
(Jonge) ouders met LVB

STREET-WISE
Maud van Griensven (senior begeleider)
Ellen Enkelmans (teamleider)
Chantal Maas (GZ psycholoog & IMH specialist i.o.)
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STREET-WISE 
ambulante begeleiding bij tienerouders en kwetsbare gezinnen

Maud van Griensven
Ellen Enkelmans
Chantal Maas



Prevalentie van LVB:

Hoger dan 3% van de NL’se bevolking: ga staan
Lager dan 3% van de NL’se bevolking: blijf zitten



Prevalentie van LVB

Schatting van de prevalentie van LVB en het aantal mensen met een LVB, 2018 (resp. 
in procenten en in miljoenen) 

gemiddeld ondergrens bovengrens 
prevalentie afgerond (%) 6,4 4,8 8,3 
aantallen afgerond (mln.) 1,1 0,8 1,4 

(Bron: Achtergrond document bij ‘Het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking: een schatting’. Sociaal Cultureel 
Planbureau. 2019)



De komende 40 minuten:

- Preventie Maud 10 minuten
- Begeleiding Chantal 15 minuten
- Behandeling Chantal 5 minuten
- Intramuraal Ellen 5 minuten
- Uitloop en vragen Allen 5 minuten



STELLING: Mensen met een LVB hebben 
zelfbeschikkingsrecht en kunnen kiezen 
voor het krijgen en opvoeden van een 
kind.

Ja: ga staan
Nee: blijf zitten



Preventie

• Gedachtegoed
• Rutgers onderzoek
• Interventies (J&Z waaier, gesprek, visualiseren, Real care Baby)

• Themagesprekken op woongroepen
• Workshops middelbaar onderwijs



VISUALISEREN - voorbeeld
Mijn/ons leven NU Mijn/ons leven met een baby erbij

Huisvesting
Ik woon samen met mijn zoontje.

Huisvesting
Dan zal ik samen met mijn zoontje en de baby bij mijn vriend gaan wonen. De baby moet 
bij ons op de slaapkamer want er is geen babykamer over.

Financiën 
Ik heb bewindvoering; ik heb geen schulden en best wel wat spaargeld.

Financiën 
Het liefste wil ik overstappen van bewindvoering op budgetbeheer. Ik weet niet precies 
hoe veel geld ik nog heb als er een baby bij komt. Ik weet ook niet hoe veel mijn vriend en 
ik samen aan inkomsten hebben als we zouden samenwonen. Dat moet ik dus nog 
uitzoeken.

Relatie Relatie

Sociaal netwerk Sociaal netwerk

Dagbesteding (werk, vrije tijd) Dagbesteding (werk, vrije tijd)

Lichaam Lichaam

Welzijn andere kinderen Welzijn andere kinderen



REAL CARE BABY – Casus F. en S.



Begeleiding tienerouders & kwetsbare 
gezinnen

• Aanmelding 
• Intake 

• Waar en met wie?
• Doel?
• Wat?

• Start zorg  begeleiding
• STELLING
• Gedachtegoed 
• Aan de slag: J&Z waaier, J&Z app, interventies/hulpmiddelen



STELLING: 
Zonder connectie geen correctie.

Eens: ga staan
Oneens: blijf zitten
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Jong&Zwanger APP



Behandeling tienerouders & kwetsbare 
gezinnen

• Intern
• Extern



Intramurale begeleiding tienerouders & 
kwetsbare gezinnen 



STELLING: 
Ouders die zichzelf zonder gebreken 
achten, zijn een groter risico dan ouders 
met een LVB die om hulp vragen.

Eens: ga staan
Oneens: blijf zitten



koraal.nl

Bedankt voor uw aandacht
STREET-WISE

Maud van Griensven – melschott@koraal.nl 
Ellen Enkelmans – eenkelmans@koraal.nl
Chantal Maas – cmaas@koraal.nl
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