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Curaçao kent een LVB-probleem. LVB staat voor Licht Verstandelijk Beperkt. Het gaat
om jongeren, maar ook volwassenen, met beperkte intellectuele vermogens, veroorzaakt
door erfelijke en sociale factoren. Om hoeveel mensen het op Curaçao gaat, is niet
bekend. Wel is duidelijk dat het niet begeleiden van LVB’ers kan leiden tot ernstige
sociale problemen, zoals afwijkend gedrag, criminaliteit, aanrandingen, verkrachting en
zelfs doodslag.

    

 Tekst: Mylène Luisa Foto’s: Ken Wong LVB is een fenomeen dat de jeugdgezondheidszorg
danig bezighoudt. Al ruim een jaar is er een speciaal behandelhuis voor jonge LVB’ers. Er is
een LVB-platform en -kenniscentrum in de maak. En eind dit jaar wordt er een congres
gehouden door de SGR-Groep en Klinika Capriles over dit thema waarbij gastsprekers uit het
buitenland hun praktijkervaringen delen met lokale hulpverleners.

De algemene kenmerken van een LVB’er zijn een laag intelligentieniveau gecombineerd met
weinig sociale redzaamheid. De persoon in kwestie heeft een laag zelfbeeld, heeft
communicatiestoornissen en weinig empatisch vermogen, waardoor ze zich niet in de
gevoelens van een ander kunnen inleven. Ook is hun geweten weinig ontwikkeld en hebben ze
geen controle over hun emoties, met als gevolg impulsief handelen. 
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LVB’ers zijn beperkt in hun denken en leren. Zij hebben moeite om het geleerde in een
bepaalde situatie in een andere situatie toe te passen. Ook hun taalgebruik en taalbegrip lopen
achter.

70 procent in gevangenis
Zij hebben vaak weinig inzicht in eigen handelen hetgeen kan leiden tot het niet nemen van
verantwoordelijkheid. De LVB’er is vaak gemakkelijk beïnvloedbaar waardoor ze vaak pleger
worden van criminele feiten, maar ook slachtoffer worden Naar schatting 70 procent jongeren in
gevangenis LVB’er van hun omgeving. Soms is er daarnaast ook sprake van een psychiatrische
aandoening of ontwikkelingsstoornissen.

Alex Walle heeft dagelijks contact met LVB’ers in zijn hoedanigheid als coördinator van
Yudansa Alternativo pa un Vishon Eksitoso,Yave, een begeleidingsproject van de Federatie
Antilliaanse Jeugdzorg. 

Walle: “Jongeren worden hier meestal aangemeld in verband met  hun gedrag. Meestal blijkt
dat de jongere geen gedragsprobleem heeft, maar veelal verkeerd wordt aangepakt. De
opvoeding van deze jongeren vereist nogal wat geduld en niet iedereen kan dat opbrengen. Je
zult bijvoorbeeld elke dag opnieuw bepaalde gedragsregels moeten herhalen.” 

“Je hebt ook onder LVB’ers verschillende niveaus. De één die meer streetwise is, gebruikt een
ander met een lager IQ om bijvoorbeeld op de uitkijk te staan bij een diefstal. Deze heeft
normaliter geen vrienden, wil er graag bij horen, krijgt soms een pistool in de hand gedrukt. Hij
is meestal degene die het eerst gegrepen wordt door de politie.”

Weinig onderzoek   
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In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, is op Curaçao weinig onderzoek verricht naar het
LVB-fenomeen. Vandaar dat ook harde cijfers ontbreken. Eén van de weinige
informatiebronnen is het rapport van de psycholoog Euclides Perigault Monte. Hij besteedde
hierbij vooral aandacht aan het intellectueel, sociaal en psychisch functioneren en de scholing
van de betrokkenen. In 2010 stelde hij in opdracht van de Federatie Antilliaanse Jongeren (FAJ)
een document op dat als lesmateriaal moest dienen voor veldwerkers. 

Bij zijn aantreden als psycholoog van het GOG in april 2006 waren vrijwel geen kenmerken van
de populatie jongeren in kaart gebracht. Het bieden van zorg op maat was onmogelijk.

Vanaf april 2006 tot en met december 2010 heeft hij op continue basis zowel
intelligentie-onderzoek alsook persoonlijkheidsonderzoek verricht binnen het GOG.

Perigault Monte zegt dat vaak wordt vastgesteld dat iemand LVB heeft op basis van testen die
in het buitenland zijn ontwikkeld. Voor de goede orde zouden er eerst onderzoeken moeten
worden verricht in eigen land om aan de hand daarvan testen samen te stellen die
overeenkomen met onze eigen cultuur.

“Een intelligentietest tracht slechts inzicht te verkrijgen in de vermogens van een individu, om
de werkelijkheid te begrijpen en hiernaar te handelen. De ontwikkeling van de mens is een vele
malen complexer geheel van componenten, die niet via een test nagebootst kan worden. Er
dient rekening te worden gehouden met risico- en beschermende factoren die van invloed zijn
op het gezin, de school, de leeftijdgenoten, de buurt, de vrijetijdsbesteding, de socio-etnische
gemeenschap en de gehele maatschappij. Deze invloeden zijn verschillend per geval
aangezien elke persoon uniek is.”

In het document dat Perigault Monte voor de FAJ opstelde wijst hij op prenatale en perinatale
factoren, alcoholconsumptie van de zwangere moeder en foetale ondervoeding aan als erfelijke
factoren die van nadelige invloed zijn op de ontwikkeling. Ook vroeggeboorte, (virale) infecties
en vergiftiging door zware metalen zoals lood, kwik en aluminium kunnen een rol spelen. 

“Bij individuen uit sociaal-zwakkere milieus, bij wie geen duidelijke biologische tekortkomingen
aan te wijzen zijn kunnen echter omgevingsgerelateerde risicofactoren de ontwikkeling een
ongewenste richting insturen. Hierbij valt te denken aan ondervoeding en tekort aan stimulatie
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op sociaal, taalkundig of cognitief gebied. Sociale wantoestanden kan LVB-problematiek in de
hand werken en in stand houden. Het dient dan ook als een maatschappelijk probleem gezien
te worden”, aldus Perigault Monte. 

Susy van Romondt-Molina is jeugdpsycholoog en lid van het begeleidingsteam van LVB’ers bij
de SGR-Groep. Ze stelt dat er duidelijk onderscheid is tussen LVB’ers en geestelijk
gehandicapten. Bij ernstig verstandelijk beperkten ligt het intelligentieniveau veel lager en is
vaak aan het uiterlijk en aan de manier van communiceren te zien dat de persoon ernstig
verstandelijk beperkt is. “En dat is juist het gevaar”, meent Alex Walle. Zelfs een professioneel
op het  gebied van jeugdwelzijn zal aan iemands uiterlijk niet kunnen zien of hij/zij een LVB’er
is. Ze zien er bijvoorbeeld netjes of gelikt uit op een feestje, sommigen behalen zelfs hun
rijbewijs of hebben een baan.”

Problemen die op scholen voorkomen zijn met name gedragsproblemen zoals uitschelden, uit
het klaslokaal lopen, rondhangen, kattekwaad uithalen tijdens de les, regels niet volgen of
weigeren te luisteren naar volwassenen, veel ruzies en vechtpartijen, prikkelbaar en vaak boos
zijn, pesten, stelen en in sommige gevallen zelfs dwingen tot seksueel contact. 

Walle: “Wij kunnen als normaal begaafde mensen ook de meest wilde seksuele fantasieën
hebben. Het verschil is dat we daar controle over hebben en op een gegeven moment kunnen
stoppen. Zij hebben die rem niet, zij vinden dat datgene wat zij voelen, de ander dan ook zo zou
moeten voelen.”

“Impulsiviteit is wat deze jongeren vaak in de problemen brengt”, aldus Susy van
Romondt-Molina. “Iemand die impulsief is zal eerder stelen, een ander slaan of betrokken raken
bij een aanranding of andere criminele scenario’s. Uit Nederlandse onderzoeken blijkt dat 20 tot
50 procent van door LVB’ers gepleegde misdrijven een seksueel delict betreft. Er wordt ook
vaak gedacht dat iemand die slachtoffer is van seksueel misbruik vaak een dader wordt. Dat is
niet altijd zo. Wel is bewezen dat slachtoffers die daders worden vaak ‘beginnen’ met een
slachtoffer dat ongeveer dezelfde leeftijd heeft als toen zij zelf voor het eerst werden misbruikt.” 
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Het is niet bekend welk percentage van de lokale jongeren een LVB-probleem heeft.
Hulpverleners schatten dat zeker 70 procent van jongeren in de gevangenis LVB’er is.
Veldwerkers zijn van mening dat opsluiten alleen niet helpt. De LVB’er moet als zodanig worden
onderkend en levenslang behandeld worden, zo menen zij.  

Alex Walle: “In Nederland is zo’n 20 jaar geleden een massale testactie gehouden bij jongeren
tot 24 jaar. Zodoende zijn er tijdig scholen, internaten en werkfaciliteiten gecreëerd voor deze
jongeren waardoor de problematiek altijd onder controle is gebleven. In tegenstelling tot
Curaçao. Als dat zo was dan hadden hier veel leed, geweld, misdrijven en zelfs moordgevallen
voorkomen kunnen worden.”

Ook vaak slachtoffer     

Jonge LVB’ers zijn ook vaak slachtoffer van seksueel misbruik, zowel meisjes als jongens. Bij
justitie zijn gevallen bekend waarbij meerdere daders zijn betrokken. 

Alex Walle: “Doordat ouders vaak niet het geduld kunnen opbrengen om een LVB-kind op te
voeden komen die vaak in een internaat of tehuis terecht. Helaas zitten daar ook vaak
zogenaamde hulpverleners die hun handen niet thuis kunnen houden.”

Bij de Gezinsvoogdij Instelling (GVI) heeft men ook ervaring met licht verstandelijk beperkte
jongeren die onder toezicht van de rechter zijn geplaatst. “Wij hebben met gevallen te maken
gehad waarbij zo’n kind ook in het pleeggezin waar het geplaatst wordt, weer wordt misbruikt.
Wij doen in zo’n geval altijd aangifte”, aldus  GVI-directeur Jennifer Lindo-Snijder. “Soms plaats
je ze dan in een internaat, maar vluchten ze daar weg, regelrecht in handen van loverboys. We
hebben menigmaal geconstateerd dat er netwerken bestaan waarbij vooral zwakbegaafde
jongeren het slachtoffer worden.”

Perigault Monte stelt dat elk geval uniek is en dat onderzocht moet worden waar de talenten
van het individu in kwestie liggen. Hij denkt dat op  preventief gebied consultatiebureaus een

 5 / 10



LVB-probleem vraagt om aanpak
dinsdag, 01 oktober 2013 07:56

belangrijke rol kunnen spelen. “Hoe eerder afwijkingen opgemerkt worden, des te eerder de
interventies kunnen beginnen. Het gezin speelt verder een belangrijke rol in de ontwikkeling van
het kind en in een later stadium de school. Een zeer intensieve inter-actie tussen het gezin en
de school zou ideaal zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen.”

Alex Walle van Yave: “Deze jongeren zijn gebaat bij praktisch onderwijs. Vroeger hadden we
technische en huishoudscholen en konden zij daar terecht. Ze hebben wel degelijk potentieel.
Alle instanties waarmee ze in contact komen moeten betrokken worden bij de aanpak van deze
problematiek: de ouders, via opvoedingsondersteuningsprogramma’s, docenten, politie en
justitie.”   

LVB-platform

Yave heeft intussen op parttime-basis een  gedragsdeskundige in dienst en is bezig met het
opzetten van een LVB-platform. De Federatie Antilliaanse Jeugdzorg is bezig met het opzetten
van een kenniscentrum over de LVB- problematiek. 

Vanaf juni 2012 is de Stichting voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg Curaçao (SGR-Groep)
officieel begonnen met intramurale opvang van jongeren met een LVB-problematiek. De
jongeren tussen de 11 en 23 jaar zijn verdeeld over twee huizen met elk zes kamers in
Emmastad. Ze worden begeleid door een multi-disciplinair team bestaande uit onder anderen
sociaal- pedagogische medewerkers, pedagogische hulpverleners, een  jeugdpsycholoog, een
ambulante hulpverlener en een kinderpsychiater van Yuda BoYu (psychiatrische
jeugdhulpverlening). Indien nodig wordt de hulp ingeroepen van huisartsen, het GOG, het
Openbaar Ministerie, gezinsvoogden en zelfs de Reclassering.   

Susy van Romondt-Molina maakt deel uit van het multi-disciplinair team: “De jongeren gaan
vanuit  Emmastad naar (speciale) scholen indien ze leerplichtig zijn. Er is afstemming met de
betrokken onderwijzers en docenten, het gezin van de jongere, jeugdleiders en, indien het kind
bijvoorbeeld muzieklessen volgt, ook met de muziekdocent. Behandeling van LVB’ers kan
alleen succesvol zijn als alle gebieden rond de jongeren deel uitmaken van het
behandelingsplan. Vooral het afstemmen van de behandeling op en met de sociale omgeving
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van de jongere, is een voorwaarde voor het slagen van de behandeling.”

Het is de bedoeling dat de jongeren na een verblijf van 1 tot 3 jaar weer naar huis kunnen, Dit is
afhankelijk van de thuissituatie en van de ernst van de problematiek. Kinderen met bijkomende
psychiatrische aandoeningen hebben een kleinere kans om naar huis terug te gaan en zullen
altijd begeleid moeten worden.

De behandeling bestaat uit begeleiding bij basale zaken, zoals hygiëne, maar ook gedrag,
zelfdiscipline  en controle van impulsiviteit.  

Ook worden de jongeren zodanig begeleid dat zij weerbaar kunnen zijn en nee kunnen zeggen.
Hun sociale redzaamheid wordt bevorderd en zij worden begeleid en getraind om assertiever te
zijn. Tijdens de begeleiding in de huizen wordt er vooral rekening gehouden met de specifieke
kenmerken van een LVB’er waar eenvoudig taalgebruik, rustig tempo en ondersteunend
materiaal, controleren of de boodschap is begrepen en het betrekken van het netwerk allemaal
worden gebruikt.  

Van Romondt-Molina: ”De resultaten zijn, zeker gezien de korte tijd dat we bezig zijn, zeer
bemoedigend. Maar intussen worden we bekender en moeten we al wachtlijsten hanteren en is
de leeftijd van de aangemelde jongeren steeds dalende. We leggen ook huisbezoeken af en
merken dat er echt veel meer gedaan moet worden op sociaal gebied. Het gaat om
multi-probleemgezinnen met financiële en sociaal- emotionele problemen, met gescheiden
partners, vele familieleden in huis, meerdere partners, veel (klein)kinderen in huis. Het zijn vaak
ouders die zelf ook LVB’er zijn en ook intensieve begeleiding nodig hebben. Kortom, een groot
sociaal probleem dat bovendien zorgt voor een constante aanvoer van meer
probleemjongeren.”
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