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Achtergrond

• Trauma en verslaving komen regelmatig samen voor, ook bij mensen met

zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking (LVB, IQ 50 – 85, [1])

• Een geïntegreerde behandeling waarbij beide stoornissen tegelijkertijd

worden behandeld, is noodzakelijk [2]

• Seeking Safety is een integrale behandeling [3, 4]; maar uit praktijkervaringen

bleek het onvoldoende aan te sluiten bij patiënten met een LVB

• Met behulp van een subsidie vanuit KFZ konden Tactus Verslavingszorg,

Trajectum en Pluryn, in samenwerking met Lisa Najavits (intellectueel

eigenaar van Seeking Safety), Seeking Safety aanpassen aan mensen met een

LVB [5]

Seeking Safety

• Een geprotocolleerde cognitief gedragstherapeutische

behandeling waarbij de thema’s trauma, veiligheid en

verslaving in elke bijeenkomst terugkomen

• Belangrijkste uitgangspunten zijn het verwerven van

veiligheid en het ontwikkelen van nieuwe doelen en

verwachtingen in het leven

• Door veilige keuzes te maken, werken patiënten aan hun

herstel

Het LVB addendum

• Het addendum bestaat uit 12 behandelonderwerpen, die

in expert meetings relevant en passend voor de

doelgroep zijn bevonden

• Er zijn aanpassingen gedaan op het gebied van

informatiedichtheid, taalgebruik, visuele ondersteuning

en het gebruik van non-verbale, actieve werkvormen

• De werkwijze is onveranderd gebleven

• Het addendum kan flexibel toegepast worden, op zo’n

manier die passend is bij de doelgroep, setting en

individuele kenmerken van de patiënt

Ervaringen van patiënten en behandelaren

• Patiënten en behandelaren zijn tevreden over de inhoud en werkwijze

• Patiënten geven de methodiek gemiddeld een 8.0. Zij waarderen met name

de actieve werkvormen en de accepterende, luisterende houding van

behandelaren

• Behandelaren vinden de methodiek makkelijk om mee te werken en passend

bij de leefwereld en het leerniveau van patiënten

Doelgroep en setting

• Adolescenten en volwassenen (leeftijd 16+) met een LVB (IQ 50 - 85) bij wie

sprake is van verslavingsproblematiek en die ingrijpende of traumatische

gebeurtenissen hebben meegemaakt en daar momenteel nog last van

ondervinden

• Inbedding van de methodiek in de hulpverlening aan mensen met LVB, trauma

en verslaving vanuit de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg of

verstandelijk gehandicaptenzorg is belangrijk
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Verkrijgbaarheid

Het addendum (bestaande uit een theoretische
achtergrond, een trainershandleiding en een werkboek)
wordt vrij verkrijgbaar op de website van het KFZ
gepubliceerd.

Meer weten? 

Lees ook ons artikel: Van Duijvenbode, N. & Van Horsen, S.
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