
 

 

Mensen met een 

 niet zichtbare beperking 

 

 

 
 



MEE in het kort 

 

1.   Onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen 

 met een kwetsbaarheid of beperking *, en hun omgeving,  

 met als doel hen in hun eigen kracht te versterken. 

 

2.       Kennisdeling en methodeoverdracht aan gemeenten, 

 (sociale) partners, vrijwilligers en bedrijfsleven vanuit het 

 kenniscentrum            

  
*mensen met een: chronische ziekte, lichamelijke beperking,   zintuiglijke beperking, 

verstandelijke beperking, autisme spectrum stoornis, en niet aangeboren hersenletsel 

* alle leeftijden 

 

 



Brad Pitt 

Acteur  



Lionel Messie; 

Voetballer 

 



Rene van der Gijp; 

voetbalanalyst (VI) 



Rene van der Gijp; 

voetbalanalyst (VI) angststoornis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bart Chabot; 

  Dichter en Schrijver 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibi Breijman; 

Deelnemer oh oh cherso 





Edward Witten 

 

Filmpjes/Edward Witten kort.mp4
Edward Witten kort.mp4


Matig en ernstige 

verstandelijke 

beperking 

 

IQ lager dan 50 

Licht 

verstandelijk 

beperkt  

 

IQ 50 - 70 

Zwakbegaafd 

 

 

 

IQ 70 – 85 

Normaal begaafd 

 

 

 

IQ 85 - 115 

Praktijkdefinitie 

Licht Verstandelijk Beperkt: 
IQ tussen 50 en 85 

+ Beperkt sociaal aanpassingsvermogen 

+ Bijkomende problematiek 

Moeilijk lerend Gewoon lerend Zeer moeilijk lerend 



IQ 
VERBAAL 
MONDELINGE 
VAARDIGHEDEN 

PERFORMAAL 
PRAKTISCHE 
VAARDIGHEDEN 

WERK- 
GEHEUGEN 

VERWERKINGS- 
SNELHEID 



Mensen met een licht verstandelijke 

beperking; wat is hun problematiek? 

• Moeilijk te herkennen: zien er gewoon uit, worden daardoor 

overschat  

• Stellen beperkt grenzen, waardoor gemakkelijk beïnvloedbaar 

• Risico: sneller in criminele circuit, loverboy problematiek 

• Hebben meestal beperkt inlevingsvermogen 

• Overzien meestal consequenties van eigen handelen niet  

• Vinden het moeilijk om naar eigen handelen te kijken 

 



Niet aangeboren hersenletsel 

Traumatisch hersenletsel:  

•verkeersongeval 

•val tijdens spelen 

•klap op hoofd 

•ongevallen tijdens sporten 

•Komt veel voor bij jonge kinderen,  jong volwassenen, volwassen 

boven 65 jaar 

•Breuk in de levenslijn 

•Gevolgen het sterkst merkbaar kort na het letsel 

•Kan jaren later nog gevolgen geven, al wordt verband dan niet altijd 

meer gelegd. 

 



Hersenletsel 

Niet traumatisch hersenletsel 

• Verschillende vormen van dementie 

• CVA: Cerebro Vasculair Accident. Hersenbloeding + 

herseninfarct 

• Vergiftiging door middelengebruik of medicatie 

• Infecties  

• Tumor: in hersenvlies of hersenweefsel 

• Somatische aandoeningen: ziekte van Parkinson, ziekte van 

Huntington, MS 

 



Gevolgen 

Zeer breed spectrum, afhankelijk van oorzaak en locatie letsel: 

 

• Geheugen, aandacht, cognitie 

• Motoriek 

• Emotie 

• Vermoeidheid 

• Psychische factoren 



Autisme Spectrum Stoornis (ASS) 

Voorheen:  onderverdeeld in klassiek autisme, PDD-NOS,  

 

Syndroom van Asperger, Syndroom van Rett. 

 

 

Nu: één diagnose met onderverdeling naar categorieën van ernst 

  

(hoeveel ondersteuning is nodig) 

 

 

 

 

 



Mensen met autisme hebben: 

Problemen met zien 

van samenhang  

tussen de losse 

elementen. 

 

Problemen met  

plannen, 

organiseren en  

uitvoeren. 

 

Problemen met  

begrijpen van de 

ander. 

 

 



 

Bedankt voor jullie aandacht! 



Communicatietips (1) 

• Taalgebruik: kort en concreet 

 

• Heb geduld, neem de tijd en pas het tempo aan 

 

• Goed luisteren, doorvragen en samenvatten  

 

• Geef de ander tijd om vragen te stellen en vragen te 
beantwoorden 

• Niet nu, wanneer dan wel: duidelijkheid 

 



Communicatietips (2) 

• Visualiseren, communicatie ondersteunen 

• Doseer hoeveelheid nieuwe/complexe informatie; werk in 

stappen 

• Zeg wat je bedoelt, ook al lijkt het vanzelfsprekend 

• Expliciet maken van impliciete regels/kennis 

• Check of inhoud begrepen is 

 



Communicatietips (3) 

• Geef complimenten over de dingen die goed gaan 

• Help bij het maken van keuzes of beperk het aantal keuzes 

• Zoek samen naar een manier om afspraken goed vast te leggen. 

• Netwerk betrekken 

 



Communicatietips (4) 

• Benader de ander respectvol en gelijkwaardig 

• Neem de ander serieus 

• Spreek gewoon aan op gedrag dat ergernis of overlast 

veroorzaakt. Geef daarbij tips hoe iemand zich anders kan 

gedragen 

 


