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Profi-leren	SAW	is	een	complete	serie	leermiddelen	voor	de	competentiegerichte	

kwalificatiestructuur	Sociaal-Agogisch	Werk.	

Profi-leren	SAW	bestaat	uit	boeken,	opdrachten-	en	beoordelingsmagazijnen	én	gratis	extra	

digitale	content-thema’s,	een	zoekmachine	en	diagnostische	kennistoetsen.

Boeken

‘Maatschappelijke	Zorg;	SAW	3’		is	één	van	de	boeken	voor	de	nieuwe	opleiding	SAW.	De	

inhoud	van	deze	boeken	is	gebaseerd	op	de	werkprocessen	uit	het	competentiegerichte	

kwalificatiedossier	SAW.	

Deze	SAW-boeken	zijn:

Inleiding

Inleiding
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Ieder	boek	bevat	die	thema’s	die	de	mmz-in-opleiding	gedurende	zijn/haar	opleiding	veelvuldig	

moet	raadplegen	als	achtergrondinformatie	bij	het	werken	aan	bijvoorbeeld:

•			 opdrachten;

•			 taken;

•			 beroepsproducten;

•			 prestaties.

De thema’s van ‘Maatschappelijke Zorg; SAW 3’

	‘Maatschappelijke	Zorg;	SAW3’	bevat	de	volgende	21	thema’s:

1	 Algemene	inleiding	verstandelijke	beperkingen

2		 Voorzieningen	voor	mensen	met	een	verstandelijke	beperking

3		 Ontwikkeling	van	mensen	met	een	verstandelijke	beperking

4		 Integratie	van	mensen	met	een	verstandelijke	beperking

5		 Begeleidingsmethoden

6		 Autisme

7		 Inleiding	ouderenzorg

8		 Het	normale	proces	van	ouder	worden

9		 Dementie

10		 Auditieve	beperkingen

11		 Visuele	beperkingen

12		 Inleiding	in	de	geestelijke	gezondheidszorg

13		 Psychiatrische	verschijnselen

14		 Psychiatrische	ziektebeelden

15		 Verschillende	vormen	van	opvang

16		 Activiteitenbegeleiding

17		 Beeldende	activiteiten

18		 Muziekactiviteiten

19		 Sport	en	spel

20		 Arbeidsmatige	activiteiten

21		 Algemene	ziekteleer

Aanvullende	thema’s	staan	als	digitale	content	–	thema’s	(dc-thema’s),	op	www.profi-leren.nl.
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De formule van de boeken

De	boeken	kennen	de	volgende	formule:

	

Theorie	met	voorbeelden

De	thema’s	hebben	betrekking	op	naslag	die	relevant	is	voor	de	medewerker	maatschappelijke	

zorg.	De	theorie	wordt	verlevendigd	met	voorbeelden	uit	mz-werkvelden.	Aanvullende	thema’s	

staan	als	digitale	content	–	thema’s	(dc-thema’s)	op	www.profi-leren.nl.	

Mini-samenvattingen

De	theorie	is	opgehangen	aan	minisamenvattingen.	Deze	minisamenvattingen	zijn	voor	de	school	

als	powerpointpresentatie	verkrijgbaar.

Tips	voor	de	praktijk	

Vrijwel	ieder	thema	wordt	afgesloten	met	praktijktips:	handvatten	voor	de	MMZ-in-opleiding	voor	

BPV	en/of	werk.

Profi-leren SAW 

Op	www.profi-leren.nl	vindt	de	mmz-in-opleiding,	gratis:

•	 extra	digitale	content	(dc-thema’s),	met	onderwerpen	die	minder	frequent	geraadpleegd	hoe-

ven	te	worden,	of	thema’s	waarvan	de	inhoud	te	snel	verandert;

•	 verwerkingsopdrachten	bij	de	thema’s;

•	 diagnostische	kennistoetsen	bij	ieder	thema	uit	de	boeken,	waardoor	er	voor	de	school	en	de	

leerling	een	databank	met	meerkeuzevragen	beschikbaar	is;

•	 een	zoekmachine	die	verwijst	naar	thema’s	uit	de	boeken	en/of	direct	toegang	geeft	tot	the-

ma’s	die	direct	gedownload	kunnen	worden.

Verwijzingen

In	de	boeken	wordt	verwezen	naar	andere	thema’s	binnen	de	boeken.	Niet	naar	DC-thema’s	op	

www.profi-leren.nl		omdat	de	thema’s	daar	wisselend	zijn.	In	alle	gevallen	kan	de	lezer	via	de	

zoekmachine	op	www.profi-leren.nl	of	via	de	trefwoordenlijsten	achterin	de	boeken	vinden	wat,	

waar	staat.

Inleiding
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Opdrachten- en beoordelingsmagazijn MZ 3

Naast	de	boeken	is	er	een	opdrachten-	en	beoordelingsmagazijn	MZ	3	beschikbaar.	Dit	magazijn	

bevat	opdrachten	met	(competentiegerichte)	beoordelingsprotocollen	voor	het	portfolio	en	een	

proeve	van	bekwaamheid.	Bij	iedere	opdracht	ziet	de	leerling	welke	thema’s	als	naslag	dienen	bij	

die	opdracht.	Dit	magazijn	is	digitaal	verkrijgbaar,	met	een	licentie.

Veel	plezier	en	succes	bij	het	werken	met	dit	boek!!
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1.1 Inleiding
Als medewerker maatschappelijke zorg kun je werken met de doelgroep mensen met een 
verstandelijke beperking. In het boek ‘Cliënt en omgeving; SAW 3 & 4’ heb je al kunnen 
zien dat we onder een verstandelijke beperking verstaan: een aangeboren of in de prille jeugd 
verworven beperktheid van de geestelijke functies of de ontwikkelingsmogelijkheden daar-
van. Een beperktheid die zich uit op cognitief-sociaal, affectief en motorisch gebied. In dit 
thema gaan we, aansluitend op het boek Cliënt en omgeving, onder andere in op verstande-
lijke beperkingen, de diagnostiek, de geschiedenis van de zorg, ontwikkelingen en visies, het 
syndroom van Down en het fragiele-X-syndroom.

De inhoud van dit thema:

1-1

1.2 Beperking of ziekte, mate van voorkomen, diagnostiek

1.3 Intellect en intelligentie

1.4 Geschiedenis van de zorg

1.5 Recente ontwikkelingen en visies

1.6 Enkele veel voorkomende syndromen

1.7 Ouderverenigingen

1.8 In de praktijk

Dit thema sluit aan op de volgende thema’s in het boek ‘Cliënt en omgeving; SAW 3 & 4’:
thema 9: Mensen met een beperking; algemeen;
thema 14: Mensen met een verstandelijke beperking;
thema 15: Mensen met een meervoudige beperking;
thema 16: Pervasieve ontwikkelingsstoornissen.

Dit thema sluit ook aan op de volgende thema’s in dit boek:
thema 2: Voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking;
thema 3: Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking;
thema 4: Integratie van mensen met een verstandelijke beperking;
thema 5: Begeleidingsmethoden;
thema 6: Autisme.

Th
em

a1Algemene	inleiding	
verstandelijke	beperkingen
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1.2 Beperking of ziekte, mate van voorkomen, diagnostiek
Hoewel we de termen verstandelijke handicap en mensen met een verstandelijke handicap 
het meest horen, spreken we liever van mensen met een verstandelijke beperking.

Sommige mensen denken dat een verstandelijke beperking een ziekte is. Dit is beslist niet 
waar. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen, net als andere mensen, wel ziek zijn. 
Ze kunnen bijvoorbeeld een griepje of longontsteking krijgen. De verstandelijke beperking 
zelf, is zeker geen ziekte.

We noemen twee verschillen tussen een ziekte en een beperking:
• Een ziekte is vaak tijdelijk. Als je een griepje hebt, duurt dat een paar dagen of mis-

schien een week. In elk geval gaat het over. Een beperking gaat niet over, maar is 
blijvend.

• Een ziekte, zoals het griepje, heeft een verloop. In het begin voel je je vreselijk ziek en 
heb je veel koorts, maar na een paar dagen voel je je beter. Er is dus een begin en een 
eind. Een verstandelijke beperking 
kent geen verloop. De beperking 
is het hele leven aanwezig. Na-
tuurlijk zijn er schommelingen en 
ontwikkelingen, maar dat is bij alle 
mensen zo.
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1.2.1 De beperking

In de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) worden de volgende 
hoofdkenmerken van een verstandelijke beperking genoemd.

Hoofdkenmerken van verstandelijk gehandicapt volgens DSM-IV

1	 Mensen	met	een	verstandelijke	handicap	functioneren	verstandelijk	duidelijk	onder	het	

gemiddelde:	een	I.Q.	van	70	of	lager.	(In	1.3	wordt	het	begrip	IQ	uitgelegd.)

2	 Dit	functioneren	op	een	lager	verstandelijk	niveau,	heeft	tot	gevolg	dat	mensen	zich	niet	

meer	zo	goed	kunnen	aanpassen	aan	wat	gebruikelijk	is	in	de	samenleving.	Bijvoorbeeld	

wat	betreft	communicatie,	zelfverzorging,	of	sociale	vaardigheden.	

3	 De	handicap	moet	vóór	het	18e	jaar	zijn	begonnen.

We hanteren de volgende definitie van een beperking.

Definitie verstandelijke beperking:

1-2

een verstandelijke beperking is een aangeboren of in de 

prille jeugd verworven beperktheid van de geestelijke 

functies of de verdere ontwikkelingsmogelijkheden 

daarvan. Een beperktheid die zich uit op cognitief-

sociaal, affectief en motorisch gebied

De hersenschors speelt een belangrijke rol bij verstandelijke beperkingen. De hersenschors, 
of de cortex, is dat gedeelte van de hersenen waarin onder andere verstandelijke functies als 
taal, denken, geheugen, waarneming en fantasie verankerd zijn. We noemen dit ook wel de 
cognitieve functies. Een defect in de hersenschors kan veroorzaakt zijn door aanlegfactoren, 
maar ook door een latere beschadiging van hersenweefsel dat eerst intact was. Dit defect is 
lang niet altijd goed aantoonbaar. 

Bij een grote groep mensen met een verstandelijke beperking is de oorzaak van de stoornis 
onbekend. Met andere woorden: men weet niet of de stoornis erfelijk bepaald is of het gevolg 
is van een hersenbeschadiging of veroorzaakt is door andere factoren, zoals chromosomale 
afwijkingen. Op chromosomale afwijkingen komen we later nog terug.




