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“Mensen met een LVB en gedragsproblemen vallen vaak tussen wal 
en schip. De GGZ vindt ze te verslaafd, voor de VG zijn ze te 
psychiatrisch en de verslavingszorg vindt ze niet gemotiveerd genoeg 
(Nijmeijer, 2020)”.

• Klinische behandeling in een ambulant jasje. 

• Als antwoord op de “draaideur cliënt”.

1. Waarom FACT LVB?



• Film FACT LVB

• Het doel van FACT LVB is om cliënten "zodanig te behandelen en 
te ondersteunen dat zij naar vermogen en tevredenheid kunnen 
functioneren en kunnen meedoen in de maatschappij op een 
wijze die bij hen past en veilig is”.

Amarant heeft 4 gecertificeerde FACT LVB teams in West-, Midden-
en Zuid Oost Brabant en een I-FACT Jeugd team in ZOB. 

2. Wat is FACT LVB?



• Bejegening/ taal die aansluit bij het niveau van de cliënt.

• langdurige, praktische, intensieve behandeling en ondersteuning 
op meerdere levensgebieden: kleinere caseload per hulpverlener 
en aangepaste teamsamenstelling (FACT LVB schaal).

• Systeemgericht werken: meer ondersteuning in het (in)formele 
netwerk.

• Specialistisch behandelaanbod voor mensen met een LVB.

• Consultatiefunctie en preventieve inzet ter voorkoming van crisis.

3. FACT vs. FACT LVB



• Gestart in 2013. 

• Werkbezoek FACT GGZ teams.

• In samenwerking met Trimbos instituut. 

• FACT LVB schaal (2015) en onderzoek naar effect FACT LVB.

• Projectmatige aanpak met betrokkenheid interne stakeholders.

• Van interne gerichtheid naar externe samenwerking.

• Van praktijkgericht naar praktijk- ervarings- en 
wetenschappelijke kennis. 

• Zorgkantoren omarmen FACT LVB als voorbeeld ‘zinnige zorg’.

• Start intersectoraal FACT jeugd team (GGzE, CJ).

• Na 2019 verdere borging, professionalisering en deelname aan 
landelijk platform.

• 3e cyclus CCAF certificering: PDCA.

4. Implementatie FACT LVB



Individuele professionals/ team

• Mix aan persoonlijkheden, achtergrond en opleiding.

• Veel creativiteit en zelfstandigheid professionals.

• Optimistische blik t.a.v. perspectief client.

• Presentie: onvoorwaardelijk en vasthoudend.

• Eigen regie over je werk: ruimte om flexibele ondersteuning in de 
praktijk te brengen.

Resultaat: nauwelijks verloop van personeel binnen de FACT teams in 
de afgelopen 3 jaar.

5. Werkzame elementen



Kernteam

• Teamleider als hitteschild én verbinder.

• FACT zorgsysteemoverleg: verbinding tussen FACT teams.

• Scholing met én aan andere teams van Amarant.

• Behandelaar schetst inhoudelijk kader en geeft duiding aan 
gedrag.

• Professionele reflectie: ethische dilemma’s bespreekbaar o.l.v. 
behandelaar of cie. Ethiek.

• Behandelaar kan bemiddelen of de vervelende boodschap 
brengen.

CCAF audit (nov 2022): lovende woorden voor teamspirit en 
samenwerking in het team.

5. Werkzame elementen



Organisatie

• FACTbord overleg t.b.v. flexibele ondersteuning.

• Belangrijke schakel in de zorgketen voor mensen met een LVB-P.

• Ondersteuning van/ samenwerking met zorgkantoren, 
gemeenten en Trimbos.

• Standplaats dicht bij de doelgroep.

5. Werkzame elementen



• Soms ‘doorgeschoten’ dienstverlenend/ pragmatisch

• Wensen van de externe omgeving te veel op de voorgrond

• Interne gerichtheid teams of organisatie

5. Valkuilen



• Sociaal en psychisch functioneren is verbeterd.

• De woonomstandigheden zijn beter.

• Cliënten zorgen voor minder sociale overlast. 

• Cliënten hebben minder vaak te maken met politie en justitie. 

• Cliënten worden minder vaak opgenomen. 

• Doorbreken intergenerationele problematiek.

• Werk en financiën op orde hebben blijft lastig. 

• Middelengebruik is een hardnekkig probleem bij deze doelgroep.

6. Resultaten FACT LVB onderzoek 
(Nijmeijer, 2020)



• Inhoudelijke resultaten FACT Jeugd in lijn met onderzoek FACT 
LVB (Broersen, 2022).

• Inhoudelijke opbrengsten FACT Jeugd gekwantificeerd.

• Trimbos werkt met conservatieve schatting (10-20%).

• Korte termijn opbrengsten: FACT Jeugd levert €3.383 - €6.765 per 
jaar op. 

• De potentiële waarde van FACT jeugd op latere leeftijd moeilijker 
te kwantificeren is. Grote impact op welzijn op lange termijn 
verwacht. 

• FACT jeugd is substantieel goedkoper dan opname. 

6. Strategische verkenning FACT Jeugd 
(Wijnen, 2021)



6. Resultaten FACT – C-Toets (2021)



6. Resultaten FACT – C-Toets (2021)

 

Scorebereik domeinen Interpretatie 

< 1.00 Negatieve beoordeling 

1.00-1.50 Voldoende beoordeling 

1.50-2.00 Goede beoordeling 
 



6. Resultaten FACT – C-Toets (2021)

Top drie hoogste score:

• Ik voel me veilig tijdens de hulp 1.93

• Ik kan bij de hulpverleners terecht voor vragen of problemen 1.93

• De hulpverleners luisteren naar mij 1.90

Top drie laagste score:

• Ik weet hoe ik de vertrouwenspersoon kan bereiken 1.45

• Door het werken aan doelen gaat het beter met mij 1.48

• Ik word goed voorbereid op mijn toekomst 1.52



6. Resultaten FACT  - Adult Self Report (2020)

• De ASR (Adult Self Report) 
meet vaardigheden en 
emotionele- en 
gedragsproblemen van 
volwassenen op 
gestandaardiseerde wijze. De 
scores geven aanwijzingen 
over probleemgedrag of DSM 
pathologie. 



6. Resultaten FACT  - Adult Self Report (2020)



6. Resultaten FACT  - Brief Symptom Inventory (2021)

• De BSI is genormeerd voor 
volwassenen vanaf 18 jaar. 
De lijst meet symptomen 
van psychopathologie. De 
BSI inventariseert de aard 
en de ernst op negen 
dimensies van klachten: 
somatische klachten, 
cognitieve problemen, 
interpersoonlijke 
gevoeligheid, depressieve 
stemming, angst, hostiliteit, 
fobische angst, paranoïde 
gedachten en 
psychoticisme.



6. Resultaten FACT  - Brief Symptom Inventory (2021)



• Overgang van 18- naar 18+ en van WLZ naar GZSP/ WMO blijft 
kwetsbaar (achterdeur FACT).

• Vergoeding indirecte tijd binnen GZSP.

• Eigen bijdrage cliënten obstakel.

• Crisiszorg: bereikbaarheid vs. beschikbaarheid.

• Discrepantie in (intelligentie)profiel: hoger IQ (75-85)met lage 
SEO.

→ (verbreding) intersectorale samenwerking met psychiatrie en 
verslavingszorg.

7. Wensen voor de toekomst



8. Vragen?
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