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✓ Kwetsbaarheid LVB

✓ Gebrek evidence based interventies

✓ One size fit’s all?

Onze drijfveer….



✓ Hoger risico op het ontwikkelen van problematisch 

middelengebruik

✓ Vier persoonlijkheidsprofielen

• Sensatie zoeken 

• Impulsiviteit 

• Angstgevoeligheid  

• Negatief denken 

Persoonlijkheidsprofielen



Doel

✓ Verminderen van middelengebruik

Doelgroep

✓ LVB (14-30 jaar) met experimenteel gebruik tot beperkte 

stoornis in gebruik (DSM-5)

Uitgangspunten

✓ ‘personality targetted’ geïndiceerde preventie

✓ Motiverende gespreksvoering en CGT

Take it Personal!



✓ Groepsinterventie 6 weken 2 keer per week

✓ Inzicht in het eigen persoonlijkheidsprofiel:

• Valkuilen mbt gedrag

• Valkuilen mbt middelengebruik

✓ Motivatie vergroten om coping strategieën te veranderen

✓ Plan om risicogedrag te veranderen

Aanpassingen LVB

✓ Sessie A individueel en B groepssessie

✓ Vertrouwenspersoon

Het programma



✓ Erkend als goed onderbouwd                       

(databanken NJI, Vilans en RIVM)

✓ Interventie effect voor primaire uitkomstmaten 
frequentie van gebruik en binge drinking

✓ Schijven, E.P., Hulsmans, D.H.G., VanderNagel, J.E.L., Lammers, J., Otten, R., & Poelen, 

E.A.P. (2021). The effectiveness of an indicated prevention programme for substance 

use in individuals with mild intellectual disabilities and borderline intellectual 

functioning: Results of a quasi-experimental study. Addiction,116, 373-381. doi: 

10.1111/add.15156

✓ Vertaling LVB Onderzoek & Praktijk najaar 2020

Onderbouwing effectiviteit

https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Take-it-personal!
https://www.databankinterventies.nl/Take-it-personal!.html
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1900054
https://www.kenniscentrumlvb.nl/wp-content/uploads/2020/11/20201029_Artikel_Schijven_Hulmans_et_al.pdf


Doel

✓ Stoppen of verminderen van middelengebruik

Doelgroep

✓ LVB of functionerend op zwakbegaafd niveau (IQ tussen 

de 60 en 85) en een stoornis in het gebruik van alcohol, 

cannabis, XTC, cocaïne of speed

Design

✓ Individuele behandeling

✓ 11 weken behandelinhoud

✓ Twee sessies per week

✓ mHealth applicatie

Take it Personal!+



mHealth applicatie met gepersonaliseerde feedback

✓ Ter ondersteuning van de behandeling

✓ Draagt bij aan het generaliseren van het geleerde naar 

het dagelijkse leven

Inhoud:

✓ Oefeningen maken

✓ Doelen en toekomstwensen

✓ Uitleg

✓ Help! knop

✓ Signaleringsplan

✓ Accessoires verdien en punten sparen

TiP!



TiP!



N=1 onderzoek met dagelijkse metingen

✓ Stemming

✓ Craving

✓ Gebruik

✓ Waar

✓ Wie

✓ Persoonlijke vraag

Onderzoek effectiviteit

Gosens, L. C. F., Otten, R., Didden, R., & Poelen, E. A. P. (2020). Evaluating a 

personalized treatment for substance use disorder in people with mild 

intellectual disability or borderline intellectual functioning: a study protocol of 

a multiple baseline across individuals design. Contemporary Clinical Trials 

Communication.

doi:https://doi.org/10.1016/j.conctc.2020.100616.



Case study
Visuele analyse middelengebruik
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