
Het ontwikkelen van een vaktherapeutische behandelroute in  
de leefomgeving van mensen met een licht verstandelijke beperking.

(Be)Leef in de wijk

Inleiding
Sinds kort worden in Nederland initiatieven genomen om een  
zorg- en ondersteuningsaanbod in de wijk te ontwikkelen. Ook  
voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) met 
bijkomende problematiek. Hierbij is het doel om het aantal klinische 
(her)opnamen van mensen met een LVB zo veel mogelijk te voor-
komen of terug te dringen en deze mensen zo lang mogelijk te  
laten functioneren in de eigen thuissituatie.

Opvallend is dat binnen de ontwikkeling zijnde behandelteams in de 
leefomgeving van mensen voornamelijk verbale interventies worden 
ingezet, terwijl mensen met een LVB moeite hebben met het verwer-
ken van verbale informatie. Inzet van non-verbale, meer ervarings-
gerichte methodieken zou de aanpak binnen deze teams kunnen 
versterken. Vaktherapie kan door non-verbale en ervaringsgerichte 
methodieken goed aansluiten bij de problematiek van mensen met 
een LVB. Hoe deze bijdrage in de wijk te leveren is echter voor 
vaktherapeuten niet duidelijk.
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Doel en vraagstelling
Het onderzoeksproject (Be)Leef in  
de wijk richt zich op de vraag van 
vaktherapeuten hoe en in welke vorm 
zij in of rondom de leefomgeving van 
mensen met een lichtverstandelijke 
beperking (samen met teams zoals 
FACT-teams) een bijdrage kunnen 
leveren.

Uitvoering
Het project (Be)Leef in de wijk  
bestaat uit drie fasen.
In fase 1 wordt door middel van 
focusgroepen met vaktherapeuten 
onderzocht welke vaktherapie 
specifieke interventies veelbelovend 
zijn voor mensen met een licht ver- 
standelijke beperking en kunnen 
worden ingezet in de leefomgeving 
van mensen. 
In fase 2 wordt door middel van 
interviews met diverse disciplines die 
samenwerken of doorverwijzen naar 
vaktherapeuten onderzocht wat nodig 
is interdisciplinair samenwerken. Op 
basis van de resultaten uit fase 1 en 
fase 2 wordt een verwijs-/behandel-
route voor vaktherapie in de leefom-
geving ontwikkeld. Deze wordt in  
fase 3 geïmplementeerd en geëvalu-
eerd middels een proces- en effect-
evaluatie.
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Resultaten
Het project resulteert in een vak- 
therapeutisch verwijs-/behandelroute 
gericht op de rol die vaktherapie kan 
hebben in de behandeling van mensen 
met een LVB in hun eigen leefom-
geving om zodoende de klinische (her)
opnames van mensen met een licht 
verstandelijke beperking te verminde-
ren. Een advies gericht op: Wanneer 
kan vaktherapie worden ingezet? 
Alleen of samen? Etc.
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