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B I J T E V E E L PAT I Ë N T E N M E T P S YC H I S C H E K L A C H T E N W O R DT H E T L A G E R E I Q
T E L A AT H E R K E N D O F E R K E N D

Als de dokter denkt dat je
begrijpt wat hij zegt
,,De behandelaar moet zich aanpassen
aan het lagere IQ van zijn patiënt,
andersom kan niet,” zegt Jeanet
Nieuwenhuis, psychiater bij VGGNet.
Artsen en behandelaars in de
geestelijke gezondheidszorg zijn zich
er nog te weinig van bewust dat veel
van hun patiënten minder begaafd
zijn. Gewone mensen met soms een
heel vlotte babbel. Maar het niet
herkennen van zwakbegaafdheid in de
spreekkamer kan dramatische gevolgen
hebben. ,,Depressies of trauma’s
worden meer dan eens gemist.”
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Deze conclusie roept herkenning op en
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opende de ogen van veel collega’s. Los van dit
onderzoek kreeg ook het Schakelteam Personen
met Verward Gedrag signalen van hulpverleners
dat bij veel verwarde mensen sprake is van
een licht verstandelijke beperking. Politie en
veiligheidshuizen zijn zich daarover aan het
bijscholen (zie artikel Schakelteam). Herkenning
te over dus, maar niet altijd erkenning. De
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie, Damiaan Denys, vindt bijscholing
voor psychiaters te voorbarig, zegt hij in een
artikel in de Volkskrant van 19 augustus: ,,In het
begin vertrouw je op je patiënt en ga je uit van
een gemiddeld cognitief niveau.”

DOOR DE KNIEËN
Wereldvreemd? ,,Ik zeg niks”, zegt Jeanet
Nieuwenhuis ironisch. Daarnaast is er het
makkelijke vooroordeel binnen de psychiatrie
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je taalgebruik aanpassen, vaker herhalen,

verstandelijk beperkt bij een IQ van 50 tot

augustus verscheen een spraakmakend artikel
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