheid van de persoon of die van anderen in gevaar kan 
brengen of een gedrag dat kan leiden tot de ernstige beperking of ontzegging van toegang tot 
gewone gemeenschapsfaciliteiten" (“culturally abnormal behaviour(s) of such an intensity, 
frequency or duration that the physical safety of the person or others is likely to be placed in 
serious jeopardy, or behaviour which is likely to seriously limit of, or result in the person beeing 
denied access to, ordinary community facilities” in Emerson, 1995, 2001). 
Het grootste belang van deze definitie ligt erin dat de stoornis niet louter als een individuele 
stoornis beschouwd wordt, maar als een stoornis die in verband staat met een interpersoonlijke 
en sociale context, en dus een uitdaging vormt voor de diensten. M.a.w. de handicap wordt niet 
meer vanuit een medisch paradigma maar vanuit een burgerschapsparadigma begrepen. Heel 
wat problemen inzake geestelijke gezondheid dienen dus niet geobjectiveerd te worden in de 
patiënt, maar gezien te worden als een gegeven in de relatie. Het is essentieel om rekening te 
houden met de sociale en culturele context van het uitdagend gedrag. Bijvoorbeeld, roepen of 
schreeuwen is in een voetbalmatch toegelaten, maar niet tijdens conferenties! Het begrip wijst 
in het bijzonder op een soort gedrag dat leidt tot een zeer problematische levenskwaliteit of een 
uitsluiting van gewone diensten.  
Het uitdagend gedrag kan begrepen worden als een aanpassingsreactie (ten minste op korte 
termijn) op uitdagende situaties. Bijvoorbeeld: een kind zal agressief gedrag vertonen om zich 
te verdedigen tegen bedreigingen van vrienden. Dit kind kan dit agressief gedrag verder blijven 
toepassen in andere situaties. 
Dit gedrag is ook voor de personen zelf uitdagend, want als ze geen goede band hebben met 
de beroepsbeoefenaars zal het bijna onmogelijk zijn om dit gedrag aan te passen – vooral als 
men bij voorkeur straffende procedures gebruikt. 
Op te merken valt dat dit uitdagend gedrag geen synoniem is voor een psychiatrische stoornis 
zoals angst of depressie. Daarom is het essentieel dat in alle facetten (beeldvorming, preventie, 
behandeling en begeleiding) wordt vertrokken vanuit een globale coherente visie op de 
geestelijke gezondheid (zie schema 1 pagina 8). 
Gezien de omvang van deze uitdaging voor de beroepsbeoefenaars, de diensten en de persoon 
met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis en uitdagend gedrag, moet 
er hiermee rekening worden gehouden in deze analyse, omdat deze uitdaging nauw 
samenhangt met de vraag naar constructievere antwoorden.  
 
Dit zal o.a. verregaande gevolgen hebben voor de prevalentiestudies en de zeer uiteenlopende 
resultaten ivm met incidentiegegevens.  Deze invalshoek  impliceert immers dat afhankelijk van 
de eigen draagkracht bepaalde problemen zich méér of minder voordoen. Incidentiegegevens 
zijn immers ook  minder objectiveerbaar dan we denken want relationeel ingebed. 
 
Rekening houdende met al het voorgaande zouden we de doelgroep waarop dit advies 
betrekking heeft dan ook als volgt willen omschrijven: 
 
Personen met een verstandelijke beperking (verstandelijke ontwikkelingsstoornis) en 
bijkomende problemen op vlak van geestelijke gezondheid (probleemgedrag en/of 
psychiatrische stoornissen). 
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2.2.1.3 Epidemiologie 
 

2.2.1.3.1 Beperking - algemeen 
 
In het rapport van de WGO, nl World Report on Disability geeft men aan hoe moeilijk en 
complex het is om “het hebben van een beperking” te omschrijven. Enkele citaten die te lezen 
zijn in dit rapport: 
 
“Disability is part of the human condition. Almost everyone will be temporarily or permanently 
impaired at some point of life, and those who survive to old age will experience increasing 
difficulties in functioning. Most extended families have a disabled member, and many non-
disabled people take responsibility for supporting and caring for their relatives and friends with 
disabilities. Every epoch has faced the moral and political issue of how best to include and 
support people with disabilities.” (WHO, 2011). 
 
“Disability is complex, dynamic, multidimensional, and contested” (WHO, 2011). 
 
“The transition from an individual, medical perspective to a structural, social perspective has 
been described as the shift from a “medical model” to a “social model” in which people are 
viewed as being disabled by society rather than by their bodies. The medical model and the 
social model are often presented as dichotomous, but disability should be viewed neither as 
purely medical nor as purely social: persons with disabilities can often experience problems 
arising from their health condition. A balanced approach is needed, giving appropriate weight to 
the different aspects of disability.” (WHO, 2011). 

Rekening houdend met al deze facetten van “het hebben van een beperking”, is het niet 
eenvoudig om iets te vertellen over de prevalentie van deze problematiek en kunnen 
prevalentiecijfers hoogstens een schatting zijn op een bepaald moment. In het rapport wordt op 
basis van een verschillende instrumenten en verschillende methodes over heel wat landen een 
schatting gemaakt. Men komt uit op een cijfer van 15% van de wereldbevolking die één of 
andere vorm van een beperking zou hebben (WHO, 2011). 

2.2.1.3.2 Geestelijke gezondheid – algemeen 
 
Cijfers over de problemen op het vlak van geestelijke gezondheid zijn om dezelfde redenen ook 
hoogstens een schatting.  
De WGO meldt dat "Volgens peilingen in de ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden meer 
dan 25% van de bevolking een of meerdere mentale of gedragsstoornissen in hun leven 
ontwikkelt (Regier et al., 1988; Wells et al., 1989; Almeida-Filho et al., 1997)". Deze schatting 
betreft de gehele algemene bevolking. 

In een rapport van de WGO vinden we ook cijfers terug voor België. Het rapport is gebaseerd 
op interviews uitgevoerd in 14 landen en dit tussen 2001 en 2003. Voor België zou men  
uitkomen op een jaarprevalentie van 12% (WHO, 2004). 

Er zijn voor de totale populatie geen gegevens beschikbaar die in overeenstemming zijn met het 
begrip « challenging behaviour », zoals dit beschreven is bij de doelgroep. Het wordt wel 
beschreven bij andere deelpopulaties onder meer bij kinderen en jongeren, mensen met 
autisme, mensen met dementie.   



 

 
Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 13 − 

2.2.1.3.3 Verstandelijke beperking 
 
In de algemene bevolking wordt geschat dat 1 tot 3% een verstandelijke beperking heeft. 
Volgens de Orde van de Psychologen van Quebec, die omtrent dit onderwerp in 2007 een 
synthesedocument publiceerde, wordt de prevalentie van een verstandelijke beperking 
historisch op ongeveer 3% van de algemene bevolking geschat.  Dit aandeel verschilt en 
situeert zich eerder rond de 1% wanneer effectief rekening wordt gehouden met significante 
beperkingen in het aanpassingsgedrag, een noodzakelijk criterium voor de diagnose van 
een verstandelijke beperking (Baroff, 1982; Mercer, 1973; Tassé en Morin 2003). 
 
Voor de Belgische bevolking komt dit neer op ongeveer 112.000 tot 336.000 personen, 
naargelang men voor de berekening 1% of 3% neemt. 
Deze ruwe schatting is voornamelijk gebaseerd op de verdeling van intelligentie binnen een 
populatie. 
 
In 2013 hebben Maulik et al. zich gebaseerd op 52 studies over dit thema tussen 1980 en 2009 
om een meta- analyse over de prevalentie van een verstandelijke beperking uit te voeren. Zij 
kwamen op een gemiddelde prevalentie van 10,37/1000. Er werden wel duidelijke verschillen 
vastgesteld tussen de landen met hogere inkomens en landen met lagere inkomens. In deze 
laatste landen ligt het prevalentiecijfer hoger, terwijl dit bij de landen met de hogere inkomens 
lager ligt (Maulik et al., 2013). 
Op het Nationaal Kompas Volksgezondheid in Nederland vindt men schattingen voor 
Nederland. Daar gaat men uit van een prevalentiecijfer van 8.5/1000.8  
 
 

2.2.1.3.4 Geestelijke gezondheid (gedragsprobleem en/of 

psychiatrische stoornissen) en verstandelijke beperking  
 
Wanneer we het dan hebben over problemen op vlak van geestelijke gezondheid in combinatie 
met een verstandelijke beperking, wordt spreken over prevalentie nog een stuk moeilijker, 
omdat men meestal moet afgaan op het gedrag en gedrag nu eenmaal zeer verschillende 
betekenissen kan hebben. Bovendien over welk gedrag hebben we het dan.  
Grensoverschrijdend, sociaal onwenselijk, moeilijk te begrijpen, probleemgedrag, het zijn 
allemaal manieren om gedrag te benoemen dat we als problematisch ervaren. Wat nu precies 
het probleem is met dit type gedrag wordt echter bepaald door de sociale, culturele, ethische, 
persoonlijke, juridische, enz. referentiekaders waaraan het gedrag in kwestie afgetoetst wordt. 
Het probleemgedrag dient dus gezien te worden als een gegeven in de relatie met de persoon 
met een beperking en zijn omgeving. Deze invalshoek impliceert dat ook ,afhankelijk van de 
draagkracht van de context, bepaalde problemen zich méér of minder voordoen. Uiteraard zal 
dit dan ook leiden tot grote verschillen in prevalentiecijfers afhankelijk van de context van 
waaruit men vertrekt. 
Het is enerzijds moeilijk om bij personen met een verstandelijke beperking de werkelijke 
prevalentie van dubbele diagnose in te schatten wegens "diagnostic overshadowing". De 
kenmerken van de verstandelijke beperking (in het bijzonder een beperkt 
communicatievermogen) verhinderen namelijk om de symptomen van een psychiatrische 
stoornis vast te stellen.  
Er is tevens ook een gebrek aan betrouwbare en valide instrumenten om onderliggende 
psychiatrische stoornissen op te sporen en te diagnosticeren.   
                                                
8 http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/psychische-
stoornissen/verstandelijke-beperking/hoe-vaak-komt-een-verstandelijke-beperking-voor/ 
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Anderzijds zijn er heel duidelijk gedragsproblemen die te maken hebben met andere factoren 
dan psychiatrische stoornissen.  
 
Hierdoor vindt men een zeer grote verscheidenheid van prevalentiecijfers in de literatuur, zoals 
hieronder te lezen valt: 
 
Waar men het wel over eens is, is dat bij mensen met een verstandelijke beperking problemen 
op vlak van geestelijke gezondheid (gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen)  
gedragsproblemen relatief vaak voor komen. Er bestaat een direct verband tussen het vaker 
voor komen van gedragsproblemen en de frequentie van psychische problemen binnen deze 
groep. Verschillende onderzoekers (Došen, 1990; Maes e. a.,2004) hebben er op gewezen dat 
geestelijke gezondheidsproblemen bij mensen met een beperking beduidend (3 tot 5 keer) 
hoger ligt dan bij normaal begaafde mensen, wat zich kan uiten uit in gedragspatronen zoals 
hier hoger vermeld.(bron: www.kennisplein.be) 
 
Uit een groot aantal studies blijkt dat de mogelijkheid op het ontwikkelen van geestelijke 
gezondheidsproblemen groter is bij deze personen dan in de algemene bevolking. Volgens de 
meeste statistieken betreft het 20% tot 30% van de personen met een verstandelijke beperking. 
Verschillende auteurs die in de jaren 1990-2000 naar dit onderwerp onderzoek hebben verricht, 
stellen echter dat de frequentie van psychopathologische stoornissen bij personen met een 
verstandelijke beperking kan variëren van 10 tot 80% (Galli-Carminati, 2002). Dit getuigt van de 
moeilijkheid om de omvang van deze problematiek precies af te bakenen.  
 
Dankzij de Minimale Psychiatrische Gegevens9 zijn er enkele cijfers beschikbaar voor personen 
met een verstandelijke beperking die in 2012 in psychiatrische ziekenhuisdiensten zijn 
opgenomen: in 2012 waren er in België 3,3% opnames (hetzij 2646) in A-diensten voor 
volwassenen met een verstandelijke beperking (voor 15% onder hen was dit de voornaamste 
diagnose). Hiernaast waren er 512 ziekenhuisopnames dag/nacht van kinderen met een 
verstandelijke beperking in psychiatrische diensten en op 31/12/2012 waren er 119 kinderen 
met een verstandelijke beperking in ziekenhuizen in België opgenomen. 
Meer specifiek in de K-diensten hadden 389 kinderen op 4226 (hetzij 9%) in 2012 een 
verstandelijke beperking (licht in de meeste gevallen (228)), hetgeen niet de voornaamste 
diagnose was.  
 

2.2.1.3.5 Geïnterneerden 
 
De gedetineerden en de geïnterneerden maken ook deel uit van de problematiek rond dubbele 
diagnose.  
De geïnterneerden, personen waarvan erkend werd dat ze niet in staat zijn controle te hebben 
over hun daden (volgens de Wet tot bescherming van de maatschappij, 1964), worden in 
Wallonië en Brussel georiënteerd naar een Inrichting tot Bescherming van de Maatschappij 
(IBM) om er een behandeling te ontvangen (Bergen, Doornik en Paifve). In afwachting van een 
plaats in een IBM wachten ze in de psychiatrische annex van de gevangenissen. In Vlaanderen 
worden geïnterneerden georiënteerd naar de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen 
(Merksplas, Turnhout, Gent, Antwerpen, Leuven en Brugge) of naar een psychiatrisch 
ziekenhuis dat over een Forensische afdeling beschikt (Rekkem, Zelzate en Bierbeek). 

                                                
9 De MPG (Minimale Psychiatrische Gegevens) is een verplichte registratie in alle Belgische psychiatrische 
ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen, in de initiatieven beschut wonen en de 
psychiatrische verzorgingstehuizen ter ondersteuning van het te voeren gezondheidsbeleid. 
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Een studie (Vicenzutto et al., 2015) verricht in een beveiligd ziekenhuis "Les Marronniers" te 
Doornik (N = 209) geeft aan dat 23,44% van de steekproef een dubbele diagnose heeft, 
namelijk een verstandelijke beperking en daarbij komend minstens een majeure 
geestesstoornis (DSM-IV). In het algemeen is bij geïnterneerden met een dubbele diagnose de 
prevalentie van een stoornis van As 1 hoger (m = 2,69; σ = 1,79) dan bij andere geïnterneerden 
(m = 1,78; σ = 1,72), de prevalentie van stemmingsstoornissen ligt bij hen aanzienlijk hoger. In 
Vlaanderen blijkt uit de gegevens van het Knowledge Centre Forensic Psychiatric Care (Kefor) 
dat onder 360 patiënten 22,5% een dubbele diagnose heeft. Bij deze geïnterneerden is de 
prevalentie as-I gemiddeld 1,67 (σ = 0,61). Bij de andere geïnterneerden is de prevalentie 1,46 
(σ = 0,66). De prevalentie van dubbele diagnose is dus 21,8% onder de 569 geïnterneerden uit 
het noorden en het zuiden van het land.  
Een studie van de Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten (NVHVG, 
2011) geeft aan dat de geïnterneerden niet genieten van een specifieke opvang. Uit het verslag 
blijkt ook de moeilijkheid inzake de opvolging van geïnterneerden die "wachten" in 
psychiatrische afdelingen waar het penitentiair personeel des te machtelozer staat ten opzichte 
van de problematiek van een verstandelijke beperking die gepaard gaat met een 
geestesstoornis. Hoewel observatie en een minimum aan zorg mogelijk is, is hun opdracht niet 
de zorgverlening. Welnu de wachttijd bedraagt gemiddeld 2 jaar (Saloppé et al, 2012) en kan 
soms zelfs langer dan drie jaar zijn (Observatoire International des Prisons, 2013).  
Op dit ogenblik bestaat er geen specifiek zorgtraject voor geïnterneerden met een dubbele 
diagnose. Het samengaan van majeure geestesstoornissen met een verstandelijke beperking 
brengt grote moeilijkheden met zich mee voor zowel de aanpak tijdens de internering als voor 
hun mogelijkheden tot re-integratie. In het ziekenhuis "Les Marronniers" is een mobiel team 
opgericht specifiek voor dubbele diagnose, het team Arcade. De opdracht ervan is het 
bevorderen van de re-integratie van geïnterneerden met dubbele diagnose die moeilijk of zelfs 
onmogelijk is wegens de dubbele pathologie, maar ook door de stigmatisering ten gevolge van 
het statuut van "geïnterneerde".   
Wat betreft de gedetineerden in gevangenissen bestaat er op federaal niveau geen 
psychiatrische epidemiologische studie. Voor geïnterneerden in een gevangenisomgeving 
bestaan er in België cartografische syntheses (Eeman et Cuvelier, 2013; Deckers et al, 2013). 
Maar het is niet mogelijk om op basis hiervan de prevalentie van dubbele diagnose te 
analyseren volgens een internationale classificatie.  
 
We besluiten dat het heel belangrijk is om rekening te houden met een dubbele diagnose in de 
geïnterneerde bevolking, zowel bij de aanpak van deze patiënten tijdens hun internering als in 
het kader van hun re-integratie.  Voor gedetineerden is het in aanmerking nemen van een 
dubbele diagnose evenzeer belangrijk, maar door het gebrek aan cijfers over de prevalentie in 
de veroordeelde populatie is het niet mogelijk om de omvang van de te nemen maatregelen te 
beoordelen.  
  

2.2.2 Rechten 
 
Het Verdrag voor de rechten van personen met een handicap (VN, 2006) is door België 
geratificeerd en trad in werking op 1 augustus 2009, terwijl het Internationaal verdrag voor de 
rechten van het kind (IVRK - VN, 1989) sinds 15 januari 1992 in België van kracht is. Bij het 
beoordelen van de specifieke behoeften van personen met een dubbele diagnose en het 
analyseren van de noodzakelijke kenmerken voor hun zorgverlening moet er rekening worden 
gehouden met de principes in deze teksten. Om de problemen en de mogelijke oplossingen 
beter te identificeren opdat deze rechten in België volledig worden nageleefd, heeft de HGR om 
het advies gevraagd van het Interfederaal Centrum voor gelijkheid van kansen, de Algemeen 
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afgevaardigde voor de rechten van het kind van de Franse Gemeenschap en aan het 
Kinderrechtencommissariaat.  
Het Centrum voor gelijkheid van kansen herinnert in zijn antwoord eraan dat het belangrijkste 
principe de volledige en daadwerkelijke participatie is: het advies van de directe betrokkenen 
moet worden gehoord wanneer er maatregelen worden uitgewerkt die op hen betrekking 
hebben. Personen met een handicap hebben ook het recht om binnen de samenleving te leven: 
ze moeten zelf kunnen kiezen waar ze wonen, met wie en hoe ze hun leven willen inrichten. Om 
te kunnen bereiken dat dit recht volledig wordt nageleefd, moeten de wachtlijsten worden 
weggewerkt, en moeten de ondersteuningsdiensten binnen de samenleving voldoende zijn.  Het 
VN-comité heeft bovendien aan België aanbevolen om in te zetten op een beleid van 
deïnstitutionalisering door minder te investeren in de collectieve infrastructuur, maar meer in 
persoonlijke keuzes (Finale Waarnemingen betreffende het eerste rapport van België; VN, 
2014). Tot slot moeten personen met een handicap kunnen genieten van gezondheidsdiensten 
waaraan ze behoefte hebben en dit ook zo dicht mogelijk bij hun gemeenschap; een specifiek 
en toegankelijk medisch aanbod moet dus voor het hele grondgebied gewaarborgd worden.   
Wat kinderen betreft, stelt de Algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind van de 
Franse Gemeenschap vast dat talrijke situaties die de kinderen en hun familie ervaren in strijd 
zijn met het IVRK op verschillende vlakken zoals: onderwijs, gezondheid, respect voor het beste 
belang van het kind, rekening houden met de handicap en de bescherming tegen verwaarlozing 
en mishandeling. Op dit ogenblik worden er niet veel klachten ontvangen, maar indien wel 
betreft het enorm complexe situaties en steeds jongere kinderen (12-13). Het gaat voornamelijk 
om problemen van uitsluiting en ontmoedigde gezinnen of teams.  
De voorgestelde pistes voor het verbeteren van de zorgverlening van deze kinderen zijn: het 
werken in een netwerk verbeteren, een continue zorgverlening garanderen door een bijzondere 
aandacht voor overgangsperiodes, een intersectorale samenwerking verzekeren, die voor de 
meest complexe gevallen structureel moet zijn, het vrijetijdsaanbod versterken, de behoeften 
van jongeren proberen te beantwoorden in plaats van de pedagogische projecten van de 
diensten als uitgangspunt te nemen, de opleiding van teams verbeteren, een preciezere 
diagnose stellen en zo vroeg mogelijk enz.  
Het Kinderrechtencommissariaat ontvangt alle jaren klachten in verband met jongeren die niet 
de gewenste hulp ontvangen en het gaat vooral om jongeren met specifieke zorgbehoeften 
(autisme, verstandelijke beperking) en gedragsproblemen.  Er is geen structuur voor de 
gespecialiseerde zorgen waar ze behoefte aan zouden kunnen hebben en ze worden vaak 
uitgesloten van de structuren die hen opvangen.  
Daarom beveelt het KRC meer ondersteuning aan voor kinderen met een dubbele 
problematiek, vanuit het standpunt dat deze kinderen in de eerste plaats kinderen zijn: ze 
hebben dus dezelfde rechten op voorzieningen (diensten: onderwijs, gezondheidszorg enz.), 
bescherming en participatie zoals alle andere kinderen. 
Deze kinderen moeten dus kunnen rekenen op een individuele begeleiding, in hun omgeving, 
zodat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij en zo onafhankelijk mogelijk kunnen zijn. De 
hulp moet gemakkelijk toegankelijk, snel en voldoende vroegtijdig zijn om te vermijden dat het 
probleemgedrag escaleert.  Deze hulp moet ambulante (met inbegrip van outreaching) en 
gespecialiseerde residentiële zorg omvatten, want deze kinderen hebben moeilijk toegang tot 
het zorgaanbod (een laag IQ bijvoorbeeld is in veel instellingen een uitsluitingscriterium). De 
gezinnen moeten eveneens meer ondersteund worden, ook thuis en moeten in crisissituaties op 
voldoende structuren kunnen rekenen.  
Voorts is er ook nood aan coördinatie op individueel niveau en een trajectbegeleider om de 
jongere en zijn gezin wegwijs te maken in het complexe hulp- en zorgverleningslandschap. 
Het KRC vraagt ook dat de sectoren psychiatrie en jongerenhulp meer overleg plegen en dat de 
uitvoeringsmogelijkheid voor plaatsing in een jeugdpsychiatrische dienst niet langer wordt 
uitgesteld, zoals bepaald in de hervorming van het jongerenrecht (2006) en dat de 
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proefprojecten For-K structureel gemaakt worden om ze beter te kunnen omkaderen. Tot slot 
vraagt het Commissariaat dat minderjarigen niet meer worden opgenomen in diensten voor 
volwassenen.  
 

2.2.3 Identificatie van de behoeften  
 

2.2.3.1 Inleiding 
 
Om de aanbevelingen uit te werken werd de wetenschappelijke literatuur grondig doorzocht 
gezien de aanvraag om "op basis van wetenschappelijk valide elementen" de behoeften van de 
doelgroep te beoordelen en de noodzakelijke kenmerken te specificeren van het aanbod inzake 
gespecialiseerd ziekenhuisverblijf.  
 
We zullen in de hierna volgende punten uiteenzetten wat we konden vinden in de 
wetenschappelijke literatuur betreffende de behoeften van deze personen en meer in het 
bijzonder wat betreft hun levenskwaliteit, hun beoordeling, de interventie bij hen en hun 
behoeften op het vlak van diensten en met name residentiële diensten, aangezien dit punt 
centraal stond in de aanvraag.  
 

2.2.3.2 Algemene behoeften 
 
Het publiek waaruit de doelgroep bestaat, is in de eerste plaats samengesteld uit personen die 
zoals iedereen dezelfde diverse menselijke behoeften hebben en die proberen een waardig 
leven op te bouwen volgens hun persoonlijke verlangens. Personen met een verstandelijke 
beperking willen dus, net zoals andere mensen, toegang tot voldoende levenskwaliteit en 
respect voor hun rechten.  
 
De studie gevoerd tussen 2010 en 2012 door het Waals Instituut voor Geestelijke Gezondheid 
(IWSM, 2011) beklemtoont, aan de hand van interviews met volwassenen met deze 
problematiek en met hun gezinnen, in hoever de verlangens van deze personen elementaire en 
essentiële zaken betreffen zoals het fysiek welzijn, gezondheid, erkenning, veiligheid, integratie, 
gezinsleven, enz. De volwassenen die ondervraagd werden over de betekenis van het woord 
"welzijn" drukten dit bijvoorbeeld uit als "zich vanbinnen kunnen controleren zodat er vanbuiten 
geen kwaad wordt aangericht", "de relatie, niet alleen zijn", "zich kunnen afzonderen om aan 
niets te denken, het landschap bekijken, muziek spelen ...", "met dingen bezig zijn, anders gaat 
de tijd traag", "respect voor intimiteit, zich kunnen wassen zonder dat er iemand binnenkomt", 
"een rustige plaats, zonder geroep", "goed eten", "aandacht voor zichzelf hebben en niet te lang 
wachten om naar de dokter te gaan", "respect hebben voor iemand, uit zich in beleefdheid, en 
dan onderbreek je die persoon niet. Dan voel je dat je daar bent ... zonder verder geruzie". 
 
De gemene deler van deze groep personen met heterogene profielen is het zoeken naar een zo 
goed mogelijke levenskwaliteit.  
Het is nu overigens goed gedocumenteerd dat levenskwaliteit een essentieel aspect vormt bij 
het beoordelen van personen met een verstandelijke beperking en het uitwerken van hun 
zorgprogramma's, en dat het een belangrijke indicator is om de doeltreffendheid te meten van 
interventies voor dit publiek (Bertelli & Brown, 2006). Schalock en Bertelli zijn twee auteurs die 
veel onderzoek verricht hebben naar het meten van dit concept bij personen met een 
verstandelijke beperking. Vandaag lijkt men het eens te zijn dat het om een complex gegeven 
gaat dat enkel correct gemeten kan worden door verschillende metingen te combineren, zowel 
kwantitatieve als kwalitatieve die zowel de subjectieve als de objectieve aspecten 
weerspiegelen (Bertelli & Brown, 2006). Acht belangrijke domeinen van levenskwaliteit konden 
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aldus gedefinieerd worden: zelfbepaling, emotioneel welzijn, fysiek welzijn, materieel welzijn, 
persoonlijke ontwikkeling, sociale inclusie en interpersoonlijke relaties (Schalock & Verdugo, 
2002).  
Een goede kwaliteit van leven op alle andere domeinen heeft een positieve impact op het 
emotionele welbevinden van de persoon met een beperking (Morisse et al., 2013). Het 
omgekeerde geldt natuurlijk ook. Wanneer één van de andere domeinen van kwaliteit van leven 
onder druk kom te staan, kan dit grote gevolgen hebben op het emotioneel welbevinden van de 
persoon met een verstandelijke beperking. Als exemplarisch voorbeeld kunnen we hier het 
fysieke welbevinden aanhalen. Vaak worden fysieke problemen bij mensen met een 
verstandelijke beperking niet of laattijdig onderkend, wat niet zelden leidt tot gedragsproblemen 
bij de persoon met een verstandelijke beperking. Dit leidt soms tot schrijnende toestanden. De 
ervaring leert ook dat onze gezondheidssector niet  of onvoldoende ervaring heeft om een 
kwalitatieve gezondheidszorg te leveren voor deze doelgroep mede doordat zij mogelijke 
fysieke klachten moeilijk onder woorden kunnen brengen.  La clinique liée à la déficience 
intellectuelle nécessite en effet une approche à part entière. De klinische praktijkvoering 
verbonden aan de verstandelijke beperking vergt inderdaad een volwaardige aanpak. De 
persoon heeft er nood aan om gehoord en begrepen te worden; zijn lijden vereist een juiste 
interpretatie, maar hij moet gewoonweg verzorgd worden zoals iedereen en toegang hebben tot 
noodzakelijke onderzoeken en behandelingen.  
Bovendien is de invulling van deze levenskwaliteit, zoals voor iedereen, anders naargelang de 
levensfase van de persoon. Het spreekt voor zich dat een kind niet dezelfde behoeften heeft als 
een jongere of een volwassene en dat iedereen er behoefte aan heeft om zijn plaats te vinden 
in het gezin of de samenleving. Sommige gevoelige fases maakt men nu eenmaal door, of men 
nu een verstandelijke beperking heeft of niet, zoals zelfstandiger worden, assertiviteit 
ontwikkelen, je seksualiteit ontdekken, een kinderwens hebben, zich op professioneel vlak 
ontplooien, een periode van rouw doormaken, ouder worden, enz.  Sommige personen zullen 
dus ook behoefte hebben aan ondersteuning van buitenaf (bijvoorbeeld psychologisch of 
psychotherapeutisch) om de spanningen met hun omgeving in goede banen te leiden en om 
zich te kunnen ontwikkelen op een manier die verenigbaar is met een leven binnen de 
samenleving.  
Deze personen moeten dus geholpen worden om in een noodsituatie een medisch-
psychiatrisch onderzoek te kunnen ondergaan (met indien nodig een aanpassing van een 
geneesmiddelenbehandeling of een voorschrift voor een geneesmiddelenbehandeling) of te 
kunnen genieten van een therapeutische aanpak , of kortom een welwillende aandacht te 
krijgen zoals iedereen. De omgeving moet erop bedacht zijn om de passende ondersteuning te 
bieden, opdat de gespecialiseerde interveniërende partijen de problemen correct kunnen 
inschatten.  
 
Personen met een verstandelijke beperking hebben bovendien nood aan een specifieke 
ondersteuning door hun omgeving, niet alleen om de passende medische zorgen te krijgen, 
maar ook in het dagelijkse leven, om hun leefruimte aan te passen, de tijd te structureren, de 
communicatie te ondersteunen, de sociale relaties te onderhouden, enz.  
Gedragsproblemen kunnen de kop op steken als deze ondersteuning niet aangepast is en de 
redenen kunnen velerlei zijn naargelang de specifieke gevoeligheden van de persoon 
(overstimulatie, overbevolking, te hoge eisen, gebrek aan keuze, gebrek aan autonomie, gebrek 
aan erkenning van de capaciteiten, verveling, ontmoediging, gevoel van mislukking, gebrek aan 
begrip van instructies, geheugenproblemen, enz.). Vaak wordt er dan ook waargenomen dat 
ingrijpen in de levensomstandigheden van de personen in de brede zin toelaat om 
gedragsproblemen, maar ook de geestelijke gezondheid te verbeteren.  
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Tot slot mag ook de levenskwaliteit van de gezinnen niet verwaarloosd worden, want personen 
met een verstandelijke beperking hebben ondersteuning vanuit hun omgeving nodig en hebben 
gedurende hun hele leven meer of minder intensieve hulp van buitenaf nodig. Voor kinderen, 
meer nog dan op een andere leeftijd, moet de problematiek van dubbele diagnose binnen de 
context van het gezin bekeken worden. Een matige en ernstige verstandelijke beperking is vaak 
de bron van complexe ervaringen tussen het kind en het gezin. Denken we met name aan het 
ouderlijk lijden bij de aankondiging van de handicap van het kind en de "systemische" 
implicaties daarvan of de afbrokkeling van het zelfbeeld en de eigenwaarde bij de persoon met 
een handicap, hetgeen grotendeels geconditioneerd wordt door hoe de gezinsleden tegenover 
hem/haar staan en wat hun verwachtingen zijn. 
Een van de gevolgen binnen de gezinnen is vaak het sociaal isolement.  
Het gezin is ook de plaats waar spanningen ontstaan door de beperkingen die de persoon zelf 
ervaart wegens zijn handicap en/of door wat de ouders denken dat goed voor hem/haar is 
wegens deze handicap (bijvoorbeeld op het vlak van liefdes- en seksleven enz.).  
Daartegenover staat ook dat het gezin en de veerkracht ervan een essentiële drijvende kracht 
zijn bij de aanpak van dubbele diagnose bij kinderen.  
 

2.2.3.3 Behoeften voor de evaluatie van het welzijn en de geestelijke 
gezondheid 

 
Het evalueren van personen met een dubbele diagnose kan enkel door rekening te houden met 
de verstandelijke beperking en de impact ervan op de ontwikkeling, en vereist een globale 
aanpak: naast deze ontwikkelingsfactoren zijn er ook nog alle mogelijke biologische, 
psychologische en omgevingsfactoren. Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de 
fysieke en mentale problemen die los van elkaar of juist in verband met elkaar staan. Personen 
met een verstandelijke beperking kunnen immers gedragsproblemen hebben die geen verband 
houden met een geestesziekte, maar wel het gevolg zijn van een combinatie van factoren 
(Moss S. 2002) die moeilijk te ontdekken zijn bij deze bevolkingsgroep met bovendien beperkte 
communicatiemiddelen. Onder deze factoren vallen onder meer: het aanleren van ongepast 
gedrag, een te of te weinig stimulerende omgeving, sociale, psychologische en somatische 
factoren (urineweginfectie, tandinfectie, spijsverteringsproblemen ...) (Crocker et al., 2014). Veel 
personen met een verstandelijke beperking hebben immers niet-gediagnosticeerde lichamelijke 
problemen, waaronder bepaalde neurologische of endocriene stoornissen (zoals 
hyperthyreoïdie, epilepsie, pijn, diabetes ...) die een rechtstreekse weerslag op het gedrag 
kunnen hebben. Tot slot kunnen de soms zeer zware geneesmiddelen die bij 
gedragsproblemen worden toegediend ook de "natuurlijke" toestand van de persoon maskeren 
of bijwerkingen hebben die voor gedragsproblemen zorgen. 
De communicatiemoeilijkheden beperken deze personen bovendien in het identificeren en het 
communiceren van hun moeilijkheden. De gevolgen hiervan op therapeutisch gebied zijn het 
niet waarnemen van een lichamelijk probleem, de belemmering van een precieze psychiatrische 
diagnose en de geleidelijk aan te zware psychotropenbehandeling met het risico op ernstigere 
bijwerkingen of een niet-verwaarloosbare toxiciteit. 
 
Deze patiënten hebben recht op het juiste voorschrift. Om dit niet in het gedrang te brengen, is 
het volgende nodig: 
- Een kwaliteitsvolle lichamelijke evaluatie waarborgen: de anamnese is heel belangrijk voor 

de patiënt zelf, het gezin, zijn omgeving. Het opmerken van morfologische, fysionomische, 
fenomenologische uitingen en het verband met de genetica, neurologie, interne 
geneeskunde en andere specialiteiten in de geneeskunde moeten beoordeeld worden door 
een ervaren psychiater geneesheer-specialist, in eerste instantie in de ambulante zorg. Het 
is belangrijk om bepaalde pathologieën op te sporen, zoals tubereuze sclerose van 
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Bourneville, neurofibromatose, de ziekte van Huntington, verschillende syndromen zoals 
dat van Marfan en andere die in verband staan met de verstandelijke handicap en de 
geestesziekte, verwante hartproblemen, infectieziekten of epilepsie. Er moet ook een 
gastro-enterologische, urologisch, neurologisch, orthopedisch en intern geneeskundig 
onderzoek worden gevoerd, alsook een onderzoek naar de psychologische (vitale 
parameters, nutritionele (anorexia), slaap, humeur, contactmogelijkheden met anderen, 
trauma) en pedagogische aspecten. 

 
- Een uitgebreide en diepgaande analyse van de gedragsproblemen maken om te begrijpen 

in welke mate verschillende factoren het verschijnen ervan kunnen beïnvloeden. De laatste 
jaren is er immers een stroming (Carr et al., 2002; Lucyshyn, Dunlap & Albin, 2002; Willaye 
& Magerotte, 2008; Došen et al., 2008; Došen & De Groef, 2015) die erop wijst dat 
probleemgedrag niet zonder betekenis is en niet noodzakelijk de uitdrukking is van een 
psychiatrische pathologie. Voorts tonen studies van de laatste twintig jaar ruimschoots aan 
(Crone & Horner, 1999-2000; Sugai, Lewis-Palmer & Hagan-Burke, 2000) dat dit gedrag 
functies vervult en in het bijzonder communicatiefuncties. Het zoeken naar de betekenis 
van het probleemgedrag in de levensomstandigheden van de persoon kan geheel of 
gedeeltelijk verklaren waarom het probleemgedrag zich voordoet. Een zogenaamde 
"ecologische" en geïndividualiseerde aanpak is dus nuttige hulp om de voorgeschiedenis 
en de instandhoudende factoren vast te stellen, de functies die door dit gedrag vervuld 
worden te identificeren, en interventies op te stellen om de persoon te helpen bij het 
ontwikkelen van nieuwe mogelijke reactievormen. 
De functionele evaluatie van het gedrag heeft zo betekenis verworven bij het 
overstappen van een perspectief waarin probleemgedrag als inherent gezien werd aan de 
problematiek van de persoon, naar een perspectief waarin het gedrag gekoppeld wordt aan 
de context waarin het opduikt (Crone & Horner, 1999-2000). Vanuit dit perspectief vervult 
het probleemgedrag een functie - het heeft een "nut" voor de persoon (O’Neill, et al., 1997).   
De functionele evaluatie is "een systematisch proces om het probleemgedrag te begrijpen 
en de factoren die bijdragen aan het verschijnen en het in stand houden ervan" (Sugai, 
Lewis-Palmer & Hagan-Burke, 1999-2000, p.150). Het gaat dus om een evaluatieve 
aanpak waarbij het verschijnen en het in stand houden van probleemgedrag in het 
perspectief geplaatst worden van een zo ruim mogelijke allesomvattende context (Albin et 
al., 1996; Willaye & Magerotte, 2003). Dit perspectief omvat enerzijds de eventuele 
persoonlijke kenmerken zoals de onderliggende diagnose(s) (genetisch syndroom, 
verstandelijke beperking, autisme, geestesstoornissen), de medische conditie(s), de 
algemene (sociale, familiale, context van levenskwaliteit ...) of specifieke 
omgevingscondities (aanwezig net voor het verschijnen van het probleemgedrag) en 
anderzijds de omgevingscondities die na het probleemgedrag verschijnen.  
Bij de multidimensionele functionele evaluatie poogt men dus te begrijpen wat de plaats en 
de functie van het probleemgedrag is in de context waarin het zich voordoet. Het gedrag 
verwerft dus een functie via verbanden die door voorafgaande elementen in stand worden 
gehouden (die voorafgaan aan het probleemgedrag; bijvoorbeeld een onaangepaste 
communicatie of niet-beantwoorde medische behoeften) die de eigenschap hebben, 
wanneer ze ongunstig zijn voor de persoon, het verschijnen van probleemgedrag te 
bevorderen; met daarbij de daaropvolgende evenementen (die volgen op het gedrag). De 
leefomstandigheden (en dus de levenskwaliteit) nemen ook een belangrijke plaats in als 
factor (contextueel aspect).  
Er zijn twee soorten belangrijke functies: het verkrijgen van gewenste gebeurtenissen en 
het vermijden van ongewenste gebeurtenissen. Een gedrag kan verschillende functies 
hebben en een functie kan vervuld worden door meerdere soorten gedrag.  
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Dit betekent dat een uitgebreide en diepgaande analyse van de gedragsproblemen 
noodzakelijk is om te begrijpen in welke mate verschillende factoren het verschijnen ervan 
kunnen beïnvloeden. 
 

- Aangepaste instrumenten gebruiken (ook voor kinderen) voor het onderzoek naar 
psychiatrische pathologieën: symptomen van geestesstoornissen kunnen zich anders 
voordoen bij personen met een verstandelijke beperking dan bij de algemene bevolking. De 
psychopathologische symptomen kunnen gemaskeerd of gemoduleerd zijn door de 
beperking of ze worden mogelijk niet herkend als een indicator van een geestesziekte.  De 
problematiek kan worden vastgesteld wanneer er tot de daad wordt overgegaan en onder 
de term van "gedragsproblemen" geplaatst worden. Het is dan ook niet altijd gemakkelijk om 
onderliggende symptomen van depressie of angst vast te stellen.  
Om die reden zijn er in het buitenland een aantal instrumenten ontwikkeld die rekening 
houden met dit aspecifiek verschijnen van psychiatrische problemen (DC-LD, Royal College 
of Psychiatrists, 2001 en DM-ID, Fletcher e.a., 2007). 
 

Belangrijk is dat een grondige beeldvorming die telkens alle factoren in rekening brengt, gebeurt 
op elk echelon van hulpverlening, telkens wanneer men geconfronteerd wordt met een persoon 
met een verstandelijke beperking en problemen op vlak van geestelijke gezondheid. Bij deze 
beeldvorming is het uiteraard opnieuw belangrijk om uit te gaan van de 8 domeinen van 
kwaliteit van leven en tevens niet alleen de problemen in kaar te brengen, maar ook de krachten 
die aanwezig zijn bij de persoon zelf en zijn netwerk 
Het schema van de Europese richtlijnen (zie p 7) biedt een kader om al deze elementen in kaart 
te brengen met respect voor de 2 grote ingangen, waarvoor men hulp vraagt nl. 
probleemgedragingen of psychiatrische problemen. Omdat deze 2 heel sterk met elkaar kunnen 
verweven zijn, maar ook onafhankelijk van elkaar kunnen bestaan, vereist elke vraag een 
grondige beeldvorming waarbij alle factoren in rekening gebracht worden. Bij deze grondige 
beeldvorming kunnen allerlei instrumenten gebruikt worden. Voor elke factor in het schema is er 
echter een ganse reeks van bruikbare instrumenten. Een niet exhaustieve lijst van bruikbare 
instrumenten kan je vinden in  appendix 5. 
 
Bij kinderen worden overigens de moeilijkheden verwoord door de ouders. Dit gegeven vereist 
van meet af aan een specifieke benaderingswijze door beroepsbeoefenaars bij het ontcijferen 
van de moeilijkheden en het verkrijgen van de anamnese via evenwel het kind, maar ook vooral 
via de ouders/gezinsleden en hun ervaringen en weergave van de beperking van het kind. De 
intensiteitsgraad van de geassocieerde problemen bij een kind hangt ook sterk af van de 
verschillende gezinscomponenten en van hun vermogen tot veerkracht. 
 

2.2.3.4 Behoeften aan diensten 
 
Agressiviteit tegenover anderen, zelfverminking, destructief gedrag, geschreeuw of ongepaste 
seksuele attitude, gedragsproblemen en psychiatrische problemen bij sommige personen met 
een verstandelijke beperking kunnen een gevaar betekenen voor henzelf en kunnen wanhoop, 
onbegrip en uitputting opwekken bij het gezin en in de leefomgeving en onaanvaardbaar zijn 
voor de bevolking.  

De persoon met een verstandelijke beperking heeft echter dezelfde rechten en noden als elke 
andere burger en moet van dezelfde middelen voor zorgverlening als elke andere zieke kunnen 
genieten.  
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Deze personen hebben immers dezelfde behoeften als iedere burger en moeten van dezelfde 
diensten kunnen genieten, zelfs als de diensten hiervoor moeten worden aangepast: elke 
schakel in het netwerk moet bijgevolg voldoende uitgerust zijn om aan de werkelijke behoeften 
van deze personen tegemoet te komen. De middelen moeten voldoende zijn voor de werking 
binnen de dienst, maar ook om de banden met het netwerk te verzekeren.  Zoals iedereen 
moeten deze personen toegang hebben tot de zorg in ziekenhuizen en moet de 
toegankelijkheid dus bevorderd worden door bijvoorbeeld te voorzien in begeleiding (door het 
gezin of door zorgverleners). 

Het probleem van de aanpak van dubbele diagnose is uiterst complex, want deze personen 
moeten kunnen genieten van zowel:  

1. gespecialiseerde diensten in de gehandicaptenzorg (vanuit het perspectief van inclusie); 
2. gespecialiseerde zorg in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie; 
3. gespecialiseerde structuren in de psychiatrie voor personen met een verstandelijke 

beperking; 
4. gespecialiseerde zorg die voldoende gedifferentieerd is om rekening te houden met  

zowel de diversiteit in klinische ziektebeelden en hun verloop, als met de diversiteit 
binnen de verstandelijke beperking zelf en de diversiteit in sociale situaties. 

Bij de organisatie van de zorg moet de persoon centraal geplaatst worden en binnen zijn 
omgeving en zijn natuurlijk netwerk gezien worden. De acties moeten altijd in functie van de 
persoon en zijn specifieke behoeften ondernomen worden: de diensten zouden over een project 
moeten beschikken dat steunt op gedeelde waarden en een organisatie die in functie staat van 
de behoeften van de gebruikers (aanpassing van het aanbod in plaats van aanpassing aan het 
aanbod), waardoor iedereen zich kan ontwikkelen volgens zijn werkelijke verlangens.  
 
De benadering moet ook inclusief en integratief zijn. Zowel in de dienstverlening voor mensen 
met een handicap/beperking als in de geestelijke gezondheidszorg is er een 
paradigmawisseling gebeurd waarbij ‘inclusie’ een leidend en oriënterend beginsel is. Dit heeft 
ook tot gevolg dat men elke thematiek ‘inclusief’ dient te behandelen, dat men zoveel mogelijk 
inclusief dient te denken. Dit zowel binnen de verschillende etappes van de benadering 
(beeldvorming, behandeling, preventie) als wat de verschillende disciplines, benaderingen, 
theorieën en methodes betreffen. Er moet overigens worden opgemerkt dat volgens de lopende 
hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg in ons land (zie www.psy107.be) "het dus de 
bedoeling is om de ziekenhuisopname van de patiënt te vermijden of te beperken en de 
gezondheidszorgen aan te brengen waar de persoon zich bevindt. Deze nieuwe visie op de 
geestelijke gezondheidszorg stemt overeen met een nieuw begrip rond zorgverlening dat 
internationaal wijd verspreid is." 
Er is overigens enig onderzoek verricht naar de vraag of, in de diensten die personen met een 
verstandelijke beperking opvangen, het beter was om de groepen op een homogene manier te 
organiseren (het groeperen van personen met eveneens geestesstoornissen en/of 
gedragsproblemen) of op een niet-homogene manier (ze te verspreiden over verschillende 
groepen). Sommige studies (Robertson et al., 2005, Felce, 2008) hebben geprobeerd om een 
antwoord te bieden op deze problematiek, maar konden geen definitief antwoord geven. De 
aandacht van Felce gaat uit naar de levenskwaliteit in instellingen van volwassen personen met 
een verstandelijke beperking, sommigen met autisme, en gedragsproblemen (Felce, in Rogé et 
al., 2008), waarbij sommigen in een homogene structuur en anderen in een heterogene 
structuur worden opgevangen. Uit deze studies blijkt dat het essentieel is om deze personen op 
te vangen vanuit een gemeenschapsgerichte optiek en dat er aandacht moet worden besteed 
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aan de inspanningen van het personeel en het risico op hun burn-out met als mogelijke gevolg 
een grote turn-over van personeel, dat groter is in homogene groepen. De gebruikte 
werkmethode moet tevens grondig overwogen worden (zie bijvoorbeeld Active Support van 
Active Support et al., in Holburn & Vietze, 2002). Een van de conclusies van Felce gaat 
inderdaad over een "actieve ondersteuning" door een omkadering van gekwalificeerd 
personeel, zodat "alle deelnemers regelmatig beschikken over voldoende mogelijkheden en 
hulp om hen in staat te stellen om hun tijd met constructieve activiteiten in te vullen" (p. 144).  

De opvang van patiënten in een ziekenhuis of ambulante omgeving vereist ook een afgestemde 
kwalificatie en vraagt om een specifieke opleiding van artsen en zorgverleners, onder meer op 
het vlak van een communicatie die een heel stuk verder reikt dan de verbale taal en waaraan 
vaak een gebrek aan is. Veel decompensaties en noodsituaties zijn gelinkt aan deze valkuilen.  
Als niemand begrijpt welke interventiemethodes de doeltreffendste zijn, verergeren de crisissen. 
De opvoedingsteams voelen zich vaak uitgeput en slagen er niet in om deze situaties het hoofd 
te bieden en in het algemeen staan de teams vaak machteloos want ze zijn niet voldoende 
opgeleid om met deze complexe gevallen om te gaan. Goed opgeleide zorgverleners kunnen 
een betekenisvol verschil maken in het leven van personen met een dubbele diagnose, of ze nu 
zelfstandig wonen of in een gezin. 

Tot slot moeten de betrokken patiënten niet alleen de passende zorgen ontvangen, maar moet 
ook de continuïteit ervan verzekerd worden. De coördinatie van de interventieprocessen is een 
noodzaak die op termijn een antwoord kan bieden op de genoemde problemen. Het benadrukt 
hoe noodzakelijk het is om een netwerk uit te bouwen, waardoor dankzij de werkzaamheden die 
vóór en na de tussenkomst van de betrokken diensten zijn verricht, het initiatief tot actie wordt 
overgelaten aan de meest relevante dienstverlening om op een bepaald moment en een 
bepaalde plaats in te spelen op een persoonlijke behoefte. De coördinatie tussen diensten is 
dus essentieel voor deze doelgroep en is vaak nog te ontwikkelen. 
 
De personen met een DD hebben nood aan een gedifferentieerd netwerk dat flexibel en 
aanpasbaar is, zodat er op elk moment en op verschillende niveaus kan worden ingespeeld op 
de eisen die de complexe problematiek van DD stelt: 
 
- De crisis: er moet ernstig rekening worden gehouden met de notie van dreigend gevaar in 

een kort tijdsperspectief. Een omkadering die een multifocale benadering mogelijk maakt: 
medisch, psychiatrisch, verpleegkundig ... d.w.z. in een ziekenhuis gespecialiseerd in DD. 
Het gaat dus hier om een tijdelijke opvang.  
Ter herinnering, de Senaat10 heeft tijdens een plenaire zitting unaniem een resolutie 
gestemd ten voordele van meer ondersteuning voor dubbele diagnose en in het bijzonder 
voor gespecialiseerde DD eenheden en hun personeel. 
De ziekenhuisopname is immers een onmisbare schakel in het netwerk, gezien het belang 
van een correcte diagnose voor een afgestemde medicatie en therapeutische aanpak 
(Morisse & Weyts, 2014 - Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being). Enkel in een 
ziekenhuisomgeving kan er immers voldaan worden aan criteria met betrekking tot zowel de 
kennis van de psychopathologie, het noodzakelijk onderzoek voor diagnosestelling, de 
hantering van psychofarmaca, het uitoefenen van psychotherapie, als de verzekering van 
de continuïteit van de zorgen. Het is waar dat het uitwerken van de medicamenteuze 
behandeling vaak cruciaal is, omdat de medicatie vaak te zwaar en ongepast lijkt. De 

                                                
10 Voorstel van resolutie betreffende de opvang van personen met een handicap met een bijkomende psychische 
stoornis of ernstige gedragsstoornis, in het bijzonder, voor deze voor wie een ziekenhuisopname is vereist (18 maart 
2014). 
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ziekenhuisopname is dus noodzakelijk in bepaalde omstandigheden, maar enkel als het in 
de eerste plaats de bedoeling is om de levenskwaliteit te verbeteren in de sociale situatie 
van de personen. Dit betekent zo kort mogelijke opnameperiodes en een behandeling die 
een functioneren in de normale sociale situatie beoogt.   

 
In hun artikel proberen Morisse en Weyts (2010) op basis van reële casussen waarbij men 
beroep gedaan heeft op een specifieke observatieafdeling, een analyse te maken van de 
elementen die een residentiële opname nodig maakten. Zij onderscheidden  als het ware 6 
verschillende typesituaties: 
 

1. het opstarten van bepaalde farmacologische behandelingen  bij iemand die omwille van 
comorbiede problemen al één of meerdere behandelingen heeft. 

2. Wanneer het probleemgedrag samenhangt met een psychiatrische problematiek en een 
gevaar inhoudt voor de persoon zelf of voor anderen in zijn omgeving 

3. Wanneer de psychiatrische problematiek samenhangt of het gevolg is van een 
overvraging door de omgeving. De persoon moet dan kunnen behandeld worden in een 
aangepaste setting, terwijl men ondertussen zoekt naar aanpassingen in de omgeving 

4. Wanneer de psychiatrische problematiek samenhangt met of het gevolg is van de 
interacties met de personen waarmee de persoon met een handicap samenleeft. Ook 
hier moet een behandeling gebeuren in een aangepaste omgeving, terwijl ondertussen 
gewerkt wordt met het systeem waarin de persoon met een handicap verblijft. 

5. Een terugvalpositie bieden voor het netwerk, wanneer een persoon met een handicap 
die gekend is met een psychiatrische problematiek in crisis gaat 

6. Het bieden van psychiatrische noodhulp bij onvoorziene omstandigheden, waarbij men 
geen beroep kan doen op de reguliere ondersteuning van gehandicaptenzorg. 

 
De eenheden die bestemd zijn voor de opvang van personen met een verstandelijke 
beperking moeten een somatische en psychische diagnostiek toepassen (medisch, 
psychiatrisch, psychologisch en neurofysiologisch onderzoek), optimale medicamenteuze 
behandelingen aanbieden, aangepaste interventiestrategieën opzetten die ook in de 
onmiddellijke omgeving van de patiënt toepasbaar zijn. De opvang moet beperkt zijn in de 
tijd en ingebed zijn in een samenwerking tussen betrokken partners. Regelmatige 
uitwisseling  kan enkel gerealiseerd worden wanneer de afstand tussen de partners niet te 
groot is. Deze nabijheid is een eerste voorwaarde voor elke doeltreffende samenwerking en 
het aangaan van een partnerschap met de gezinnen die zich inzetten voor de begeleiding 
van hun naaste. 
De gespecialiseerde ziekenhuisomgeving moet over een multidisciplinair team beschikken 
(psychiater, psychologen, orthopedagogen, logopedisten, voldoende verpleegkundigen, 
opvoeders; kinesitherapeuten, bewegingstherapeuten, ergotherapeuten, 
muziektherapeuten). De eventuele noodzakelijke dwangtoepassingen moeten 
beantwoorden aan de wettelijke beschermingsmaatregelen. De coördinatie door een 
verantwoordelijk klinisch hoofd binnen een gespecialiseerde dienst is belangrijk en 
noodzakelijk. 

 
- Het stabiliseren van de crisis vraagt een continue zorg. Zodra de crisis gestabiliseerd is 

(in gemiddeld drie maanden ziekenhuisopname), moet de patiënt zich in het normale leven 
kunnen integreren, zoals voorheen, of een aangepaste leefomgeving in het netwerk vinden. 
De complexiteit is niet verdwenen met de stabilisatie en om de stabilisatie te behouden is er 
nood aan differentiatie, flexibiliteit ... in de gezinnen, leefomgeving dagcentra, 
vrijetijdsvoorzieningen .... Een regelmatig overleg binnen het team in de dienst en met het 
netwerk is absoluut aangewezen. Er zijn dus intermediaire schakels nodig in het netwerk 
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(zoals de MIC's en de geestelijke gezondheidscentra) voor ondersteuning, behandeling en 
een vruchtbare samenwerking met de patiënt en zijn familie, zijn omgeving. Dit laat een 
stabilisatie toe van de meest moeilijke momenten in ongeveer de helft van de gevallen.  

 
- Het gaat dan om een leefomgeving. De persoon blijft zo lang mogelijk in zijn leefomgeving 

en de gespecialiseerde ziekenhuisdienst DD kort verblijf wordt enkel in laatste instantie 
aangevraagd. 

 
De kracht van een goed functionerend netwerk ligt erin dat elke actor zijn specifieke plaats kan 
innemen binnen een perfecte samenwerking met de andere actor waaraan hij altijd nood zal 
hebben. 
De Groef & Weyts (2015) hebben een masterplan voorgesteld om het netwerk voor personen 
met een dubbele diagnose te structureren met als doel het zorg- en ondersteuningscircuit te 
organiseren.  
 
De volgende schema's stellen dit netwerk voor door het organisatorisch niveau te doen 
aansluiten op de behoeften van de persoon en zijn familie. Het tweede schema beschrijft meer 
bepaald het netwerk en neemt het eerste schema als uitgangspunt.   

 
1. Netwerk voor personen met een verstandelijke beperking en geestelijke 

gezondheidsproblemen 
 

 
De kleuren verwijzen naar de respectievelijke betrokken overheden die de betreffende diensten, 
projecten … financieren : sector voor personen met een beperking (gewestelijke materie – 
groene kleur) en de sector geestelijke gezondheidszorg (gewestelijke materie – blauwe kleur en 
federale materie rode kleur). De andere belendende sectoren (onderwijs, tewerkstelling en 
justitie) worden voor de overzichtelijkheid niet getekend in de werkzaamheden van dat netwerk. 
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Het schema is te begrijpen op 2 niveaus: enerzijds op het niveau  van structuur en organisatie 
van het netwerk, anderzijds  zit  ‘daaronder’ de levensfeitelijke realiteit vanuit het oogpunt van 
de cliënt en zijn familie die gebruik moeten kunnen maken van allerlei van deze diensten. 

 
2. Samenwerkingen, samenwerkingsverbanden en werkzaamheden in een netwerk in 

functie van de behoeften van de persoon die deze diensten gebruikt en zijn familie  
 

Court terme

Lieu de 
Vie 

Résidentiel 
Adapté

Hôpital

Service 
Double 

Diagnostic

Thérapeutes 
du 

Mouvement

Familles

Traitement

Patient

Lieu de Concertation

Equipe Mobile 
Thérapeutique

Hôpital

Général

Centre de 
Santé 

Mentale

Médecins

Traitants

Thérapeutes 
Individuels

Hôpital 
de Jour

Centre de

Revalidation

Service 
résidentiel

Equipe 
Mobile 

CMI

Centre de 
Jour

Travail 
adapté

Long terme

 
 
 
Organisatiematig houdt dit zeker in:  
- levensfeitelijk vraaggestuurde zorg die zo kleinschalig mogelijk is (zorg op maat van 

personen)  
- juridisch organisatorisch een schaalgrootte die efficiënt en effectief werkbaar is en maximaal 

de zorg op maat ondersteunt  
- voor de sector handicap (VAPH, Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes 

Handicapées (AWIPH), Personne Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE), 
Dienststelle für Personen mit Behinderung) gelden de bestaande toekomstgerichte 
beleidsplannen (2020)  

- voor de sector geestelijke gezondheid volgen we de beleidslijnen inzake flexibilisering 
(artikel 107) en uitbouw van modules en functies.  
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Zo’n zorgcircuit - rekening houdend met de incidentiecijfers – situeert zich het best op het 
niveau van een provincie (voor Brussel het Hoofdstedelijk Gewest is het netwerk het minst 
uitgebouwd en bestaat zo’n dubbel diagnose afdeling in geen enkel psychiatrisch ziekenhuis 
voor een gebied waar de bevolking het meest geconcentreerd is). Bij de uitbouw kan zodoende 
rekening worden gehouden met de reeds bestaande dienstverleningen en samenwerkingen 
specifiek aan elke provincie. Voor de meest gespecialiseerde voorzieningen ,zoals de 
gespecialiseerde ziekenhuisafdeling DD moet de spreiding gezien worden over het hele 
Belgische territorium 
Finaal willen we een sluitend zorgcircuit uitbouwen dat zowel voor de betrokken persoon en zijn 
familie als voor de samenleving (ook economisch) de ‘last’ zo klein mogelijk maakt.  
Hierbinnen dient gradueel voorzien te worden dat enkele dienstverleners (dank zij een zekere 
schaalgrootte) een uitbouw doen van bijzondere settings voor deze doelgroep: dwz zowel qua 
wonen als dagactiviteiten en dit zowel voor onbepaalde als bepaalde duur .: in de klassieke 
terminologie: residentieel (inclusief kortverblijf) als semi residentieel (dagcentrum etc). 
 

2.2.4 Interventiestrategieën  
 

2.2.4.1 Inleiding 
 
Onder de interventies bij personen moet er een onderscheid gemaakt worden tussen 
preventieacties, evaluatieacties, behandelingsacties en remediêringsacties (crisisbeheer en 
stabilisatie-acties van gedrag en emoties). De interventies kunnen zich ook op verschillende 
niveaus afspelen (individueel, organisationeel ...). 
Welke interventie men ook start, ze moet steeds ingebed zijn in de brede beeldvorming met 
explicitering van wat men beoogt met deze interventie. Bij elke interventiestrategie moet er 
rekening worden gehouden met factoren zowel in verband met de persoon (gebreken, 
competenties, gezondheidsproblemen, specifieke stoornissen, voorgeschiedenis ...) als met de 
omgevingsomstandigheden, en dus moet er noodzakelijkerwijze gesteund worden op een 
voorafgaande of bijkomende geïndividualiseerde evaluatie. De interventie bij gedragsproblemen 
moet steunen op een grondige evaluatie waarbij gezocht werd naar de redenen die de 
gedragsproblemen opwekken of in stand houden. De passende analyse van gedragsproblemen 
vormt de essentiële basis voor een adequate aanpak. Op basis van de conclusies en de 
geïdentificeerde functies voor het gedrag, moet er een gestructureerd interventieplan uitgewerkt 
worden met zowel persoonsgerichte als omgevingsgerichte acties. Het effect van de interventie 
moet eveneens geëvalueerd worden.  
Vertrekkend vanuit de 2 ingangen van het schema uit de Europese Richtlijnen zou men het 
volgende kunnen stellen: 

- Alle interventies binnen de geestelijke gezondheidszorg (de behandelingen) kunnen bij 
personen met een verstandelijke beperking gebruikt worden naargelang de situatie van 
de patiënt (Royal College of Psychiatrists, 2011). Enkel een integratieve benadering 
waarbij verschillende aanpakken gebruikt worden, maakt het bovendien mogelijk om 
tegemoet te komen aan de complexiteit van de gevallen en geeft de mogelijkheid tot 
netwerkvorming. In de meta-analyse van verschillende interventies uitgevoerd door de 
mensen van de KUL (Heyvaert en Maes, 2010) was de voornaamste conclusie dat men 
op basis van de doorzochte literatuur geen uitspraak kon doen over het meer of minder 
aangewezen zijn van een bepaalde interventie. 

- De meest gebruikte behandelingen zijn enerzijds de farmacologische behandelingen en 
anderzijds de psychotherapieën.  
 



 

 
Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 28 − 

2.2.4.2 Farmacologische behandelingen 
 
Ondanks alle tegenkantingen die er vaak gemaakt worden tegen het gebruik van 
psychofarmaca, blijven zij zeker daar waar de gedragsproblemen kaderen binnen of 
samenhangen met een psychiatrische problematiek, een belangrijke vorm van behandeling 
waarvoor er in de onderzoeksliteratuur zeker voldoende evidentie terug te vinden is : er zijn 
onderzoeken rond het voorkomen van allerlei vormen van storend gedrag in combinatie met 
psychiatrische stoornissen (Tsiouris et al., 2011) of het verminderen van agressie na het 
toedienen van psychofarmaca (Deb et al, 2015).  
Psychofarmaca enkel gebruiken om een bepaald gedrag te onderdrukken of te beheersen is 
een praktijk waar we niet achter kunnen staan. Als onderdeel van een totale behandeling die 
gericht is op alle domeinen van kwaliteit van leven, heeft de farmacologische behandeling 
echter zeker zijn plaats. 
Belangrijk punt wat deze doelgroep betreft is de opvolging van deze behandelingen. Er is 
duidelijk een tekort aan psychiaters die ook op de lange termijn deze opvolging kunnen doen.    
 
De meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden zijn psychotische stoornissen of 
schizofrenie, stemmingsstoornissen (zowel unipolaire als bipolaire stoornis); 
aanpassingsstoornissen vaak met gemengde verstoring van de emoties en van het gedrag; 
zeer frequent impulscontrolestoornissen, onderliggend of samengaand autisme (spectrum) 
stoornis, ADHD enz.(Tsiouris et al., 2011). 
Dit betekent uiteraard dat gangbare farmacologische behandelingen voor psychiatrische 
stoornissen ook bij hen gebruikt worden. 
Het opstarten van (nieuwe) medicatie voor de behandeling van psychiatrische stoornissen zoals 
bijv. de stemmingsstabilisatoren (anti-epileptica) of antipsychotica gebeurt best tijdens een 
opname in het ziekenhuis (residentieel) dit voor nauwgezette opvolging van de werking 
enerzijds en observatie en opvolging van (frequent voorkomende) nevenwerkingen anderzijds, 
onder andere omwille van de beperkte communicatieve vaardigheden en de nood aan 
opvolging van de lichamelijke parameters (oa. bloeddruk, pols, temperatuur, …). 
 
De meest voorkomende gedragsproblemen waarvoor psychofarmaca van diverse categorieën 
(zie verder) worden gebruikt zijn oa psychomotorische agitatie, fysische agressie naar materiaal 
of naar personen toegericht, zelfverwondend gedrag, ADHD-like behavour (of ADHD-lijkend 
gedrag), (ernstige) opwindingstoestanden gepaard gaande met een verstoorde impulscontrole 
(Patton et al., 2014).  
 
De meest gebruikte categorieën psychofarmaca zijn naast de benzodiazepines (anxiolytica, 
tranquillizers) , de (atypische) antipsychotica, anti-epileptica en stemmingsstabilisatoren (zoals 
Lithium, valproïnezuur, carbamazepine, …). In mindere mate eveneens antidepressiva, 
medicatie voor de behandeling van angst- en slaapstoornissen, ADHD (Debb et al., 2015) 
alsook desgevallend (op strikte indicatie) hormonale behandelingen voor seksueel afwijkende 
gedragingen (parafilieën) (Saiith et al., 2014). 
 
Men moet zich echter bewust zijn van en waakzaam zijn voor de bijwerkingen van psychofam, 
die frequenter en intensiever zijn bij kwestbaardere en fragielere personen, die ook vaker 
dragers zijn van andere ziekten. Er is vaak al van bij aanvang een polymedicatie en er moet dus 
veel aandacht besteed worden aan de wisselwerkingen tussen bepaalde geneesmiddelen en de 
onverenigbaarheden moeten gekend zijn. De gebruikte moleculen zijn immers niet specifiek 
getest voor een publiek met een verstandelijke beperking, waardoor een maximum aan 
voorzorgen noodzakelijk is.  
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2.2.4.3 Psychotherapieën 

 
Volgens het advies van de HGR "Psychotherapieën: definitie,  
praktijk, erkenningsvoorwaarden" (HGR 7855, 2005) zijn er vier stromingen van psychotherapie: 
psychoanalytisch georiënteerde psychotherapie, cognitieve en gedragstherapieën, systeem- en 
familietherapie en cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie. 
 
De volgende technieken kunnen eveneens gebruikt worden (niet-exhaustieve lijst): beheer van 
emoties en stress (woedebeheersing, meditatie, yoga ...), EMDR, liefdes- en seksleven, 
verslavingen, communicatie, psychodrama, psychosociale rehabilitatie, gespreksbegeleiding, 
posttrauma, zelfbevestiging, kunsttherapie, muziektherapie, grenzen leren verleggen (bij het 
sporten, lichamelijke activiteiten ...), strategieën bij hechtingsstoornissen enz. 
 
Anderzijds kunnen ook er ook interventies (preventie en beheer) worden uitgevoerd die 
specifiek op de gedragsproblemen gericht zijn.  
 

2.2.4.3.1 Psychoanalytische stromingen 
 

De psychoanalytisch georiënteerde psychotherapie is een op gesprek gebaseerde praktijk die 
geval per geval wordt opgebouwd vanuit de ontmoeting met de patiënt: de relationele – en dus 
subjectieve – dimensie bevindt zich in het centrum van het therapeutische proces. Het gaat 
erom van het verzoek van de patiënt te vertrekken en hem te begeleiden in het uitwerken van 
zijn eigen oplossingen. Daarbij wordt rekening gehouden met de positie en de functies die door 
het symptoom in zijn psychische en relationele huishouding wordt ingenomen (HGR 7855, 
2005). 
 
De voorbije 25 jaar zijn er heel wat initiatieven geweest om het fenomeen handicap en 
problemen inzake geestelijke gezondheid te begrijpen vanuit een psychoanalytisch 
referentiekader en daarmee rekening te houden in de uitbouw van zorg en ondersteuning. 
Enerzijds kennen we de ontwikkelingen in het Angelsaksisch taalgebied met de ervaringen van 
de Tavistock Clinic in Londen en anderzijds de recentere Franstalige ontwikkelingen met de 
interuniversitaire groep SIICHLA (De Groef J. et al. 1999 en Korff Sausse, et al., 2009). 
 
De recente ontwikkelingsdynamische benadering van Došen (2014) voegt een 
ontwikkelingsdimensie toe aan de bio-psycho-sociale dimensies. Deze ontwikkelingsdimensie 
besteedt aandacht aan de algemene ontwikkeling, en er wordt ook aandachtig gekeken naar de 
ontwikkeling binnen iedere dimensie apart. Het model is gebaseerd op de normale ontwikkeling 
van jonge kinderen en beschrijft 5 ontwikkelingsfases (adaptatie, socialisatie, eerste 
individuatie, eerste identificatie, realiteitsbewustwording) die als een continuüm gezien en 
beschreven worden op basis van de leeftijd (0 tot 12 jaar) en het cognitieve niveau. 
Psychische stoornissen en/of gedragsproblemen bij personen met een verstandelijke handicap 
vinden, aldus Došen, vaak hun oorzaak in een gestoorde (socio-emotionele) ontwikkeling in de 
vroege kinderjaren, en/of kunnen een terugval naar een vroegere ontwikkelingsfase (= 
regressie) met zich mee brengen. De psychische gezondheid is o.m. verstoord als de 
emotionele ontwikkeling niet verloopt volgens wat men zou verwachten op cognitief vlak. 
Om iemands persoonlijkheid te taxeren is het dus goed om een vergelijking te maken tussen de 
cognitieve en de socio-emotionele ontwikkeling.    
Anders wordt het als de socio-emotionele ontwikkeling gestagneerd, geblokkeerd is 
(discrepantie tussen cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling).  Došen heeft ook in zijn 
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model een link gelegd tussen de fase waarin de socio-emotionele ontwikkeling geblokkeerd is 
en specifieke stoornissen.  Belangrijk is te benadrukken dat dit een dynamisch gegeven is: het 
kan best zijn dat iemand goed functioneert, dat er m.a.w. harmonie is tussen zijn cognitief 
functioneren en zijn socio-emotionele mogelijkheden maar dat er door gebeurtenissen 
(verlieservaringen, aanhoudende stress,...) een terugval of regressie is naar een lager 
ontwikkelingsniveau (Morisse, 2014). Om de socio-emotionele ontwikkeling te beoordelen 
hebben Morisse en Došen bovendien een schaal uitgewerkt (de Schaal voor Emotionele 
Ontwikkeling - Revised2 (SEO2)) om de psychosociale aspecten per ontwikkelingsstadium te 
evalueren (Morisse en Došen, in press).  

 

2.2.4.3.2 Gedragstherapeutische stromingen 
 
De cognitieve en gedragstherapieën worden gekenmerkt door een doelstelling van 
waarneembare verandering in de denkwijzen, emotionele reacties en handelswijzen, door de 
keuze van de wetenschappelijke benaderingswijze (zorgvuldige waarnemingen, uitwerking van 
hypothesen, bevestiging of weerlegging van hypothesen na kennisname van de feiten) als 
middel en door een manier van met de persoon om te gaan die men als “democratische 
pedagogie” kan beschrijven (HGR 7855, 2005).  
 
De Positieve Gedragsondersteuning (Positive Behavioral Support - Crone & Horner, 2003; 
Koegel, Koegel & Dunlap, 1996; Lucyshyn, Dunlap & Albin, 2002) is een interventiemethode die 
niet alleen het verminderen van probleemgedrag beoogt, maar er ook vooral voor zorgt dat 
deze vermindering in de context gebeurt van het bevorderen van een betere levenskwaliteit 
voor de personen.  
 
De actie richt zich op de werkzaamheden op het niveau van de functies en niet op het niveau 
van het gedrag zelf. Daarom wordt het onderstaande beoogd:  

- de omgeving veranderen om die omgeving explicieter en betekenisvoller voor de 
persoon te maken en zo dus minder aanleiding tot gedragsproblemen geeft; 

- passend gedrag en competenties aanleren om de persoon meer in staat te stellen om 
zich aan zijn omgeving aan te passen en om met zijn omgeving te communiceren;  

- de gevolgen beheren om te bevorderen en te waarborgen dat er een hogere waardering 
aan passend gedrag dan aan probleemgedrag wordt toegekend. Er zijn soms immers 
meer voordelen verbonden aan negatief gedrag (probleemgedrag) dan aan positief 
gedrag, omdat dit doorgaans niet erkend wordt door de omgeving of als "normaal" 
beschouwd wordt.  

Specifieke strategieën kunnen dus op drie aspecten worden gericht:  
- de inrichting van de omgeving (ruimtes inrichten, visuele systemen van dagschema's 

ontwikkelen, de planning van de activiteiten veranderen, de inhoud van de activiteiten 
aanpassen; alle medische basiszorg en gespecialiseerde zorg aanbrengen, en alle 
diagnostische dimensies preciseren die nuttig zijn om het functioneren van de persoon 
te begrijpen; de menselijke omgeving evalueren om bijvoorbeeld de bevolkingsdichtheid, 
de fysieke nabijheid of de verplaatsingen te verminderen; de 
communicatiemogelijkheden aanpassen; een coherentie garanderen tussen de 
verschillende interveniërende partijen).  

- het aanleren van zogenaamde alternatieve of incompatibele competenties, omdat soms 
het gewenste gedrag niet onmiddellijk kan ontwikkeld worden (competenties van 
receptieve en expressieve communicatie, competenties van omgaan met vrije tijd of het 
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leren omgaan met termijnen en wachten, competenties van self-management), bij 
voorkeur via strategieën die op differentiële versterking gebaseerd zijn. 

- het omgaan met de gevolgen: verschillende strategieën zijn beschikbaar om te proberen 
zo weinig mogelijk het probleemgedrag te versterken of te waarderen.  

Het achterhalen van de functies dient als leidraad voor het opzetten van de strategieën om deze 
functies in te vullen, zodat de kans op gedragsproblemen daalt. De op te zetten strategieën 
komen zelden apart voor; in de meerderheid van de gevallen is het de combinatie van de 
strategieën op de drie niveaus die doeltreffend blijkt. In geen enkel geval zal men een strategie 
op de gevolgen toepassen (reacties wanneer gedragsproblemen optreden) zonder een strategie 
op andere interventieniveaus door te voeren.  
Overigens betekent de Positieve gedragsondersteuning ook een wijziging op het niveau van de 
systemen. Om deze strategieën uit te voeren is het inderdaad nodig dat men de personen met 
een handicap beschouwd als personen met eveneens competenties en als personen die zich 
op elke leeftijd kunnen ontwikkelen en het recht hebben op een waardig leven en een echte 
plaats in onze maatschappij. De familie moet als een volwaardige educatieve partner gezien 
worden en alle actoren moeten met elkaar in verband staan en samenwerken om doeltreffende 
strategieën te kunnen ontwikkelen en de dienstgerichte benadering moet vervangen worden 
door een persoonsgerichte aanpak (person-centered). Dit veroorzaakt een verandering in de 
organisatie van diensten, uurroosters van teams, een reorganisatie van de activiteiten om beter 
te voorzien in de behoeften van de personen, enz. 
 
Om eerder de aandacht te richten op het mogelijk alternatief gedrag dan op het uitdagend 
gedrag werd een methode ontwikkeld door een Amerikaans team (Newton et al., 1994) voor 
volwassenen, waarvan een Franse bewerking werd uitgebracht door Willaye, Delmotte et 
Descamps (2012). Deze methode richt zich op de levensstijl en de noodzaak om een gedrag 
aan te leren dat opgelegd wordt door gevaloriseerde maatschappelijke rolpatronen, zowel in het 
huiselijk leven als tijdens de vrije tijd en de werkactiviteiten binnen de dienst.  
 

2.2.4.3.3 Systeemtherapeutische stromingen 
 
De systeem- en familietherapieën zijn erop gericht om te begrijpen wat de betekenis en de 
functie van een symptoom is binnen het menselijk systeem waar het verschenen is en zich in 
stand houdt. Het symptoom blijft belangrijk voor de psychotherapeut, maar hij kan het enkel 
doen verdwijnen als hij inwerkt op de omstandigheden waardoor het symptoom verschijnt of 
zich in stand houdt (HGR 7855, 2005). 
De systeembenadering reikt dus elementen aan voor een beter begrip en stelt antwoorden voor 
op de relationele complexiteit tussen mensen, of het nu om familierelaties, institutionele of 
andere relaties gaat, bij personen met of zonder een handicap. In dit perspectief krijgen de 
symptomen een betekenis wanneer ze onderzocht worden in het perspectief van alle familiale, 
culturele, intergenerationele, institutionele, organisationele componenten ...  
 
In de wetenschappelijke literatuur is er weinig te vinden over de resultaten van de 
systeembenadering betreffende de evolutie van de geestelijke gezondheid bij personen met een 
verstandelijke beperking, meer bepaald in het precieze kader van gedragsproblemen.  
Hoole, L. en Morgan S. (2008) en tevens Fidell, B. (2000) wijzen met name op het gebrek aan 
onderzoek in het domein van systeembenaderingen met betrekking tot personen met een 
verstandelijke beperking en merken op dat er in de literatuur het meest sprake is van 
interventies uit de gedragsstroming. Ze stellen complementaire en niet tegenovergestelde 
alternatieven voor en vertellen over hun bemoedigende ervaring met narratieve therapie bij een 
populatie met een verstandelijke beperking. Deze therapie baseert zich op wat de persoon 
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vertelt over zijn persoonlijke ervaringen, of op wat zijn omgeving vertelt en op de emoties hierbij 
en hoe die ervaringen worden voorgesteld. Wanneer de perceptie van zijn eigen leven 
problemen stelt voor een persoon is het de bedoeling dat hij, met de hulp van een therapeut, 
zijn eigen ervaring op een andere manier kan interpreteren, nieuwe paden bewandelt die hem 
leiden naar nieuwe manieren van functioneren zodat hij niet meer teruggrijpt naar zijn 
gewoonlijke manier van reageren.  
Guillemette F. en Boisvert D. (2003) hebben aangetoond dat het mogelijk is om dergelijke 
therapiesessies aan te passen aan de kenmerken van de verstandelijke beperking, door 
rekening te houden met bijvoorbeeld de abstractie- of concentratiemoeilijkheden, de 
moeilijkheden om een gesprek te voerden (grammatica, ritme, woordenschat), de 
stressgevoeligheid ... maar ook door een positieve benadering aan te nemen waardoor de 
betrokken persoon gemakkelijker zijn capaciteiten kan aanspreken. 
Anderzijds weten we dat talrijke personen met een verstandelijke beperking in institutionele 
omgevingen worden opgevangen. De systeembenadering beschouwt de instelling als een 
systeem dat is opgebouwd uit georganiseerde elementen met een gemeenschappelijk doel 
waarvoor bepaalde middelen worden gebruikt. De systeembenadering maakt het dus mogelijk 
om aan een symptoom een betekenis toe te schrijven die in relatie staat tot het algemeen 
functioneren van de dienst en er kunnen dan ook wijzigingen worden voorgesteld.   
De benadering kan ook zeker bij kinderen gebruikt worden, waarvan de ontwikkeling zich 
noodzakelijkerwijze in de context van het functioneren van het gezin voltrekt.  
 
De geïndividualiseerde interventie van positieve gedragsondersteuning kan overigens ook in het 
kader van een systeembenadering gesitueerd worden: de "School-Wide Positive Behavior 
Support" (SWPBS) bijvoorbeeld is een systeembenadering voor preventie en interventie bij 
uitdagend gedrag in scholen, die op alle leerlingen (met of zonder handicap) en op de hele 
schoolgemeenschap betrekking heeft. Deze strategie kan ook gebruikt worden in het kader van 
niet-schoolse diensten, maar ook voor volwassenen, vanuit een dubbele bezorgdheid: dit 
gedrag voorkomen of ermee omgaan wanneer het optreedt.  
SWPBS heeft drie actieniveaus:  

- de primaire of universele preventiestrategieën (gebruikt voor alle studenten, waarbij alle 
volwassen de hele tijd betrokken worden: bijvoorbeeld ondersteuning op school, 
onderricht in sociale vaardigheden, verwachtingen van de school onderrichten, positieve 
bekrachtiging van alle betrokkenen, klasmanagement);   

- de secundaire preventiestrategieën (groepsinterventies voor leerlingen  
en studenten die niet op de primaire preventiestrategieën reageren en  
voor wie geïndividualiseerde strategieën niet noodzakelijk lijken); 

- de tertiaire preventiestrategieën (positieve geïndividualiseerde  
interventies (PBS) gebaseerd op een functionele analyse en hypothese leidend tot een 
allesomvattend ondersteuningsplan voor die leerlingen en studenten met aanzienlijke 
gedragsproblemen). 
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Deze strategie kan ongetwijfeld gebruikt worden binnen niet-schoolse diensten of diensten voor 
volwassenen, die een gemengde populatie opvangen waaronder ook personen met een 
verstandelijke beperking, die eveneens psychiatrische problemen en probleemgedrag vertonen, 
vanuit een tweeledige bezorgdheid: dit uitdagend gedrag voorkomen of ermee omgaan 
wanneer het optreedt. Deze strategie zou volgens dezelfde principes werken, met de drie 
soorten strategieën: primair, secundair en tertiair.  
 

2.2.4.3.4 Andere modellen  
 
De cliëntgericht-experiëntiële psychotherapieën betreffen alle benaderingen die gericht zijn op 
het bredere functioneren van de persoon (versus symptoomgerichtheid) en op diens positieve 
groeimogelijkheden; ze zijn ook gericht op de subjectieve belevingswereld van de cliënt als 
centrale invalshoek; ze beklemtonen de cruciale rol van de kwaliteit van de therapeutische 
relatie in het therapeutisch veranderingsproces; ze worden gekenmerkt door een continue 
empathie die als fenomenologische methode voortdurend op de voorgrond staat; een hoge 
graad van persoonlijke aanwezigheid in de therapeutische ontmoeting; een werkalliantie met 
sterk egalitaire kleur; een mensbeeld waarin plaats is voor ‘een marge van vrijheid’ en voor 
zelfactualisatie en waarin het verlangen naar contact en verbondenheid als een wezenlijke 
behoefte wordt gezien (HGR 7855, 2005). 
 
Naast de gevalideerde en beproefde educatieve en therapeutische modellen is er in de 
wetenschappelijke literatuur ook aandacht voor de niet-gemodelliseerde actiepaden, die niet 
genegeerd kunnen blijven bij de begeleiding van de geestelijke gezondheid van personen met 
een verstandelijke beperking: de relationele dimensie die verband houdt met de 
persoonlijkheidskenmerken van de beroepsbeoefenaar. Deze dimensie, ofschoon ze niet 
volstaat om antwoorden te bieden op de problemen die deze personen ondervinden, is echter 
een belangrijk aandachtspunt waar we even moeten bij stilstaan.  
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Zijlmans L. et al (2015) hebben de impact bestudeerd van een training van de emotionele 
intelligentie bij het personeel dat instaat voor personen met een verstandelijke beperking en 
gedragsproblemen. Onder emotionele intelligentie worden alle emotionele, persoonlijke en 
sociale vaardigheden verstaan die van invloed kunnen zijn op de capaciteit van een individu om 
het hoofd te bieden aan verzoeken en druk vanuit zijn omgeving. 
Ze benadrukken het belang van de relationele kwaliteit tussen de zorgverleners en de 
gebruikers van de diensten, aangezien de personen met een verstandelijke beperking soms in 
grote mate afhangen van de ondersteuning door anderen om een goede levenskwaliteit te 
handhaven. De gedragsproblemen die sommigen vertonen kunnen bij de zorgverleners een 
reeks negatieve emotionele reacties teweegbrengen wat dan weer ongepast gedrag in de hand 
kan werken.  
Deze auteurs hebben aangetoond dat een training van zorgverleners die gericht is op de 
emotionele intelligentie en de interacties met de gebruikers, diens capaciteiten verhoogt om 
specifieke taken uit te voeren. 
Het is dus cruciaal om te voorzien in opleiding en psychologische ondersteuning van het 
personeel dat het hoofd moet bieden aan probleemgedrag. Het onderzoek naar de manieren 
van emotie- en stressbeheersing staat nog niet ver genoeg.  Cudré-Mauroux (2012) heeft 
echter onlangs een studie gepubliceerd waarin hij, uitgaande van een analyse van de situatie 
van zorgverleners die rechtstreeks geconfronteerd worden met een populatie met een 
verstandelijke beperking en gedragsproblemen, de nadruk legt op een aantal elementen die 
deel uitmaken van de oplossing. De zorgverleners moeten leren de stresselementen te 
identificeren en leren omgaan met stress (bijvoorbeeld via relaxatie), maar ze moeten ook meer 
ondersteuning krijgen van de verantwoordelijken (directie, diensthoofden, psychologen). 
Bovendien is het cruciaal om de werkcontext van de interveniërende personen te analyseren en 
te verbeteren (er niet alleen voor staan, het werken in teamverband versterken, enz.) 
Reinders (2010), zich baserend op het concept van "stilzwijgende kennis" van Polyani, 
benadrukt hoe belangrijk het wel is om rekening te houden met de persoonlijke dimensie van de 
beroepscompetentie in de zorgsector. Stilzwijgende kennis betreft het niet expliciet 
wangeleerde repertorium, waarvoor geput wordt uit levenservaring en knowhow en op basis 
waarvan problemen kunnen worden opgelost die bij aanvang niet voorzien waren door een 
organisatie. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden zoals empathie, organisatietalent, de 
manier van optreden, observatievermogen, culturele vaardigheden, reactievermogen enz. Deze 
niet-formele factoren dragen bij tot het in stand houden van een gunstig klimaat voor de 
levenskwaliteit van de gebruikers. 
Hij benadrukt dat een goede relatie tussen de gebruiker van een dienst en de zorgverleners een 
belangrijke determinant is voor de kwaliteit van een dienst. Deze parameter wordt echter vaak 
verwaarloosd in beoordelingen. Het vertrouwen dat tot stand komt tussen een gebruiker en een 
zorgverlener maakt het mogelijk om beter de stemmingswisselingen vast te stellen, het gedrag 
juister te interpreteren, toegang te hebben tot een uitgebreid communicatieregister (verbaal of 
niet-verbaal), aan te voelen "voorbij de woorden" dat het niet goed gaat met iemand, emoties te 
begrijpen, op te merken of de persoon al dan niet luistert ... maar ook om met de collega's 
relaties te onderhouden waarin een open communicatie voor een goede doorstroming van 
informatie zorgt. 
Dit alles samen vormt een onmisbaar ingrediënt, zonder dewelke de formele 
interventiepraktijken louter verontmenselijkte zinloze protocollen zouden zijn. Deze 
vaardigheden blijken bijzonder waardevol bij het interpreteren of het ontcijferen van de 
betekenis van het gedrag, het oppikken van de signalen die aan een toestand van crisis 
voorafgaan, het gewaar worden van stemmingswisselingen of het vinden van woorden of 
gebaren die kalmte brengen. 
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2.2.4.4 Bestaande richtlijnen 
 

2.2.4.4.1 Op vlak van het omgaan met probleemgedrag 
 
De Europese Richtlijnen en principes voor de praktijk. Beoordeling, diagnose, behandeling en 
bijbehorende ondersteuning voor mensen met verstandelijke beperkingen en probleemgedrag 
(Došen et al., 2008) :  Enkele van de belangrijkste kenmerken van dit document zijn de centrale 
positie van het ontwikkelingsperspectief, het erbij betrekken van iemands omgeving, de 
combinatie van theoretische en praktische aspecten en de organisatorische aanbevelingen. Het 
bio-psycho-sociaal perspectief is de grootste kracht van dit document. Deze benadering kan 
helpen om een perspectief te vermijden, waarin gedragsproblemen alleen als met de persoon 
verband houdende kenmerken worden geïnterpreteerd. 
 
De NICE GUIDELINES "Challenging behaviour and learning disabilities: prevention and 
interventions for people with learning disabilities whose behaviour challenges": Wij houden in 
het bijzonder rekening met de recente inspanningen van het National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE), dat in mei 2015 aanbevelingen publiceerde voor preventie en 
interventie bij personen met een verstandelijke beperking (learning disabilities) en 
gedragsproblemen (challenging behavior). Het is hier uiteraard niet mogelijk om dit omvangrijke 
document samen te vatten. We benadrukken enkele punten in verband met de implementatie 
van deze goede praktijken op basis van de volgende belangrijke gedachte: probleemgedrag 
wordt beschouwd als gedrag dat voortvloeit uit de interactie tussen het individu en zijn 
omgeving en dat een functie heeft voor de persoon. 

1. De nadruk ligt ten eerste op het bieden van ondersteuning aan de familieleden en aan 
de mantelzorgers (bijvoorbeeld, via de toegang tot advocaten, de deelname aan 
ondersteuningsgroepen); 

2. Er moet aandacht besteed worden aan de persoonlijke en omgevingsfactoren om 
vroegtijdig een gedrag op te merken dat zich mogelijk tot uitdagend gedrag ontwikkelt; 

3. Evaluatie is een essentiële stap die vele dimensies omvat, in het bijzonder de risico's 
voor de persoon en de anderen. Een bijzondere aandacht gaat uit naar de functionele 
evaluatie waarbij een progressieve benadering moet worden aangenomen, rekening 
houdend met de complexiteit en de intensiteit van het uitdagend gedrag; 

4. De gepersonaliseerde psychosociale interventie wordt gebaseerd op de 
gedragstherapeutische stromingen en op de functionele evaluatie van het gedrag. 

Tot slot wordt er medicatie overwogen in combinatie met interventies en in het bijzonder een 
psychosociale interventie als de persoon tegelijkertijd geestelijke of lichamelijke problemen 
heeft of als de interventies op zich het uitdagend gedrag niet wijzigen binnen een bepaalde tijd 
of als het risico voor de persoon of anderen heel groot is. 

2.2.4.4.2 Op vlak van geestelijke gezondheid 
 
De Europese richtlijnen voor de praktijk van onderzoek en diagnostiek van problemen met de 
geestelijke gezondheid bij volwassenen met een verstandelijke beperking (Došen et al., 2008): 
In dit boek wordt gepleit voor een diagnostiek, waarvan de waarde wetenschappelijk is 
bewezen. Er wordt een aantal richtlijnen geformuleerd dat is gebaseerd op wetenschappelijk 
bewijs, aangetroffen in de literatuur. Daarom vormt de literatuurlijst een essentieel onderdeel 
van het boek. 
 
Het NICE zal in september 2016 ook de volgende richtlijnen publiceren “Mental health problems 
in people with learning disabilities: prevention, assessment and management of mental health 
problems in people with learning disabilities”. 
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Naast deze richtlijnen zijn er heel wat auteurs die onderzoek verricht hebben naar allerhande 
interventies en hun bruikbaarheid. Hiervoor verwijzen we naar de literatuurlijst (bijlage 6). 
 

2.2.5 Het huidige aanbod 
 

2.2.5.1 Dienstenaanbod 
 
De bevoegdheden voor de opvang en de begeleiding van personen met een dubbele diagnose 
zijn versnipperd over de gewesten, de gemeenschappen en het federale niveau, alsook over de 
gehandicaptensector en de sectoren voor geestelijke gezondheid en onderwijs. Het is dus zeer 
moeilijk om wegwijs te raken uit het beschikbare dienstenaanbod. De netwerken voor de 
aanpak van dubbele diagnose zijn in opbouw maar de situatie is niet in alle gewesten dezelfde 
(vooral in Brussel is er een gebrek aan diensten).  
Naast een structureel dienstenaanbod in de geestelijke gezondheids- en gehandicaptensector, 
dat echter niet gemakkelijk toegankelijk is voor personen met een dubbele diagnose, bestaan er 
ook enkele projectie die specifiek zijn opgezet voor deze populatie maar die nog op zichzelf 
staan of een precair statuut hebben om het hoofd te bieden aan moeilijkheden waarmee men 
op het terrein geconfronteerd wordt.  
 

2.2.5.1.1 Structureel aanbod 
 
De gehandicaptensector (AWIPH, PHARE en het VAPH) biedt residentiële diensten11, 
dagopvangdiensten12 en begeleidingsdiensten13 aan voor zowel kinderen als volwassenen. 
Dankzij de vrijetijdsdiensten is er ook een vrijetijdsaanbod voor personen met een beperking en 
hun naasten (tijdelijke opvang, thuisopvang ...).  
 
In Vlaanderen bestaan er sinds 2012 multifunctionele centra die het mogelijk maken om voor 
kinderen naargelang hun behoeften vlotter over te schakelen tussen residentiële, ambulante of 
semi-residentiële diensten.  

De opvang van het AWIPH (de financiering) gebeurt meestal op een collectieve manier, op 
basis van een hoofdzakelijk medische diagnose, terwijl vandaag in het algemeen meer wordt 
aangenomen dat een holistische en individuele benadering geschikter lijkt. 
Het VAPH daarentegen, dat in een overgangsperiode zit, heeft de weg ingeslagen naar een 
financiering "op maat" (BAP), in overeenstemming met het VN-verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap en "Project 107" betreffende de reorganisatie van de geestelijke 
gezondheidszorg. Samenwerkingsverbanden en werken in een netwerk lijken ook onderdeel te 
vormen van dit proactief beleid. 
Tot slot lijkt de dienst "Phare" (Franse Gemeenschapscommissie) het minst over geschikte 
middelen te beschikken en richt zich resoluut tot de andere twee gewesten. 
 

                                                
11 De residentiële diensten (voor jongeren of volwassenen) bieden opvang 24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele jaar 
door. 
12 De dagopvangdiensten vangen personen met een handicap op (niet-schoolgaande kinderen of ouderen die zich 
niet kunnen integreren in een leer- of werkomgeving) van maandag tot vrijdag, gedurende de dag.  
13 De begeleidingsdiensten (Thuisbegeleiding) hebben als doel hulp te bieden aan personen (kinderen of 
volwassenen) om hun projecten in goede banen te leiden, zodat ze een grotere autonomie verwerven. Bepaalde 
diensten zijn gespecialiseerd in bepaalde beperkingen of bepaalde soorten activiteiten.  
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Tot de geestelijke gezondheidssector behoren de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 
(CGG)14, de Initiatieven van Beschut Wonen (IBW)15, de Psychiatrische Zorg Aan Patiënten In 
De Thuissituatie (PZT)16) en de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)17. 
De CGG krijgen voor personen met een beperking vooral veel vraag naar expertise. Ze zijn 
daarentegen weinig of niet uitgerust om voor deze situaties een therapeutisch kader te bieden. 
Deze bevolkingsgroep heeft bovendien vaak ook geen steunaanvraag ingediend, wat een 
voorwaarde is die gewoonlijk door de SSM vereist wordt. Hun theoretische verwijzers zijn 
overigens ongeschikt voor de opvang van personen met een beperking (hoewel enkele centra 
een manier van werken hebben die aangepast is aan personen met een verstandelijke 
beperking).  
De psychiatrische ziekenhuizen en de psychiatrische afdelingen van een algemeen ziekenhuis 
bieden een ziekenhuisopvang aan.  
 
In het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg zijn er eveneens mobiele 
teams opgericht om de patiënt te begeleiden, een netwerk op te zetten en te activeren. 
 
Er bestaan ook in elke provincie overlegplatforms in de geestelijke gezondheidszorg met als 
opdracht overleg plegen over onder andere de behoefte aan psychiatrische voorzieningen in 
hun werkingsgebied en over de taakverdeling en complementariteit van: het aanbod van 
diensten, activiteiten en doelgroepen.  
 
De Centra voor Ambulante Revalidatie, die een overeenkomst met het RIZIV hebben op basis 
van een specifiek therapeutisch project voor elk centrum, werden opgezet als aanvulling op het 
ambulant zorgaanbod en dat in ziekenhuizen. Deze structuren zijn dus onafhankelijk van de 
diensten voor geestelijke gezondheid en de ziekenhuizen (buiten sommige centra die ook over 
een ziekenhuisovereenkomst A of K beschikken) en hebben complementaire therapeutische 
projecten (dagcentra, nachtcentra, ambulante opvang 24 uur op 24, crisiscentra, centra voor 
nazorg, enz.). Deze centra stellen na onderzoek en diagnosestelling intensieve en 
multidisciplinaire revalidatieprogramma's voor die bestaan uit: medische opvolging, sociale 
begeleiding, familiegesprekken, logopedie, psychotherapie, ergotherapie, kinesitherapie, 
psychomotoriek.  
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

- de instellingen voor psychosociale revalidatie voor volwassenen die zich richten naar 
personen die lijden aan psychologische stoornissen of grote psychosociale problemen 
die het zelfstandig leven, de beroepsintegratie, de uitwerking van een levensproject ... 
belemmeren.  

                                                
14 De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg bieden op aanvraag psycho-medisch-sociale bijstand in een 
gespecialiseerd ambulant kader volgens een multidisciplinaire aanpak. 
15 Een IBW begeleidt mensen met psychische problemen die geen nood hebben aan een permanent verblijf in een 
psychiatrisch ziekenhuis. Wel kunnen zij nog hulp gebruiken om te wonen en sociaal vaardig te worden. Een IBW 
biedt hen een woonvorm aan waar ze begeleiding krijgen. 
16 De PZT's hebben als doel het versterken van de samenwerking tussen de reguliere thuiszorg en de geestelijke 
gezondheidszorg om te voorkomen dat er een parallel circuit voor psychiatrische patiënten ontstaat naast de 
reguliere thuiszorg, het sensibiliseren van de reguliere thuiszorg, het coördineren van de zorgen voor deze 
psychiatrische patiënten en het verzekeren van de functie van coaching van de reguliere thuiszorg. 
17 Een PVT is een gezondheidszorgvoorziening die zowel psychiatrische zorg als begeleiding aanbiedt aan personen 
met een langdurige, gestabiliseerde psychische stoornis of een mentale handicap. Zij hebben geen nood aan 
gespecialiseerde, multidisciplinaire zorg zoals die wordt aangeboden in een psychiatrische ziekenhuisdienst, maar 
zijn wel onvoldoende zelfredzaam om zelfstandig thuis of in een IBW te leven. Het verblijf in een PVT is vaak van 
lange duur. 
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Ze organiseren de psychosociale revalidatie door de zelfstandigheid en de sociale 
vaardigheden te versterken zodat sociale en arbeidsmarktintegratie mogelijk wordt. Ze 
hebben een strategische plaats in het zorgnetwerk en in de revalidatie van personen die 
een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg.  
Deze centra kunnen patiënten ontvangen met gedragsproblemen, van het type 
"gedragsstoornissen" en "impulscontrolestoornissen" die expliciet in bepaalde 
overeenkomsten beoogd worden. Deze stoornissen kunnen ook gepaard gaan met 
andere mentale stoornissen. Op basis van de jaarrapporten van bepaalde centra ziet het 
ernaar uit dat de gedragsproblemen echter geen significant onderdeel vormen van de 
diagnose die de opname van de patiënt rechtvaardigt.  
 

- de centra voor kinderen en jongeren (<18 jaar) die zich richten op gedragsproblemen, 
taalverwervingsproblemen (mondeling/of schriftelijk) en leerstoornissen van 
neuropsychologische oorsprong (zoals een verstandelijke beperking) of die het gevolg 
zijn van de schoolomgeving of met als oorzaak de motoriek, ontwikkelingsachterstand, 
gehoorachterstand, kinderautisme, hyperactiviteit ... Deze instellingen voor 
kinderpsychiatrische revalidatie zijn niet gespecialiseerd in gedragsproblemen, maar het 
valt te verwachten dat talloze kinderen die daar worden opgenomen dergelijke 
problemen hebben. We weten immers dat deze een determinerende factor zijn in de 
vraag naar en de beslissing tot het institutionaliseren van een jonge patiënt. We nemen 
aan dat de patiënten met de zwaarste gedragsproblemen (qua intensiteit en/of 
frequentie) het talrijkst aanwezig zijn in centra met een residentiële formule.  
Volgens het RIZIV blijkt uit de activiteitenverslagen dat op 14 Franstalige centra en 2 
Nederlandstalige centra, respectievelijk 13 en 1 centra zich beroepen op de 
psychoanalyse en/of institutionele psychotherapie. De twee overige hanteren zoals ze 
zelf zeggen een cognitief-gedragsgeoriënteerde aanpak. De meeste centra die zich op 
de psychoanalyse of de institutionele psychotherapie beroepen verlenen zorg in de vorm 
van therapeutische "ateliers" en rekenen op het, veronderstelde therapeutische, effect 
van de instelling zelf. De therapeutische methoden van deze centra zijn niet 
geformaliseerd zoals de cognitieve gedragsmethoden en ze kunnen verschillen van 
centrum tot centrum. Niet alles wat betreft de operationele modaliteiten van de 
zorgverlening is dus gekend. 

Er kan ook een beroep worden gedaan op de geïntegreerde diensten voor thuiszorg, waaronder 
verschillende actoren vallen (huisartsen, verpleegkundigen, verpleeghulpen, kinesitherapeuten). 
Deze diensten versterken binnen een afgebakend zorggebied alle zorg aan de patiënt door 
onder andere de praktische organisatie en de begeleiding van de geleverde diensten in het 
kader van thuiszorg. 
 
Tot slot bestaan er in het onderwijs18 8 types buitengewoon basisonderwijs, afgestemd op de 
opvoedings en onderwijsnoden van een bepaalde groep kinderen:  
 

Type 1 kinderen met een lichte verstandelijke beperking 
Type 2 kinderen met een matige of ernstige verstandelijke beperking 
Type 3 kinderen met gedragsstoornissen 
Type 4 kinderen met fysieke beperkingen 
Type 5 kinderen in een ziekenhuis (ziek of herstellend) 
Type 6 kinderen met een visuele beperking 
Type 7 kinderen met een auditieve beperking 

                                                
18 type 1 en 8 zijn niet beschikbaar in het kleuteronderwijs  
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Type 8 kinderen met leerstoornissen  
 
Vanaf 1 september 2015 is er een nieuw type 9 voor leerlingen met autisme in Vlaanderen. 
 
Er zijn echter voornamelijk in het lager onderwijs onvoldoende plaatsten voor kinderen in het 
buitengewoon onderwijs type 1 en 2. In de Franse Gemeenschap werden 251 kinderen 
uitgesloten en 369 geweigerd in het buitengewoon onderwijs type 1, 2 of 3 tijdens het jaar 2013-
2014 voor feiten van het type "fysiek geweld, psychisch geweld, onbeschoftheden, schade aan 
bezittingen, inbreuk op de veiligheid ...". Er zijn bovendien geen specifieke aanbevelingen 
betreffende het beheer van deze gedragsproblemen op school, omdat volgens de Franse 
Gemeenschap het beheer van de opvang van deze jongeren onder de verantwoordelijkheid valt 
van elke onderwijsinstelling, naargelang de infrastructuur, de materiële middelen en de 
omkadering ter beschikking van de directie. 
  

2.2.5.1.2 Specifieke initiatieven  
 
Een Mobiele Interventiecel (MIC) werd opgestart in 2009 naar aanleiding van een gezamenlijk 
initiatief vanuit de gehandicaptensector en de geestelijke gezondheidssector. Het doelpubliek 
bestaat uit personen met een verstandelijke beperking (ontwikkelingsproblemen, alle niveaus) 
en een bijkomende geestesziekte en (ernstig) probleemgedrag of het risico op het ontwikkelen 
van (ernstig) probleemgedrag. 
 
Het doel is (ernstig) probleemgedrag te doen afnemen om de sociale integratie van de 
personen te bevorderen, hun geestelijke gezondheidstoestand te verbeteren en op deze manier 
uitsluitingen te verminderen. Het gaat er ook om om onaangewezen ziekenhuisopnames te 
vermijden.  
 
De doelstelling van de MIC's is zorgverleners en families te ondersteunen in de begeleiding van 
personen met een verstandelijke beperking die een bijkomende geestesziekte en 
gedragsproblemen hebben, hun levenskwaliteit te verbeteren en een ziekenhuisopname te 
vermijden. 
 
De multidisciplinaire teams ondersteunen de interveniërende partijen en/of de gezinnen die met 
probleemgedrag geconfronteerd worden door in te grijpen in de leefomgeving van de persoon 
met een beperking. De teams vormen ook de link tussen de verschillende partners en 
ontwikkelen de werkzaamheden in het netwerk. Ze maken het ook mogelijk om de indicaties 
voor ziekenhuisopname beter af te bakenen.  
 
De actieplaatsen zijn onbegrensd: privéwoonplaats, verblijfsinstelling, school, rusthuis, 
dagcentrum, aangepaste werkplaats enz.  
 
De aanpak van een MIC wordt gekenmerkt door mobiliteit, planning (het is geen urgentiedienst) 
en beperktheid in de tijd (progressieve daling van de ondersteuning in functie van de evolutie 
van de persoon, met een behoud van de beschikbaarheid zelfs na afsluiting van het dossier). 
De acties zijn persoonsgericht en steunen op samenwerkingsverbanden (natuurlijke omgeving 
en netwerk). De nog niet geactiveerde middelen worden op een proactieve manier gezocht 
(waken over de zichtbaarheid van een MIC in het netwerk, belangrijke actoren identificeren, de 
kennis van de sectoren ontwikkelen) en samenwerkingsrelaties worden opgezet en in stand 
gehouden.  
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De interventies vinden meestal plaats op aanvraag van de omgeving (familie of zorgverleners) 
bij periodes van ernstige verbale of lichamelijke agressiviteit of wanneer er een risico van 
uitsluiting is of tijdens overgangsmomenten (ziekenhuisontslag, verandering van leefplaats ...).  
 
De opvolging kan van verschillende aard zijn naargelang de noden van elke specifieke situatie: 
medisch-psychiatrische actie, psycho-educatie, counselinggesprek, informatiegaring, 
diagnostiek, voorstel voor therapeutische paden, evaluatie van effecten, psychotherapie, 
netwerkcoördinatie.   
 
Er zijn op dit ogenblik 15 MIC's verspreid over een deel van het Belgisch grondgebied (zie de 
lijst in de bijlage). 
De MIC's waren opgestart als pilootprojecten en zijn dit nog steeds. De 6 MIC'c gefinancierd 
door het AWIPH zullen binnenkort een blijvend karakter krijgen dankzij een besluit van de 
Waalse Regering. In Vlaanderen financiert het VAPH geen MIC's (maar wel "consulententeams" 
- zie pagina 36). De MIC's die door de FOD Volksgezondheid gefinancierd worden (5 voor 
volwassenen en 3 voor kinderen) krijgen een vernieuwd contract voor een periode van telkens 1 
jaar. De financiering van de MIC's maakt het mogelijk om in teams te werken van maximum 2 
VTE (volwassenen) of maximum 1,5 VTE (kinderen). In de door de FOD Volksgezondheid 
gefinancierde MIC's is er structureel voorzien in de aanwezigheid van een geneesheer-
psychiater in het team. 
 
De interventies die het meest worden uitgevoerd door de MIC's zijn: counsellinggesprek, 
informatiegaring en overleg met het netwerk. Er is echter enige variatie in het toepassen van de 
interventies tussen de verschillende cellen. Ze functioneren op een sterk verschillende manier 
waardoor momenteel elke poging tot synthese heel moeilijk is.   
 
De ervaring van de laatste jaren leert dat de interventie van een netwerk en een mobiel team 
om crisissen zo snel mogelijk onder controle te krijgen en de toestand van de personen die dit 
doormaken te stabiliseren in 50 % van de gevallen volstaat om het probleem aan te pakken 
zonder een toevlucht te moeten nemen tot een gespecialiseerde ziekenhuisopname. Er bestaan 
echter situaties, met name bij extreme gedragsproblemen, waarbij de MIC op zijn grenzen stoot 
wat betreft aanpak en/of therapeutische besluitvorming. In crisismomenten zijn de gezinnen van 
het kind dat is uitgesloten van diensten en dat thuis verblijft bijzonder kwetsbaar en moeten ze 
het hoofd bieden aan gewelduitbarstingen die ze niet de baas kunnen zonder de ondersteuning 
van een ziekenhuisdienst.  
Op dit ogenblik ontbreekt het echter nog aan een wetenschappelijke evaluatie van dit nieuwe 
werkingsmiddel. 
 
Om beter te beantwoorden aan de behoeften op het terrein zijn er ook andere gespecialiseerde 
diensten ontwikkeld, meer bepaald in een psychiatrisch ziekenhuis.   
Bepaalde gespecialiseerde psychiatrische ziekenhuisdiensten bieden hun expertise aan het 
netwerk aan waarbij ze de patiënt centraal plaatsen (Goin & Masson,2014). Ze vangen 
personen met een dubbele diagnose op wanneer ze zich in een toestand van decompensatie 
bevinden die ambulant moeilijk onder controle te krijgen is of wanneer de gezinnen en de centra 
of verblijfplaatsen het niet meer aankunnen of wanneer therapeuten geen relevante actie meer 
kunnen ondernemen. Deze momenten komen vaak voor en overschrijden de competentie van 
de gewone medische eenheden. 
Deze diensten kunnen voor een zware verpleging en voor de wettelijke 
beschermingsmaatregelen instaan. Ze verlenen een medisch globale interventie (somatisch en 
psychisch) die nodig is voor een nauwkeurige diagnosestelling en behandeling van de 
problematiek. Hiervoor wordt een indien mogelijk exhaustieve kennis verondersteld van de te 
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gebruiken psychofarmaca en een praktijkvoering van de meest geschikte psychotherapieën bij 
gedragsproblemen. 
De patiënten ontvangen continue en doelgerichte zorg. De opbouw van het therapeutisch 
proces volstrekt zich voor, tijdens en na de ziekenhuisopname. Dit benadrukt hoe noodzakelijk 
het is om een netwerk uit te bouwen, waardoor dankzij de werkzaamheden die vóór en na de 
tussenkomst van de betrokken diensten zijn verricht, het initiatief tot actie wordt overgelaten aan 
de meest relevante structuur om op een bepaald moment en een bepaalde plaats in te spelen 
op een persoonlijke behoefte. 
Deze diensten verlenen de nodige zorg binnen een beperkte tijd en in regelmatig overleg met 
de betrokken partners. De klemtoon ligt dan ook op de volstrekte noodzakelijkheid van de 
nabijheid van het interventieterrein, de eerste voorwaarde voor elke doeltreffende 
samenwerking en partnerschap met de gezinnen die zich inzetten voor de begeleiding van hun 
naaste. 
 
Gezien de zeer lange wachtlijst werd de opnameduur reeds ingekort, maar er is een groot tekort 
aan dergelijke settings (het raakvlak psychiatrie en gehandicaptenzorg). 
 
Er bestaat ook sinds 2008 een specifiek initiatief voor personen met een verstandelijke 
beperking te Verviers, de dienst SAPI (Service d'Aide pour Personnes avec difficultés 
Intellectuelles). Dit jonge team richt zich naar een populatie van kinderen en jongeren met een 
beperking. 
 
Andere projecten voor deze doelgroep zijn bijvoorbeeld:  

- Consulentenwerking (in de 5 Vlaamse provincies gefinancierd door VAPH) : het 
Steunpunt Expertisenetwerken vzw (SEN) wil met een aanbod van “advies en consult bij 
vastgelopen cliëntsituaties” de uitbouw en werking van de noodzakelijke zorgcircuits 
mee stimuleren. Dit gebeurt in verregaande samenwerking met expertorganisaties op 
het werkveld. De consulentenwerkingen staan in voor de concrete uitvoering van dit 
aanbod. 
Per provincie is er één consulentenwerking actief. 

- Therapeutische projecten ( gestopt maar gedurende 3 jaar Federaal gefinancierd in 
enkele Provincies) 

-  VAPH forensische projecten : sedert enkele jaren voert het VAPH een specifiek beleid 
ten aanzien van geïnterneerden met een verstandelijke handicap. Vanuit twee dagcentra 
wordt ambulante begeleiding voorzien van geïnterneerden met een verstandelijke 
handicap die in een strafinrichting verblijven. Het Centrum OBRA vzw begeleidt met zijn 
werking ‘Ontgrendeld’ geïnterneerden in de gevangenis van Gent en ’t Zwart Goor 
begeleidt met zijn werking A.B.A.G.G. geïnterneerden in de gevangenis van Merksplas. 
Het VAPH erkent daartoe in beide dagcentra telkens 16 plaatsen. Daarnaast zijn er drie 
residentiële units met een erkenning ‘nursing’ die opvang bieden aan telkens tien 
mensen met een verstandelijke handicap die uit een strafinrichting komen. Het gaat om 
de units Amanis vanuit ’t Zwart Goor, Limes vanuit OC Sint-Ferdinand en Itinera vanuit 
OC Sint-Idesbald. Deze units zijn gevestigd op het domein van een psychiatrisch 
centrum (PC) waarmee samengewerkt wordt (respectievelijk de PC’s te Zoersel, 
Ziekeren en Beernem). Zowel vanuit het VAPH, als vanuit het algemeen welzijnsbeleid 
is er vandaag bijzondere aandacht voor deze groep geïnterneerden. 

 
Tot slot zijn er onlangs in de sector van de revalidatiecentra met het RIZIV twee 
revalidatieovereenkomsten gesloten met structuren specifiek voor personen met 
gedragsproblemen en een verstandelijke beperking of autisme. In de overeenkomsten met de 2 
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gespecialiseerde centra worden de gebruikte therapeutische methoden vermeld. Het betreft 
therapeutische methoden die op bewijzen berusten en waarvan de werkwijze gekend is.  
De dienst Inter-action is samengesteld uit een residentiële eenheid te Brussel (6 tot 8 plaatsen), 
operationeel sinds januari 2015, en drie gedecentraliseerde eenheden te Brussel, Bergen en 
Luik (4 tot 6 plaatsen elk). De dienst richt zich naar jongeren van 6 tot 26 jaar (vanaf 14 jaar 
voor de residentiële eenheid) die naast ernstige gedragsproblemen ook een pervasieve 
ontwikkelingsstoornis of een verstandelijke beperking hebben (IQ < 50). De algemene 
doelstelling is ervoor te zorgen dat gedragsproblemen aanzienlijk minder vaak optreden en dat 
de levenskwaliteit toeneemt.  
Het centrum voor Gedragsstoornissen bij Autisme met Zwaar Zorgbehoevendheid (GAUZZ) 
beoogt de revalidatie van personen met autisme en verstandelijke handicap die dermate 
ernstige gedragsproblemen vertonen dat bestaande begeleiding in thuismilieu of 
thuisvervangend milieu niet meer volstaan. De revalidatie gebeurt hetzij residentieel (2x unit 4 
bedden), hetzij via outreach.  
 

2.2.5.2 Opleiding van het personeel 
 

2.2.5.2.1 Basisopleiding 
 
In de basisopleiding van meerdere beroepen (in universiteiten, hogescholen ...) komt de 
problematiek van dubbele diagnose onvoldoende aan bod. De opvoeders met name krijgen 
heel weinig cursussen over de psychiatrische aspecten (cursus over psychopathologie) of over 
de huidige interventiestrategieën bij probleemgedrag. Hun opleiding is in het algemeen heel 
breed en voornamelijk gericht op de beperking. Een opvoeder doet zijn ervaring op op het 
terrein en door bijscholing.   
Anderzijds hebben de geestelijke gezondheidswerkers niet genoeg kennis over de beperking.  
 

2.2.5.2.2 Permanente bijscholing 
 
De specifieke vorming ligt aan de basis van een aangepaste aanpak. De teams zijn vaak 
vragende partij voor opleidingen.  
 
In Vlaanderen organiseert SEN meerdere opleidingsmodules voornamelijk rond de emotionele 
ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking (zie 
http://www.kennisplein.be/Pages/Emotionele-ontwikkeling.aspx). 
 
De KUL organiseert ook een postacademisch jaar van 96 uur over de geestelijke gezondheid 
van personen met een verstandelijke beperking en/of autisme.   
Een specifieke voortgezette opleiding zou ook in de Federatie Wallonië-Brussel moeten worden 
georganiseerd, zowel voor de beroepsbeoefenaars in de geestelijke gezondheidszorg als in de 
gehandicaptensector. Deze opleiding kan georganiseerd worden in modules (uitgedrukt in 
studiepunten) die leiden tot een postgraduaat. 
De Universiteit Bergen heeft in 2010-2012 een opleiding georganiseerd voor een Certificaat van 
universitaire specialisatie: "Interventie bij personen met autisme en pervasieve 
ontwikkelingsstoornissen" met daarin veel aandacht voor gedragsproblemen. Deze opleiding, 
opgezet binnen een internationaal samenwerkingsverband, was bestemd voor houders van een 
master of een diploma in de geneeskunde. Voorts waren er bepaalde lessenreeksen die 
toegankelijk waren voor beroepsbeoefenaars die geen houders zijn van een master en voor 
ouders. Er wordt overwogen om deze opleiding opnieuw te organiseren. 
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In het Waalse Gewest zijn de instellingen in de AWIPH-sector verplicht om een OpleidingsPlan 
op te stellen voor alle personeelsleden. Meerdere moeilijkheden kunnen echter worden 
aangehaald:  

- het sturen van medewerkers naar een opleiding kost veel geld aan de instellingen 
(organisatie van de werktijd, afwezigheid op het terrein, kostprijs van bepaalde 
opleidingen, verplaatsingen ...);   

- voor de specifieke thematiek van dubbele diagnose is het opleidingsaanbod relatief 
beperkt;  

- de opleiding volstaat niet, ze moet omgezet worden in de praktijk: nood aan supervisie, 
het opzetten van projecten, samenwerkingen ... 

- bovendien vormt dubbele diagnose niet de hoofdopdracht van de instellingen. Andere 
opleidingen zijn vaak prioritair om het hoofd te bieden aan de dagelijkse realiteit, maar 
ook om de strategische doelstellingen van de inrichting te verwezenlijken.   

2.2.6 Beoordeling van het huidige dienstenaanbod 
 

1. Toegankelijkheid 

De verschillende structuren die de doelgroep kunnen opvangen, zowel in de geestelijke 
gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg als in de gezondheidszorg zijn niet voldoende 
beschikbaar voor personen met een dubbele diagnose.  

De verstandelijke beperking is vaak een uitsluitingscriterium in de diensten in de geestelijke 
gezondheidszorg en de diensten in de gehandicaptensector zijn onvoldoende toegankelijk voor 
personen met een geestelijk gezondheidsprobleem. 

De personen met een dubbele diagnose vinden moeilijk toegang tot de algemene structuren, 
maar er bestaan evenmin specifieke diensten voor hun opvang (of enkel specifieke initiatieven 
die niet over alle regio's gelijkmatig verspreid liggen en op de goede wil van de teams steunen). 
Er ontbreken ook specifieke structuren om het hoofd te bieden aan specifieke problemen zoals 
dit bestaan voor de populatie zonder een verstandelijke beperking (therapeutische 
gemeenschappen bijvoorbeeld) of het gaat om enkele alleenstaande initiatieven die 
ondergesubsidieerd zijn.  

Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen en/of 
een geestesziekte worden vaak, en vaak vroeg in hun ontwikkeling uitgesloten van 
verschillende soorten opvangvoorzieningen. Deze kinderen vinden slechts zelden een 
opvangplaats die beantwoordt aan hun behoeften. Vanaf de leeftijd van drie jaar stellen we vast 
dat kinderen met een globale ontwikkelingsachterstand en communicatiemoeilijkheden 
integratiemoeilijkheden in het kleuteronderwijs hebben. De uitsluiting heeft vaak als gevolg dat 
de symptomen binnen het gezin nog sterker op de voorgrond komen door bijkomende stress.  
Als het kind in het geval van een crisis, dit is een toename van de gedragsproblemen, 
gehospitaliseerd moet worden, wordt het meestal naar een spoeddienst gebracht en doorgaans 
terug naar huis gestuurd of soms naar de kinderafdeling doorverwezen of zelfs naar een 
afdeling voor volwassenen. Heel zelden wordt het kind in een pedopsychiatrische afdeling 
opgenomen door een gebrek aan plaats of door een gebrek aan voorzieningen die op zijn 
specifieke noden zijn afgestemd. Dit gebrek aan een passende begeleiding heeft gevolgen voor 
de gezondheid en het leven van de betrokkene en zijn gezin. 
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Wegens dit probleem van toegankelijkheid gebeurt de oriëntatie naar de ene of andere 
voorziening niet steeds in functie van de noden van de persoon en ziekenhuisopnames worden 
vaak nutteloos verlengd. Zonder een gespecialiseerde organisatie en zonder veel mogelijkheid 
tot heroriëntatie van de patiënten worden deze ziekenhuisvoorzieningen helaas definitieve 
verblijfplaatsen. Anderzijds kan de toegang tot psychiatrische diensten, wanneer een 
ziekenhuisopname vereist is, ook moeilijk verlopen en vele aanvragen worden geweigerd: 
bepaalde psychiatrische ziekenhuizen interpreteren gedragsproblemen als gerelateerd zijnde 
aan de beperking en niet als een uitdrukking van een psychisch of somatisch lijden, ze vrezen 
dat deze patiënten zullen blijven wegens een gebrek aan een andere oplossing en ze voelen 
zich vaak machteloos ten opzichte van de verstandelijke beperking en de bijkomende 
somatische problemen.  

Evenzo geldt dat terwijl de "biologische" as een van te onderzoeken assen is bij een toename 
van gedragsproblemen, de personen met een dubbele diagnose een moeilijke toegang hebben 
tot de somatische zorg. De verstandelijke beperking en de gedragsproblemen destabiliseren 
immers vaak de zorgverleners en de algemene ziekenhuizen vrezen een desorganisatie van 
hun diensten in het geval van de opvang van deze personen. De toegankelijkheid tot de zorg 
moet dus bevorderd worden. Net zoals openbare plaatsen en meer bepaald ziekenhuizen 
werden toegankelijker werden voor personen met een beperkte mobiliteit, zou de toegang tot de 
zorg voor personen met een verstandelijke beperking bevorderd en aangepast moeten worden. 
De lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen staan immers nauw met elkaar in 
verband en vergen een geïntegreerde aanpak. 

Deze personen zouden bijvoorbeeld kunnen begeleid worden naar diensten die bevoegd zijn 
om de verschillende aspecten van het probleem vast te stellen en die de adequate partner 
kunnen aanspreken die hierop een antwoord kan bieden. Het is belangrijk de persoon op een 
passende manier te begeleiden (de vertrouwensband is van cruciaal belang) zodat medische 
onderzoeken of interventies mogelijk worden. Het ziekenhuis moet ook een gevoel van 
veiligheid geven aan de patiënt.  

De geografische toegankelijkheid moet ook bevorderd worden. Er is nood aan zorg in de 
vertrouwde omgeving van de persoon en in de nabijheid van zijn leefplaats (dit is de facto niet 
verenigbaar met de opvang in Belgische diensten van talrijke personen uit Frankrijk waarvan de 
familie en het natuurlijk milieu dus ver verwijderd zijn). Hiervoor dient het begrip 'gebied' te 
worden verduidelijkt, omdat hieronder een reeks verschillende concepten vallen (provincie, 
arrondissement, GDT, zorggebied, 107 ...). Daarom zou het wenselijk zijn om deze middelen in 
kaart te brengen.  

Samenwerking, netwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zijn ook essentieel voor een 
betere toegankelijkheid. De uitbouw van de netwerken is op dit ogenblik erg verschillend in de 
gewesten en staat het minst ver in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (waardoor er vaak een 
beroep wordt gedaan op de andere twee gewesten).    
 

2. Kwaliteit 

Voor een betere toegankelijkheid en een goed functionerend netwerk is het nodig dat alle 
diensten meer worden afgestemd op deze personen. Vaak wordt er vastgesteld dat de 
opvangvoorzieningen niet geschikt zijn op het gebied van opleiding, interne werking, project of 
zelfs de begeleiding van personen, hetgeen vaak aan het licht komt door gedragsproblemen. Dit 
alles speelt nog meer in de kaart van het uitsluiten van personen. Als reden voor de uitsluiting 
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van bepaalde opvang- en verblijfdiensten wordt immers vaak het gedrag aangehaald dat als 
ongepast wordt beschouwd in het pedagogisch project van de leefomgeving of dat als een 
bedreiging voor de persoon zelf of anderen wordt beoordeeld. Welnu, veeleer dan personen uit 
te sluiten die niet zijn aangepast aan de diensten, zijn het de diensten die zich aan de personen 
moeten aanpassen met het oog op hun integratie.  
 
Naast de hervormingen bij het VAPH lijkt een individuele benadering waarbij de persoon 
centraal staat nog heel veraf. Een benadering waar opgeleide en 'uitgeruste' 
beroepsbeoefenaars, die in overleg werken ... ten dienste staan van de levenskwaliteit van 
personen met moeilijkheden en diverse en complexe behoeften.   
De projecten van de diensten zijn onvoldoende expliciet over de toegepaste interventieprincipes 
en methodologieën. 
Er wordt overigens vastgesteld dat niet in alle residentiële omgevingen dezelfde prestaties 
geleverd worden (motivatie van de opvang, omkaderingsnormen, competenties van de teams 
...). Zo zien we dat bepaalde structuren in staat zijn om zeer ernstig probleemgedrag aan te 
kunnen terwijl andere zo snel mogelijk hun bewoners proberen over te brengen bij het minste 
teken van decompensatie. Een van de moeilijkheden ligt ook in de overgang tussen een 
residentiële omgeving waar educatieve methodes de bovenhand hebben en een 
ziekenhuisomgeving waar medische en psychotherapeutische strategieën samenkomen. 
 
Hoewel voor gedragsproblemen als eerstelijnsbehandeling19 vaak een farmacologische 
behandeling gebruikt wordt, kunnen de gevolgen van deze medicatie, vaak psychotropen, 
teleurstellend zijn en de bijwerkingen talrijk en schadelijk. De geneesmiddelen worden vaak 
voorgeschreven wegens het kalmerend effect op de gedragsproblemen die aan de beperking 
gerelateerd worden, soms zonder onderliggende psychiatrische problematiek. Tijdens het 
instellen van de medicatie en de daaropvolgende aanpassingen worden de effecten objectief 
waargenomen (bijvoorbeeld met een observatierooster), maar dit zou nog beter kunnen. De 
behandeling wordt overigens uit vrees voor herval zelden teruggeschroefd wanneer de effecten 
behaald zijn. De patiënten krijgen vaak een zware onaangepaste medicatie die soms zelfs is 
samengesteld uit stoffen die niet beschikbaar zijn in België. Veel patiënten worden naar een 
psychiatrisch ziekenhuis verwezen in België om de behandeling met psychotropen aan te 
passen en de gedragsstrategieën te wijzigen.  
De observatie, evaluatie, het instellen van een behandeling afgestemd op de problematiek moet 
door een gespecialiseerde psychiater met ervaring ter zake worden uitgevoerd (ambulant of 
indien aangewezen in een gespecialiseerde ziekenhuisdienst DD voor kort verblijf). 
 
De personeelsomkadering is evenmin toereikend: vanuit een kwantitatief oogpunt bijvoorbeeld 
is er in de residentiële diensten verbonden aan het AWIPH geen enkele personeelsnorm die 
deze instellingen verplicht om verpleegkundig personeel in dienst te hebben. De rol van de 
coördinerende arts wordt doorgaans door een huisarts opgenomen. De subsidie voor de 
"geneesheer" werd immers sterk verlaagd de laatste jaren en is onvoldoende om het salaris van 
een specialist zoals een psychiater te betalen. Hoe staat het met de financiering van 
uurprestaties voor een psychiater die een betere dynamiek op gang zou kunnen brengen rond 
de zorgverlening (aspecten i.v.m. de beperking of psychiatrische aspecten)? Bovendien worden 
de normen voor het aanwerven van personeel in functie van de Gemiddelde 
Referentiebezetting (GRB) van de instelling bepaald en niet naargelang de ernst van de 

                                                
19 Uit de studie gevoerd door het HARC (Hester Adrian Research Center) (gegevens gerapporteerd door 
Qureshi, 1994) blijkt dat globaal gezien 50 tot 75% van de interventieprogramma's gebaseerd is op 
medicatie en minder dan een kwart van de programma's op strategieën voor gedragsverandering. 
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pathologieën. De ernst van de zorgafhankelijkheid  wordt wel in aanmerking genomen, maar de 
gedragsproblemen worden echter niet als een verzwarende factor beschouwd.  
 
Vanuit een kwalitatief oogpunt moet er helaas worden vastgesteld dat er een schrijnend gebrek 
is aan opleiding, zowel aan basisopleiding als aan voortgezette opleiding inzake de te 
beheersen vaardigheden bij het werken met personen die een ernstige beperking hebben. 
Naast het voorhanden zijn van een opleidingsaanbod moet er ook oog zijn voor de te besteden 
middelen aan tijd en geld door de instellingen, die ook aan andere opleidingsnoden tegemoet 
moeten komen. 
Er zijn krachtdadige acties nodig op zowel het niveau van de basisopleiding als op het niveau 
van de permanente bijscholing. Een opleiding is doeltreffend, zoals Shore et al. (1995) 
suggereren, wanneer alle lagen van verantwoordelijkheid in de instelling betrokken worden. 
 

3. Economische aspecten 

Naar wij weten zijn er in België geen economische gegevens beschikbaar over de diensten voor 
personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen, niet voor 
Vlaanderen, Wallonië of Brussel. Dit terwijl er op dit ogenblik personen zijn die helemaal geen of 
niet-geëvalueerde diensten ontvangen. In de adviesaanvraag die bij de HGR werd ingediend, 
wordt er dan ook gevraagd naar voorstellen betreffende de residentiële diensten voor deze 
personen. 
Welnu in de internationale literatuur verwoorden Knapp en McDaid (2012, geciteerd door 
Sturmey en Didden, 2014 p.87) hun visie als volgt: "The primary concerns of anyone working in 
a mental health system (we voegen hieraan toe: en in het gehandicaptensysteem) are 
alleviation of symptoms, promotion of quality of life, support of family caregivers, and 
improvement of broad family chances. These should also be the primary concerns of those 
people with responsability for the allocation of resources, whether it is deciding how many 
resources can be made available for part or whole of the system, how they are shared between 
competing use, and how to improve efficiency and fairness in their use. The common threads 
running through these concerns are that : (a) resources are scarce relative to the needs of the 
population ; (b) therefore careful choices have to be made about how to utilize them ; and (c) 
the criteria employed in making those choices should be linked in some way to the aim of the 
system, which is to improve the health and quality of life."  
 
In eerste instantie moeten er geen nieuwe voorzieningen bijkomen, maar moeten de bestaande 
worden omgevormd (bijvoorbeeld ontwikkelen van specifieke zorgprogramma's voor bestaande 
bedden). Tevens moeten de samenwerking tussen de verschillende structuren die een netwerk 
moeten vormen bevorderd worden (naar het voorbeeld van het 'hervormingsproject 107' of wat 
in Vlaanderen via het VAPH wordt bewerkstelligd). De bijkomende vrij te maken middelen 
zouden ten goede komen van waarschijnlijk betere resultaten, een hogere levenskwaliteit van 
de gebruikers en meer werktevredenheid bij de zorgverleners. 
Een persoonsgerichte in plaats van een dienstgerichte financiering kan een te bewandelen piste 
zijn om dezelfde middelen anders in te zetten.  
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3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  
 

3.1 CONCLUSIES  
 
De nationale en internationale huidige tendens is het beogen van een volledige en effectieve 
deelname van personen met een beperking aan de maatschappij via een community-based 
integratieve aanpak. Dit principe wordt in meerdere referentierapporten aangehaald: 
 

- in het Verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap (VN, 2006) is een 
belangrijk principe de deelname aan de maatschappij en de ten volle en daadwerkelijke 
integratie;  
 

- in het verslag van de Europese Commissie (2009) worden aanbevelingen verstrekt 
betreffende de overgang van een zorgverlening binnen instellingen naar alternatieven in 
de leefomgeving; 
 

- in de finale Waarnemingen betreffende het eerste rapport van België voor de VN (2014) 
wordt aan België aanbevolen om te werken naar een beleid van deïnstitutionalisering 
door minder te investeren in de collectieve infrastructuur, maar meer in persoonlijke 
keuzes; 
 

- in het Actieplan geestelijke gezondheid 2013 - 2020 van de WGO is een van de 
doelstellingen "het verstrekken van diensten van geestelijke gezondheid en sociale hulp, 
die volwaardig, geïntegreerd en aangepast zijn aan de behoeften binnen een 
gemeenschapsgericht kader" en het Europees actieplan voor geestelijke gezondheid 
van 2013 beoogt "de toegang tot betaalbare diensten voor de geestelijke gezondheid 
met een voorkeur voor zorgverlening in de directe omgeving";  

- de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg in België heeft als doel het 
behouden van de personen in hun omgeving. 

Gedragsproblemen maken de maatschappelijke integratie (en ook in gespecialiseerde 
omgevingen) echter zeer precair. Personen met een dubbele diagnose en meer bepaald zij die 
gedragsproblemen vertonen , vinden moeilijk een dienstenaanbod dat aan hun specifieke 
behoeften voldoet. De problematiek is tweeledig:  
 

- Enerzijds is er een probleem van toegang tot de structuren die deze personen kunnen 
opvangen: probleem van toegang tot algemene diensten en eerstelijnsdiensten 
(somatische en psychiatrische gezondheidszorg, ziekenhuizen, centra voor geestelijke 
gezondheid, scholen ...), lange wachtlijsten in bestaande gespecialiseerde diensten, 
verzadigd netwerk voor wat betreft personen met een zeer zware problematiek, 
volwassenen die jarenlang in ziekenhuisdiensten leven, overgangsmoeilijkheden, 
personen worden geplaatst waar er een plaats vrijkomt of waar ze het snelst 
terechtkunnen in plaats van in een instelling die aangepast is aan hun 
ondersteuningsnood ..enz. 
 

- Anderzijds zijn de structuren ontoereikend m.b.t. dubbele diagnose en meer bepaald 
m.b.t. gedragsproblemen, wat deels voortvloeit uit een groot gebrek aan kennis en 
opleiding bij de personen die in de verschillende sectoren werkzaam zijn 
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(gehandicaptensector, geestelijke gezondheidssector en de belende sectoren 
(buitengewone) onderwijs, jongerenhulp, welzijnswerk …) en dat voor alle kwalificaties 
(opvoeders, verplegers en zorgkundigen, huisartsen, maatschappelijk werkers, 
leerkrachten, …). De wisselwerking tussen de verstandelijke beperking en de 
psychiatrische stoornis zorgt ervoor dat de traditionele modellen voor diagnose, 
behandeling en begeleiding moeilijk toepasbaar zijn: een grote verscheidenheid aan 
factoren beïnvloeden elkaar, beperkte communicatieve vaardigheden, psychiatrische 
stoornissen die op een andere manier tot uiting komen ... De teams in eerste lijn zijn niet 
voldoende voorbereid om met deze specifieke problemen om te gaan. De 
beroepsbeoefenaars zijn bovendien niet voldoende op de hoogte over de validiteit van 
de klinische praktijken die ze toepassen. Een voldoende opleiding op het vlak van 
communicatie en van de meest doeltreffende interventietechnieken kan ervoor zorgen 
dat de gedragsproblemen en de daaruit voortvloeiende stigmatisering en excludering 
afnemen. 

Verschillende initiatieven, zoals het project van de MIC's (zelfs al zijn ze louter plaatselijk 
geëvalueerd en hebben ze het precaire statuut van pilootproject, met veel te weinig middelen en 
personeel), zijn een hulp voor de instellingen om te begrijpen waarom ze moeilijkheden 
ondervonden met deze personen en dragen bij tot het vinden van oplossingen.  
Sommige ziekenhuizen proberen hun zorgaanbod af te stemmen op de behoeften van de 
gebruikers, zonder enig structureel kader dat een passende en duurzame werking mogelijk 
maakt. Bepaalde diensten in de gehandicaptensector trachten zich ook aan te passen aan de 
opvang van deze personen, maar ze beschikken niet over de nodige middelen om het hoofd te 
bieden aan de meest ernstige situaties. Diensten gefinancierd door het RIZIV zijn recent 
opgericht, maar ze hebben slechts betrekking op een bepaalde leeftijdsgroep en beperken zich 
tot bepaalde niveaus van verstandelijke beperking. 
 
Met de huidige initiatieven kunnen echter niet alle lacunes weggewerkt worden en in het 
algemeen is het voor deze personen nog heel moeilijk om een aan hun aangepast 
dienstenaanbod te vinden dat aan hun behoeften voldoet.  
De volledige en daadwerkelijke deelname is trouwens enkel mogelijk als er voldoende plaatsen 
zijn, zodat iedereen vrij is om te kiezen waar hij/zij wil wonen en als er voldoende ondersteuning 
is in de samenleving. Hiertoe beveelt de HGR een globale, coherente en systematische 
benadering aan van de behoeften van de doelgroep en van de diensten die ter beschikking 
moeten worden gesteld. 
 

3.2 AANBEVELINGEN 
 
De aanbevelingen van de HGR geven een antwoord op de drie vragen:  
 

- "Wat zijn de behoeften van de doelgroep": om tegemoet te komen aan de behoeften van 
de doelgroep beveelt de HGR aan om hun een volledig en aangepast dienstennetwerk 
te garanderen om een ondersteuning aan te bieden, waarbij het eerbiedigen en het 
uitoefenen van de rechten van deze personen en hun familieleden, zoals beschreven in 
het VN-verdrag, het uitgangspunt moet zijn. Het zorgcircuit wordt onder aanbeveling A 
beschreven.  
 

- Opdat dit netwerk doeltreffend zou zijn, beveelt de HGR aan om de aanpak in alle 
diensten meer op maat te maken (aanbeveling B). 
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- "Wat zijn de nodige kenmerken van een gespecialiseerd ziekenhuisverblijf" en "welke 
indicaties kunnen er gehanteerd worden betreffende de inplanting van deze 
ziekenhuisbedden (waar en hoe)": in aanbeveling C wordt in detail ingegaan op de 
gespecialiseerde plaatsen binnen het netwerk   

 
Aanbeveling A : Uitbouwen van een volledig en aangepast netwerk / zorgcircuit dat aan 
de behoeften van de doelgroep beantwoordt 

 
Omwille van de hierboven uiteengezette redenen is het essentieel dat dit zorgcircuit wordt 
ontwikkeld op een geïntegreerde manier in samenwerking met alle partners die nodig zijn voor 
de gebruikers ervan. 
Dit netwerk / zorgcircuit beoogt de uittekening van een sluitende dienstverlening op basis van 
de volgende leidende principes: 
- De thuiscontext vormt de basis van elke dienstverlening, zo inclusief mogelijk (“zo gewoon 

mogelijk, slechts bijzonder waar nodig”). Het is nuttig om de bestaande dienstverlening te 
optimaliseren: het netwerk moet in alle diensten van alle sectoren acties bevorderen voor 
een betere toegankelijkheid voor deze personen (bij voorbeeld centra voor geestelijke 
gezondheid of psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen). 
 

- Intersectoraal gedragen en gedeelde verantwoordelijkheid. Het netwerk / zorgcircuit moet 
intersectoraal zijn: deze personen hebben nood aan diensten die vertrekken vanuit hun 
behoeften en hun competenties, en die niet tot één soort instelling, sector beperkt zijn. Er 
moet dus een verbinding tot stand komen tussen de verschillende sectoren (handicap, 
gezondheid, geestelijke gezondheid, onderwijs, jongerenhulp) en partners (gezins- en 
gebruikersverenigingen, opleidingscentra en actoren in het werkveld, sociale contactpunten, 
universiteiten en hogescholen ...). 

 
- Er is een gediversifieerd dienstenaanbod nodig (preventief, curatief en ondersteunend, 

ambulant, residentieel, semi-residentieel, in het ziekenhuis of in diensten voor personen met 
een handicap, in open en gesloten omgevingen, in groepen al dan niet specifiek voor 
dubbele diagnose, intensieve zorgen, outreaching ...). 

 
- Dit netwerk / zorgcircuit moet een bijzondere aandacht besteden aan transitiemomenten 

(bijvoorbeeld van het ziekenhuis naar andere structuren, of leeftijdsgebonden transities) en 
aan specifieke doelgroepen zoals kinderen en geïnterneerden. 

 
- Het is vooral noodzakelijk om verder bruggen te slaan tussen de sector van de psychiatrie 

en de gehandicaptensector. Er moeten zorgpaden uitgebouwd worden specifiek voor 
personen met een dubbele diagnose die geïnterneerd zijn geweest. Zoals we weten 
verloopt hun re-integratie vaak zeer moeizaam of is ze soms zelfs onmogelijk. 

 
- Het geografisch gebied dat zo’n netwerk / zorgcircuit omvat dient te worden bepaald in 

functie van de feitelijke organisatie van diensten. Dit kan een provincie, een arrondissement 
of een andere te bepalen regio zijn. Globaal genomen mogen er echter op Belgisch 
grondgebied geen leemten zijn. 

 
- Binnen dit netwerk dient een preventiefunctie te worden voorzien, bv. onder vorm van een 

mobiele consultatieteam. De MIC's moeten hiertoe uitgebreid worden (minimaal 4 FTE per 
project) en na 6 jaar pilootfase structureel verankerd worden. Heel het grondgebied (alle 
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provincies) zou moeten afgedekt worden. Specifieke mobiele eenheden voor het ten laste 
nemen en de begeleiding van geïnterneerden zouden ten andere beschikbaar moeten zijn. 

 
- Een stuurgroep coördineert, stimuleert de intersectorale samenwerking en de optimalisatie 

van haar werking. De stuurgroep is samengesteld uit een evenredige vertegenwoordiging 
van de betrokken subsectoren (minstens geestelijke gezondheid, handicap, opleiding & 
onderzoek) en een verzekerde vertegenwoordiging van de gebruikers en hun familie. Het 
doel van deze stuurgroep is de intersectorale samenwerking te coördineren en te stimuleren 
en de werking ervan te optimaliseren. Hij formuleert doelstellingen op korte en lange termijn 
en plant de te ondernemen acties volgens een masterplan zodat de doelstellingen worden 
gehaald. Hij kan daartoe praktijkgericht onderzoek voorstellen waarbij stakeholders uit de 
praktijk en uit universitaire middens worden betrokken. De stuurgroep beslist ook tot 
experimentele initiatieven  en tot het vinden van subsidies die nuttig zijn voor de uitbouw 
van dit zorgcircuit. Coördinatie en secretariaat worden ondersteund door de federale en 
gewestelijke overheden. Een co-voorzitterschap vanuit de gehandicaptensector en de 
geestelijke gezondheidssector moet overwogen worden.  

 
Dergelijk netwerk kan als volgt schematisch worden voorgesteld (zie ook blz. 26 voor de 
beschrijving van het schema): 
 

Residentieel

� specifieke units

� tehuizen (niet-)werkenden

� kortopvang

� …

� geïnstitutionaliseerde woonvormen

� dagcentra

� begeleid wonen

� thuisbegeleidingsdiensten

� rechtstreeks toegankelijke 
hulpverlening

� …

Ambulant / Mobiel

NETWERK voor personen met een verstandelijke handicap en 

problemen inzake geestelijke gezondheid

THUIS

Welzijn G . Gezondheid

Residentieel

� residentiële observatie / behandeling
( bepaalde /beperkte duur)     

� Overgangssetting   (langdurige 
residentiële verzorging ,begeleiding en 
activering)

� partiële (dag/nacht)hospitalisatie en 
PVT

� PAAZ
� Reguliere crisisprocedures/dringende 

hulpverlening

�CGG - specifieke therapeutische 
expertise rond werken met mensen met 
een verstandelijke handicap

Ambulant / Mobiel

Doel: intersectoriële afstemming

en samenwerking

Coproducten: 

�Mobiele Interventiecel
(MIC)l³”outreach”

�Consulententeam:

� vormingen

SG Zorgcircuit

Aansturing door Stuurgroep  Zorgcircuit

¹
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Om dit netwerk / zorgcircuit uit te bouwen kunnen de actoren:  
 

- De constructie van de zorgnetwerken gebruiken (hervorming van de geestelijke 
gezondheidszorg en nieuw beleid voor de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en 
jongeren) en ervoor zorgen dat bij de hervorming deze doelgroep geïntegreerd wordt en 
dat er specifieke middelen worden voor uitgetrokken. Alle sectoren moeten hierbij 
betrokken worden en het volledige grondgebied moet omvat worden. 
 

- Overleg rond de patiënt bevorderen:   
- de liaisonfunctie van de centra voor geestelijke gezondheid gebruiken voor een 

structurele organisatie van geïndividualiseerde interventieplannen;  
- het overleginstrument rond de gebruiker gebruiken, dat sinds 2012 operationeel 

is en door het RIZIV gefinancierd wordt. Het overleg wordt georganiseerd door 
een GDT (Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging – zie de werkingsprincipes 
in bijlage 7) die deze taak aan een ander erkend organisme kan delegeren. Heel 
België wordt omvat. Elke hulp- of zorgverlener die in contact komt met een 
patiënt met psychiatrische stoornissen kan overleg aanvragen inzake geestelijke 
gezondheid (hoewel personen met in hoofdzaak een verstandelijke beperking 
worden uitgesloten). Een opvolging van minstens 14 dagen door een MIC kan 
een bijkomende garantie zijn om de toegankelijkheid tot deze dienst voor 
personen met een verstandelijke beperking te bevorderen. 

 
- Het gepersonaliseerde budget (zoals het persoonsvolgend budget dat in Vlaanderen zal 

worden ingevoerd), alsook het gemeenschappelijk budget (cofinanciering tussen 
sectoren) als een middel gebruiken om de toegankelijkheid tot de zorg te bevorderen. 

 
Aanbeveling B : Verbetering van alle diensten opdat hun aanbod geschikt zou zijn voor de 
doelgroep 
 
Een operationeel netwerk / zorgcircuit moet aangepaste diensten omvatten die in voldoende 
aantal en over het ganse grondgebied aanwezig zijn. 

 
Gezien het grote aantal situaties van exclusie van dit doelpubliek, is het nodig de geschiktheid 
van de diensten te verbeteren die personen met een verstandelijke beperking (en met mogelijk 
een geestelijk gezondheidsprobleem) opvangen, opdat gedragsproblemen voorkomen kunnen 
worden en ermee kan worden omgegaan wanneer ze zich voordoen.  

 
Aangezien alle instellingen en diensten die kinderen, jongeren en volwassen met een 
verstandelijke beperking opvangen vroeg of laat met gedragsproblemen geconfronteerd kunnen 
worden (door bijvoorbeeld wijzigingen op het vlak van personeel, grote structurele wijzigingen, 
overlijdens, enz.) is het belangrijk om preventieacties en een aanpak voor deze problemen in 
deze diensten op te zetten opdat alle personen met een verstandelijke beperking kunnen 
worden opgevangen en opdat deze personen in deze diensten kunnen blijven.  
Dit betekent dat:  
1. Er in alle diensten moet worden nagedacht over de gebruikte praktijken, de organisatie en 

de inrichting van de dienst, opdat er rekening wordt gehouden met de verschillende 
facetten van levenskwaliteit van deze personen en opdat de diensten kunnen worden 
aangepast aan de noden van deze personen (in plaats van omgekeerd). 
Preventiestrategieën en een aanpak van gedragsproblemen moeten ook worden opgezet 
(eventueel met de hulp van MIC's) met aandacht voor de verschillende aspecten van 
levenskwaliteit, zoals bijvoorbeeld: 
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a) opnieuw volledige beeldvorming opmaken (in het bijzonder van aanpasbaar 
gedrag – zie punt 2.2.1.2 Definitie blz. 8) bij transities tussen diensten voor 
kinderen en volwassenen; 

b) een snelle interventie garanderen in geval van problemen; 
c) ondersteunende activiteiten richten op het waarderen van sociale rol en 

levensstijl; 
d) instrumenten en expertise ontwikkelen die de communicatie bevorderen en 

communicatiemiddelen ter beschikking stellen voor personen die niet of slechts in 
beperkte mate bekwaam zijn tot verbale communicatie; 

e) risicosituaties opsporen en daarbij rekening houden met de invloed van de 
omgeving; 

f) de continuïteit van de zorgverlening organiseren;  
g) binnen de Instellingen voor Sociaal Verweer en de forensische 

ziekenhuiseenheden moet er vooral een specifieke aanpak ontwikkeld worden 
voor deze subpopulatie door specifieke diagnostische evaluaties uit te voeren en 
begeleidingsmethodes in te voeren die aan de dubbele pathologie zijn aangepast 
en door te zorgen voor aangepaste opvangmodaliteiten en vorming van het 
personeel. 
 

2. De diensten over voldoende personeel moeten beschikken dat voldoende gediversifieerd is 
qua bekwaamheid, een voldoende basisopleiding en voortgezette bijscholing heeft 
genoten, en waarop voldoende extern toezicht wordt gehouden, zodat het personeel in 
staat is om in te spelen op de specifieke behoeften van deze personen.  
De vorming moet op verschillende niveaus gebeuren:  

a) Al het personeel van alle diensten moet bewust gemaakt worden van de 
verstandelijke beperking, het psychiatrisch kader, de (ernstige) 
gedragsproblemen en de best practices terzake. In de opleiding moet er 
verwezen worden naar de wetenschappelijke literatuur en naar de gevalideerde 
interventiemodellen voor deze doelgroep en moet er aandacht zijn voor de 
aanpak van crisissen en gedragsproblemen.  

b) Een samenwerking met universiteiten en hogescholen (bijvoorbeeld via hun 
betrokkenheid in het netwerk) is noodzakelijk om de basisopleiding te herzien 
voor al het personeel dat betrokken is bij personen met een verstandelijke 
beperking:  
- het medisch, verpleegkundig en paramedisch personeel, in het bijzonder zij 

die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorgsector, moeten beter 
gevormd zijn m.b.t. personen met een verstandelijke beperking en 
gedragsproblemen om de situaties waarmee ze dagelijks geconfronteerd 
worden beter te kunnen begrijpen, zodat ze aangepaste zorgen kunnen 
bieden die meer 'op maat' zijn;  

- het opvoedend personeel moet cursussen krijgen over personen met een 
verstandelijke beperking en hun gedrag in het dagelijkse leven, alsook over 
psychopathologieën. De opleiding van een bachelor gespecialiseerde 
opvoeder moet ook aangepast worden aan de huidige realiteit van het 
beroep;  

- cursussen over een verstandelijke beperking moeten ook in de geestelijke 
gezondheidszorg gegeven worden;  

- ook het onderwijzend personeel (gewoon en gespecialiseerd) moet 
gesensibiliseerd worden voor de problematiek van gedragsproblemen en in 
het buitengewoon onderwijs  moet het personeel toegang hebben tot 
vorming over gedragsproblemen. 
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c) Voorts moeten er ook opleidingen worden voorgesteld van het type "derde 
cyclus" specifiek over dubbele diagnose, die voor alle personen binnen de 
gehandicaptensector en de geestelijke gezondheidssector toegankelijk zijn. 
Bijscholing kan ook aangeboden worden door de gespecialiseerde centra, 
beroepsverenigingen, gebruikersverenigingen en expertisecentra. 

d) De werkzaamheden van de teams moeten ook ondersteund worden door 
collectief en indien nodig individueel supervisie. De blik van een buitenstaander 
kan mogelijk nieuwe hypotheses opleveren en een nieuwe impuls aan de 
werkzaamheden geven.  

e) Voor het overige moet er een bijzondere aandacht uitgaan naar de 
interveniërende personen die rechtstreeks met de gedragsproblemen 
geconfronteerd worden: strategieën voor stressbeheer, ondersteuning van het 
team, enz. 

 
Aanbeveling C : Het netwerk moet in gespecialiseerde residentiële plaatsen voorzien 
voor personen met de meest complexe problematiek (behandeling in gespecialiseerde 
ziekenhuiseenheden, diensten voor gespecialiseerde revalidatie, maar ook 
gespecialiseerde woongroepen).  

 
Op dit ogenblik zijn er meerdere soorten diensten, in zowel de gehandicaptensector als in de 
sector voor geestelijke gezondheid en readaptatie, die personen met een verstandelijke 
beperking en een geestelijk gezondheidsprobleem kunnen opvangen (zie de inventaris onder 
punt 2.2.5.1 pagina 37. 
Aanbevelingen A en B zijn bedoeld om deze opvang in de meeste gevallen mogelijk te maken.  
Bepaalde meer complexe gevallen vereisen echter een gespecialiseerde aanpak.  

 
De HGR beveelt daarom aan om gespecialiseerde diensten op te richten om met deze 
problematiek om te gaan, waarbij een bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de ethische en 
wetenschappelijke vraag inzake heterogeniteit van deze diensten. Voor deze gespecialiseerde 
aanpak heeft het onderzoek nog niet helemaal duidelijk gemaakt of deze personen beter in 
homogene dan wel heterogene groepen worden opgevangen : vanuit het oogpunt van het 
functioneren van de persoon, maar ook van het personeel (risico op burn-out, turn-over,...) lijken 
heterogene groepen vordelen te bieden, maar vanuit organisatorisch oogpunt (en met name de 
veiligheid) lijkt het homogeen groeperen vaak de enige oplossing. De HGR beveelt dus aan om 
gespecialiseerde diensten op te zetten, waarbij rekening wordt gehouden met het volgende: de 
diensten moeten voortdurend de verschillende aspecten beoordelen, opdat elke persoon kan 
worden opgevangen in optimale veiligheids- en werkomstandigheden en verder is er onderzoek 
nodig. Gezien de profielen van personen met een dubbele diagnose heel verschillend zijn, 
moeten deze eenheden uiteraard altijd hun aanpak op de individuele behoeften van elke 
persoon  afstemmen.  

 
1. Deze gespecialiseerde diensten kunnen verschillende functies hebben: 

 
a) De behandeling (gespecialiseerde observatie, diagnostiek en behandeleenheden 

in een ziekenhuiskader):  
- Voor intensieve werkzaamheden die van korte duur zijn (zo kort mogelijk): 

gaande van een crisisinterventie van enkele dagen tot een gespecialiseerde 
residentiële behandeling voor enkele maanden. 
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- Er moet en voldoende aantal plaatsen zijn. Er bestaan geen studies ter zake 
maar er zijn aanvaardbare aanwijzingen die spreken over een relevantie van 3 
plaatsen per 80.000 inwoners. 

- Deze eenheden vereisen een norm voor intensieve observatie en behandeling 
nodig hebben die gelijkwaardig is aan ten minste de K-norm (1,35 FT) om te 
kunnen voldoen aan de vereiste voorwaarden m.b.t. diagnose en therapie. 
Daarnaast is er ook een intensief overleg met het netwerk nodig.  

- Deze eenheden zouden meerdere functies moeten invullen: 
o crisisinterventie (bij herhaalde crisissen) om de leefomgeving te 

ondersteunen; 
o observatie, diagnose (het verstrekken van een medische en functionele 

diagnose en een orthopedagogische, psychiatrische, medische, 
neuropsychologische evaluatie) en een monitoring van de medische 
toestand, de medicatie en het gedrag; 

o gespecialiseerde behandeling van specifieke psychiatrische stoornissen 
(medisch-psychiatrische aspecten (evaluatie van de psycho-
farmacologische behandeling), het leven in groep tot onderdeel maken van 
de behandeling, therapieën en activiteiten, de oorspronkelijke omgeving 
betrekken, een terugkeerbeleid (overleg, opvolging, begeleiding) 
ontwikkelen); 

o begeleiding om opnieuw een normaal leven te kunnen leiden door op een 
educatieve manier de levenssituatie te organiseren (duidelijk ritme, 
programma van activiteiten, ...) ondersteuning en vorming van andere 
interveniërende personen en familieleden bij deze begeleiding naar het 
dagelijkse leven; actieve ondersteuning voor een integratie in de 
maatschappij; 

o oriëntering;  
o outreaching om de leefomgeving te ondersteunen en om de samenwerking 

met het netwerk te verzekeren door vóór en na de dienstverlening de 
nodige contacten te leggen (inclusief een nauwe samenwerking met de 
bestaande MIC's). 

o in de andere diensten expertise aan te brengen op het gebied van 
verstandelijke beperking: interne mobiele functies zouden moeten worden 
ingezet volgens het model van mobiele teams voor palliatieve zorg in 
ziekenhuizen.  

o functie van zorgcoördinator in het ziekenhuis , zoals dit bestaat voor 
ouderen.   

 
b) Gespecialiseerde revalidatiediensten  

Gespecialiseerde revalidatiediensten kunnen worden georganiseerd naar het model van de 
twee diensten die onlangs door het RIZIV zijn opgezet (GAUZZ en Interaction) en naargelang 
de beoordeling van beide diensten (en hun interventiemodellen). De verdeling van dit type 
dienst in het land, hun organisatie en hun werkwijze zouden bepaald moeten worden 
naargelang de evaluatie die, zoals voorzien in de overeenkomst, van beide bestaande 
eenheden zal worden uitgevoerd.  

 
c) Gespecialiseerd wonen 

Zelfs als het voorgestelde zorgcircuit optimaal zou functioneren met voldoende kwalitatieve 
opvang en behandelmogelijkheden, blijft er vermoedelijk een kleine groep waarvoor we met de 
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huidige kennis van zaken een onvoldoende antwoord hebben opdat wonen in de maatschappij 
voor hen tot de mogelijkheden behoort. Ook voor hen moeten plaatsen of specifieke groepen 
uitgebouwd worden waarbij wonen, een veilige context voor henzelf en anderen en blijvend 
zoeken naar behandelmogelijkheden de hoofdaccenten zijn. Binnen welke sector men dit best 
uitbouwt is op dit moment niet zo duidelijk en waarschijnlijk ook afhankelijk van waar het 
hoofdaccent van de problematiek ligt. Zijn de gedragsproblemen zonder bijkomende 
psychiatrische problemen het hoofdaccent, dan is dit misschien eerder binnen 
gehandicaptenzorg. Blijft het hoofdaccent liggen op de psychiatrische problemen dan misschien 
eerder binnen geestelijke gezondheidszorg. Het hoofdaccent moet in ieder geval op het wonen 
liggen. 
Wat deze thematiek betreft zijn er reeds een aantal initiatieven of denkpistes: 
 

- Binnen het VAPH bestaan specifieke groepen (GES+ (gedrags- en emotionele 
stoornissen) groepen) die zich richten naar mensen met ernstige gedragsproblemen. 

- De forensische woonvormen van het VAPH zijn een interessant voorbeeld in die zin 
dat het duidelijk gaat over leefgroepen die behoren tot een VAPH-voorziening, maar 
die ontwikkeld zijn op de campus van een psychiatrisch ziekenhuis. Men combineert 
hier als het ware de woonfunctie van het VAPH met de veiligheid en 
behandelmogelijkheden van een psychiatrisch ziekenhuis.  

Het is nodig om de middelen van deze gespecialiseerde diensten te verhogen tot 130% van de 
gebruikelijke personeelsomkadering.  

2. Alhoewel we 3 soorten gespecialiseerde diensten beschrijven met elk een duidelijk 
onderscheiden functie, zijn er ook meerdere voorwaarden waaraan al deze diensten 
moeten voldoen: 
 

- Een organisatie opzetten per leeftijdsgroep op het volledige grondgebied (ook in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest), met een bijzondere aandacht voor de groep 16 - 
25 jaar. Hiervoor is een samenwerking tussen de verschillende sectoren 
noodzakelijk. 

- Voorrang geven aan opvang in kleine groepen, met mogelijkheden voor dagelijkse 
activiteiten (ook in de gemeenschap), een gestructureerd dagaanbod waar de 
ruimte, de tijd en de ontmoetingsmodaliteiten geregeld zijn, zodat de levenskwaliteit 
van iedereen gegarandeerd is. 

- Beschikken over een specifieke infrastructuur (individuele kamers, beveiligde en 
gedifferentieerde ruimtes, ...). 

- Over een interdisciplinair team beschikken met een voldoende basisopleiding: 
psychiaters, klinisch psychologen, orthopedagogen, bachelors orthopedagogiek, 
ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten, psychiatrisch verpleegkundigen, 
maatschappelijk werkers, ...  

- Ondersteuning bieden aan teams via bijvoorbeeld permanent toezicht en intervisie. 
- Interventiemethodologieën gebruiken die door wetenschappelijk onderzoek 

gevalideerd zijn.  
- De omgeving betrekken waarin de persoon zich bevond en dit bij de fases van 

evaluatie, behandeling en ontslag (planning van het ontslag). 

Om aan deze behoefte van gespecialiseerde plaatsen te voldoen, zouden dergelijke 
geïsoleerde initiatieven die al bestaan gebruikt kunnen worden en structureel gemaakt worden 
(met een verhoogde personeelsomkadering). Zeker in Brussel, waar er op het ogenblik 
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helemaal nieks bestaat, zou een nieuwe eenheid moeten worden opgericht voor observatie, 
diagnose en behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis.  
Deze gespecialiseerde plaatsen mogen niet het werk vervangen dat, indien mogelijk, door de 
algemene structuren wordt uitgevoerd: daarom moet de doelgroep die hiervan zou kunnen 
genieten goed afgebakend worden (bijvoorbeeld, via de MIC’s).  
Ze kunnen evenmin functioneren als het netwerk niet geschikt is; deze derde aanbeveling kan 
dus niet los gezien worden van de overige twee. 

 
3.3 Aanbevelingen voor onderzoek  

Een telling moet uitgevoerd worden naar personen met een dubbele diagnose, ook binnen de 
geïnterneerde en veroordeelde bevolking. Er moet ook verder wetenschappelijk onderzoek 
gevoerd worden naar de klinische en sociale kenmerken, maar ook naar de criminologische 
aspecten van personen met een dubbele diagnose die geïnterneerd of veroordeeld zijn.  
 
Er zou ook onderzoek moeten worden gevoerd om de evaluatie van toepassingen van 
initiatieven te ondersteunen, waarbij rekening wordt gehouden met de eigenheden en 
complexiteit van het thema en met de wetenschappelijke criteria en waarvan het doel moet zijn 
het bouwen van bruggen tussen de verschillende interventiegebieden, rekening houdend met 
de gevoeligheden van iedere partner. 
 
Het belang om de betrokken personen in 'homogene' of 'heterogene' groepen op te vangen zou 
ook het onderwerp moeten uitmaken van specifieke studies.  
 
Specifieke psychiatrische evaluatie-instrumenten voor comorbiditeit bij personen met een 
verstandelijke beperking, zoals bijvoorbeeld MINI PAS ADD, zouden, een gevalideerd, 
toegepast moeten worden. 
 
Tot slot, gezien het gebrek aan onderzoek, is er een absolute nood aan "more economic 
evaluations of psychosocial treatments for individuals with ID".  
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5. BIJLAGE(N) 
 
De bijlagen worden ter informatie meegedeeld. De HGR kan in geen geval verantwoordelijk 
worden gesteld voor hun inhoud.  
 
Bijlage 1 : Le Double Diagnostic chez les patients internés déficients intellectuels (T. Pham, A. 
Vicenzutto) 
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Pour considérer la question du Double diagnostic chez les internés, nous avons étudié les 
données issues d’un échantillon de patients  internés à l’établissement de Défense Sociale Les 
Marronniers à Tournai (Belgique), hôpital sécurisé qui prend en charge 340 internés dans le 
cadre de la Loi de Défense Sociale (1964) à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude 
et des auteurs de certains délits sexuels. 
Dans une première étude, nous avons effectué des analyses entre le QI et les troubles mentaux 
majeurs (Axe 1) chez des patients internés dans divers pavillons de l’hôpital. Les résultats 
indiquent que plus le QI est faible, plus la durée d’hospitalisation est longue : en effet, la durée 
moyenne de séjour est 7 ans pour le groupe « non déficient » (7,09 ans) et le groupe « limite » 
(7.04 ans) alors qu’elle est de 8,7 ans pour le groupe « DI légère » et de 10.95 ans pour le 
groupe « DI modérée. De même, pour l’âge d’admission en EDS, la corrélation effectuée (rs= 
.230; p<0.01) indique que plus le QI est faible, plus l’âge d’admission en ADS est jeune : ainsi, 
si la moyenne d’âge à l’admission est de 38.57 ans pour le groupe des « non déficients », elle 
est inférieure pour les trois autres groupes (Limite : 31,57 ans ; DI légère : 32.78 ans ; DI 
modérée : 32.63 ans). L’analyse de ces données met en évidence qu’à l’EDS de Tournai 46,5 
% des patients internés présentent un QI inférieur à 70, que ces patients sont généralement 
admis plus jeunes et effectuent des séjours plus longs en EDS que les autres patients internés. 
Concernant le profil psychiatrique de ces groupes, les troubles mentaux majeurs de l’Axe 1 ont 
été évalués au moyen de la Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI). Les résultats 
montrent que 38,8% des patients déficients intellectuels internés présentent au moins un 
trouble mental majeur.   

Dans une seconde étude, nous avons comparé les données de patients internés au pavillon 
des « Bouleaux », pavillon accueillant des patients dont les caractéristiques principales du 
tableau clinique est la déficience intellectuelle, à celles des autres patients internés. Le premier 
groupe (N = 39) reprend des patients internés présentant comme diagnostic principal une 
déficience intellectuelle. La comparaison des deux groupes au niveau de la prévalence de 
troubles psychiatriques de l’Axe 1 (MINI), met en évidence que le groupe des patients internés 
déficients intellectuels présente significativement moins (χ² = 13.254 ; P = .001) de troubles de 
l’Axe 1 (40.54 %), que les autres patients internés (70.25%). 
Nous constatons que les patients « déficients intellectuels » présentent un double diagnostic, 
c’est-à-dire la présence conjointe d’une déficience intellectuelle et d’un trouble mental puisque 
plus de 40 % des patients « déficients intellectuels » présentent également un ou plusieurs 
troubles mentaux de l’Axe 1, dont les plus représentés sont le Syndrome psychotique, les abus 
et dépendance alcoolique et aux substances ainsi que des troubles anxieux et dép  ressifs. 
Notons également que 52.94% de ces patients présentent également un trouble de la 
personnalité (Axe 2). Les patients déficients intellectuels internés présentent des comorbidités 
psychiatriques dont la cooccurrence avec la déficience intellectuelle entraine des difficultés 
majorées pour la prise en charge et pour la réinsertion.  
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Bijlage 2 : MIC in België  
 
België Vlaanderen Wallonië Brussel Duiste Gem.  
Kinderen 1  (Limburg) 3 (Henegouwen, 

Luxembourg, 
Namen) 

1 1 

Volwassenen 2 (Vlaamse 
brabant, Oost 
Vlaanderen) 

6 (3 in 
Henegouwen, 
Luxembourg, 
Luik, Waalse 
Brabant) 

1 

 3 9 2 1 
 
In Wallonië : 
 
 Actie zone Leeftijd FInanciering 

Minderjarigen 16 jaar en 
ouder 

FOD AWIPH 

Vivalia Luxembourg X X X X (voor de 
minderjarigen) 

PATCH Henegouwen X X X X   
Sambusham  (Charleroi ==> 

Chimay 
 X  X 

Hirondelles Luik  X  X 
Impromptu 25 km rond Namen X X (max 25 

jaar) 
 X 

Synergie Henegouwen  X  X 
Héliotropes Waalste Brabant 

en noord van 
Namen  

 X  X 

 
In Vlaanderen :  
 
Outreach De Steiger-De 
Meander 
PC Dr. Guislain, Gent, 
9000 
PC Caritas, Melle, 9090 

Oost-Vlaanderen Volwassenen FOD 

Outreachteam OPM-Kom 
binnen UPC Sint-
Kamillus, Bierbeek, 3360 

Vlaams-Brabant Volwassenen FOD 

MIC Limburg  
Medisch-Centrum Sint-
Jozef, Bilzen 3740 

Limburg Minderjarigen FOD 

 
Brussel :  
 
CMI Maya CH Jean Titeca Volwassenen FOD 
CMI de l’hôpital des Enfants 

Reine Fabiola 

Minderjarigen FOD 
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Bijlage 3 : Evaluatie instrumenten 
 
De lijst (niet volledig) hieronder toont erkende instrumenten die verschillende gebieden te 
onderzoeken. Sommige van deze tools zijn ook beschikbaar in het Frans en / of Nederlands. 
 
Communicatie : 
 
Communication Assessment Profile (CASP) 
Modified Classroom Observation Schedule to Measure Intentional Communication (M-10 
COSMIC) 
Matson Evaluation of Social Skills for Individuals with Severe Retardation (MESSIER) 
Checklist of Communicative Competencies Revised (Triple C – Revised) 
 
Contextuele aspecten : 
 
Contextual Assessment Inventory (CAI) 
Ecological Interview (EI) 
 
Etat mental :  
Support Intensity Scale (SIS) – disponible aussi en français 
Health of the Nation Outcome Scales for People with Learning Disabilities (HoNOS-LD) 
 
Geestelijke gezondheid (algemeen) : 
 
Diagnostic Manual-Intellectual Disability DM-ID 
Diagnostic Assessment for the Severely Handicapped-II (DASH-II) 
Mini Psychiatric Assessment Schedule for Adults with a Developmental Disability 28 (Mini PAS-
ADD) 
Psychiatric Assessment Schedule for Adults with a Developmental Disability (PAS-40 ADD) 
Psychiatric Assessment Schedule for Adults with a Developmental Disability Checklist 1 (PAS-
ADD Checklist) 
Psychopathology Instrument for Mentally Retarded Adults (PIMRA) 
Mini Psychiatric Assessment Schedule – Adults with Developmental Disabilities (PAS-ADD) 
(SEN, 2008) : De mini Pas-add richt zich op het in kaart brengen van psychiatrische problemen 
 
Psychiatrische stoornissen 
 
Autisme, troubles envahissants du développement : AVZ-R (Kraijer, 1999), ADI-R (Lord et al., 
1994), ADOS (Lord et al., 2002), Auti-R (van Berckelaer-Onnes & Hoekman, 1991), DISCO  
Dépression : SDZ (Roeden, 1989), MRDS (Meins, 1996) 
Démence : DVZ (Evenhuis et al., 1997) 
 
Pijn : 
 
Non Communicating Adults Pain Checklist (NCAPC 
Non Communicating Children’s Pain Checklist (NCCPC) 
Non Communicating Children’s Pain Checklist - Postoperative version (NCCPC-PV) 
 
Sensorische tekorten : 
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Sensory Integration and Praxis Test (SIPT) 
 
Leerproblemen: 
 
American Association on Mental Retardation Adaptive Behaviour Scale - Residential 10 and 
Community (ABS) 
American Association on Mental Retardation Adaptive Behaviour Scale-School, 24 Second 
Edition (ABS-S2) 
Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) 
School Assessment of Motor and Process Skills (School AMPS) 
Vineland Adaptive Behaviour Scales II (VABS II) 
 
Ontwikkelingsfactoren 
 
Vineland-Z 
SEO-R 
ESSEON-R 
 
Gedragsproblemen 
 
Aberrant behaviour checklist (ABC) 
Behaviour Problem Inventory (BPI-01) 
Behaviour Problem Inventory - Short Form (BPI-S) 
Challenging Behaviour Interview (CBI) 
Developmental Behaviour Checklist for adults (DBC-A) 
Developmental Behaviour Checklist (DBC-P) 
Nisonger Child Behaviour Rating Form (NCBRF) 
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 
Modified Overt Aggression Scale (MOAS) 
Reiss Screen for Maladaptive Behavior  
Reiss Scales for Children's Dual Diagnosis 
Échelle d’évaluation globale de la gravité des comportements problématiques-II (EGCP-II) 
Storend Gedragsschaal voor Verstandelijk Gehandicapten (SGZ) 
Vragenlijst Opvoeding en Gedrag (VOG) 
Storend Gedragsschaal-Z (SGZ) 
Child Behaviour Checklist (CBCL/TRF) 
Echelles du GECEN (Tassé, Girouard, Morin) développée spécifiquement pour les enfants 
entre 5 et 18 ans. Cette échelle permet de donner un éclairage sur les compétences sociales 
(au niveau de la non-accommodation et  la non-adaptation) et sur les comportements-défis 
(troubles des conduites, anxiété, hyperactivité, automutilation, auto-isolement et rituels, 
sensibilité et susceptibilité).  
 
Functionele analyse: 
 
Functional Analysis Screening Tool (FAST) 
Motivation Assessment Scale (MAS) 
Questions About behavioural Function (QABF) 
Functional Behaviour Assessment (FBA) 
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Il ne s'agit que de quelques exemples parmi les instruments possibles couramment utilisés. De 
nombreux autres outils sont bien sûr également disponibles, et l'axe bio-psycho-social offre lui-
aussi de nombreux outils utiles.  Dans ce contexte, nous référons au manuel de 
psychodiagnostic pour ce groupe cible, dans lequel sont repris et évalués  l'ensemble des 
instruments. Ce manuel est le fruit du travail des auteurs Kraijer et Plasen et est tenu à jour 
depuis 1997.  La dernière impression de cet ouvrage date de 2014 et est intitulée Handboek 
Psychodiagnostiek en beperkte begaafdheid. Nous nous référons également à l'ouvrage de 
base  suivant:  
Kraijer, D.W., Plas J.J. Handboek Psychodiagnostiek en Beperkte begaafdheid.(2014) Pearson 
Assessment and  Information .pp.464 
 
Bijlage 4 : SISD 
 
L’usager est aidé par une personne de référence qui veille à la continuité du plan 
d’accompagnement (durée au moins 1 an) et reçoit une indemnité pour cela. Cette personne 
peut être un professionnel ou une personne de l’entourage, le choix revenant à l’usager.  
Voici un exemple de folder de la zone « Est francophone »  http://www.sisdef.be/wp-
content/uploads/2014/01/Folder-professionnels-concertations-psy-2014-déf.pdf , un autre au 
niveau de Charleroi http://www.sisdcarolo.be/Liens/Dépliant%20patient.pdf   
http://www.sisdcarolo.be/Liens/Dépliant%20personne%20de%20référence.pdf 
Dans les conditions d’accès adultes, il est question d’avoir été hospitalisé au 14  moins  jours en 
psychiatrie ou d’avoir été aidé au moins 14 jours par une équipe mobile du projet 107 ou un 
SPAD (Equipe de soins psychiatriques à domicile)  http://www.sisdef.be/wp-
content/uploads/2014/01/logigramme-adultes-conc-psy-janvier-2014.pdf 
Dans les conditions d’accès enfants et adolescents, il est question d’avoir été hospitalisé au 14  
moins  jours en psychiatrie ou d’avoir été aidé au moins 14 jours par une équipe mobile du 
projet 107 , ou d’avoir été suivi au moins 14 jours par un projet outreach pour enfants et 
adolescents financé par le SPF Santé publique, ou un accompagnement d’au moins 6 mois 
dans un service de santé mentale, ou une inscription par le parquet, le juge de la jeunesse ou la 
police au plus tard un mois auparavant . http://www.sisdef.be/wp-
content/uploads/2014/01/logigramme-enfants-et-adolescents-SISDEF-janvier-2014.pdf 
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6. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: samenstelling en werking. 
 
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen van 
het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Ghislain MAGEROTTE en het 
wetenschappelijk secretariaat door Sylvie GERARD. 
 
BAETENS Godelieve 
 
DE CONINCK Nicolas 
DE GROEF Johan 
 
DHAENENS Greet 
FIEREMANS Valérie 
HOUCHARD Véronique 
 
HOURAY Gaëtan 
 
 
MAGEROTTE Ghislain 
MASSON André 
 
MINOTTE Pascal 
MORISSE Filip 
 
PHAM HOANG Thierry 
SYMANN Sophie 
VANDERGRAESEN 
Patrick 
 
VICENZUTTO Audrey 
WEYTS Eddy 
WILLAYE Eric 

Psychiatrie 
 
Neuropediatrie 
Psychotherapie / 
Psychoanalyticus 
Psychiatrie 
Psychologie 
Psychologie 
 
Psychiatrie 
 
 
Psychologie 
Psychiatrie 
 
Psychologie 
Orthopedagogie 
 
Psychologie  
Pedopsychiatrie 
 
 
 
Psychologie 
Orthopedagogie 
Psychologie 
 

Centre psychiatrique St Bernard 
(Manage) 
ULB 
vzw Zonnelied  
 
U.P.C. St.-Kamillus (Bierbeek) 
Centre Hospitalier jean Titeca 
Centre psychiatrique St Bernard 
(Manage) 
Service de Santé Mentale Centre 
Chapelle-aux-Champs /ASBL 
"Les Héliotropes"  
UMons 
Clinique psychiatrique des Frères 
Alexiens asbl 
CRESAM 
Psychiatrisch Centrum 
Dr. Guislain - Gent 
UMons 
UCL 
Plateforme de Concertation en 
Santé mentale de la région du 
Centre et de Charleroi 
UMons 
UPC Sint Kamillus, Bierbeek 
UMons 

De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van het 
advies. 
 
TASSE Marc 
 

Psychologie, psychiatrie The Ohio State University 

De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 
BONARELLI Dominique FOD Volksgezondheid  
MEYER Claude AfrAHM  
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LEMAITRE Stephanie  
LHEUREUX Jean Michel   
GOFFELLI Marina  
RUCQUOY Sophie 
SEVENHANT Marc  
 

PHARE 
AWIPH 
AWIPH 
AWIPH 
VAPH 
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij 
doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid de 
weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de 
adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit 
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe 
heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend 
tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de 
adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de 
aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van 
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van 
mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke validatie 
van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 40 
leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te 
leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise 
binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een mail 
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
 
 


