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Niet zichtbare beperkingen en personen met verward gedrag 
 

Niet zichtbare beperkingen als niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Licht verstandelijke beperkingen (LVB) en 

Autisme (ASS) spelen een rol bij de aanpak van mensen met Verward gedrag. De regionale MEE-organisaties en 

MEE NL ontwikkelen samen met regionale en landelijke samenwerkingspartners activiteiten die voorzien in de 

noodzakelijke kennis, vaardigheden en inzet als het gaat om mensen met NAH, LVB en ASS en (vermeend) 

verward gedrag. 

 

Niet zichtbaar en daardoor niet gezien 

Steeds duidelijker wordt dat het bij personen met verward gedrag niet alleen om mensen met een 

pyschiatrische problematiek gaat. Omdat beperkingen als NAH, LVB en autisme niet ‘zichtbaar’ zijn, worden 

deze niet altijd ‘gezien’. Dat kan tot ‘verwarring’ leiden. Het is van belang bij de aanpak ‘Verward’ daarmee 

rekening te houden, omdat: 

 deze beperkingen en daaruit voortkomend gedrag ten onrechte als verward kunnen worden aangemerkt. 

Er is dan eerder sprake van vermeend verward gedrag; 

 een tijdige herkenning van NAH, LVB en ASS en weten daarmee om te gaan, kunnen mogelijk de-

escalerend werken en ‘verwarde situaties’ voorkomen; 

 als er sprake is van een combinatie van een niet-zichtbare beperking en verward gedrag het goed is te 

weten hoe dan te handelen en tot een gepaste benadering, zorg en ondersteuning te komen. 

 

Concrete instrumenten beschikbaar 

Om tot een passende benadering van mensen met LVB, NAH en autisme te komen bij de aanpak ‘Verward’ is 

een aantal instrumenten beschikbaar: 

 Persona’s: de verhalen van Kevin, Jordy en Anne 

 E-learning voor werkers in de wijk 

 Checklist aanpak mensen met verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen 

 

 

 

Persona’s: de verhalen van Kevin, Jordy en Anne 

Kenniscentrum Vilans en MEE NL hebben ‘persona’s’ NAH, LVB en ASS en verward gedrag opgesteld. Dit zijn 

aan de praktijk ontleende beschrijvingen van de belangrijkste kenmerken van de  doelgroep. De persona’s van 

Kevin (NAH), Jordy (LVB) en Anne (autisme, ASS) brengen de doelgroep tot leven en geven deze letterlijk een 

gezicht. De persona biedt professionals beter inzicht in de leefsituatie en vragen van de burger met een niet 

aangeboren hersenletsel, een licht verstandelijke beperking of autisme. Het geeft de professional in de wijk 

gelegenheid zijn acties af te stemmen op die burger en daarmee om te gaan.  

Met hetzelfde doel onwikkelt kenniscentrum Vilans een kennisbundel ‘Verward in de Wijk’ voor de Hbo-v 

opleiding van Hogeschool Rotterdam. Binnenkort komt hierover meer informatie beschikbaar. De persona’s 

van Kevin, Jordy en Anne zijn te vinden op http://www.kpgs.nl/verwardgedrag. 

 

 

 

E-learning: niet-zichtbare beperkingen beter in beeld 

Voor werkers in de wijk is de e-learning ‘Niet zichtbare beperkingen beter in beeld’ gemaakt. De e-learning 

richt zich primair op wijkverpleegkundigen, sociaal beheerders (woningbouw), loketmedewerkers, 

doktersassistenten, agenten op straat en ambulance personeel. De e-learning ondersteunt hen bij het 

herkennen van en omgaan met NAH, LVB en ASS. De e-learning is ontwikkeld door MEE NL in samenwerking 

met een aantal kennisinstituten, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van lokale professionals. 

Meer informatie over de e-learning is te vinden op: https://www.mee.nl/aanbod/e-learning/e-learning-niet-

zichtbare-beperkingen-beter-in-beeld 
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Checklist aanpak mensen met verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen 

Onder regie van de gemeenten werken lokaal ketenpartners op meerdere domeinen samen aan een sluitende 

aanpak van mensen met verward gedrag. De kern bestaat uit partners op het gebied van (openbare) geestelijke 

gezondheidszorg, de veiligheidsketen (politie, justitie, reclassering, handhaving), zorg- en welzijnsorganisaties.  

Voor mensen met NAH, LVB en ASS vraagt dit om betrokkenheid van ervaringsdeskundigen, hulpverleners en 

organisaties met kennis van en ervaring met deze doelgroepen. 

 

Veel inspanningen rondom mensen met verward gedrag richten zich op de acute situatie van verwardheid. Dan 

is er een grote noodzaak. Vaak zijn dit de situaties die als ‘incidenten’ in de media verschijnen en de 

beeldvorming bepalen. Maar de fasen van het stabiliseren en voorkomen zijn net zo belangrijk. 

 

Dit besef komt steeds meer tot uiting in de praktijk en de gemeentelijke en regionale plannen van aanpak van 

personen met verward gedrag. MEE NL heeft de initiatieven geïnventariseerd, die zich richten op niet-zichtbare 

beperkingen en verward gedrag. De belangrijkse elementen hieruit zijn verwerkt tot een checklist voor lokale 

en regionale betrokkenen.  

 

 

 

 
 

 

Hiermee kunnen zij nagaan of de door hen gekozen benadering voldoende rekening houdt met mensen met 

niet-zichtbare beperkingen. En zij kunnen zich laten inspireren door initiatieven die gericht zijn op mensen met 

NAH, LVB en ASS. 

 

Met deze checklist willen MEE NL en de MEE-organisaties bijdragen aan een passende benadering voor mensen 

met niet-zichtbare beperkingen en verward gedrag. Zowel op landelijk als regionaal niveau. 

 

De checklist is beschikbaar via de website van MEE NL: https://www.mee.nl/personen-met-verward-gedrag 

https://www.mee.nl/personen-met-verward-gedrag

