
 

 

 

 Doelgroep 
(Zeer) Ernstige Verstandelijke en 

Meervoudige Beperkingen: (Z)EVMB 

Hoofdkenmerken personen met (Z)EVMB 
- Ernstige of zeer ernstige verstandelijke beperking, met een geschat IQ onder de 25 

punten of waarbij het IQ niet betrouwbaar en valide te meten of in te schatten is 
met gestandaardiseerde instrumenten.  

- Ernstige of zeer ernstige motorische beperking, waardoor zelfstandig voortbewegen 
en het gebruik van armen, handen en benen ernstig beperkt is.  

 
Aanvullende kenmerken 

- Non-verbale manier van communiceren die zeer subtiel kan zijn en/of vaak moeilijk 
te interpreteren is. Ook is er vaak weinig tot geen begrip van gesproken taal.  

- Vaak is sprake van zintuigelijke problemen zoals visuele en auditieve beperkingen en 
problemen met de verwerking van tast-, reuk- en smaakprikkels. 

- Frequente aanwezigheid van gezondheidsproblemen zoals epilepsie, chronische 
luchtweginfecties, obstipatie, gastro-oesofageale refluxziekte en eet- en 
drinkproblemen.  

- Door de complexiteit aan problemen is medicijngebruik vaak hoog, en is vaak sprake 
van (chronische) pijn, gedragsproblemen (zelfverwondend, stereotiep en 
teruggetrokken gedrag), slaapproblemen en problemen met de alertheid.   
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Het is belangrijk om op te merken dat bij de doelgroep van personen met (Z)EVMB, sprake is van grote diversiteit 
in individuele beperkingen en mogelijkheden. Kenmerkend voor al deze personen is echter dat zij afhankelijk zijn 
van anderen in vrijwel alle aspecten van het dagelijks leven, 24 uur per dag, zeven dagen per week.  
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