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LACCS-waarden
Het moet goed genoeg voor elkaar zijn op vijf gebieden:
•

Lichamelijk welbevinden (goede lichamelijke conditie, goed
verzorgd, goed gevoed, gezondheidsproblemen worden juist
behandeld).

•

Alertheid (in staat zijn aandacht te hebben voor wat er om je
heen gebeurt, in staat zijn tot rust te komen en te herstellen,
het hebben van een dag-nachtritme: overdag wakker zijn en
’s nachts slapen, je veilig en ontspannen voelen).

•

Contact (geliefd zijn, gekoesterd worden, positieve betekenis
hebben voor de ander, gezien worden als mens, aandacht
krijgen, gehoord en gezien worden, nabijheid,
verbondenheid en emotionele beschikbaarheid ervaren).

LACCS-waarden
•

Communicatie (gehoord en begrepen worden, weten wat de
mensen om je heen bedoelen, zeggenschap en begrenzing
krijgen die bij je past).

•

Stimulerende tijdsbesteding (betekenisvolle en gevarieerde
bezigheden hebben, uitgedaagd en geprikkeld worden,
betrokken zijn bij de dagelijkse bezigheden, kansen krijgen om
je te ontwikkelen).

Doelen van de N=1 studies
1. Een bijdrage te leveren voor de beantwoording van de vraag:
‘Hoe wordt LACCS binnen zorgorganisaties vormgegeven, in
hoeverre is LACCS practise based’?

2. Basismateriaal te leveren voor verder wetenschappelijk
onderzoek naar de vraag: ‘In hoeverre is LACCS evidence
based’? In die zin is hier dus sprake van een vooronderzoek.

Opzet van de studies
De N=1 studies binnen dit onderzoek hadden als kern dat in een
aantal instellingen van één persoon met EMB wordt beschreven hoe
het hem/haar verging gedurende een periode van ongeveer zes
maanden tussen april en december 2016.
Tijdens die periode (t0 => t1):
• is deze persoon begeleid/ondersteund volgens de LACCSbenadering;
• is bijgehouden (bijvoorbeeld schriftelijk via monitoring, weekboek,
etc.) wat er met de persoon gebeurt;
• is aan het eind van de periode aangegeven in hoeverre, en op
welke LACCS-gebieden, verandering in Goed leven heeft
plaatsgevonden;
• is op basis van het verzamelde materiaal een rapportage
geschreven volgens een vast format.

Deelnemende organisaties
•
•
•
•
•

Amerpoort (2 studies)
ASVZ (1 studie)
De Zijlen (1 studie)
Omega (1 studie)
Sherpa (2 studies)

Kenmerken van de organisaties:
• In alle organisaties blijken de N=1 studies te zijn ingebed in een
omgeving waarin ten aanzien van LACCS veel deskundigheid is
ontwikkeld door middel van training, nascholing en kennisdeling.
• Ook de deskundigheid voor het geven van eigen interne trainingen
is aanwezig doordat medewerkers de opleiding ‘Train de trainer’
volgden en/of de methode ‘Vijf Olifanten’ werd binnengehaald.
• Als een ‘olievlek’ verspreidt het LACCS-werken zich binnen de
organisaties.

Rapportages en analyse

Rapportages voor de afzonderlijke N=1 studies

↓
Inzamelen en uniformeren van de afzonderlijke rapportages

↓
Analyseren van de inhoud van de afzonderlijke rapporten

↓
Overkoepelende rapportage (met verantwoording van het gehele
proces)

Format van de afzonderlijke rapportages
A. ALGEMENE INFORMATIE
1. Titel

De titel van het rapport luidt: ‘Casusbeschrijving van de toepassing van LACCS binnen … [naam van de
zorginstelling]’

2. Keuze van de casus
•
•

•
•

Waarom is deze persoon genomen? Was daar een praktische of inhoudelijke reden voor?
Voldoet hij/zij aan de criteria voor EMB? Dat wil zeggen: (1) ernstige verstandelijke beperking (IQ < 20
of verstandelijke leeftijd 0–2 jaar of niet testbaar), (2) in combinatie met een ernstige motorische
beperking (rolstoel gebonden), (3) eventueel in combinatie met een zintuigelijke beperking.
Is er met betrekking tot de cliënt en zijn/haar begeleiding sprake van continuïteit? Zoals: geen
tussentijdse verhuizing van de cliënt, een vast team van begeleiders en gedragskundige(n).
Heeft de persoon of zijn vertegenwoordiger geïnformeerd toestemming gegeven? (Informed consent).

3. Uitvoerders
Wie heeft (hebben) de studie uitgevoerd? [Aangeven van namen, functies en eventuele taakverdeling].

4. Organisatie context
Achtergrondinformatie over de organisatie:
•
Hoe is/wordt de LACCS-kennis door de organisatie ‘geïmporteerd’, c.q. verworven? Bijvoorbeeld via een
in company cursus voor een grote groep medewerkers, of via individuele medewerkers die een cursus
van De Geeter & Munsterman hebben gevolgd, in combinatie met hun Train de Trainersopleiding.
•
Hoe wordt de LACCS-kennis binnen de organisatie verspreid?
•
Wat is de plaats van LACCS in de ondersteuningsplancyclus van de organisatie?

B . INFORMATIE OVER DE SITUATIE BIJ DE START (T0)
5. Informatie over de cliënt algemeen
•
•
•

•
•

Demografische informatie (leeftijd, geslacht, dagbesteding, etc.)
Belangrijkste symptomen of klachten van de cliënt
Geschiedenis: (1) Ondersteuning, behandeling, familieachtergrond, psychosociale achtergrond, (2)
Eventueel dieet, leefstijl, zo mogelijk genetische informatie, (3) Informatie over relevante co-morbiditeit, (4)
Eerdere interventies en de resultaten daarvan
Woonsituatie: waar woont de persoon in de zorginstelling precies, waar vindt de interventie (toepassing
LACCS) plaats?
Klinische kenmerken: medische kenmerken, psychosociale kenmerken.

6. Beeldvormende informatie over de cliënt in LACCS-termen

•
•

In welke ontwikkelingsfase bevindt de persoon zich: sensatiefase, klikfase of begrijpfase?
=> Zie apart document ter ondersteuning.
Hoe staat het ervoor met de persoon op de vijf LACCS-gebieden?
=> Zie apart document ter ondersteuning.

7. Diagnostisch onderzoek

Diagnostische methodes en middelen die zijn toegepast (tests, vragenlijsten, etc.) en de resultaten daarvan.

C. INFORMATIE OVER TOEPASSING LACCS (TUSSEN T0 EN T1)
8. Interventie
Hoe is LACCS toegepast (zo specifiek mogelijk, belangrijke data en momenten zo mogelijk op een tijd-as
aanbrengen, in tabel of figuur). Ook: onverwachte en/of ongewenste gebeurtenissen vermelden.

D. INFORMATIE OVER DE SITUATIE AAN HET EIND (T1)
9. Resultaten algemeen
Weergeven van (voor zover van toepassing):
•
Observaties tijdens het verloop van de interventie.
•
Resultaten volgens begeleider(s)/behandelaar(s) (positieve en negatieve, ook onverwachte en/of
ongewenste resultaten).
•
Resultaten volgens naasten/familie (positieve en negatieve, ook onverwachte en/of ongewenste
resultaten).
•
Resultaten op gebruikte meetinstrumenten.
Daarnaast met betrekking tot het proces:
•
Werden er in aanpak en/of behandeling prioriteiten gesteld? Zo ja, wat waren de afwegingen?
•
De meer ‘zachte’ kanten. Zoals: bij begeleiders is nieuwsgierigheid aangeboord, er zijn
confronterende zaken tevoorschijn gekomen, de cliënt wordt nu anders ervaren (bijvoorbeeld:
hij/zij is ‘leuker’ geworden).
•
Wat neem je bij deze cliënt mee (aan doelen, werkvormen, e.d.) naar de volgende periode?

10. Resultaten specifiek
•
•

In welke ontwikkelingsfase bevindt de persoon zich nu: sensatiefase, klikfase of begrijpfase?
=> Zie apart document ter ondersteuning.
Hoe staat het ervoor met de persoon op de vijf LACCS-gebieden?
=> Zie apart document ter ondersteuning.

E. AFSLUITENDE INFORMATIE
11. Conclusies
Welke conclusies trekt men aangaande de werking van LACCS? Mag breed worden genomen, dus
niet alleen conclusies op het niveau van de cliënt, maar ook met betrekking tot organisatorische
voorwaarden.

12. Discussie
Discussiepunten die aan de orde (kunnen) komen:
•
Sterke en zwakke kanten van deze case study.
•
Belangrijkste ‘take-away’ boodschappen van dit case report.
•
Is de casus prototypisch/representatief voor de wijze waarop in deze organisatie de
ondersteuning van EMB-cliënten wordt vormgegeven? Zo ja, in welke opzichten?
•
Hoe verliep het proces in relatie tot dat in andere locaties?
•
Wat zou men nog willen toevoegen aan zichzelf en de organisatie zodat LACCS nog beter kan
gedijen?
•
Zijn er tekortkomingen van LACCS naar voren gekomen?
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De zeven casussen

Casus Geslacht

Leeftijd

Ontwikkelingsfase

1.

Vrouw

59

Sensatiefase, aanzet tot klikfase

2.

Man

35

Klikfase, soms begrijpfase

3.

Man

29

Sensatiefase en begin klikfase

4.

Man

37

Sensatiefase

5.

Vrouw

25

Sensatiefase, soms klikfase

6.

Vrouw

9

Sensatiefase

7.

Vrouw

44

Sensatiefase

In de N=1 studies gebruikte bronnen en methoden
•

Bij alle casussen is procesmatig gewerkt en in veel gevallen expliciet de
methodische cyclus toegepast. Dat wil zeggen: werkdoelen bepaald => getracht
deze te realiseren => evaluaties => zo nodig bijstelling. Vaste ijkpunten hierbij
waren cliëntbesprekingen en multidisciplinair overleg.

•

Er is veel gebruik gemaakt van de LACCS-instrumenten (Ontwikkelgesprek,
LACCS-proef/Goed leven gesprek).

•

De LACCS-proef is vooral gebruikt als bron voor informatie over hoe de
betrokkenen beleven wat er met de cliënt is gebeurd. Zij geeft richting aan
volgende fasen in het proces van zorg en ondersteuning.

•

Bij het vaststellen van de output van de toepassing van LACCS zijn drie lijnen
zichtbaar: die van de LACCS-proef, van de observaties en van overleg en
gesprekken.

Uitgevoerde activiteiten (interventies)
•

Tussen t0 en t1 was er een grote diversiteit in activiteiten: speciale
aandacht voor bejegening (alertheid begeleiders, eigen inbreng persoon),
lichamelijke verzorging (eet- en drinksituaties, voeding/dieet,
wondverzorging, medicatie), verbeteren van het contact (bijvoorbeeld via
Vijf Olifanten), verbeteren van communicatie (via logopedie), stimulatie via
nieuwe activiteiten (bijvoorbeeld in dagbesteding, in kaart brengen en
verbeteren van slaapgedrag, in kaart brengen en wegnemen van onrust).

•

Geheel laat goed de samenhang tussen de LACCS-gebieden zien.

•

Lichamelijk welzijn is een belangrijk gebied, is min of meer voorwaardelijk
voor een goed leven op de andere gebieden maar niet (meer) dominant.

•

Andersom zorgt de samenhang tussen de gebieden er ook voor dat bij
problemen op de andere vier gebieden sneller kunnen leiden tot de
signalering dat onder problematisch gedrag een tekort aan lichamelijk
welzijn kan liggen.

Overzicht van de veranderingen tussen t0 en t1 op de
LACCS-gebieden
Nr.

Lichamelijk
welzijn

Alertheid

Contact

Communicatie

Stimulerende
activiteiten

1.

+

0

0

-

+

2.

+

+

+

+

+

3.

0

+

+

0

+

4.

0

+

0

0

+

5.

0

0

+

+

+

6.

+

+

+

+

+

7.

Niet van toepassing omdat de Vragenlijst Kwaliteit van Bestaan is gebruikt. Resultaten: a. Verbetering
op gebied van contact en communicatie, b. In hele kleine stapjes steeds meer te weten gekomen over
het beeld van de cliënt en haar wensen en behoeften.

De tekens in deze tabel geven meer een indruk dan harde uitkomsten. Zij
zijn gebaseerd op subjectieve waarderingen. De tendens is niettemin:
toepassing van LACCS heeft een positief effect op goed leven.

Conclusies
1. Toepassing van LACCS lijkt een positieve invloed te hebben op de
kwaliteit van leven van de persoon met EMB.
2. Het werken met LACCS maakt dat er breder wordt gekeken naar de
cliënt en de ondersteuning.
3. De meerwaarde van ‘Goed leven’ zit voor de organisatie in de
ontwikkeling van een gemeenschappelijk referentiekader en het
spreken van een gemeenschappelijke taal binnen de organisatie.
4. De specifieke meerwaarde van LACCS zit in de
handvatten/instrumenten die zijn ontwikkeld.
5. Het werken met LACCS zorgt voor verdere professionalisering.

Reflectie en discussie (1)
•

De sterke kanten van de studies: casus was verrijkend (zien
wat er gebeurt, vanuit consistent inhoudelijk kader); inzet van
iedereen; helderheid over noodzaak van training en scholing.

•

De zwakke kanten van de studies: te korte looptijd;
afwezigheid van vaste structuur van multidisciplinair overleg;
afhankelijkheid van velen; geen ‘harde’ meetresultaten;
negatieve invloed van omstandigheden (zoals verbouwing).

•

De representativiteit van de casussen: daar was sprake van.

•

Take away boodschappen: ontwikkelgesprek, ‘Vijf Olifanten,
Goed leven gesprek en LACCS-proef zijn goede, nuttige
instrumenten; door alle LACCS-gebieden mee te nemen
(brede kijk) en niet te focussen op probleemgedrag neem je
alle aspecten voor een goed leven mee.

Reflectie en discussie (2)
•

LACCS als zodanig: ervaringen met de case study kunnen
goed worden geplaatst binnen ‘LACCS-huis’; tekortkoming
van LACCS is dat niets wordt gedaan met het cliëntperspectief, c.q. de regie van de cliënt zelf.

•

De situatie binnen de organisatie met betrekking tot de
(verdere) implementatie van LACCS: wens dat
ondersteuningsplan en elektronisch cliëntdossier worden
ingericht volgens de LACCS-gebieden; belangrijke taak van
de organisatie is om ook de andere gebieden dan Lichamelijk
welbevinden blijvend onder de aandacht te houden;
verbreding van informatie over LACCS naar collega’s
orthopedagogen is nodig.
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Aanwijzingen voor verder onderzoek (1)
Aanwijzing 1: Onderzoek naar de toepassing van LACCS binnen de
organisatie. Onder andere:
•
•
•
•

•
•

•

Hoe wordt de LACCS-visie binnen de verschillende instellingen vertaald?
(systematisch vergelijkend onderzoek)
Wat zijn de effecten op de multidisciplinaire samenwerking? Wat zijn de
ervaringen van behandelaren?
Wat is het effect op de handelingsverlegenheid van begeleiders?
Wat is het effect op de medewerkerstevredenheid, bijvoorbeeld ten aanzien
van vergroten van vakmanschap, beter toegerust zijn, tevredenheid over het
resultaat van het professioneel handelen?
Wat zijn de ervaringen van ouders/verwanten met LACCS?
Hoe is de relatie tussen inspanning en opbrengst op de specifieke LACCSgebieden? Met andere woorden: op welk LACCS-gebied maakt de cliënt
gedurende een bepaalde periode de grootste ontwikkeling door, heeft de focus
die gelegd is op een bepaald LACCS-gebied ook daadwerkelijk vooruitgang
heeft gebracht op dat gebied?
Hoe is de beleving van LACCS door de cliënt zelf? In hoeverre heeft hij/zij de
regie bij wat er met hem/haar gebeurt?

Aanwijzingen voor verder onderzoek (2)
Aanwijzing 2: Onderzoek naar de verhouding tussen LACCS en andere
benaderingen en methodieken:
•

•

Hoe zijn de raakvlakken van LACCS met andere benaderingen en
methodieken in de zorg en ondersteuning van mensen met EMB? Bijvoorbeeld
Triple-C, opvoedings- en ondersteuningsprogramma (methode Vlaskamp)?
Hoe vult het elkaar aan?
Welke bestaande ‘niet-LACCS’ instrumenten zouden kunnen worden toegepast
om een bijdrage te leveren aan bepaalde domeinen van LACCS (die nu nog
geen instrumentarium hebben)?

Aanwijzing 3: Onderzoek naar de betrouwbaarheid van LACCS:
•

•

Wat is de waarde van de huidige LACCS-instrumenten
(ontwikkelingsfasegesprek, LACCS-proef/Goed leven gesprek, ‘Vijf Olifanten’)
in termen van reproduceerbaarheid? Met andere woorden, worden de
ontwikkelingsfasen (sensatiefase, klikfase en begrijpfase), de ‘waarden’ per
LACCS-gebied, de onderdelen van LACCS-proef en het Goed leven gesprek
en de contact coaching via ‘Vijf Olifanten’ op verschillende locaties op
vergelijkbare wijzen vastgesteld. Het gaat hier met andere woorden om de
mate waarin het ‘programma LACCS’ consistent en integer wordt uitgevoerd.
Welke methodieken voor diagnostiek passen het best bij LACCS?

Aanwijzingen voor verder onderzoek (3)
Aanwijzing 4: Onderzoek naar de validiteit van LACCS:
•

•

•

Met betrekking tot de inhoudsvaliditeit/begripsvaliditeit: is LACCS een correcte
en volledige invulling van het begrip ‘goed leven’ en de daarmee verbonden
theoretische noties? Zijn de instrumenten van LACCS werkelijk een indicatie
voor de vijf gebieden die worden onderscheiden? Met andere woorden, ‘Steekt
LACCS goed in elkaar’?
Met betrekking tot de interne validiteit: zijn de ontwikkelde instrumenten geldig
voor de gehele groep mensen met EMB? Is het LACCS-programma en zijn
onderdelen correct en logisch opgebouwd? Zijn de gevolgde concepten en
redeneringen consistent?
Hoe is de outcome van LACCS (de effecten die toepassing van LACCS heeft
op enerzijds de zorg, anderzijds het gedrag en de kwaliteit van bestaan van de
persoon met EMB). Om dit te kunnen nagaan is een longitudinaal onderzoek
met een meer experimenteel design nodig. Dit laatste zou bijvoorbeeld kunnen
inhouden dat er naast de groep die LACCS-ondersteuning krijgt ook een
controlegroep is die dat niet krijgt. Of er wordt binnen één groep gewerkt,
waarin de mate van LACCS werken en de hoeveelheid kwaliteit van bestaan in
verschillend domeinen op verschillende momenten worden bepaald.
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Samengevat
Wat leverden de studies op?
• Een systematische beschrijving van LACCS-werken in zeven
casussen.
• Beschrijving van gemeenschappelijke kenmerken van LACCSwerken: inhoudelijk en voorwaardelijk (de omgeving binnen de
zorgorganisatie).
• Verdere professionalisering in het bieden van zorg en ondersteuning
aan mensen met EMB (systematisch waarnemen, denken in effecten
van werken op de persoon met EMB en vice versa, structureren van
informatie).
• Start voor verder onderzoek.
Wat waren de succesfactoren van het project?
• Het laten spreken van de praktijk/het werkveld (bottom up).
• Onderzoekers met veel praktijkervaring én in staat tot overstijging.
• Aanvullende expertisen en samenwerking (cocreatie).

Over de N=1 studies zijn beschikbaar:
• Het integrale eindrapport, te downloaden van:
http://kalliopeconsult.nl/Actueel/Actuele+publicaties.html
• Een artikel van Max Paumen: zie
http://www.vgn.nl/artikel/25119
• Deze PowerPoint, vanaf 25 maart 2017 te downloaden van:
http://kalliopeconsult.nl/Actueel/Actuele+publicaties.html
Er is binnen het Platform EMG een Kenniskring LACCS, die een
rol zal/kan spelen bij verder onderzoek

Dr. M.I.M. (Martin) Schuurman
Kalliope Consult
Tel: 06.12871927
Email: kalliopeconsult@ziggo.nl
Website: www.kalliopeconsult.nl

