
Geen woorden voor
Over het signaleren en behandelen van traumagerelateerde 

problemen bij jeugdigen met een LVB



Take home

• Met de juiste instrumenten is trauma- en stressor gerelateerde
problematiek bij kinderen met LVB te signaleren en te onderscheiden

• Met de juiste aanpassingen is trauma- en stressor gerelateerde
problematiek bij kinderen met LVB te behandelen



Academische werkplaats
Kajak

Werkgroep LVB en trauma: Carina van 
Kregten, Rik Knipschild, Liesbeth Mevissen, 

Maria Kaatee, Maroesjka van 
Nieuwenhuijzen, Paul Prins, Karen 

Appelboom, Conny Neumann en Rikje ter 
Avest. 

Met dank aan: Laura Leenarts, Jessica 
Vervoort en Femke Scheffers.

Redactie: Mariëlle Dekker en Wouter Groen
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Kinderen met een LVB

• Groter risico op het meemaken van traumatische 
gebeurtenissen



Kinderen met een LVB

• Gevoeliger voor de impact van traumatische 
gebeurtenissen



Kinderen met een LVB + trauma

• Traumagerelateerde problemen worden bij 
kinderen met een LVB nog onvoldoende erkend, 
herkend en behandeld!



Regillio (15)

• Stagnatie in de schoolgang

• Snel overprikkeld

• Angstig

• Onzeker

• Doet groot beroep op volwassenen



Rachel (13)

• Stagnatie in de schoolgang

• Opstandig

• Veel conflicten

• Weglopen

• Ongeremd



Regillio en Rachel

• Trauma- en gezinsdiagnostiek, context- en 
dossieronderzoek; 

beschermende- en risicofactoren, 
ontwikkelingsleeftijd en ‘knik’ in de ontwikkeling



Behandelplan

• Psycho-educatie

• Traumagerichte behandelingen; EMDR, (TG)-CGT, 
KINGS-LVB

• Vergroten van regulatievaardigheden



Aanpassingen in behandelplan

• Tempo 

• Eenvoudige taal

• Informatie doseren en herhaald aanbieden

• Vaker pauzes nemen

• Multi-sensorische input

• Tijd nemen om nieuwe vaardigheden te leren

• Begeleiding voor ouders/verzorgers
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