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Doel en aanleiding 
 

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB’ers1) doen relatief vaak een beroep op publiek gefinancierde voor-

zieningen op verschillende beleidsterreinen. Veel voorzieningen zijn echter niet specifiek gericht op LVB’ers. Het IBO-LVB 

(Ministerie van Financiën 2019) analyseert daarom of het beleid ten aanzien van deze groep doelmatiger en 

doeltreffender kan.2 Het IBO gebruikt hiervoor, naast allerlei andere gegevens, informatie over het aantal LVB’ers. 

Met LVB’ers bedoelen we in Nederland: 

– mensen met een IQ tussen de 50 en 70 en 

– mensen met een IQ tussen de 70 en 85 die niet sociaal redzaam zijn3 (zwakbegaafden4). 

 

De sociale redzaamheid betreft communicatie, zelfverzorging, zelfstandig kunnen wonen, sociale en relationele 

vaardigheden, gebruikmaken van gemeenschapsvoorzieningen, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, functionele 

intellectuele vaardigheden, werk, ontspanning, gezondheid en veiligheid. Zie ook American Psychiatric Association 

(2013). 

 

Doel van deze notitie is tot een recente en zo precies mogelijke schatting van het aantal LVB’ers te komen met een zo 

goed mogelijke onderbouwing. Omdat er geen registraties zijn van het IQ en/of de sociale redzaamheid van de bevol-

king, is het aantal mensen met een LVB (IQ 50-85) niet precies vast te stellen en moet hun aantal worden geschat. De 

schatting zal met grote onzekerheid omgeven zijn omdat de informatie over het aantal mensen in deze groep nu 

eenmaal schaars en onvolledig is. Om een idee te geven van deze onzekerheid presenteren we ook een bandbreedte van 

deze schatting. 

 

Methode 
 

In deze notitie wordt kort uitgelegd hoe we tot onze schatting van het aantal LVB’ers zijn gekomen; in het achtergrond 

document (Woittiez et al. 2019) is een uitgebreide verantwoording te vinden. We gaan uit van informatie over het 

aantal mensen met een IQ tussen de 50 en 70, en een IQ tussen de 70 en 85. Bij mensen met een IQ tussen 50 en 70 

wordt aangenomen dat hun sociale redzaamheid dusdanig laag is dat ze tot de LVB-groep worden gerekend. Bij mensen 

met een IQ tussen de 70 en 85 ligt dat anders en moet expliciet rekening worden gehouden met de sociale redzaamheid 

(Moonen en Verstegen, 2006 in Rot, 2013). Slechts het deel van de mensen met een IQ tussen de 70 en 85 dat niet 

sociaal redzaam is, behoort tot de groep LVB’ers5. Daarom maken we een schatting van dat aandeel. Omdat de sociale 

redzaamheid kan verschillen tussen jongeren en volwassenen, berekenen we deze voor de twee leeftijdsgroepen 

afzonderlijk. 

 

De schatting van het aantal LVB’ers is gebaseerd op een combinatie van de aantallen mensen met een IQ tussen 50 en 85 

volgens de definitie van het IQ (de normaalverdeling, zie volgende paragraaf) en schattingen van de sociale redzaamheid 

van de groep met een IQ tussen de 70 en 85. 

 

IQ-verdeling in de bevolking 
 

Alhoewel de prevalentie van LVB onbekend is, is wel bekend hoe vaak de IQ-scores 50-70 en 70-85 voorkomen in de 

bevolking. Intelligentietests worden namelijk zo ontworpen dat IQ-scores bij benadering normaal verdeeld zijn. Het IQ is 

gedefinieerd als een getal op een schaal waarvan het gemiddelde op 100 ligt met een standaardafwijking van 15. Op 

basis van die verdeling kan het aantal mensen met een bepaald IQ worden berekend. Zo heeft, volgens de normaal-

verdeling, 13,6% van de bevolking een IQ tussen 70 en 85 en heeft 2,1% een IQ tussen de 50 en 70 (zie figuur 1.1 in het 

achtergronddocument). Deze cijfers vormen de basis van onze schatting van het aantal LVB’ers. 

 

  

1 Wij gebruiken om praktische redenen de term LVB’er als afkorting en doelen daarmee op mensen met een licht verstandelijke beperking. 
2 Doel van het IBO is ‘om te komen tot aanbevelingen om het beleid gericht op LVB’ers (die gebruikmaken van voorzieningen) doelmatiger en 

doeltreffender te maken, om daarmee de budgettaire beheersbaarheid, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de voorzieningen (op de 
lange termijn) voor LVB’ers beter te borgen’. 

3 In plaats van sociale redzaamheid gebruikt men in de literatuur ook wel de term beperkt sociaal aanpassingsvermogen (zie bv. Rot  2013). 
4 Alhoewel we ons realiseren dat de term ‘zwakbegaafd’ onprettig kan zijn voor de betrokkenen, gebruiken we deze toch omdat er nog geen 

betere term beschikbaar is en omdat we een onderscheid willen maken tussen mensen met een IQ 50-70 en met een IQ 70-85. 
5 Om tot een bepaling van het aantal te komen, spreken we van een groep. We realiseren ons echter dat de groep heterogeen is (Nouwens 

2018). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Normale_verdeling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardafwijking
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Sociale redzaamheid 
 

Om het aantal LVB’ers vast te kunnen stellen, moeten we inzicht hebben in het aandeel mensen met een IQ van 70-85 

dat niet sociaal redzaam is. De literatuur geeft aan dat volwassenen met IQ van 50-85 sociaal redzamer zijn dan jongeren 

met een IQ van 50-85, wat ertoe leidt dat onder jongeren vaak een hogere prevalentie van LVB wordt gevonden dan 

onder volwassenen. Dit kan komen doordat aan jongeren in een onderwijssetting hoge eisen worden gesteld (Emerson 

en Hatton 2011), zij vaker gediagnosticeerd worden en er in die levensfase veel aandacht is voor stoornissen. 

Volwassenen kunnen van de radar verdwijnen6, ze kunnen vaardigheden hebben geleerd om sociaal redzamer te worden 

of vaker (dan jongeren) ‘psychiatrisch’ als grondslag krijgen bij een indicatie voor zorg en ondersteuning.7 Het kan ook 

een gevolg zijn van het feit dat de cijfers grotendeels gebaseerd zijn op mensen die daadwerkelijk zorg en ondersteuning 

ontvangen, en volwassenen minder vaak hulp ontvangen dan jongeren. Daarom bekijken we de sociale redzaamheid van 

mensen met een IQ van 70-85 voor jongeren en volwassenen afzonderlijk. 

 

Bij gebrek aan registraties gaan we in onze berekeningen af op de databronnen die we het meest betrouwbaar achten als 

het gaat om het bepalen van de sociale redzaamheid van mensen met een IQ van 70-85. Ook zullen we naast een basis-

variant een minimum- en maximumvariant berekenen. 

 

Sociale redzaamheid van jongeren met een IQ van 70-85 
 

De sociale redzaamheid van jongeren met een IQ van 70-85 bepalen we op basis van een bevolkingsonderzoek dat in 

2011 is gehouden onder ouders/verzorgers van ruim 24.000 jongeren tussen de 0 en 17 jaar (het SCP-Onderzoek Jeugd 

en opgroeien, OJO).8 Dit bevolkingsonderzoek is een representatieve steekproef van de jongeren in Nederland, inclusief 

degenen met een IQ van 70-85, en bevat naast gemeten IQ’s ook een indicator van sociale redzaamheid. De sociale 

redzaamheid van jongeren bepalen we met behulp van de ‘Strengths and Difficulties Questionnaire’ (SDQ) (Theunissen 

et al. 2016). Dat is een maat voor het signaleren van psycho-sociale problemen9 bij kinderen en de invloed daarvan op 

het dagelijks functioneren.10 Gemeten volgens de SDQ is 37% van de jongeren tot en met 17 jaar met een IQ van 70-85 

niet sociaal redzaam (zie tabel 1). Voor de volledige onderbouwing van deze inschatting wordt verwezen naar het achter-

grond document. Dit percentage kan een overschatting zijn omdat het erop lijkt dat in het OJO-bestand vooral het IQ 

gemeten is van jongeren met problematiek (zie het achtergrond document). Om een indruk te krijgen van de marge 

waarbinnen het werkelijke aandeel niet sociaal redzamen ligt, hanteren we ook onder- en bovengrenzen voor dit aan-

deel onder jongeren met een IQ van 70-85. Als ondergrens nemen we 25%, het aandeel jongeren met een iets hoger IQ 

(85-110) dat volgens dezelfde berekening niet sociaal redzaam is. Als bovengrens nemen we 56%, het aandeel jongeren 

met een iets lager IQ (50-70) dat niet sociaal redzaam is.11 

 

De schatting van 37% en de boven- en ondergrenzen zijn plausibel als we in het OJO kijken naar andere indicatoren (dat 

zijn: raadplegen professionals en zorgen van ouders over contacten en schoolprestaties) van het aandeel jongeren dat 

niet sociaal redzaam is (zie het achtergrond document).12 Ter vergelijking leggen we de sociale redzaamheid van jongeren 

met een IQ van 50-70 in het OJO naast die uit andere bronnen (zie het achtergrond document).13 Het aandeel jongeren 

met IQ van 70-85 in het OJO dat niet sociaal redzaam is, ligt in de buurt van de andere schattingen, maar lijkt wat aan de 

lage kant. Al met al denken we dat 37% de beste schatting is van het aandeel jongeren met een IQ van 70-85 dat niet 

sociaal redzaam is, maar hanteren wel de marge van 25-56%. 

6 Emerson et al. (2012) vinden voor het Verenigd Koninkrijk dat de gemeten prevalentie van ‘learning disabilities’ vele malen lager ligt bij 
volwassenen dan bij jongeren. Het lijkt erop dat de volwassenen met deze problemen uit het zicht zijn verdwenen. 

7 Dan zijn ze dus wel geregistreerd als hulpvrager maar niet bekend als LVB’er. 
8 In het OJO-bestand is informatie over de sociale redzaamheid van jongeren met een IQ van 70-85 beschikbaar. Dit levert een meerwaarde op 

ten opzichte van de vorige SCP-schatting, die de sociale redzaamheid van mensen met een IQ van 70-85 afleidt van de sociale redzaamheid 
van mensen met een IQ van 50-70 (Stoll et al. 2003). 

9 Het gaat hier dus niet om een instrument dat specifiek ontwikkeld is om sociale redzaamheid te meten. Een dergelijk instrument is niet 
voorhanden in databestanden. Dit is het beste beschikbare alternatief. 

10 Het gaat om emotionele problemen zoals angstig zijn, om gedragsproblemen zoals vaak driftbuien hebben, om hyperactiviteit zoals moeite 

hebben om zich te concentreren, om problemen met leeftijdsgenoten zoals gepest worden en om prosociaal gedrag zoals behulpzaam zijn. 
11 Alle mensen met een IQ van 50-70 worden meegerekend bij het aantal LVB’ers. Dat heeft te maken met de definitie van LVB: Daar behoort 

iedereen toe met een IQ van 50-70. De achterliggende veronderstelling is dat het lage IQ het hun erg lastig maakt om mee te doen in de 

maatschappij. 
12 64% van de ouders van een kind met een IQ van 70-85 geeft aan professionals geraadpleegd te hebben en 34 % heeft zorgen over contacten 

en schoolprestaties. 
13 Op basis van twee andere bronnen die alleen informatie bevatten over de sociale redzaamheid van jongeren met een IQ van 50-70, vinden 

we dat 71%, respectievelijk 59% van de jongeren niet sociaal redzaam is, tegen 56% in het OJO. Van beide andere bronnen is het aannemelijk 
dat ze het aandeel niet sociaal redzamen overschatten omdat beide bestanden alleen of grotendeels mensen bevatten die gebruikmaken van 

voorzieningen. 
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Sociale redzaamheid van volwassenen met een IQ van 70-85 
 

De sociale redzaamheid van volwassenen met een IQ van 70-85 bepalen we op basis van enquêtegegevens uit het 

onderzoek ‘Personen met een verstandelijke handicap’ (PVH), die in 200014 verzameld zijn onder mensen die 

gebruikmaken van een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking15 of de sociale werkvoorziening. Het 

gaat om bijna 1000 respondenten van 18 jaar en ouder. Het bestand is helaas gedateerd en niet representatief voor de 

gehele bevolking met een verstandelijke beperking, omdat alleen mensen die gebruikmaakten van de genoemde 

voorzieningen geënquêteerd zijn. Voor deze groep is het bestand wel representatief (Woittiez en Ras 2006). 

 

Mensen met een verstandelijke beperking die bij familie of zelfstandig woonden, zonder begeleiding of dagbesteding en 

die ook niet in de sociale werkvoorziening werkten, vallen buiten het vizier. Dit betekent dat de mensen die niet sociaal 

redzaam zijn, vermoedelijk oververtegenwoordigd zijn in dit bestand vanwege de steekproeftrekking. Aan de andere 

kant onderschatten we het aandeel dat niet sociaal redzaam is, omdat de samenleving sinds 2000 complexer is 

geworden en het daardoor steeds lastiger wordt om je te redden. Al met al is dit de beste bron van informatie over de 

sociale redzaamheid van volwassenen met een IQ van 70-85. 

 

We baseren de sociale redzaamheid in de PVH op het niet zelfstandig kunnen uitvoeren van de volgende activiteiten: 

persoonlijke verzorging, wonen, vervoer, boodschappen doen, communicatie en zijn/haar zakgeld of huishoudgeld 

zelfstandig beheren. Iemand wordt verondersteld problemen te hebben met de sociale redzaamheid als hij de activiteit 

alleen met aansporing of toezicht, met enige hulp, met veel hulp of helemaal niet kan uitvoeren. Uitgaande van het niet 

zelfstandig kunnen uitvoeren van minimaal 2 van de 6 activiteiten16, is 30% van de volwassenen met een IQ van 70-85 

niet sociale redzaam (zie het achtergrond document voor verdere toelichting). Deze 30% is wellicht een onderschatting 

van het aandeel in deze groep dat niet sociaal redzaam is, omdat er domeinen zijn die niet in het gegevensbestand aan 

de orde komen (zoals sociale en relationele vaardigheden, werk, ontspanning, gezondheid). Voor cliënten van woon-

voorzieningen met een IQ van 70-85 geeft het personeel aan dat 33% behoefte aan begeleiding heeft.17 Dus aan de ene 

kant onderschatten we het aandeel dat niet sociale redzaam is doordat niet alle activiteiten in beschouwing worden 

genomen, en aan de andere kant overschatten we dat aandeel door de steekproeftrekking. Het aandeel van 30% niet 

sociaal redzamen beschouwen we als ‘best guess’. Gezien de onzekerheid hanteren we in de berekeningen ook een 

onder- en bovengrens. We gebruiken als bovengrens 43%, gebaseerd op het aandeel mensen met IQ 50-70 dat niet 

sociaal redzaam is18. Voor de bepaling van de ondergrens van het aandeel niet sociaal redzamen hebben we in de PVH, 

anders dan in de OJO, geen vanzelfsprekende indicator19. Daarom veronderstellen we dat het verschil in aandeel dat 

sociaal redzaam is tussen de basis-schatting en de ondergrens net zo groot is als het verschil tussen de basisschatting en 

de bovengrens. Dat betekent dat we een ondergrens van 18% aanhouden (zie verder het achtergrond document). 

 

Vergelijking sociale redzaamheid jongeren en volwassenen 
 

Een andere manier om de plausibiliteit van onze schattingen van het aandeel jongeren dan wel volwassenen met een IQ 

van 70-85 dat niet sociaal redzaam is, tegen het licht te houden, is om naar de verhouding tussen die twee te kijken. 

Uitgaande van bovenstaande berekeningen op het OJO en de PVH vinden we dat volwassenen sociaal redzamer zijn dan 

jongeren. De prevalentie van volwassen zwakbegaafden komt in onze berekeningen uit op 81% van die van jongere 

zwakbegaafden. Dit is conform de literatuur (zie bijvoorbeeld Hatton et al., 2014, 2016; Statistics Canada 2008; 

Crawford 2009). 

 

Net als in Engeland vinden we in Nederland ook grote verschillen in de schattingen van de mate waarin de prevalentie 

leeftijdsafhankelijk is (zie het achtergrond document). Op basis van cijfers van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) van 

vóór 2015 over het aantal personen met een IQ onder de 85 met een (AWBZ-)indicatie voor intramurale of extramurale 

zorg, komen we tot een veel lagere verhouding tussen de sociale redzaamheid van volwassenen en jongeren (46% voor 

mensen met een IQ van 70-85) (tabel 4.1 en figuur 4.1 in het achtergrond document).20  

14 Alhoewel dit bestand gedateerd is, geeft het wel informatie over de sociale redzaamheid van mensen met een IQ van 70-85. Dat is een grote 

meerwaarde voor de bepaling van het aantal volwassenen met LVB ten opzichte van de vorige SCP-schatting. 
15 Algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten (AIVG), dagverblijven voor volwassenen (DVO), gezinsvervangende tehuizen (GVT). 
16 Zie definitie Kader 1.1 in het achtergrond document. 
17 Hassiotis komt voor het Verenigd Koninkrijk uit op 40% voor een groep waarin ook veel jongeren zitten (vanaf 16 jaar). 
18 Dit is analoog aan de berekeningen zoals we die voor jongeren hebben gedaan. 
19 In de PVH zijn namelijk geen respondenten met een IQ hoger dan 85. 
20 Op basis van een, weliswaar gedateerd, bestand waarin we de sociale redzaamheid inschatten van zowel volwassenen als jongeren met een 

IQ van 50-70 (ZAH 1994, zie het achtergrond document), is het aandeel dat niet sociaal redzaam is onder volwassenen ongeveer 80% van dat 

onder jongeren met een IQ van 50-70 is (zie tabel 2.5 en 3.5 in het achtergrond document). 
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Uit het IBO-onderzoek (Mnisterie van Financiën) komt naar voren dat volwassen LVB’ers wel perioden in hun leven 

hebben dat ze bijna zonder begeleiding kunnen functioneren, maar dat wel hulp en ondersteuning nodig is bij transitie-

momenten, zoals een baan of partner vinden, kinderen krijgen, verhuizen dan wel bij crisismomenten, zoals het 

overlijden van de ouders of andere naasten. Dat zou impliceren dat volwassenen slechts in bepaalde ‘rustige’ perioden 

sociaal redzamer zijn dan jongeren. Alles overwegende vinden we de gevonden verhouding op basis van het OJO en PVH 

van 81% plausibel, maar zullen we ook met een lage variant rekenen (46% op basis van het CIZ) en een hoge variant 

(100%: dus volwassenen zijn even sociaal redzaam als jongeren) in een alternatieve berekening. 

 

Conclusie sociale redzaamheid 
 

Onze schattingen van het aandeel onder jongeren met een IQ van 70-85 dat niet sociaal redzaam is, zijn gebaseerd op 

het OJO, en het aandeel onder volwassenen op het PVH. Gezien de onzekerheid ten aanzien van het meten van de sociale 

redzaamheid werken we in beide bestanden met onzekerheidsmarges. We schatten het aandeel onder jongeren met een 

IQ tussen 70-85 op 37% met als onder- en bovengrens 25% en 56%. Voor volwassenen met een IQ van 70-85 schatten 

we in dat 30% niet sociaal redzaam is, met als ondergrens 18% en als bovengrens 43%. Deze cijfers sporen goed met de 

aandelen die uit andere bronnen naar voren komen en met de bevinding dat de sociale redzaamheid onder volwassenen 

hoger is dan onder jongeren. 

 
Tabel 1 
Schatting van het aandeel personen met een IQ van 70-85 dat niet sociaal redzaam is (in procenten) 
 

jongeren 
(–17)

volwassenen 
(18-plus)

allen

basisschatting 37 30 31
ondergrens 25 18 19
bovengrens 56 43 46 

 
Bron: OJO (2011), PVH (2000) 

 

Prevalentie van LVB 
 

De LVB-groep bestaat uit mensen met een IQ tussen 50 en 70 en uit mensen met een IQ tussen 70 en 85 die niet sociaal 

redzaam zijn. Het aandeel mensen met een IQ tussen 50-70 is op basis van de normaalverdeling 2,1% van de totale 

populatie. Het aandeel mensen met een IQ tussen 70-85 is op basis van de normaalverdeling 13,6% van de totale 

populatie. 

 

We schatten dat 37% van de jongeren en 30% van de volwassenen met een IQ van 70-85 niet sociaal redzaam is 

(tabel 1). Dit combineren we met de prevalentie van IQ’s van 70-85 en vinden zo een prevalentie van LVB’ers met een IQ 

van 70-85 onder jongeren van 5,0% en onder volwassenen van 4,1% (tabel 2). Ook hanteren we onder- en boven-

grenzen van de prevalentie bij zowel de jongeren als volwassenen. 

 
Tabel 2 
Schatting van het aandeel mensen met een licht verstandelijke beperking in 2018 (in procenten van de relevante bevolking) 
 

gemiddeld ondergrens bovengrens

jongeren met een IQ van 50-70 2,1 – –
volwassenen met een IQ van 50-70 2,1 – –
jongeren met een IQ van 70-85 en niet sociaal redzaam 5,0 3,4 7,6
volwassenen met een IQ van 70-85 en niet sociaal redzaam 4,1 2,4 5,8 

 
Bron: SCP 

 

Wanneer we deze vier groepen samennemen (en combineren met bevolkingscijfers) komen we uit op een totale 

prevalentie van LVB’ers van 6,4%. Gebruikmakend van de onder- en bovengrenzen in tabel 2 vinden we een minimum-

prevalentie van LVB’ers van 4,8% en een maximum van 8,3% van de bevolking (tabel 3). Dat betekent dat er in 2018 

naar schatting 1,1 miljoen mensen met een LVB zijn met als ondergrens 0,8 miljoen en als bovengrens 1,4 miljoen (tabel 

3). 
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Tabel 3 
Schatting van het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking in 2018 (in miljoenen en procenten van de bevolking) 
 

gemiddeld ondergrens bovengrens

aantal LVB’ers (× mln.) 1,1 0,8 1,4
aandeel LVB’ers in Nederlandse bevolking 6,4 4,8 8,3 

 
Bron: SCP 

 

Verschil met eerdere schatting 
 

Een eerdere schatting van het aantal LVB’ers in Nederland is enige jaren geleden gemaakt, ook door het Sociaal en 

Cultureel Planbureau (Woittiez et al. 2014a, 2014b). Deze schatting, die uitkwam op 8,4% van de bevolking, is gebaseerd 

op de prevalentie die Maas (1988) berekende en het aantal mensen met een verstandelijke beperking die zorg vroegen 

via het CIZ, toen nog verantwoordelijk voor de indicatiestelling van de intramurale en extramurale gehandicaptenzorg via 

de AWBZ. Voor mensen met een IQ van 70-85 is destijds slechts een heel globale schatting gemaakt die uitkwam op 1,4 

miljoen.21 De huidige schatting van het aandeel LVB’ers in Nederland (6,4%) is lager dan de vorige (8,4%). Dat komt 

doordat onze huidige schatting van het aandeel mensen met een IQ van 70-85 dat niet sociaal redzaam is, lager is (rond 

een derde van deze groep) dan waar we in de vorige schatting van uitgingen (bijna twee derde). De huidige schatting is 

een verbetering ten opzichte van de vorige omdat we nu uitgegaan zijn van informatie over de sociale redzaamheid van 

mensen met een IQ van 70-85 en niet van aannames afgeleid van de sociale redzaamheid van de groep jongeren met 

een IQ 50-70. Aan de andere kant is de schatting van de prevalentie voor mensen met een IQ 50-70 nu hoger (2,1%) dan 

de vorige keer (0,44%). Dit komt doordat de schatting is gebaseerd op de gemeten IQ-verdeling in de bevolking, waar-

door niet-vragers nu ook meetellen.22 

 

Alternatieve berekeningen 
 

Om een idee te krijgen van de betrouwbaarheid van onze schattingen hebben we een aantal alternatieve berekeningen 

gedaan. We hebben op verschillende manieren en ook op basis van literatuur en andere databestanden extra schat-

tingen gemaakt van het aantal mensen met een LVB. De precieze berekeningen en de interpretatie van deze alternatieve 

berekeningen zijn te vinden in het achtergrond document. Het blijkt dat onze basisschatting tussen alle andere schattin-

gen ligt en dat het verschil met de varianten goed te interpreteren is. Dat verhoogt het vertrouwen in onze schatting als 

‘best guess’. 

 

Conclusie 
 

Er zijn geen registraties van het aantal mensen met een LVB. We hebben daarom een schatting gemaakt. We schatten de 

prevalentie van LVB in Nederland in op 6,4% van de bevolking. Dit komt in 2018 neer op 1,1 miljoen mensen, met een 

bandbreedte tussen de 0,8 en 1,4 miljoen mensen. Voor zover wij kunnen nagaan, bestaan er geen andere schattingen 

van het aantal LVB’ers die recenter en/of preciezer zijn. Om meer zekerheid te krijgen over het aantal mensen met een 

LVB, lijkt een grootschalig bevolkingsonderzoek de beste aanpak. Hierin dient dan zowel het IQ als de sociale redzaam-

heid van een representatief deel van de bevolking te worden gemeten. 

 

  

21 Deze schatting is gebaseerd op het aantal mensen met een IQ tussen 70 en 85 (2,2 miljoen, Ras et al. 2013). Op basis van Knorth en 

Ruijssenaars (2005), Neijmeijer et al. (2010) en Stoll et al. (2003) is verondersteld dat 61% beperkt sociaal redzaam is. 
22 Omdat de prevalentie voor een groot deel gebaseerd is op cijfers over het aantal mensen met een CIZ-indicatie, maakte het SCP in die 

rapporten de kanttekening dat als ook de niet-zorggebruikers meegerekend konden worden, de ‘werkelijke’ prevalentie naar alle waar-

schijnlijkheid hoger zou uitkomen. 
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