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Samenvatting onderzoek naar Beeldvorming en 
diagnostiek  

 

Een nieuwe richtlijn 

 

In 2019 is er een nieuwe richtlijn gekomen en die heet:  

Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke 

beperking. 

In de richtlijn staat wat goede zorg is voor mensen met een 

verstandelijke beperking en probleemgedrag.  

Probleemgedrag kan zijn: agressief gedrag, jezelf pijn doen, 

weglopen of angstig zijn.  

 

Beeldvorming en diagnostiek 

 

Wat is beeldvorming en diagnostiek precies? 

Beeldvorming is dat je iemand goed leert kennen. 

Dan weet je wie iemand is, waar hij of zij vandaan komt en 

wat iemand leuk vindt.   

Diagnostiek is dat je onderzoek doet om een ziekte of 

aandoening vast te stellen. Een voorbeeld is als de dokter 

lichamelijk onderzoek doet.  

Om goede zorg te geven moet er beeldvorming en diagnostiek gedaan 

worden.   
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Dit onderzoek 

 

Het Zorginstituut heeft onderzoek gedaan naar beeldvorming 

en diagnostiek. Het Zorginstituut wilde weten welke 

beeldvorming en diagnostiek gedaan wordt in Nederland. 

Het onderzoek is uitgevoerd bij 29 verschillende 

zorginstellingen waar mensen wonen met een verstandelijke 

beperking en probleemgedrag.  

In deze instellingen zijn vragen gesteld aan zorgverleners. 

 

De vraag van het onderzoek is: 

 

Wat doen zorginstellingen aan beeldvorming en diagnostiek? 

 

De belangrijkste resultaten 

 

Zorgverleners geven zorg aan mensen met probleemgedrag 

op hun eigen manier.  

Verschillende zorgverleners geven zorg, zoals de begeleider, de dokter 

en de psychiater.  

Maar de dokter en de psychiater zijn helaas niet altijd betrokken bij de 

zorg.  

Er zijn namelijk te weinig dokters en psychiaters.  

Soms is de familie betrokken bij de zorg voor een patiënt en soms 

niet.  

Zorgverleners vinden het wel belangrijk dat de familie altijd betrokken 

is. 

  

Er wordt niet op vaste momenten naar probleemgedrag gekeken. Ook 

wordt niet altijd een verslag gemaakt van de tests. En soms zijn deze 

verslagen niet te vinden.  
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Zorgverleners kijken vooral naar wat iemand met probleemgedrag nog 

wel kan. Ook kijken ze welke hulp iemand met probleemgedrag nodig 

heeft. Zorgverleners kijken minder vaak naar behoeftes aan 

vriendschappen bij mensen met probleemgedrag.  

 

Wat gaat er goed en wat kan er beter? 

 

Er gaat veel goed in de zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking en probleemgedrag.  

Zo helpen verschillende zorgverleners mee in de 

zorg. En kijken ze goed wat er met iemand aan de 

hand is.  

Toch kan de zorg nog beter. Er zou minder verschil moeten zijn tussen 

instellingen. En mensen met een verstandelijke beperking, en hun 

familie, moeten weten wat ze van zorgverleners en de instelling 

mogen verwachten. 

 

 


