DE REGENTON-VB+
Visueel hulpmiddel voor het inzichtelijk maken van de
kalenderleeftijd (leeftijd >18 jaar) en het cognitief, emotioneel en
sociaal redzaamheidsniveau.
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De Regenton-VB+
Introductie
De Regenton-VB+ is een visueel hulpmiddel voor orthopedagogen, psychologen en
(persoonlijk) begeleiders in de gehandicaptenzorg. Het model wordt weergegeven als een
tweedimensionale regenton, waarbij de duigen van de ton als een soort staafdiagrammen de
verschillende ontwikkelingsgebieden binnen het functioneren van een persoon weergeven.
Het Totaal IQ wordt in de regenton weergegeven als het water in de ton.
‘VB’ in de Regenton-VB+ verwijst naar de doelgroep mensen met een verstandelijke
beperking. De Regenton-VB+ is daarnaast ook geschikt voor mensen met een IQ tot 85. De ‘+’
verwijst naar het gegeven dat het instrument voor volwassen personen is ontwikkeld (18 jaar
en ouder).
In de Regenton-VB+ worden drie ontwikkelingsgebieden weergegeven, te weten: cognitief
functioneren (opgedeeld in Totaal IQ (TIQ), Performaal IQ (PIQ) en Verbaal IQ (VIQ)), de
emotionele ontwikkeling en de sociale redzaamheid. Om bijvoorbeeld de risico’s op
overvraging of onderstimulering van cliënten met een verstandelijke en/of emotionele
achterstand in kaart te brengen, kan de Regenton-VB+ de ingewonnen testresultaten visueel
weergeven. Naast deze ontwikkelingsgebieden wordt ook de kalenderleeftijd uitgezet om een
beeld te geven van de persoon. De ontwikkelingsgebieden zijn met elkaar verbonden doordat
uit onderzoek is gebleken dat IQ scores ook uitgedrukt kunnen worden in
ontwikkelingsleeftijden. De verschillende testen koppelen hun uitkomsten of aan IQ scores of
aan ontwikkelingsleeftijden.
Meetpretentie
De Regenton-VB+ is geen meetinstrument. Het is een visueel hulpmiddel waarin de
intelligentie, emotionele ontwikkeling, sociale redzaamheid en kalenderleeftijd inzichtelijk
worden gemaakt. Het geeft een overzicht van het niveau van verschillende
ontwikkelingsgebieden van een cliënt, hierdoor ontstaat een beter beeld van de cliënt.
Voor het invullen van de Regenton-VB+ wordt gebruik gemaakt van meest recente gegevens.
Waar nodig verdient de aanbeveling om de ontbrekende testgegevens alsnog te verkrijgen uit
onderzoek door een psychodiagnostisch medewerker of gedragsdeskundige.
Doelgroep
De Regenton-VB+ is ontwikkeld voor volwassenen (18 jaar en ouder) met een verstandelijke
beperking. De instrumenten waarmee de intelligentie, de emotionele ontwikkeling en de
sociale redzaamheid onderzocht worden, zijn voor deze leeftijdcategorie geschikt.
Voorwaarden voor het gebruik van de Regenton-VB+
De Regenton-VB+ wordt ingevuld door gedragswetenschappers, psychodiagnostisch
medewerkers of persoonlijk begeleiders in samenwerking met een gedragswetenschapper.
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De Regenton-VB+ wordt ingevuld met recente onderzoeksgegevens, wat inhoudt dat de
testen of schalen binnen de door de ontwikkelaars aangegeven periode zijn afgenomen.
Indien er sprake is geweest van life events die mogelijk van invloed zijn geweest op het
functioneren van een persoon, dient de aanbeveling om de testen nogmaals af te nemen.
Gebruik
Indien alle gegevens aanwezig zijn kost het invullen van de regenton zo’n 15 minuten. Is dit
niet het geval dan moeten er extra onderzoeksinstrumenten afgenomen worden.

De duigen van de Regenton-VB+
De Regenton-VB+ bestaat uit vijf duigen: Performaal IQ, Verbaal IQ, Sociale Redzaamheid
(SRZ-P, SRZ, SRZ-i), emotionele ontwikkeling en kalenderleeftijd. Het water in de ton
representeert het Totaal IQ.
Cognitief functioneren
Het cognitief functioneren (vaak aangeduid met het intelligentiequotiënt, oftewel IQ) wordt
vaak als uitgangspunt genomen bij de screening, classificatie en behandeling voor mensen
met een verstandelijke beperking (Rosen, Stallings, Floor & Nowakiwska, 1968). Het IQ wordt
hierbij gebruikt om de mogelijkheden en beperkingen van een persoon met een verstandelijke
beperking te bepalen.
Door de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities is een definitie
van een verstandelijke beperking gegeven aan de hand van drie criteria. Een verstandelijke
beperking verwijst naar een beperking in het huidige functioneren. Het wordt gekenmerkt
door een significant beneden gemiddeld intellectueel functioneren (een IQ-score beneden de
70). Daarnaast is er sprake van gerelateerde beperkingen in het aanpassingsgedrag. De
beperkingen zijn bekend vanaf de geboorte, of in ieder geval voor het achttiende levensjaar
(AAIDD, 2010). Aan de hand van IQ-scores worden verschillende gradaties van een
verstandelijke beperking onderscheiden (Kraijer & Plas, 2002).
Tabel 1.
Classificatie van de mate van verstandelijke beperking (Kraijer & Plas, 2002).
Niveau van functioneren
ICD-10
DSM-IV-TR
Zwakbegaafd
±71-84
Licht
50-69
50/55- ±70
Matig
35-49
35/4050/55
Ernstig
20-34
20/2535/40
Diep
0-19
0-20/25
Meten van het cognitief functioneren
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Het cognitief functioneren wordt gemeten met een individueel afgenomen,
gestandaardiseerde en genormeerde intelligentietest. Zoals eerder genoemd wordt een
significante beperking in het intellectuele functioneren geconcretiseerd als een uitslag die
twee of meer standaarddeviaties onder het gemiddelde prestatieniveau ligt van de populatie
waarvoor de test bestemd is (Luckasson et al., 2002).
Het gebruik van intelligentietests voor mensen met een verstandelijke beperking kan echter
problemen met zich meebrengen. Het testmateriaal, de instructies en de moeilijkheidsgraad
van de opgaven zijn vaak niet in overeenstemming met de mogelijkheden van mensen met
een verstandelijke beperking. Bovendien zijn de normeringen bij een IQ-score onder de 70
minder betrouwbaar. Een IQ-score van 50 – 60 wordt daarom vaak als ondergrens voor
afname gehanteerd (Tellegen, 2002a). Mensen met een verstandelijke beperking scoren juist
vaak onder deze grens.
Er kan gebruik gemaakt worden van referentieleeftijden om de mate van verstandelijke
beperking te definiëren. De referentieleeftijd is de leeftijd waarop met de verkregen ruwe
score een IQ van 100 behaald zou worden (Winkel, 1999). Bij de referentieleeftijd wordt niet
gekeken naar hoe de prestaties afwijken van leeftijdgenoten, maar juist met welke leeftijd de
prestaties overeenkomen. Op deze manier kunnen mensen met een verstandelijke beperking
goed met anderen vergeleken worden (Tellegen, 2002a).
Voor het meten van de intelligentie kan onder andere gebruik worden gemaakt van de
volgende tests: Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI), Wechsler
Intelligence Scale for Children (WISC), Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS), Kaufman
Adolescent and Adult Intelligent Test (KAIT) en de Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie
Test (RAKIT). Bij de Wechsler-schalen, de KAIT en de RAKIT wordt het totaal IQ opgesplitst in
verbaal IQ en Performaal IQ. Het Verbale IQ meet alles wat betrekking heeft op woordenschat,
taalgevoel en redeneringsvermogen. Het Perfomale IQ meet hoe iemand praktisch omgaat
met zijn kennis.
Voor mensen die moeite hebben met taalvaardigheid en taalontwikkeling kan gebruik
gemaakt worden van de Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentiestests (SON) en de
Wechsler Non Verbal (WNV) (Blount, 1968). De voordelen zijn het niet-verbale karakter,
afwezigheid van testen op kennis, geen tijdslimieten, adaptieve procedures waardoor niet een
te hoog instapniveau wordt gebruikt en het geven van feedback tijdens de afname (Tellegen,
2002a). Voor een overzicht van de genoemde testen en voor welke leeftijden ze geschikt zijn,
zie Tabel 2.
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Tabel 2.
Overzicht intelligentietesten.
Ontwikkelingsgebied

Instrument

Intelligentie

WPPSI-R
WPPSI-III
WISC-III
WAIS-III
WAIS-IV
KAIT
RAKIT
RAKIT-2
SON-R 2 ½ -7
SON-R 5 ½ -17
SON-R 6-40
WNV

Leeftijdsbereik
(jaar)
4;0-7;6
2;6 tot 7;11
6;0 tot 16;11
16;0 tot 84;0
16;0 tot 84;11
14;0 tot 85;0
4;2 tot 11;1
4;0 tot 12;6
2;6 tot 7
5;6 tot 17
6;0 tot 40;0
4;0 tot 21;11

Sociale adaptatie
Sociale adaptatie of sociale redzaamheid wordt door Gunzburg (1960, 1973) omschreven als
het hebben van vaardigheden om onafhankelijk te zijn. Het onafhankelijk zijn in de
samenleving kan opgedeeld worden in vier deelgebieden, namelijk de dagelijkse vaardigheden
zoals aankleden en koken, de communicatie, de socialisatie zoals het om kunnen gaan met
geld en het invullen van je dagelijks leven met werk of vrijetijdsactiviteiten. Het gaat om de
niet-academische vaardigheden welke nodig zijn om de dagelijkse handelingen en obstakels
te kunnen doorkomen (Meyers et al., 1979)
De sociale adaptatie kan met verschillende testen onderzocht worden, namelijk de Sociale
Redzaamheidsschaal voor zwakzinnigen (SRZ), de SRZplus versie (SRZ-P), de SRZ
interviewversie (SRZ-i) en de Vineland-Z. De SRZ is opgedeeld in vier gebieden:
zelfredzaamheid, taalgebruik, taakgerichtheid en sociale gerichtheid (Kraijer & Kema, 1994;
Kraijer, Kema & De Bildt, 2004).
Wanneer ingeschat wordt dat een persoon een lage sociale redzaamheid heeft zal de SRZ
afgenomen worden. Als er uit de score blijkt dat iemand hoog scoort op zelfredzaamheid kan
er gekozen worden om ook de SRZ-P af te nemen. Omgekeerd kan dit ook plaatsvinden. Zodat
een zo duidelijk mogelijk beeld aan de hand van deze instrumenten gevormd kan worden, met
voorbeelden die overeenkomen met het niveau van functioneren.
De Vineland-Z is opgedeeld in drie domeinen; communicatie, dagelijkse vaardigheden en
socialisatie.
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Deze bovenstaande testen zijn
ontwikkelingsleeftijden (zie Tabel 3).

geschikt

voor

verschillende

leeftijden

en

Tabel 3.
Overzicht testen met betrekking tot sociale redzaamheid.
Sociale redzaamheid

SRZ-P
SRZ
SRZ-i
Vineland-Z

12;0 en ouder
4;0 en ouder
Alle leeftijden
Alle leeftijden

Emotionele ontwikkeling
De emotionele ontwikkeling is het leren kennen, herkennen en begrijpen van emoties bij jezelf
en andere personen. De emotionele ontwikkeling verloopt in fases waarin eerst de eigen
emoties en basale emoties centraal staan. Vervolgens ontwikkeld een kind de secundaire
emoties zoals schaamte en trots en ontwikkelt het herkennen van emoties bij andere
personen zich verder (Kim, Walden & Knieps, 2010; Kobiella, Grossmann, Reid & Striano, 2008;
Mumme, Fernald & Herrera, 1996; Nelson & Dolgin, 1985). Bij mensen met een verstandelijke
beperking is het verschil dat zij de fasen niet geheel doorlopen. Waardoor hun emotionele
ontwikkeling dus achter kan gaan lopen ten opzichte van hun kalenderleeftijd. Voor het
begrijpen en ervaren van de verschillende emoties is een bepaald cognitief niveau nodig. Het
analyseren en reflecteren op hun handelen is lastig (Allessandrie & Lewis, 1996). Het
herkennen van emoties bij anderen is minder ontwikkeld, hierdoor reageren mensen met een
verstandelijke beperking ook minder snel op een adequate manier op emoties (Kasari &
Bauminger, 1998).
De emotionele ontwikkeling wordt steeds meer erkent als belangrijk onderdeel bij het
bepalen van een geschikte begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. De
testen die op dit moment hiervoor te gebruiken zijn, zijn de Schema voor het schatten van
Emotionele ontwikkeling (SEO) en de Schaal voor het schatten van het sociaal-emotionele
ontwikkelingsniveau (ESSEON) (Hoekman, Miedema, Otten & Gielen, 2007). Van beide schalen
zijn nieuwere versies uitgebracht met aanpassingen waardoor meer accuraat onderzoek
gedaan kan worden naar de emotionele ontwikkeling (Hoekman, Miedema, Otten & Gielen,
2011). Zoals in Tabel 4 wordt weergegeven zijn allebei de schalen voor alle leeftijden en
ontwikkelingsleeftijden te gebruiken.
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Tabel 4.
Overzicht testen emotionele ontwikkeling.
(Sociaal)-emotionele
SEO
ontwikkeling
SEO-R
ESSEON
ESSEON-R

Alle leeftijden
Alle leeftijden
Alle leeftijden
Alle leeftijden

Kalenderleeftijd
Iemand zijn ware leeftijd wordt ook wel de kalenderleeftijd genoemd. De kalenderleeftijd
bepaalt de hoeveelheid vaardigheden die je kunt leren en het niveau van de vaardigheden die
een persoon dient te beheersen. De ontwikkelingsleeftijd (het niveau van verstandelijk
functioneren wordt vergeleken met wat een normaal begaafd kind op een bepaalde leeftijd
kan) bepaalt de kans op succes bij het aanleren van een nieuwe vaardigheid (Meihuizen-de
Regt, 2003).
Personen met een verstandelijke beperking hebben over het algemeen een normale fysieke
ontwikkeling, en hebben bijvoorbeeld maatschappelijke rechten die afhankelijk zijn van hun
leeftijd (Van Gemert & Minderaa, 1993). De visie ‘passend bij de kalenderleeftijd’ gaat ervan
uit dat mensen, ongeacht hun verstandelijke mogelijkheden en beperkingen, de kans moeten
krijgen om ervaringen op te doen en aan activiteiten deel te nemen die bij hun kalenderleeftijd
passen (Brown et al., 1979).

Integratie ontwikkelingsgebieden
Uit onderzoek is gebleken dat er vaak een grote discrepantie bestaat bij mensen met een
verstandelijke beperking tussen de ontwikkelingsgebieden. Uit de diagnostische analyses
komen vaak disharmonische profielen naar voren. Met de Regenton-VB+ worden deze
discrepanties inzichtelijk gemaakt.
Alleen intelligentie is geen goede voorspeller voor het functioneren van een persoon. Om te
kunnen spreken van een verstandelijke beperking is er altijd een tekort op het gebied van
sociale aanpassing en sociale redzaamheid (De Bildt et al., 2005). De ontwikkelingsgebieden
lopen niet tegelijk op in de ontwikkeling. Zo komt het vaak voor dat de cognitieve ontwikkeling
verder ontwikkeld is dan de emotionele ontwikkeling. En daarnaast de sociale redzaamheid
ook verder ontwikkeld is dan de cognitieve en emotionele ontwikkeling, waardoor een
persoon over kan komen dat hij meer kan, terwijl de persoon het emotioneel gezien nog niet
aan kan (Došen, 2010; Hoekman et al., 2007a; Zaal et al., 2008).
Met deze valkuilen wordt rekening gehouden, zodat overschatting niet plaatsvindt. Daarnaast
moet ook rekening gehouden worden met mogelijkheden tot onderschatting. Bijvoorbeeld
verbaal minder sterk overkomen terwijl performaal en qua redzaamheid een persoon meer
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aankan dan van hem of haar gevraagd wordt. Alle ontwikkelingsgebieden bij elkaar analyseren
en daarop de bijpassende begeleiding baseren is hoe het er in de praktijk aan toe zou moeten
gaan. Niet enkel gebaseerd op één ontwikkelingsgebied.

Bijkomende problematiek
Bij mensen met een verstandelijke beperking is vaak sprake van bijkomende problematiek
zoals emotionele en gedragsproblemen en vormen van psychopathologie (Došen, 2010;
Hoekman, Miedema, Otten & Gielen, 2007b; Kraijer & Plas, 2006). Bijkomende stoornissen of
beperkingen onder mensen met een verstandelijke beperking komen veel vaker voor dan in
de gewone populatie. Het gaat om motorische stoornissen, epilepsie, zintuiglijke stoornissen,
psychische problemen en gedragsproblemen (bron zoeken). De aard en ernst van de
gedragsproblemen verschilt per mate van verstandelijke beperking (Aldenkamp, Renier &
Smit, 2001).
Autismespectrumstoornissen (ASS) komen vaak voor bij kinderen met een lichte
verstandelijke beperking: de recentste Nederlandse cijfers wijzen op bijna 1 op 10, ruim 15
maal hoger dan de 0,6% in de algemene populatie. Het hebben van een
autismespectrumstoornis naast een verstandelijke beperking heeft zeer beperkende gevolgen
voor de ontwikkeling en het gedrag van het kind, en daarmee ook voor de sociale redzaamheid
(De Bildt & Kraijer, 2007). Mensen met een stoornis in het autismespectrum kunnen
bijvoorbeeld dwangmatig en opstandig gedrag vertonen.
Slechtziendheid en blindheid komen bij mensen met een verstandelijke beperking 12 keer
vaker voor dan in de algemene bevolking. De gevolgen van slechtziendheid verschillen per
persoon en zijn afhankelijk van hoe iemand er mee omgaat. Bij kinderen met een visuele
beperking kan hyperactief, agressief en stereotiep gedrag voorkomen (Didden, De Moor, Van
Waesberghe & Buijsen, 1998). Bij mensen met een verstandelijke beperking zijn er
bijkomende klachten: gedragsproblemen, verminderde ADL-vaardigheden en onzeker lopen
(Evenhuis, 2009).
In het invulformulier van de Regenton bestaat de mogelijkheid om bijkomende factoren die
eventueel invloed hebben op het functioneren in te vullen. Op deze manier verzamel je meer
informatie over de persoon en krijg je een completer beeld van het functioneren.
Protectieve factoren
Een aantal cliënten die te maken hebben met ongunstige factoren ontwikkelt echter geen
problemen. Dit kan een gevolg zijn van protectieve factoren: gunstige factoren die een cliënt
beschermen tegen de aanwezige risico’s. De risicofactoren kunnen worden afgezwakt of
gecompenseerd door protectieve factoren in de cliënt of zijn omgeving. Men noemt deze
factoren daarom ook wel beschermende factoren. Door in het gebruik van de diagnostiek ook
de beschermende factoren mee te nemen, wordt er een integratief beeld gevormd.
Enkele voorbeelden van protectieve factoren zijn afnemende lichamelijke klachten, vergrote
communicatieve vaardigheden en een vergroot aanpassingsvermogen.
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Instructie
Onderstaand worden de invulgebieden nader toegelicht. De letters corresponderen met de
invulgebieden van de Regenton-VB+.
Casus
Een 29 jarige mevrouw is onderzocht aan de hand van verschillende onderzoeksinstrumenten
om een beeld te geven van haar niveau op verschillende ontwikkelingsgebieden. Uit de WAISIII kwam een IQ score van 50 met een Verbaal IQ van 48 en Performaal IQ van 47. Uit de
Vineland-Z komt een referentieleeftijd van 4 jaar en 8 maanden. De ESSEON-R uitkomst bij de
emotionele ontwikkeling was 9 jaar, uit de kwalitatieve analyse komt een emotionele
ontwikkelingsleeftijd van 4 jaar.
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A. Totaal IQ (TIQ)
Plaatje met totaal IQ ingekleurd.
Het totaal IQ is weergegeven als het water in de ton.
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B. Performaal IQ (PIQ)
Wanneer er sprake is van perceptueel redeneren index of
fluid IQ kunnen deze scores ook ingevuld worden op de
plaats van het PIQ. Zie de arcering onder PIQ.

C. Verbaal IQ (VIQ)
Wanneer er sprake is van een verbaal begrip index of
crystallized IQ kunnen deze scores ingevuld worden op de
plaats van het VIQ. Zie de arcering onder VIQ.

D. Sociale redzaamheid (SRZ)
Kijk naar de juiste duig van de SRZ. Wordt er gebruik
gemaakt van de Vineland-Z dan wordt gebruik gemaakt van
de referentieleeftijd, deze ruimte kan gearceerd worden
met behulp van de leeftijden aan de rechterkant.

E. Emotionele ontwikkeling (kolom EO)
Bij het gebruik van de SEO moet de fase waarin een cliënt
zich bevindt en de daaronder gelegen fasen gekleurd
worden, bij de ESSEON (-R) kan een lijn getrokken worden
voor de emotionele ontwikkelingsleeftijd. Hierbij moet
rekening gehouden worden met de discrepantie tussen de
kwantitatieve en kwalitatieve analyse. De emotionele
ontwikkelingsleeftijd vanuit de kwalitatieve analyse geeft
een preciezer beeld.
29

F. Kalenderleeftijd
Vul nu in het vakje rechtsboven de kalenderleeftijd in en
kleur de duig helemaal vol.
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