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SAMENVATTING
FNO wil bij een aantal kwetsbare groepen in de samenleving de kansen op gezondheid, kwaliteit van
leven en toekomstperspectief vergroten. Zo ondersteunt het fonds de komende 4 jaar met een
bedrag van 3 miljoen euro het programma ‘Klein Geluk’, gericht op mensen met een langdurige
beperking op het vlak van gezondheid. Het gaat om mensen van alle leeftijden met een breed
spectrum van aandoeningen (somatisch, psychiatrisch, lichamelijk, verstandelijk, zintuiglijk). Deze
personen ervaren over het algemeen minder kwaliteit van leven dan de gemiddelde inwoner van
Nederland en zijn vaak afhankelijk van anderen om die te verbeteren.
Het doel van het programma Klein Geluk is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van
mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Deze doelstelling wordt
gerealiseerd door projecten te financieren waarbij de doelgroep meer welbevinden zal ervaren, meer
sociaal gaat participeren en/of meer regie kan voeren over zijn/haar eigen leven.
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AANLEIDING, ACHTERGROND
Vanaf de oprichting van FNO in 1999 is er in het subsidiebeleid aandacht geweest voor kleinere,
welzijngerelateerde projecten die een positieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van
mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.
In 2015 paste FNO de strategie aan en legde bij de financiële ondersteuning van projecten en
initiatieven de focus op vier programma’s. Het programma Klein Geluk is destijds als een van deze
vier programma’s ontwikkeld om deze kleinere, welzijngerelateerde projecten te kunnen blijven
financieren. Het was een tweejarig programma (2015 en 2016) met een totaalbudget van € 2
miljoen, bedoeld voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. Na een uitermate
positieve evaluatie is besloten om een vervolg van dit programma te ontwikkelen waarbij het
geleerde van de vorige editie en de actualiteiten zijn meegenomen.
De inhoud van dit achtergronddocument is gebaseerd op informatie uit onderstaande bronnen:
• Programmatekst Klein Geluk 2015-2016
• Evaluatie Klein Geluk 2015-2016
• Analyse van de doelgroep
• Gesprekken met personen en organisaties uit de doelgroep
• Achtergrondartikelen
PROBLEMATIEK
Ieder mens streeft ernaar om gelukkig te zijn. We doen van alles om datgene te krijgen waar we
gelukkig van hopen te worden, of situaties te vermijden die ons ongelukkig maken. We streven naar
een optimale ‘kwaliteit van leven’. Geluk, of kwaliteit van leven, is een heel persoonlijke zaak. Ieder
mens heeft zijn of haar eigen concrete verwachtingen of verlangens ten aanzien van het leven. De
mate waaraan aan deze persoonlijke verwachtingen wordt voldaan is bepalend voor de vraag of hij
of zij voldoende kwaliteit van leven ervaart1. Ondanks de vele mogelijkheden die Nederland biedt om
het persoonlijk welbevinden te verhogen, zijn er veel kwetsbare groepen in Nederland die deze
mogelijkheden niet uit eigen beweging kunnen oppakken.
MINDER ERVAREN KWALITEIT VAN LEVEN
Het beeld bestaat dat mensen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben in het algemeen
minder kwaliteit van leven ervaren dan de gemiddelde inwoner van Nederland. Diverse onderzoeken
onderbouwen dit beeld. Zo laat een onderzoek naar ‘Geluk in Nederland’2 zien dat de gemiddelde
Nederlander zichzelf een 7,9 (op een schaal van 10) gaf als indicatie voor levensgeluk. De
Nederlander met een slecht ervaren gezondheid gaf zichzelf een 6,5.
In de programmatekst van Klein Geluk 2015-2016 is beschreven welke aandoeningen/ziekten het
meeste verlies aan kwaliteit van leven met zich meebrengen. Hierbij is te zien dat dementie de ziekte
is die het meest afbreuk doet aan de kwaliteit van leven (zie tabel 1). Ook de ziekte van Parkinson,
schizofrenie en beroerte zijn sterk van invloed op de kwaliteit van leven. Wanneer we kijken naar de
prevalentie van bovenstaande aandoeningen en hoe de prevalentie zich de aankomende jaren
ontwikkelt, zien we dat bij de bovengenoemde aandoeningen een stijging wordt verwacht. In de
periode 2005 – 2025 wordt een stijging verwacht in de prevalentie van beroerte met 105.000
gevallen (+57%). Bij COPD wordt een stijging met bijna 90.000 gevallen verwacht (+19%)3.
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Van de Siepkamp, J.P.S. (2013). Kansplus, Handreiking Kwaliteit van Leven, Houten
Bijl R,. Boelhouwer J. Pommer, E. Sonck, N. (2013) De sociale staat van Nederland, Sociaal Cultureel Planbureau, 2013
3 Blokstra A., Verschuren W.M.M., Baan C.A., Boshuizen H.C., Feenstra T.L., Hoogenveen R.T., Picavet H.S.J., Smit H.A., Wijga
A.H. RIVM 2007. Vergrijzing en toekomstige ziektelast, Prognose chronische ziektenprevalentie 2005-2025.
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Ziekte/aandoening
Dementie (inclusief Alzheimer)
Schizofrenie
Beroerte
Ziekte van Parkinson
Migraine
Verstandelijke handicap
Stemmingsstoornissen
Reumatoïde artritis (RA)
Aandoeningen gerelateerd
aan alcohol
COPD

Verlies kwaliteit van leven t.o.v.
optimale gezondheid
68%
66%
61%
50%
43% a
43%
43%
36%
32%

Prevalentie 2011

31%

361.781

51.875
37.202
174.382
28.951
146.920
129.300
293.750
115.520
36.203

Tabel 1: Bron Programmatekst Klein Geluk 23 oktober 2014
a = wegingsfactor die geldt bij aanval van migraine

De verwachting is dat de prevalentie van verstandelijke beperkingen de komende jaren licht zal
toenemen. Dit komt onder andere door toename van de levensverwachting en betere medische
technologie waardoor een groter aantal pasgeborenen met een toekomstige verstandelijke
beperking overleeft. De prevalentie van dementie zal de komende decennia sterk toenemen door de
toegenomen levensverwachting en de vergrijzing.4
KNELPUNTEN
De afgelopen jaren is er veel veranderd in het zorglandschap in Nederland. Per 1 januari 2015 is veel
zorg die vanuit de AWBZ werd voorzien overgeheveld naar de Wmo en de ZVW. Uitgangspunten voor
deze veranderingen waren:
1. Uitgegaan wordt van wat mensen (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Kwaliteit
van leven (welbevinden) staat voorop.
2. Als ondersteuning nodig is, wordt allereerst gekeken naar het eigen, sociale netwerk en de
financiële mogelijkheden van betrokkenen en wordt de hulp dichtbij georganiseerd.
3. Voor wie - ook met steun van de omgeving - niet (meer) zelfredzaam kan zijn, is er altijd (op
participatie gerichte) ondersteuning en/of passende zorg.
4. De meest kwetsbare mensen krijgen recht op passende zorg in een beschermde, intramurale
omgeving in een nieuwe kern-AWBZ.
Een deel van de doelgroep van Klein Geluk verblijft langdurig in een zorginstelling en valt sinds de
wetswijziging in de Wlz. Het overige deel verblijft thuis en komt via de Wmo of de ZVW in
aanmerking voor zorg en ondersteuning.
Cliënten en hun ondersteuningsbehoeften zijn niet op te splitsen in aparte hokjes. Mensen met een
beperking op het vlak van gezondheid blijken over de verschillende leefgebieden heen een aantal
vergelijkbare belemmeringen te ondervinden (figuur 1).5
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Figuur 1: Bron Trend- en signaleringsrapportage 2017 – MEE6

Ook beperken de knelpunten die zij ondervinden zich niet tot afzonderlijke gebieden. In figuur 2 zijn
deze knelpunten per wet weergegeven.

Figuur 2: Bron Trend- en signaleringsrapportage 2017 – MEE6

PARTICIPATIE/INCLUSIEVE SAMENLEVING/VN-VERDRAG
De ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op 14 juli 2016 is
een grote stap voorwaarts voor de mensen met een beperking. Overheden, organisaties,
ondernemingen en samenleving zullen zich door dit verdrag meer dan daarvoor moeten inspannen
om een inclusieve samenleving te realiseren. Naast fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte
en gebouwen gaat het om wegnemen van communicatieve of sociale drempels, zoals onbegrijpelijke
informatie, onprettige bejegening, uitsluiting of discriminatie. In de participatiemonitor van het
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NIVEL7 zijn de ontwikkelingen beschreven in de mate en wijze waarop mensen met een beperking
deelnemen aan de maatschappij tussen 2008 en 2014.
De algehele conclusie van deze monitor is dat er in 2014 nog steeds grote verschillen zijn tussen de
participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en de algemene bevolking.
De ontwikkelingen in de feitelijke participatie van de diverse groepen op de verschillende
deelgebieden laten een wisselend beeld zien; op enkele deelgebieden is er een toename van
participatie, op andere deelgebieden is er een afname. Een substantiële groep geeft aan meer te
willen participeren, zowel op het gebied van (betaald) werk als ook het uitbreiden van hun sociale
contacten en activiteiten in de vrije tijd.
De resultaten uit deze monitor laten zien dat mensen met beperkingen actief meedoen in de
samenleving, maar dat het voor sommige groepen moeilijk is om mee te kunnen doen. Er is bij hen
wel grote behoefte om te participeren. Wat opvalt is dat de participatie van met name mensen met
een ernstige lichamelijke beperking en mensen met een licht verstandelijke beperking op veel
gebieden (ver) achter blijft in vergelijking met de totale bevolking. De ervaren kwaliteit van leven kan
een belangrijke indicator zijn van de mogelijkheden die mensen hebben om volwaardig mee te
kunnen doen in de samenleving. Verder laat de monitor zien dat er in 2014 een grote groep is die
zich eenzaam voelt en dat de algehele tevredenheid met het leven van mensen met een lichamelijke
beperking is gedaald in 2014. Een vraag die hierbij opgeroepen wordt is of mensen mee kunnen
komen op een manier die past bij hun mogelijkheden. Alleen vanuit de doelgroepen zelf is het
mogelijk om een goed beeld te krijgen waar de participatiebehoefte precies uit bestaat en hoe deze
ondersteund kan worden. Hierbij hoeft het niet alleen te gaan over ‘meer’ participatie, maar kan het
ook gaan om andere vormen van participatie. Tot slot geven naasten van mensen met een
verstandelijke beperking aan dat de participatie van hun naaste is afgenomen.
Participatie van mensen met een lichamelijke beperking7
Belangrijkste bevindingen
- In 2014 participeert de groep mensen met een lichamelijke beperking minder dan de algemene
bevolking op verschillende deelgebieden, met name op het gebied van betaald werk.
- In de periode 2008-2014 is er een toename van het percentage mensen met een lichamelijke
beperking dat vrijwilligerswerk doet.
- In de periode 2008-2014 is er een toename in het percentage mensen met een lichamelijke
beperking dat gebruikmaakt van het openbaar vervoer.
- Het gebruik van buurtvoorzieningen door mensen met een lichamelijke beperking is afgenomen
in de periode 2008-2014; er is minder gebruikgemaakt van de bank/het postkantoor/de
pinautomaat en van de bibliotheek.
- Mensen met een matige of ernstige lichamelijke beperking participeren op meerdere
deelgebieden minder dan mensen met een lichte lichamelijke beperking.
- Mensen met een ernstige lichamelijke beperking kunnen minder vaak gebruikmaken van de
buurtvoorzieningen die zij willen dan mensen met een lichte lichamelijke beperking en vinden
minder vaak dat zij voldoende contacten en ontmoetingen hebben met buurtgenoten.
- 28% van de mensen met een ernstige lichamelijke beperking is (zeer) sterk eenzaam.
- (Zeer) sterke eenzaamheid komt vaker voor bij mensen met een lichamelijke beperking die geen
vrijwilligerswerk doen en minder vaak contact hebben met hun buren.
- De algehele tevredenheid met het leven van mensen met een lichamelijke beperking is
afgenomen in 2014.

7

Meulenkamp, T., Waverijn G., Langelaan M., Hoek, L. van der, Boeije, H., Rijken, M. (2015) Utrecht, NIVEL, Deelname aan
de samenleving van mensen met een beperking, ouderen en de algemene bevolking, Rapportage participatiemonitor 2010.
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Figuur 3: Participatie van mensen met een lichamelijke
beperking en de algemene bevolking op negen
deelgebieden, 2014 (percentages).8

Figuur 4: Participatie van mensen met een lichamelijke
beperking op negen deelgebieden, naar ernst van de
lichamelijke beperking, 2014 (percentages).8

Participatie van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking8
Belangrijkste bevindingen
- Mensen met een matige verstandelijke beperking doen minder vaak activiteiten met andere
mensen zonder verstandelijke beperking dan mensen met een lichte verstandelijke beperking.
- Over de periode 2008-2014 is de totale participatie van mensen met een verstandelijke
beperking toegenomen. Meer mensen met een verstandelijke beperking ondernamen in deze
periode activiteiten in de vrije tijd, ook zonder dat deze georganiseerd waren voor mensen met
een verstandelijke beperking. Deze ontwikkeling wordt niet gerapporteerd door naasten.
- In de afgelopen drie jaar (2012-2014) is de totale participatie van mensen met een verstandelijke
beperking volgens naasten (familie, vrienden) afgenomen.
- Eén derde van de mensen met een verstandelijke beperking vindt het contact met (sommige
van) hun buren niet zo fijn.
- Mensen met een matige verstandelijke beperking ontmoeten minder vaak buurtgenoten zonder
verstandelijke beperking dan mensen met een lichte verstandelijke beperking.
- Ruim één derde van de mensen met een verstandelijke beperking voelt zich weleens eenzaam of
alleen.
- Mensen met een matige verstandelijke beperking hebben minder regelmatig contact met
vrienden, maar zijn niet vaker eenzaam, dan mensen met een lichte verstandelijke beperking.
- 46% van de mensen met een verstandelijke beperking ontvangt ondersteuning bij sociale
contacten, 83% krijgt ondersteuning bij werk of dagactiviteiten.
- Eén derde van de mensen met een verstandelijke beperking kan niet altijd de plaatsen of mensen
bezoeken die zij willen.

Figuur 5: Participatie van mensen met een lichte
een of matige verstandelijke beperking volgens
naasten en van de algemene bevolking, 2014
(percentages).8

Figuur 6: Participatie op deelgebieden van mensen met
lichte of matige verstandelijke beperking (VB), volgens
mensen met een verstandelijke beperking, naar ernst van
de verstandelijke beperking, 2014 (percentages).8

8

Meulenkamp, T., Waverijn G., Langelaan M., Hoek, L. van der, Boeije, H., Rijken, M. (2015) Utrecht, NIVEL, Deelname aan
de samenleving van mensen met een beperking, ouderen en de algemene bevolking, Rapportage participatiemonitor 2010.
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OVERIGE AANDACHTSPUNTEN
Naast de bovengenoemde knelpunten zijn in de gesprekken ook andere aandachtspunten
aangegeven. Zo bleek onder andere dat er nog veel behoefte is aan subsidie voor materialen,
dagbesteding en evenementen. Door bezuinigingen is het budget hiervoor flink geslonken en is men
afhankelijk van externe fondsenwerving. FNO wordt hiervoor graag aangeschreven. Daarnaast is er
behoefte aan financieringsmogelijkheden om voor deze doelgroep een structurele verandering te
bewerkstelligen waarmee de kwaliteit van leven wordt verbeterd. Een aantal genoemde thema’s zijn:
persoonsgerichte zorg (voor de ernstig beperkten wordt te weinig nagedacht over individuele
ontwikkeling en gelukbeleving), (sociale) participatie van mensen met een beperking, respijtzorg,
coaching jongvolwassenen (18-27) die niet binnen de dagopvang of Wajong passen, mantelzorg en
activiteiten voor jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

BESCHIKBARE OPLOSSINGEN
INTERVENTIES VOOR MEER KWALITEIT VAN LEVEN
Verschillende interventies zijn ontwikkeld gericht op het verhogen van kwaliteit van leven van
mensen die langdurig gebruikmaken van zorg. Veelal zijn deze interventies op specifieke doelgroepen
afgestemd. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat ‘snoezelen’ een positieve invloed heeft op de
stemming en het gedrag van demente verpleeghuisbewoners. Het verminderde met name
teruggetrokken gedrag (zoals apathie) en hinderlijk gedrag (zoals agressie) en bevorderde gevoelens
van welbevinden9. Ook interventies gericht op sport en beweging laten een toename in het fysiek
welbevinden van kwetsbare doelgroepen zien10.
Uitgangspunt in het programma Klein Geluk is dat de ingezette middelen dienen bij te dragen aan de
kwaliteit van leven van het individu. Dit betekent dat een persoonlijke benadering essentieel is. Een
interventie waarbij een individuele benadering met betrekking tot het vergroten van kwaliteit van
leven sterk terugkomt is het concept ‘De geluksroute’. Het promotieonderzoek van Laura Weiss uit
2016 (zie kader)11 toont aan dat deze methode een positief effect heeft op de kwaliteit van leven
door mensen op een positieve manier uit hun isolement te halen. Het uitgangspunt is dat mensen
door deze benadering zelf kunnen bijdragen aan een verbetering van hun eigen leven. Een andere
bewezen interventie is het in Engeland ontwikkelde zorgconcept, buurtcirkels. Het uitgangspunt is
dat een groep kwetsbare mensen met ondersteuningsvragen elkaar op basis van hun talenten en
krachten ondersteunen, zodat zij zelfredzamer worden in het dagelijks leven. Uit onderzoek van
onder andere de Erasmus Universiteit12 is gebleken dat de uitbreiding van het netwerk van een groep
cliënten door deze buurtcirkel hun leven verrijkt en van grote positieve invloed is op het emotioneel
welbevinden (meer zelfvertrouwen en gelukkiger). Ook met het door FNO gefinancierde
participatieprogramma voor mensen met zowel een verstandelijke beperking als psychiatrische
problematiek zijn goede resultaten geboekt. Dit project wordt uitgevoerd door Stichting Arduin in
samenwerking met Stichting Welzijn Middelburg. De kwaliteit van leven van de cliënten wordt
bevorderd door hun participatie in de buurt, en bredere samenleving, te vergroten. Dit wordt bereikt
door hun betrokkenheid en verbondenheid met de buurt te vergroten en hun sociale netwerk uit te
breiden en te verstevigen. Momenteel is een richtlijn in ontwikkeling voor andere gemeentes en
zorginstellingen waarin de ontwikkelde methodiek wordt opgenomen13.
9

Van Weert, J. (2004), Multi-Sensory Stimulation in 24-hour dementia care, Effects of snoezelen on residents and
caregivers. NIVEL, 2004, ISBN: 9069056968
10 Chorus A.M.J. & Hopman, M. 2003, TNO-rapport Chronisch zieken en bewegen: een quick scan: ISBN nummer 90-5986010-1
11 Weiss L. (2016) Zorg aan kwetsbare groepen is tot nu toe meestal probleemgericht. Een goed alternatief is om deze
mensen aan te spreken op wat zij zelf ervaren als welbevinden, passie en intrinsieke motivatie. Masterthesis Universiteit
Twente.
12 Weltevrede, A.M., Heerik, A. van den, Wolff, R., Boom, J. de, Seidler, Y. (2017) Een onderzoek naar het nieuwe
zorgconcept Buurtcirkel, Movisie.
13 www.nietzonderjou.nu
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Voor het programma Klein Geluk is het van belang dat de keuze voor een interventie vooral gemaakt
wordt door de beoogde doelgroep zelf.
Zorg aan kwetsbare groepen is tot nu toe meestal probleemgericht. Een goed alternatief is om deze mensen
aan te spreken en te vragen wat zij zelf ervaren als welbevinden, passie en intrinsieke motivatie.

Dat stelt gedragswetenschapper Laura Weiss. Op donderdag 13 oktober 2016 promoveerde zij aan de
faculteit BMS van de Universiteit Twente (Institute for Innovation and Governance Studies - IGS).
In haar proefschrift ‘Direction: Happiness. Improving well-being of vulnerable groups’ onderzoekt
Laura Weiss de zogeheten ‘Geluksroute’. Deze interventie richt zich op een kwetsbare groep met
diverse risicofactoren voor een laag welbevinden: eenzaamheid, chronische gezondheidsklachten en
een lage sociaal-economische status. Weiss: “De huidige zorg is ingesteld op problemen en klachten,
diagnose en behandeling. Maar bij de zeer kwetsbare groep die wij hebben onderzocht, blijkt die
aanpak onvoldoende. De meesten kunnen door hun meestal meervoudige chronische ziektes, zoals
reuma of diabetes, niet meer werken en zijn in een sociaal isolement terechtgekomen. Ze ontvangen
meer en meer zorg, zonder verder te komen in hun leven.”
Passie

Tijdens de Geluksroute ontdekken de deelnemers samen met een getrainde consulent wat hun passie
is. Dit is heel individueel, voor de één is het schilderen, voor de ander muziek. De volgende stap is om
bezig te gaan met een activiteit die bij deze passie aansluit. Dat kan dus bijvoorbeeld een
schildercursus zijn of pianolessen. Omdat de deelnemers vaak extreem weinig financiële middelen
hebben, krijgen ze eenmalig een budget van €500. Niet iedereen heeft dat overigens nodig,
sommigen doen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Met de Geluksroute worden mensen geactiveerd en
weer in de maatschappij geïntegreerd door gebruik te maken van hun eigen kracht in plaats van te
focussen op wat zij niet meer kunnen.
Interventiegroep

In een gerandomiseerd onderzoek werden 108 deelnemers verdeeld over de interventiegroep en een
controlegroep, die traditioneel-probleemgerichte zorg ontving. Bij beide waren na afloop het
welbevinden toegenomen en de depressieve symptomen en gevoelens van eenzaamheid verminderd.
Op andere punten voldeed de Geluksroute echter duidelijk beter, constateert Weiss. “Deze
deelnemers bleken meer tevreden over hun contacten met de consulent en de manier waarop zij
werden aangesproken, en duidelijk meer mensen rapporteerden positieve effecten.”
Talenten

De veranderingen die in een interviewstudie werden waargenomen en gerapporteerd, sluiten aan bij
de zelfdeterminatietheorie vanuit de Positieve Psychologie, zegt Weiss. “Mensen hebben behoefte
aan autonomie, competentie en verbondenheid. De activiteit geeft ze de mogelijkheid om weer eigen
keuzes te maken, talenten te gebruiken, zich te ontplooien en nieuwe contacten op te doen. Van
belang is dus niet alleen hoe we problemen kunnen oplossen, maar ook hoe we bereiken dat mensen
zich gewoon wat beter voelen. Juist ook voor mensen uit kwetsbare groepen is het een duwtje in de
goede richting, als zij keuzes leren maken die het beste passen bij het leven dat zij zelf willen leiden.”
Zelfregie

De geluksgerichte benadering past eveneens in de heroriëntatie in sociaal en gezondheidsbeleid
inzake zelfmanagement en ‘empowerment’ van burgers, aldus Weiss. ”In alle beleidsstukken lees je
dat mensen gebruik moeten leren maken van hun eigen kracht en zelfregie. Dat is tot nog toe alleen
te weinig gebeurd. Maar het blijkt te werken, zelfs voor kwetsbare groepen met een laag
welbevinden, die met de traditionele aanpak moeilijk te bereiken waren.”
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DOELGROEP
Het programma Klein Geluk richt zich op mensen met een langdurige beperking op het vlak van
gezondheid, waarbij we langdurige beperking definiëren als een beperking waarvan de verwachting
is dat deze gedurende het leven niet significant zal verminderen. Dit kunnen alle soorten
beperkingen zijn, somatisch, lichamelijk, psychiatrisch, zintuiglijk, verstandelijk of psychogeriatrisch.
Kenmerkend is dat deze persoon een lagere kwaliteit van leven ervaart, zelf weinig tot geen invloed
heeft op de kwaliteit van leven en daarin in grote mate afhankelijk is van anderen. Externe prikkels
en interventies zijn noodzakelijk om de ervaren kwaliteit van leven te vergroten. Het uitgangspunt
van Klein Geluk is om deze ‘achterstandspositie’ ten gevolge van de beperking(en) te compenseren.
Het gaat om mensen van alle leeftijden, alle aandoeningen, in de verschillende woonsituaties.
ANALYSE VAN DE DOELGROEP
Het exacte aantal mensen met een beperking op het vlak van gezondheid en de omvang van de
verschillende subcategorieën is niet met zekerheid vast te stellen. Dat komt doordat er verschillende
definities worden gebruikt maar ook omdat er geen centrale registratie bestaat van mensen met een
beperking. Verschillende instellingen beschikken over een administratie waarin ook mensen met een
beperking zijn opgenomen. Zo houdt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bij welke mensen in het
kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), tot en met 2014 en de Wet Langdurige
Zorg (Wlz) vanaf 2015, een bijdrage voor zorg hebben aangevraagd. Het CIZ kan deze cliënten dan
ook indelen naar type gebruiker en type zorgvraag.
In 2014 hadden 841.015 personen een geldig AWBZ-indicatiebesluit van het CIZ. Het betreft hier een
optelsom van zorg met en zonder verblijf. Een onderverdeling is gemaakt tussen de zes verschillende
grondslagen voor AWBZ-indicatie voor het jaar 2014 (voor toelichting, zie bijlage 2). Veruit de
grootste groep (40%) is geïndiceerd met een somatische aandoening. Ongeveer 20% van de
doelgroep heeft een indicatie voor een psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking,
ongeveer 12% is geïndiceerd met een psychogeriatrische aandoening, 7% met een lichamelijke
handicap en een klein percentage (1%) met een zintuiglijke handicap. Zie tabel 2.
Grondslag

Aantal personen

%

Somatische aandoening

333.870

40

Psychogeriatrische aandoening

105.845

12

Psychiatrische aandoening

169.460

20

57.760

7

166.425

20

7.655

1

Lichamelijke handicap
Verstandelijke handicap
Zintuiglijke handicap
Totaal
Tabel 2: Bron Centraal Bureau voor de

841.015

100

Statistiek14

Verder blijkt dat veruit het grootste deel (56%) van deze groep personen 65 jaar of ouder is, 35%
volwassen en 9% jonger dan 18 jaar is. Zie tabel 3. Analyse van de verschillende grondslagen in de
verschillende leeftijdscategorieën laat zien dat er duidelijke verschillen zijn in de verhouding tussen
deze grondslagen.
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Zo blijkt bijvoorbeeld uit figuur 7 dat veruit het grootste deel van de doelgroep tot 18 jaar bestaat uit
personen met een indicatie voor een verstandelijke handicap of een psychiatrische aandoening,
terwijl indicaties voor somatische aandoeningen en lichamelijke handicaps samen maar zo’n 10% van
het totaal uitmaken. De leeftijdsgroep van 18-65 jaar laat een vergelijkbaar beeld zien, al verschuiven
de categorieën van de personen met een indicatie voor een somatische aandoening of lichamelijke
beperking naar 20%.
De leeftijdscategorie ‘ouder dan 65’ laat een heel ander beeld zien. Zo stijgt het aandeel van
personen met een indicatie voor een somatische aandoening flink tot 64% en is ruim 1/5 deel van
deze groep 65-plussers geïndiceerd met een psychogeriatrische aandoening.
Voor alle leeftijden geldt dat ongeveer 1% van de personen geïndiceerd is met een hulpbehoefte ten
gevolge van een zintuiglijke beperking. De getallen zijn gebaseerd op gegevens uit 2014. Deze geven
echter ook nu nog een goed beeld.
Leeftijd

Aantal personen

%

0 tot 18 jaar

74.685

9

18 tot 65 jaar

298.685

35

65 jaar en ouder

467.645

56

Totaal

841.015

100

Tabel 3: Bron Centraal Bureau voor de

Statistiek15

Met deze gegevens zijn echter niet alle personen met een langdurige beperking op het vlak van
gezondheid in beeld. Mensen met een beperking die zijn aangewezen op ondersteuning vanuit de
Wmo maken geen deel uit van de registraties van het CIZ. Deze informatie heeft het Centraal
Administratie Kantoor (CAK) wel. Zij voert de Wmo-regelingen uit voor mensen met een handicap,
bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, aanpassingen in huis of vervoer in de regio. Deze regelingen
kennen echter dubbeltellingen omdat mensen gebruik kunnen maken van meerdere regelingen.
Daarnaast zijn er nog personen die wel een langdurige beperking hebben maar geen beroep doen op
de hierboven genoemde regelingen. Hierdoor ontstaat een onvolledig beeld.

15
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0-18 jaar
0%

Somatische
aandoening

5%
1%

Psychogeriatrische
aandoening

47%

43%

Psychiatrische
aandoening
Lichamelijke
handicap

4%

Verstandelijke
handicap

18 tot 65 jaar
11%

Somatische
aandoening

1%

Psychogeriatrische
aandoening

1%
40%

38%

Psychiatrische
aandoening
Lichamelijke handicap

9%
Verstandelijke
handicap
Figuur 7: Verdeling van de zes verschillende grondslagen voor AWBZ indicatie per leeftijdscategorie.

ouder dan 65 jaar
Somatische
aandoening

1%
6%

2%

Psychogeriatrische
aandoening

5%
22%
64%

Psychiatrische
aandoening
Lichamelijke handicap
Verstandelijke
handicap

Bron Centraal Bureau voor de Statistiek16
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Bevolkingsenquête

Om de hierboven aangegeven redenen kan een indicatie van het aantal personen met een beperking
op het vlak van gezondheid het beste gegeven worden met behulp van bevolkingsenquêtes. Zo
worden uit de CBS-gezondheidsenquête 2008-201117,18 de volgende conclusies getrokken. Ongeveer
2,7 miljoen mensen hebben een motorische handicap, waarvan 0,8 miljoen een matige of ernstige
motorische handicap heeft. Ongeveer 2,6 miljoen mensen hebben een visuele handicap (waarvan
700.000 mensen matig of ernstig) en ongeveer 1,9 miljoen mensen hebben een auditieve handicap
(waarvan 350.000 mensen matig of ernstig). Een groot deel van de mensen met een lichamelijke
handicap zijn oudere mensen. In Nederland zijn er naar schatting tussen 50.000 en 66.000 mensen
met een matige of ernstige verstandelijke handicap en tussen 55.000 en 165.000 mensen met een
lichte verstandelijke handicap. In het speciaal (voortgezet) onderwijs bevinden zich ruim
70.000 kinderen met een visuele, auditieve, lichamelijke en/of verstandelijke handicap, langdurige
zieke kinderen en kinderen met ernstige gedragsproblemen. Daarnaast waren er ongeveer 160.000
mensen met een psychosociale aandoening en ongeveer 5,3 miljoen mensen met een chronische
aandoening. Vanwege overlap tussen de verschillende aandoeningen zijn deze getallen niet bij elkaar
op te tellen.
IQ < 50
IQ:50-69
IQ: 70-85

Matig of ernstig verstandelijk beperkt
Licht verstandelijk beperkt
Zwakbegaafd, behoren officieel niet tot de groep mensen met een verstandelijke
beperking. Het aantal zwakbegaafden met bijkomende problemen in de Nederlandse
bevolking is geschat op 1,4 miljoen in 2013.

Motorische handicap*

800.000

Visuele handicap*

700.000

Auditieve handicap*

350.000

Verstandelijke handicap**

142.000

Psychosociale aandoening
Chronische aandoening

160.000
5.300.000

Aantal kinderen S(V)O

70.000

*alleen matig tot ernstige handicap meegeteld.
**zowel lichte, matige tot ernstige verstandelijke handicap

DOEL
Het doel van het programma Klein Geluk is het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van leven
van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.
Deze doelstelling zal gerealiseerd worden door het financieren van projecten waarbij de doelgroep
meer welbevinden zal ervaren, meer sociaal gaat participeren of meer regie kan voeren over
zijn/haar eigen leven.

AANPAK OP HOOFDLIJNEN/UITGANGSPUNTEN
Het programma richt zich op de verbetering van kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven of kwaliteit
van bestaan is in de huidige zorg- en dienstverlening een belangrijk visiethema. De zogeheten

17
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www.volksgezondheidenzorg.info
Monitor (On)beperkt sportief 2013, Mulier instituut/Arko Sports Media
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domeinen van kwaliteit van bestaan geven weer waaraan voldaan moet zijn om een kwalitatief
volwaardig bestaan te leiden. Deze domeinen gelden voor iedereen, met of zonder beperking19.
Met betrekking tot de definiëring van kwaliteit van leven zijn verschillende definities te
onderscheiden. De in Nederland veel gebruikte omschrijving is afkomstig van de Amerikaan Robert
Schalock20, een van de grondleggers van deze visie. Hij beschrijft kwaliteit van leven in acht
domeinen, die samen het hele leven omvatten en die daarom allemaal belangrijk zijn voor de
kwaliteit van bestaan voor ieder mens. Boven de acht domeinen kunnen drie hoofdfactoren worden
onderscheiden: Onafhankelijkheid, Sociale participatie en Welbevinden.

Bron afbeelding: www.kennispleingehandicaptensector.nl

Deze drie factoren sluiten nauw aan bij de Zelf Determinantie theorie21 . Daarin worden de drie
psychologische basisbehoeften beschreven die voor iedereen gelden en essentieel zijn voor de
ervaren kwaliteit van leven. Dit zijn: Autonomie, Competentie en Verbondenheid. Oftewel het gevoel
grip te hebben op datgene wat er in je leven gebeurt (autonomie), de behoefte om iets te doen waar
je (een beetje) goed in bent (competentie) en de behoefte aan positieve relaties (verbondenheid).
Deze beschrijvingen sluiten aan bij de op dit moment veel gehoorde term ‘positieve gezondheid’ 22
en geven voldoende basis om het programma Klein Geluk inhoudelijk te focussen op initiatieven
gericht op toename van autonomie, sociale participatie en welbevinden van mensen die langdurig

19

Ministerie van VWS, 2014, notitie langdurige zorg en ondersteuning. http://www.rijksoverheid.nl
Schalock, R. L., & Verdugo, M. A. (2002) Handbook on quality of life for human service practitioners. Washington, DC:
American Association on Mental Retardation.
21 Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2001) On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic
well-being. Annual review of Psychology, 52, 141-166 (Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste, Ryan & Deci, 2008
22 Machteld Huber, Marja van Vliet & Inge Boers (2016) Heroverweeg uw opvatting over het begrip ‘gezondheid’, Ned
Tijdschr Geneeskd. 2016; 160:A7720
20
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beperkt zijn op het vlak van gezondheid. De genoemde kernbegrippen kunnen als volgt nader
worden gedefinieerd en geïllustreerd.
Autonomie

Onder autonomie verstaan we de mogelijkheid om zelf vorm en inhoud te kunnen geven aan je
leven; eigen regie kunnen voeren over de dagelijkse gang van zaken. Het heft in eigen hand nemen,
juist als het leven niet brengt wat wij zouden wensen, kan mensen enorm sterken. De eigen regie
voeren binnen de mogelijkheden die ons overblijven, maakt ons bewust van onze eigen kracht en
autonomie. Door die eigen kracht te ontdekken en ervaren, kan de overtuiging groeien wel degelijk
vat te hebben op het eigen leven en niet geleefd te worden door omstandigheden of door wat
anderen goed voor ons vinden. Eigen verantwoordelijkheid nemen en bewuste keuzes maken, geeft
ons grip op wat soms onbegrijpelijk lijkt en biedt ons daardoor een gevoel van meer controle en
zekerheid. Wij krijgen tegelijkertijd beter inzicht in eigen mogelijkheden, waardoor ons
zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde kan worden versterkt. Zelf de regie (blijven) voeren over
ons leven met alle ups en downs, kan daardoor een geweldige bron van levenskracht zijn23.
Persoonlijk ontwikkeling

De mogelijkheden die je hebt om je te ontwikkelen zijn essentieel om autonomie te kunnen ervaren
en eigen regie te kunnen voeren over je leven. Persoonlijke ontwikkeling en autonomie zijn dan ook
nauw met elkaar verbonden. Persoonlijke Ontwikkeling gaat niet alleen over de mogelijkheid om een
cursus of opleiding te volgen maar ook vooral over het leren over jezelf en over de dingen waar jij
geïnteresseerd in bent. Ook gaat het over het leren van vaardigheden zodat je minder afhankelijk
bent en in staat bent om voor jezelf te zorgen, voor jezelf op te komen en zelf informatie op te
kunnen zoeken.
Sociale participatie

Participatie gaat over meedoen in de samenleving en kan allerlei vormen van activiteit en
betrokkenheid van mensen betreffen. Participatie draagt in grote mate bij aan het individueel
welbevinden en persoonlijke ontplooiing24.
Bij sociale participatie gaat het om het hebben van ongeorganiseerde sociale contacten met
vrienden, kennissen en buurtgenoten en georganiseerde sociale contacten zoals lidmaatschap van
verenigingen, clubs, kerken, politieke partijen25. In het hoofdstuk ‘problematiek’ is hier nader op
ingegaan en zijn een aantal knelpunten reeds aangegeven. In het programma Klein Geluk richten we
ons op het verhogen van de kwaliteit van leven door projecten te financieren die de mogelijkheden
tot sociale participatie van mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg vergroten. Het kan daarbij
zowel om initiatieven gericht op toename en verbetering van georganiseerde contacten als
ongeorganiseerde contacten gaan.
Welbevinden

We kunnen drie vormen van welbevinden onderscheiden: emotioneel welbevinden, fysiek
welbevinden en materieel welbevinden26.
Emotioneel welbevinden gaat om levenstevredenheid en positieve gevoelens zoals geluk, interesse
en plezier in het leven. Fysiek welbevinden is een belangrijke basis om je goed te voelen en optimaal
te kunnen functioneren. Het gaat daarbij om je gezondheid, de algemene dagelijkse
lichaamsverzorging/zelfverzorging, medische zorg, mobiliteit en goede balans tussen lichamelijke
23
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26 Schalock R. (2008) The conceptualization and measurement of quality of life: implications for program planning and
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inspanning/activiteit en ontspanning. Bij materieel welbevinden gaat het om toegang hebben tot
materiële zaken die noodzakelijk zijn of die het leven makkelijker en leuker maken. Voorbeelden
hiervan zijn een eigen woonplek, een vervoersmiddel, een televisie of een muziekinstrument.
INDIVIDUELE BENADERING
Elk mens is uniek, met zijn of haar eigen mogelijkheden, beperkingen, wensen en behoeften. Wat de
één een geluksgevoel geeft kan voor de ander een ‘kwelling’ zijn en waar de ene mens van droomt
kan een ander van wakker liggen. Kwaliteit van leven is dan ook een zeer subjectief gegeven. Te veel
en te lang zijn mensen met beperkingen of chronische ziekte als homogene ‘groep’ benaderd. Vaak
vanuit de eenzijdige rol als afhankelijke cliënt. Professionals in zorg en welzijn wisten, met wellicht
alle goede bedoelingen, wat ‘goed’ was voor deze groep mensen en wat zij nodig hadden om een
goede kwaliteit van leven te ervaren. De autonomie van het individu is daarmee ernstig
tekortgedaan. Uitgangspunt in het programma Klein Geluk is de benadering van het individu. Het
individu staat centraal bij het verbeteren van kwaliteit van leven.
EENVOUD
Wanneer we spreken over Klein Geluk en de bijdrage die FNO in het kader van dit programma kan
leveren zal de inrichting en uitstraling van het programma in lijn moeten zijn met het thema. Dit
betekent dat er geen zware aanvraag- en verantwoordingsprocedures worden opgetuigd en
toegankelijkheid en eenvoud in alle aspecten van het programma leidend dienen te zijn.
KADERS/AFWEGINGEN
Het programma Klein Geluk 2015-2016 subsidieerde aanvankelijk voornamelijk materialen,
dagbesteding en evenementen. Allemaal mooie projecten die een bijdrage leverden aan de kwaliteit
van leven van de doelgroep door relatief kortdurende of op zichzelf staande activiteiten te
faciliteren. Bij de laatste 2 calls bleek echter dat bij de doelgroep ook behoefte was aan subsidiëring
van projecten die een structurele verandering teweegbrengen zoals bijvoorbeeld het bevorderen van
sociale participatie van een specifieke groep personen met behulp van buurtcirkels of buddy
methodes.
Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat er nog steeds veel behoefte is aan subsidie voor materialen,
dagbesteding en evenementen, maar dat er daarnaast behoefte is aan subsidiemogelijkheden om
voor deze doelgroep een structurele verandering te bewerkstelligen waarmee de kwaliteit van leven
wordt verbeterd. Een aantal genoemde thema’s zijn, persoonsgerichte zorg, sociale participatie,
brede en individuele ondersteuning/coaching jongvolwassenen.
Daarom is besloten om in het huidige programma Klein Geluk zowel subsidiemogelijkheden te
creëren voor materialen, dagbesteding en evenementen als voor interventies die een structurele
verbetering van de kwaliteit van leven voor (een deel van) de doelgroep beogen. Voor de laatste
categorie worden een aantal thematische calls ontwikkeld. Het gaat hierbij nadrukkelijk alleen om
het toepassen van bewezen interventies. Wetenschappelijk onderzoek valt hier niet onder. Een
verkenning van mogelijke onderwerpen voor deze calls heeft reeds plaatsgevonden. De definitieve
keuze en uitwerking hiervan is een dynamisch proces en zal steeds in samenwerking met een
programmacommissie worden gerealiseerd.

UITVOERING EN ORGANISATIE
STRUCTUUR, PARTIJEN EN ROLVERDELING
Vanuit FNO zijn 3 partijen betrokken bij het programma. Dat zijn het bestuur (inclusief de
beleidscommissie), de programmacommissie en het bureau (programmaleiding en directie).
Daarnaast zal FNO ter begeleiding van het programma geen aparte cliëntenraad instellen maar
advies inwinnen bij bestaande cliëntenraden. Dit gezien de enorme diversiteit van de doelgroep en
het grote aantal reeds bestaande cliëntenraden die graag willen adviseren.
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AANVRAGERS
In aanmerking voor subsidie komen rechtspersonen of georganiseerde verbanden die actief gericht
zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking. Dit
kunnen zorgaanbieders zijn, maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers,
welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven, etc. Specifieke voorwaarden voor indiening staan in de
betreffende callteksten.
PLAN VAN AANPAK
Het programma Klein Geluk zal de komende jaren twee verschillende typen calls uitschrijven.
• Calls voor subsidie voor materialen, dagbesteding en evenementen
• Calls voor subsidie om een structurele verandering teweeg te brengen binnen een specifiek
thema, de zogenoemde thema calls.
De voorlopige planning hiervan is in onderstaand overzicht weergegeven.
2018
2019
2020
2021

2 Calls voor materialen, dagbesteding en evenementen
Thema call 1
2 Calls voor materialen, dagbesteding en evenementen
Thema call 2
2 Calls voor materialen, dagbesteding en evenementen
Thema call 3
Afronding projecten
Afsluitend evenement
Evaluatie programma

Vóór elke call worden de indienings- en beoordelingscriteria vastgesteld. Deze kunnen dus
verschillen per call. Naast deze calls zal in het laatste jaar van het programma een afsluitend
evenement worden georganiseerd en zal het programma worden geëvalueerd.

EVALUATIE/METINGEN IMPACT
Het programma Klein Geluk zal jaarlijks, voorafgaand aan het opstellen van het jaarplan voor het
daaropvolgende jaar geëvalueerd worden om te bezien in hoeverre de vooraf vastgestelde
programmadoelen en resultaten gerealiseerd zijn. Op basis van deze evaluatie zal de noodzaak tot
aanpassing beoordeeld worden.
Voor een deel van het programma (calls voor materialen, dagbesteding, evenementen) zijn de
evaluatiecriteria met name kwantitatief van aard. Er wordt gekeken naar het aantal ingediende
projecten, het aantal gehonoreerde projecten en het aantal bereikte mensen uit de doelgroep. Aan
elk van deze projecten zal een eindrapportage gevraagd worden met een kort verslag, foto’s, filmpjes
en een aantal citaten om een globale indruk te verkrijgen van het bereikte resultaat.
Dit geldt echter niet voor de projecten die gesubsidieerd worden in de thematische calls. Daar wordt
wel om effectmetingen en een evaluatie gevraagd als onderdeel van het totale project. Meer
informatie hierover zal in de betreffende thema call teksten worden opgenomen.

BEGROTING
Totaalbudget: drie miljoen euro.
Het programmabudget is vastgesteld op in totaal 3 miljoen euro voor de looptijd van vier jaar.
Daarbij is de verwachting dat er nog een deel matching bijkomt voor materialen, dagbesteding en
evenementen vanuit de eigen organisaties. Het grootste deel van het budget zal in de eerste drie
jaren van het programma worden uitgegeven.
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BETROKKENHEID VAN DE DOELGROEP
Bij de ontwikkeling van dit programma is nagedacht over de inbreng van de doelgroep in dit
programma. Veel programma’s kiezen ervoor om een eigen cliëntenraad of panel op te richten voor
advies of om publicitaire redenen. Gezien de diversiteit van de doelgroep hebben we contacten
gelegd met verschillende reeds bestaande cliëntenraden die het programma van advies voorzien.
Daarnaast zal een programmaondersteuner worden aangesteld vanuit de doelgroep en wordt nog
gezocht naar een manier om de doelgroep zelf de resultaten van het programma in beeld te laten
brengen.
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BIJLAGE 1: GEHANTEERDE DEFINITIES VOOR GRONDSLAGEN AWBZ INDICATIES27
Somatische aandoening

Actuele lichamelijke ziekte of aandoening. Een aandoening die gekenmerkt wordt door stabiele fases
en bij verergering door medische en/of paramedische behandeling (nog) kan genezen of verbeteren,
heeft als grondslag somatische aandoening, en niet de grondslag lichamelijke handicap. Wanneer
sprake is van blijvende beperkingen die niet veroorzaakt worden door stoornissen van het
zenuwstelsel of het bewegingsapparaat (bot/spierstelsel, gewrichten en bindweefsel), dan is de
grondslag somatische aandoening ook van toepassing. Dit is ook het geval bij een terminale situatie.
Psychogeriatrische aandoening

Ziekte, aandoening of stoornis in of van de hersenen (mede) als gevolg van ouderdom. Deze
aandoening gaat vaak gepaard met aantasting van het denkvermogen, gevoelsleven, intellect en het
geheugen. Soms is er ook sprake van een afname van motorische functies en een vermindering van
de sociale redzaamheid.
Psychiatrische aandoening

Stoornis waarbij een of meer symptomen veroorzaakt wordt door in de psyche gelegen factoren.
Hiervoor wordt ook wel de term psychische stoornis gebruikt.
Lichamelijke handicap

Fysieke beperking als gevolg van stoornissen van het zenuwstelsel en het bewegingsapparaat
(bot/spierstelsel, gewrichten en bindweefsel) waarbij geen functionele verbetering meer mogelijk is
en er geen sprake is van een terminale situatie.
Verstandelijke handicap

Handicap waarbij de persoon beneden gemiddeld scoort op een algemene intelligentietest (IQ van
70 of lager) en blijvende beperkingen heeft op het gebied van de sociale redzaamheid. Beide zijn
voor het 18e levensjaar ontstaan.
Op grond van historische overwegingen is er in Nederland overeenstemming dat, als er sprake is van
ernstige en chronische beperkingen in sociale redzaamheid, leerproblemen en/of gedragsproblemen,
een IQ-score tussen 70 en 85 ook mag worden opgevat als een verstandelijke handicap. Dit wordt
dan aangeduid als een licht verstandelijke handicap.
Zintuiglijke handicap

Visuele of auditief-communicatieve handicap of een (zeer) ernstig spraak/taalprobleem. Kern van
een spraak/taalprobleem onder de grondslag van de zintuiglijke handicap is dat er een in de persoon
gelegen oorzaak is aan te wijzen. Dat kunnen zowel neurobiologische als neuropsychologische
factoren zijn. Spraak/taalstoornissen moeten onderscheiden worden van communicatieproblemen
die het gevolg zijn van ziektebeelden als autisme en een verstandelijke handicap.
Het kan zijn dat er meerdere redenen zijn waarom iemand aangewezen is op hulp, bijvoorbeeld
iemand met zowel een verstandelijke handicap als een psychiatrische aandoening. In dat geval wordt
deze persoon meegeteld bij de door het CIZ vastgestelde dominante grondslag.
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