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Rationale 

Het doel van de voorgestelde richtlijnontwikkeling is kwaliteitsverbetering van de 

multidisciplinaire diagnostiek, behandeling en begeleiding van probleemgedrag en 

gedragsstoornissen bij volwassenen met een zeer lichte tot ernstige verstandelijke 

beperking, en daarmee vermindering van het onjuist gebruik/voorschrijvenvan 

psychofarmaca.  

Daartoe wordt de gelijktijdige ontwikkeling voorgesteld van vier richtlijnen door vier 

verschillende expertgroepen: 1. Multidisciplinaire differentiaal-diagnostiek van 

onderliggende lichamelijke en psychische oorzaken, 2. Beeldvorming van de persoon zelf en 

zijn omgeving/context in brede zin, 3. Gedragsdeskundige behandeling en begeleiding en  4. 

Zorgvuldig gereguleerde inzet van psychofarmaca. 

Deze richtlijnen staan niet op zichzelf. Ze hangen onderling samen en in toepassing ervan 

kunnen zij elkaar opvolgen maar ook tegelijkertijd of cyclisch plaatsvinden. 

Samenwerkingsafspraken en verwijscriteria maken dan ook waar mogelijk deel uit van de 

richtlijnontwikkeling.  
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1. Stand van zaken 

'Probleemgedrag' is de meest voorkomende indicatie (25%) voor verwijzing van mensen met een 

verstandelijke beperking naar de specialistische poli's van artsen voor verstandelijk gehandicapten 

(AVG), en een belangrijke indicatie voor toegang tot de langdurige zorg. Binnen settings voor 

klinische zorg, ambulante zorg, dagbesteding en in de thuissituatie vormt probleemgedrag bij 

mensen met een verstandelijke beperking een belangrijk thema. Voor huisartsen vormen 

psychischee en gedragsproblemen en psychofarmacagebruik in deze patiëntengroep het grootste 

probleem1. Psychiaters verwijzen deze mensen vaak door als zij zelf geen duidelijke psychiatrische 

diagnose kunnen stellen. 

Onder probleemgedrag verstaan we woede, agressie, vernieling, zelfverwonding, brandstichting, 

ernstig (sexueel)grensoverschrijdend gedrag en andere gedragingen die voor de persoon zelf of de 

omgeving bedreigend of gevaarlijk zijn. . Ook ander type gedrag kan ‘problematisch’ zijn, zoals: 

weglopen, dwalen, roepen, teruggetrokken gedrag vertonen, angst, onrust, overmatig drinken en 

drugsgebruik. Probleemgedrag komt voor bij zowel de zelfstandige wonende groep met 

zwakbegaafdheid en lichte verstandelijke beperkingen (LVG)2 als bij mensen met matige en ernstige 

verstandelijke beperkingen.  

Probleemgedrag is in vrijwel alle gevallen een vraag om hulp aan de omgeving (een uiting van lijden), 

die een grote impact heeft op de persoon zelf, op zijn/haar gezin en familie, en op anderen in de 

omgeving (waaronder ook medebewoners en professionals). Probleemgedrag leidt in de meeste 

gevallen tot een hoge zorgconsumptie en een verlaagde kwaliteit van leven.  

Probleemgedrag is geen diagnose. Het kan een uiting zijn van een reeks van onderliggende 

lichamelijke, psychosociale of psychische problemen: pijn of ander fysiek ongemak, life events en 

trauma’s, motorische of zintuiglijke beperkingen, lichamelijke ziekten, bijwerking van 

geneesmiddelen, een stoornis van het slaap-waakritme, angst, depressie, 

persoonlijkheidsstoornissen en andere (niet goed onderkendepsychische stoornissen, waaronder 

ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD). De sociale en fysische context van de persoon (inrichting 

van leefruimten, activiteiten, groepsprocessen, interacties), een disbalans in draagkracht en draaglast 

in relatie tot eisen/verwachtingen vanuit de omgeving en problemen met de communicatie, als 

uitlokkende factoren voor probleemgedrag, krijgen toenemend klinische en wetenschappelijke3 

                                                           
1
 Bekkema et al, (2014). Zorgen over patiënten met verstandelijke beperking. Huisarts en Wetenschap. 27 (5), 

259 
2 

Wieland. Psychopathology in borderline intellectual functioning. Proefschrift Universiteit Leiden maart 2016 
3 

Willems. Challenging relationships. Staff interactions in supporting persons with intellectual disabilities and 
challenging behaviour. Proefschrift Universiteit Tilburg november 2016 
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aandacht, en vereisen specifieke deskundigheid van zowel gedragsdeskundigen als begeleiders en 

hun leidinggevenden. Andere termen voor probleemgedrag zijn ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’, of 

‘signaalgedrag’. Daarin zit de notie van het ‘niet goed begrijpen/ moeilijk te begrijpen’ gedrag. 

Gedrag is dan een belangrijke vorm van communicatie.  

Probleemgedrag komt voor bij zowel de zelfstandige groep met zwakbegaafdheid en lichte 

verstandelijke beperkingen (LVB)  als bij mensen met een matige en (zeer) ernstige verstandelijke 

beperking die zelfstandig, bij familie of in begeleide woonvormen wonen. Probleemgedrag speelt een 

rol in alle leeftijdsgroepen. Zo bleek in de GOUD-studie (Gezond Ouder met een Verstandelijke 

Beperking)24 dat op oudere leeftijd (50+) nog evenveel antipsychotica worden  gebruikt als op jong-

volwassen leeftijd, namelijk door 30%; vaak al meer dan 10 of 20 jaar. Bij het merendeel hangt dat 

niet samen met een aanwezige psychotische stoornis, maar met een indicatie rondom 

probleemgedrag. Daarnaast speelt dementie een rol. Dementie kan zich manifesteren als 

gedragsprobleem en treedt relatief vroeg op, met name bij mensen met het Down syndroom, maar 

ook bij mensen met andere oorzaken van verstandelijke beperking. 

Probleemgedrag als agressie en zelfverwonding zijn vaak de aanleiding voor het inzetten van 

vrijheidsbeperkende maatregelen, om te voorkomen dat de persoon met een verstandelijke 

beperking zichzelf of anderen (verder) beschadigd. Ondanks de aandacht die hiervoor in de 

afgelopen jaren is geweest, met een enorme afname als gevolg, worden vrijheidsbeperkende 

maatregelen nog steeds incidenteel toegepast. Aandacht voor de preventie en behandeling van 

probleemgedrag kan, naast afbouw van niet geindiceerde psychofarmaca, het gebruik van 

vrijheidsbeperkende maatregelen verminderen. 

Recent is door de NVAVG een revisie voltooid van de monodisciplinaire richtlijn  'Voorschrijven van 

psychofarmaca' uit 20085. Monodisciplinair betekent hier dat andere nauw bij het thema betrokken 

disciplines, de psychiaters en gespecialiseerde gedragsdeskundigen, nog niet formeel via hun 

specialistische verenigingen betrokken waren. Wel hebben enkele ervaren en bij de doelgroep 

betrokken psychiaters en gedragsdeskundigen op persoonlijke titel een relevante bijdrage geleverd.  

Eind 2014 is op initiatief van de NVAVG de multidisciplinaire werkgroep 'Specialistische 

Professionalisering' opgericht. Deze bestaat uit formele vertegenwoordigers van alle in de langdurige 

zorg werkzame professionele academische en HBO-disciplines en van de vakgroep Geneeskunde voor 

Verstandelijk Gehandicapten aan het Erasmus MC Rotterdam, en heeft als doel, de krachten te 

                                                           
4 

H. Evenhuis (red). Gezond Ouder met een verstandelijke beperking. Resultaten van de GOUD-studie 2008-
2013. Rotterdam: Erasmus MC, 2014 
5 

De Kuijper (red). Voorschrijven van psychofarmaca. NVAVG pre-richtlijn revisie 2016  
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bundelen in het proces van specialistische professionalisering (richtlijnontwikkeling, specialistische 

opleiding en deskundigheidsbevordering, kwaliteitsverbetering). Optimale kwaliteit in de inmiddels 

81 AVG-poli's en de ontwikkeling naar interdisciplinaire poli's VB is een belangrijk aandachtspunt, 

mede vanwege de overgang van 'extramurale behandeling' van AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. 

De werkgroep heeft een reeks interdisciplinaire comorbiditeitsclusters geformuleerd waaronder 

vrijwel alle extramuraal aangeboden problematiek valt, evenals een groot deel van de intramurale 

diagnostiek en behandeling.6 In tussenrondes zijn de diverse achterbannen geraadpleegd. Het 

Zorginstituut heeft mede hierop zijn advies aan VWS over extramurale financiering gebaseerd.  De 

voorgenomen richtlijn kan gebaseerd worden op het binnen deze multidisciplinaire werkgroep 

ontwikkelde cluster ‘Probleemgedrag en psychische stoornissen’, een stapsgewijs, interdisciplinair 

cluster, dat bestaat uit drie stappen:  

1. Differentiaal-diagnostiek en behandeling, 2. Psychosociale diagnostiek en behandeling van 

probleemgedrag en gedragsstoornissen,  en 3. Farmacologische behandeling. Een uitwerking van de 

verschillende stappen wordt gegeven in de tabel hieronder. Nadrukkelijk vermelden we dat het 

cluster hier schematisch is weergegeven. In de praktijk zal zowel het diagnostisch proces als de 

behandeling niet gescheiden verlopen. Het is ook veeleer een cyclisch proces, waarbij telkens 

opnieuw bekeken zal moeten worden of de oorzaken van probleemgedrag die zijn opgemerkt, 

inderdaad de juiste zijn. En of de gekozen behandeling of begeleidingsvorm leidt tot vermindering 

van het probleemgedrag en tot een verbetering in kwaliteit van leven van de cliënt en diens 

omgeving. 

 

Tabel Interdisciplinair cluster ‘Probleemgedrag, psychische en psychiatrische stoornissen’3 6 

Stap 1: Probleemgedrag in kaart brengen - Zorgvraag: wat is er aan de hand?  

Doel: identificeren van behandelbare onderliggende lichamelijke en psychiatrische diagnosen  

Wie indiceert: huisarts, psychiater, eerstelijnspsycholoog, gespecialiseerde psycholoog/orthopedagoog* 

Welke disciplines zijn betrokken:  een multidisciplinair team van AVG, gespecialiseerde 

psycholoog/orthopedagoog, psychiater, psychiater LVG-poli  

*In veel gevallen wordt als eerste een gedragsdeskundige geraadpleegd 

                                                           
6 

Uit: Multidisciplinaire werkgroep Specialistische Professionalisering in de (gezondheidszorg) voor verstandelijk 
gehandicapten. Extramurale behandeling van mensen met verstandelijke beperkingen. Een voorstel voor 
Interdisciplinaire comorbiditeitsclusters. Juni 2016. 
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Indien geen onderliggende behandelbare oorzaak wordt vastgesteld, verwijst het multidisciplinair team door 

voor fase 2. 

Stap 2: Gespecialiseerde psychosociale diagnostiek en interventie van probleemgedrag in engere 

zin Zorgvraag: diagnostiek, interventie en coaching 

Wie indiceert: het multidisciplinair team 

Doelen:  de aard van het gedrag en door welke omgevingsfactoren het wordt bevorderd of verminderd is 

volledig geanalyseerd; gerichte psychosociale interventies worden aangeboden volgens geaccepteerde best 

practice-gebaseerde modellen  

Centrale disciplines: gespecialiseerde psycholoog/orthopedagoog, gespecialiseerde woonbegeleider 

Indien de voorgaande interventies onvoldoende effect hebben, verwijst het multidisciplinair team door voor 

fase 3. 

Stap 3: Farmacologische behandeling - Zorgvraag: behandeling met medicatie 

Wie indiceert: het multidisciplinair team 

Doelen:  Indicatie en onderbouwde keuze voor farmacologische behandeling  

Centrale disciplines: AVG, psychiater 

 

In het algemeen kan gesteld worden dat door professionals die werkzaam zijn in de zorg voor 

verstandelijk gehandicapten (AVGs, gedragsdeskundigen, psychiaters, HBO-opgeleiden) op zijn minst 

op onderdelen van de hierboven genoemde stappen een grote mate van praktijkervaring is 

opgebouwd. In een aantal gevallen heeft die zijn beslag gekregen in omschreven protocollen en 

methodieken. Deze hebben in de praktijk, ook die van de poli's, hun waarde bewezen. Veel 

internationaal gepubliceerde modellen zijn eveneens practice-based. Sommige, zoals in ons land het 

Triple-C model, worden wetenschappelijk geëvalueerd.  

Er zijn echter nog grote kwaliteitsverschillen, leemten en allerlei praktische knelpunten, waardoor 

een zorgvuldig behandeltraject voorafgaand aan en tijdens (zeker ook farmacologische) behandeling 

niet altijd is gegarandeerd. Er is dus kans is op het onjuist voorschrijven van psychofarmaca en/of 

onjuist inzetten van andere vormen van behandeling en begeleiding. In de eerste lijn is dit een 

probleem, maar ook ambulant en intramuraal. Het gewenste afbouwen van het huidige hoge 

onjuiste psychofarmacagebruik stuit eveneens nog vaak op de afwezigheid van effectieve 

alternatieven of noodzakelijke randvoorwaarden als scholing en ondersteuning. Ook wijzen wij erop, 
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dat nog diverse wetenschappelijke onderzoeksprojecten lopen of voorbereid worden, waarin wordt 

onderzocht waarom in de helft van de gevallen het afbouwen van antipsychotica niet lukt. Behalve 

het ontbreken van een procedure en randvoorwaarden zou kunnen blijken, dat deelgroepen tóch 

baat hebben bij een antipsychoticum of voortzetting daarvan. 

De te ontwikkelen richtlijnen kunnen dienen als basis voor meer formele afspraken over taken, 

expertise, onderlinge samenwerking en verwijzing tussen de in de zorg werkzame specialistische 

disciplines (AVG, gedragsdeskundige, psychiater, verpleegkundige/begeleider, logopedist en andere 

paramedici). Daarnaast moeten dergelijke afspraken ook gemaakt worden met de eerste lijn (NHG) 

en tweede lijn (NVvP) en mogelijk de ouderengeneeskunde (Verenso). In het algemeen zijn formele 

en bindende inhoudelijke afspraken tussen disciplines binnen en buiten de langdurige 

gehandicaptenzorg echter nog niet eerder gemaakt cq ze zijn wel gemaakt maar niet effectief 

geïmplementeerd. 

Gestructureerde data-opslag zal verdere wetenschappelijke onderbouwing mogelijk maken, op basis 

waarvan de richtlijnen in de toekomst verbeterd zal kunnen worden, evenals de vergoedingsregeling 

voor zorgverzekeringen. Het identificeren van kwaliteitsindicatoren als onderdeel van de 

richtlijnontwikkeling kan hieraan bijdragen. 

 

2. Doelstellingen en relevantie 

Overkoepelend doel van het voorgenomen project is het vermijden van last en lijden door 

probleemgedrag bij volwassenen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperkingen en hun 

naasten, door middel van effectieve preventie,  diagnostiek en interventie van probleemgedrag en 

gedragsstoornissen.  

Niet-effectieve behandeling met psychofarmaca wordt zoveel mogelijk vermeden, vanwege de vele 

bijwerkingen die de kwaliteit van leven en de gezondheid bedreigen.  

Dit betekent dat een zeer belangrijk accent komt te liggen op het traject vóór behandeling met 

psychofarmaca en andere symptoombestrijdende interventies: brede beeldvorming van de persoon 

en zijn context, zorgvuldige diagnostiek en behandeling van eventuele onderliggende lichamelijke, 

psychische of psychische  problematiek, gedragsdeskundige behandeling en begeleiding van de cliënt 

en zijn direct betrokkenen, ondersteuning van de communicatie, vermijden van omgevingsfactoren 

die gedragsontregeling en crisissituaties kunnen uitlokken.   
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Een formularium met strikte indicatiecriteria, eerste- en tweedekeuze voorschriften en strikte 

voorwaarden voor monitoring en afbouw zal dan ook eveneens worden ontwikkeld.  

Achterliggende doelen zijn gelijke specialistische deskundigheid van zorgprofessionals en goede 

interdisciplinaire samenwerking, zowel binnen de langdurige zorg als met de eerste en tweede lijn.  

Voor de verschillende onderdelen zullen samenhangende aanbevelingen worden ontwikkeld, 

gebaseerd op wetenschappelijk getoetste kennis, praktische deskundigheid van professionals en 

ervaringsdeskundigheid van cliënten, familie en woonbegeleiders. Duidelijke 

samenwerkingsafspraken en verwijscriteria tussen disciplines maken hiervan waar mogelijk deel uit. 

 

3. Afbakening 

De te ontwikkelen richtlijn richt zich op mensen met een verstandelijke beperking van 18 jaar of 

ouder.  

Er zijn reeds  enkele  Richtlijndocumenten beschikbaar of in ontwikkeling, die een deel van het 

onderwerp al voldoende dekken: 

- Generieke Module ‘Psychische stoornissen en een Licht Verstandeljike Beperking (LVB)’ (in 

ontwikkeling via het Trimbos-instituut; financier: Netwerk Kwaliteitsontwikkeling in de GGZ; 

initiatiefnemer: NIP) 

- Richtlijn Ernstige Gedragsproblemen in de Jeugdhulp (2014; Richtlijn richt zich met name op 

ODD en CD; LVB is wel onderdeel van deze richtlijn maar geen speerpunt.  

- Richtlijn ‘Pijn bij mensen met een Verstandelijke Beperking’ van de V&VN 

- Beoordeling, diagnose, behandeling en bijbehorende ondersteunig voor personen met 

verstandelijke beperkingen en probleemgedrag (Dosen et al., 2008; Vilans en CCE) 

- Richtlijn Psychofarmaca (Monodisciplinaire richtlijn NVAVG; in ontwikkeling, revisie 2016, 

pubkicatie waarschijnlijk in 2017) 

We zullen afstemming zoeken met deze documenten, en met de ontwikkelaars ervan. 

Uitgangsvragen zullen zo worden opgesteld, dat dubbelingen worden voorkomen, en dat waar 

mogelijk gebruik gemaakt kan worden van deze documenten. Ook nemen we de door NICA 

ontwikkelde richtlijn Challenging behaviour and learning disabilities: prevention and interventions for 

people with learning disabilities whose behaviour challenges (NICE; National Institute for Health and 

Care Excellence; www.nice.org.uk/guidance/ng11) mee bij ons project. 

 

Daarnaast is in ontwikkeling het projectvoorstel Ontwikkeling, verspreiding en borging van een 

toetsingsinstrument voor onjuist psychofarmaca gebruik bij mensen met dementie in de langdurige 

http://www.nice.org.uk/guidance/ng11
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ouderenzorg en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit is een groot project van 

een breed consortium (Vilans, Virenso, UMCG, RadboudMC, VuMc, NVAVG) dat op korte termijn een 

subsidie-aanvraag bij VWS in zal dienen. Indien toegekend zullen we met de projectleiding van dit 

ambitieuze project afstemming zoeken. 

 

Om tot een eerste indeling te komen van thema’s die in deze richtlijn aan bod moeten komen, zijn 

experts geraadpleegd. Deze experts werden geworven uit het netwerk van de NVAVG. Waar mogelijk 

werd via formele routes van de bureau’s van beroepsverenigingen gevraagd om experts te leveren. 

Gezien het tijdsbestek  waarin dit projectvoorstel tot stand is gekomen, lukte die formele route niet 

in alle gevallen. De experts zijn op 3 oktober 2016 voor een brainstormsessie bijeengekomen en 

hebben een reeks knelpunten geïnventariseerd en geprioriteerd. 

 Op basis daarvan hebben zij twee  hoofdthema’s geselecteerd, waarvoor breed gedeelde consensus 

ontwikkeld moet worden via het ontwikkeltraject: 

 

1. Beeldvorming van individu en context in brede zin, met als doel preventie (zie figuur 1)  

2. Vormgeving van een traject gericht op zorgvuldige inzet van behandeling (waaronder 

psychofarmaca) en begeleiding 
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Figuur 1. An integrative framework for assessment of challenging behaviour
4 

 

  

                                                           
4
 Zie p.17 van: Willems, A. (2016). Challenging relationships: Staff interactions in supporting persons with     

intellectual disabilities and challenging behaviour (Doctoral Dissertation). Heel. 
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4. Te ontwikkelen richtlijnen 

Deze thema's zijn te breed om in één richtlijndocument voor de gehele sector onder te brengen.  

Daarom onderscheiden wij in dit traject vier verschillende richtlijnen, die min of meer tegelijkertijd 

door verschillende subgroepen ontwikkeld zullen worden. Alle richtlijngroepen hebben verbinding 

zowel met de academische wereld als met de praktijk. 

 

1. Richtlijn differentiaal-diagnostiek van probleemgedrag 

Een screenend specialistisch, multidisciplinair diagnostisch protocol om systematisch onderliggende 

lichamelijke en psychische oorzaken van probleemgedrag te identificeren. De gebruikte 

diagnostische screeningsmethoden moeten in deze populatie toepasbaar, betrouwbaar en valide 

zijn, en de belasting moet minimaal gehouden worden.   

Vervolgdiagnostiek en behandeling vinden plaats volgens bestaande richtlijnen of consensus, 

eventueel na (terug)verwijzing naar de reguliere eerste of tweede lijn, een LVB-poli,  of naar 

organisaties als de gespecialiseerde zorg voor auditieve en visuele beperkingen of slaapcentra.  

 

Verwijscriteria worden opgesteld voor doorverwijzing  voor gedragsdeskundige beeldvorming en 

vervolgdiagnostiek (richtlijn 2 en 3). 

 

De expertgroep zal bestaan uit tenminste AVGs, gedragsdeskundigen en psychiaters.  

Het vooronderzoek zal voor een belangrijk deel berusten op de wetenschappelijke literatuur, en 

worden aangevuld met consensusontwikkeling onder experts. 

 

2. Richtlijn Beeldvorming 

Een protocol voor gestructureerde analyse van het gedrag van de cliënt en van omgevingsfactoren 

waardoor gedragsontregeling wordt bevorderd of verminderd (zie Figuur 1).  Diagnostische 

methoden zijn gebaseerd op wetenschappelijke evaluatie. Een beoordeling van fysieke 

omgevingsfactoren maakt hiervan deel uit. 

De expertgroep zal bestaan uit tenminste gedragsdeskundigen en experts rond verlichting en 

akoestiek.  Cliënten, ouders en woonbegeleiders uit de SGLVG en SGEVG-zorg zullen in het 

vooronderzoek worden geraadpleegd.  
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3. Richtlijn Gedragsdeskundige behandeling en begeleiding van gedragsstoornissen 

Gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur of  breed gedragen consensus in de 

gedragsdeskundige beroepsgroep worden methoden voor gedragskundige diagnostiek en 

behandeling geselecteerd en waar mogelijk geprotocolleerd. 

Formulering van aanbevelingen en randvoorwaarden voor langdurige ondersteunende begeleiding 

van individu en omgeving, gericht op preventie en kwaliteit van leven. In het bijzonder maken 

hiervan deel uit informatie, scholing, ondersteuning en motivering van ouders en begeleiders. 

De expertgroep zal bestaan uit tenminste gedragsdeskundigen.  

Ook hier zullen ervaringsdeskundigen in het vooronderzoek worden bevraagd. 

 

4. Richtlijn Zorgvuldig gereguleerde inzet van psychofarmaca 

Strikte indicatiecriteria voor off-label psychofarmacavoorschriften, een concreet formularium met 

eerste- en tweede keusmiddelen, strikte criteria voor evaluatie en beëindiging. 

De expertgroep zal bestaan uit tenminste AVGs, psychiaters, farmacologen. 

 

 

Het beschikbare budget zal niet voldoende zijn om enkele vervolgactiviteiten te adresseren: 

Geprotocolleerde data-opslag t.b.v. wetenschappelijke evaluatie 

Knelpunten die de organisatie van zorg betreffen 

• Signalering in de natuurlijke omgeving 

• Eerste lijn en WMO 

• Beschikbaarheid van gespecialiseerde deskundigheid 

• Bruggen tussen disciplines in de sector maar ook in de eerste en tweede lijn 

• Kwaliteitsverbetering van professionele zorg door richtlijnen en post-MBO, post-HBO en 

postacademische scholing 
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5. Samenwerkende partijen 

De volgende beroepsverenigingen zijn samenwerkingspartners in dit traject 

 NVAVG 

 NIP 

 NVO 

 V&VN 

 NVvP 

 NVLF 

 NVGZP 

Daarnaast zullen ook familie/naastbetrokkenen verenigingen participeren, evenals de branche-

organisatie VGN en het op het gebied van probleemgedrag gespecialiseerde CCE. Tenslotte is ook het 

kenniscentrum Vilans betrokken. 

 

6. Resultaten 

Als producten van dit project worden opgeleverd: 

 De Multidisciplinaire Richtlijnen Probleemgedrag en gedragsstoornissen bij 

volwassenen met een verstandelijke beperking; Dit zijn voor professionals 

toegankelijk en relatief (in omvang) korte producten; 

 De Onderbouwingen van de Richtlijnen Probleemgedrag en gedragsstoornissen bij 

volwassenen met een verstandelijke beperking; Dit is, voor elk van de vier richtlijnen, 

het pakket van bijlagen, bestaande uit de kennisprotocollen (zie hieronder bij 'Plan 

van Aanpak") en de ruwe resultaten daarvan; 

 Samenvattingskaarten en flowcharts  

Over de vormgeving, publicatie (hard copy en/of digitaal) en verspreiding van deze producten dienen 

met de opdrachtgever en met de samenwerkingspartijen in de sector nadere afspraken te worden 

gemaakt. 

Naast en als onderdeel van die concrete producten, kent het traject de volgende doelstellingen: 

 Een procedure voor de verschillende fasen van diagnostiek en interventie van 

probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking, die toepasbaar is in het kader 

van zowel de Wet Langdurige Zorg als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze 

procedure is waar mogelijk evidence-based en wordt verder gebaseerd op praktijkonderzoek 

onder cliënten, cliëntvertegenwoordigers en professionals, gevolgd door breed gedragen 

consensusontwikkeling over een best practice aanpak.  

 Bindende afspraken over verantwoordelijkheden, samenwerking en verwijzing.  
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 Onderlinge formele afspraken tussen beroepsverenigingen die verder reiken dan deze 

specifieke richtlijn en een basis kunnen vormen voor een blijvende 

richtlijnontwikkelingsstructuur voor de gehandicaptenzorg. 

 Een knelpuntenanalyse en aanbevelingen voor randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor 

brede implementatie in de langdurige gehandicaptenzorg, multidisciplinaire poli's-VB, LVB-

poli's, de eerste lijn en de psychiatrie.  

 Concrete aanbevelingen voor de inhoud van een databestand, als basis voor 

wetenschappelijke evaluatie.  

 

7. Plan van aanpak 

7.1 Projectstructuur 

We onderscheiden de volgende groepen en functies binnen dit traject: 

A1. Werkgroep 

De Werkgroep bestaat uit experts uit de diverse deelnemende beroepsverenigingen, met specifieke 

kennis op het onderwerp van de Richtlijn. Daarnaast hebben ook vertegenwoordigers van 

cliënten/familieorganisaties zitting in de werkgroep. De werkgroep is verantwoordelijk voor de 

inhoud van de richtlijn en voor het vaststellen van aanbevelingen in de richtlijn. Werkgroepleden 

hebben een rol in het beoordelen en becommentariëren van werk dat door de projectgroep (zie 

hieronder) is voorbereid. De werkgroep wordt voorgezeten door de voorzitter, en bij diens 

afwezigheid door de vice-voorzitter. 

A2. Richtlijngroepen 

Richtlijngroepen worden geformeerd uit werkgroepleden. Elke richtlijngroep bestaat uit minimaal 

drie leden. Werkgroepleden kunnen in meerdere richtlijngroepen zitting hebben. Voor elke thema-

groep wordt een trekker aangewezen.  De richtlijngroepen worden zo geformeerd, dat zij zich bezig 

gaan houden met een beperkt aantal, en in thema samenhangende uitgangsvragen. 

B. Projectgroep 

De projectgroep wordt gevormd door medewerkers van ondersteunende bureau's. Dit kan het 

richtlijnbureau van de NVAVG zijn, maar de groep kan ook worden aangevuld met 

richtlijnontwikkelaars van andere beroepsverenigingen. De projectgroep wordt voorgezeten door de 

projectleider, en is gehuisvest bij de Vakgroep Geneeskunde van Verstandelijk Gehandicapten 

(afdeling huisartsgeneeskunde) van het ErasmusMC, Rotterdam. 

C. Dagelijks Bestuur. Om de voortgang te bewaken, en om korte lijnen binnen de projectstructuur te 

garanderen, wordt een dagelijks bestuur ingesteld. Daarin zitten de voorzitter en vice-voorzitter, de 

projectleider en de voorzitter van de Stuurgroep Richtlijnontwikkeling van de NVAVG. 
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D. Taken/ Functies 

We onderscheiden de volgende functies met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden: 

D1 – Voorzitter en vice-voorzitter van de werkgroep 

De voorzitter is een expert op het gebied van gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke 

beperking. Zij/hij wordt door de sector als zodanig erkend. De voorzitter wordt geacht om niet 

namens één van de partijen te handelen, maar te fungeren als mediator bij meningsverschillen 

binnen de werkgroep. De voorzitter heeft een uitvoerende rol in het meeschrijven aan inleidende 

onderdelen van de richtlijn. De voorzitter bereidt samen met de projectleider en vice-voorzitter de 

werkgroepbijeenkomsten voor, en zit deze bijeenkomsten voor. 

De voorzitter draagt samen met de projectleider zorg voor de planning, en ondersteunt waar 

mogelijk de trekkers van de richtlijngroepen. 

De vice-voorzitter ondersteunt de voorzitter, fungeert ook onafhankelijk van partijen. En neemt waar 

bij afwezigheid van de voorzitter. 

D2 Trekker van de richtlijngroep 

De trekker van de richtlijngroep is nauw betrokken bij de uitvoering van de kennisprotocollen. Zij/hij 

denkt mee over opzet en uitvoering van literatuurreviews, en bij kwalitatief onderzoek naar de 

praktijkkennis. 

 

D3 Projectleider 

De Projectleider fungeert als eerst verantwoordelijke voor de uitvoering van het proces. De 

projectleider draagt zorg voor organisatie van de werkgroepen, en voor de uitvoering van de 

kennisprotocollen. Zij/hij is de contactpersoon tussen werkgroep en ontwikkelproces. Tevens 

fungeert de projectleider als contactpersoon met de samenwerkende partijen. Tenslotte fungeert de 

projectleider als contactpersoon voor de opdrachtgever. Zij/hij levert tussentijdse 

voortgangsrapportages, en de eindrapportage.  

De projectleider wordt aangesteld via het Richtlijnbureau van de Nederlandse Vereniging van Artsen 

voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG). Samen met de administrateur van de afdeling 

huisartsgeneeskunde van het ErasmusMc draagt de projectleider zorg voor begroting, besteding en 

financiële verantwoording van het budget. 

D4 Projectmedewerker Richtlijnontwikkeling 

De Projectmedewerkers Richtlijnontwikkeling voeren de taken uit die voortvloeien uit het 

projectvoorstel: literatuurreviews, onderzoek naar praktijkkennis. Zij doen dat onder 

verantwoordelijkheid/aansturing van de projectleider en in nauwe samenwerking met de 

richtlijngroepen. Zij werken volgens de planning van werkzaamheden, die aan het einde van de 

voorbereidingsfase (zie hieronder bij ‘Projectfasering’) wordt opgesteld. 
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Voor een schematische weergave en samenhang van/tussen de diverse groepen, zie het schema op 

de volgende pagina.  

 

7.2 Projectfasering 

Het project kent de volgende fases: voorbereidingsfase, ontwikkelfase, adviesronde en praktijktoets, 

formele commentaarfase, autorisatiefase. 

1a. Voorbereidingsfase procedureel  

De richtlijnontwikkeling voor dit onderwerp is bij uitstek multidisciplinair. Dit betekent dat er diverse 

beroeps- en ouderverenigingen, maar ook de branchorganisatie (VGN), en organisaties als het CCE en 

Vilans betrokken zijn. De voorbereidingsfase zal worden gebruikt om expliciet de samenwerking 

tussen deze partijen goed te regelen. In deze samenwerkingsovereenkomsten zullen afspraken 

worden vastgelegd over welke rollen en taken de diverse verenigingen, medewerkers (van 

werkgroepen en projectgroep) en organisaties hebben. Ook zal de wijze van inspraak en autorisatie 

vooraf worden geregeld, zowel inhoudelijk als qua proces (o.a. hoeveel tijd verenigingen krijgen voor 

het uitvoeren van een autorisatieproces, en welke onderdelen wel of niet vallen onder dit 

autorisatieproces). 

Voor dit onderdeel zullen we een kwartiermaker aanstellen, die de taak krijgt om met de 

opdrachtgever, met de voorzitter van de Stuurgroep Richtlijnontwikkeling van de NVAVG (prof. dr. 

H.M. Evenhuis) en met de projectleider, dit proces te begeleiden. 

Daarnaast moeten alle medewerkers (van werkgroep en projectgroep) de code 

belangenverstrengeling invullen en ondertekenen. Bij mogelijke belangenverstrengeling volgt overleg 

met de betrokkene en met de vereniging die de betrokkene afvaardigt. 

Resultaten van de voorbereidingsfase procedureel: 

- Ondertekende samenwerkingsovereenkomsten met alle betrokken partijen; 

- Vastgestelde procedure voor inspraak en autorisatie, ondertekend door die partijen die in 

principe zullen autoriseren 

 

1b. Voorbereidingsfase inhoudelijk 

In deze fase worden door de projectgroep concept-uitgangsvragen geformuleerd, op basis van de 

onder 'afbakening'  (paragraaf 3 van dit projectvoorstel) genoemde knelpunten. Voor elk van deze 

concept-uitgangsvragen wordt een concept-kennisprotocol opgesteld. In elk concept- kennisprotocol 

wordt vastgelegd of en op welke wijze elk van de drie kennisbronnen (wetenschappelijke kennis, 

ervarings- en naastbetrokkenen-kennis, professionele kennis; de laatste twee bronnen van kennis 

worden in het vervolg van dit projectvoorstel aangeduid met: praktijkkennis) onderzocht worden om 

te uitgangsvraag te beantwoorden. 
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Voor het ontsluiten van wetenschappelijke kennis voor een uitgangsvraag worden bijvoorbeeld 

vastgelegd: in welke databases gezocht zal worden; wat de zoektermen zijn; welke soort studies worden 

geïncludeerd; welke uitkomstmaten worden gedefinieerd e.d..  Voor het ontsluiten van praktijkkennis 

wordt aangegeven welke methodes hiervoor worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn: vragenlijsten, 

Delphi-methode, focusgroepen e.d. 

Ondertussen wordt gewerkt aan de formering van de werkgroep en richtlijngroepen. Ook worden een 

voorzitter en vice-voorzitter aangesteld. Voor elke richtlijngroep is een trekker aangewezen. In de eerste 

bijeenkomst van de werkgroep wordt het project toegelicht, en worden de concept-uitgangsvragen en 

concept-kennisprotocollen besproken en waar nodig aangepast. Vervolgens worden zij door de 

werkgroep vastgesteld en wordt elke uitgangsvraag toegewezen aan één van de richtlijngroepen. 

Er wordt een concept planning gemaakt, waarbij de elke uitgangsvraag, met de resultaten van de 

uitvoering van het betreffende kennisprotocol, in één van de geplande werkgroepbijeenkomsten aan de 

orde zal komen. In de planning wordt duidelijk gemaakt welke uitgangsvragen parallel aan elkaar, dan 

wel na elkaar worden aangepakt. 

Ter afsluiting van de voorbereidingsfase vindt een eerste bijeenkomst van de werkgroep plaats. Dan 

worden de concept-uitgangsvragen, de concept-kennisprotocollen en de concept-planning besproken, 

waar nodig aangepast en vastgesteld. 

Resultaten van de voorbereidingsfase inhoudelijk: 

1) Werkgroep en richtlijngroepen zijn samengesteld. Voorzitter en vice-voorzitter van de 

werkgroep zijn aangesteld; per topicgroup zijn de leden en de trekker aangewezen. 

2) De knelpunten, uitgangsvragen en kennisprotocollen zijn door de werkgroep vastgesteld, en 

elke uitgangsvraag is aan één van de topicgroups toegewezen. 

3) De planning voor de ontwikkelfase is rond. 

 

2. Ontwikkelfase 

N.B. De voorbereidingsfase fase wordt zo belangrijk geacht, dat de ontwikkelfase niet kan ingaan zonder 

een succesvol afgesloten voorbereidingsfase, zowel inhoudelijk als procedureel. 

Gedurende de ontwikkelfase zijn er 5 werkgroepbijeenkomsten. Tussentijds kunnen topicgroups er voor 

kiezen om bijeen te komen. Zij kunnen ook via skype, of telefoonvergaderingen overleg voeren. 

Voorafgaand aan werkgroepbijeenkomsten zijn de betreffende richtlijngroepen samen met het 

projectteam bezig om het in de voorbereidingsfase vastgestelde kennisprotocol uit te voeren. Dit 

betekent dat elke richtlijngroep gedurende een specifieke periode van de ontwikkelfase actief is: de 

periode voorafgaand aan de werkgroepbijeenkomst waarin het thema van de betreffende richtlijngroep 

aan bod komt. Na de betreffende bijeenkomst verwerkt de richtlijngroep, met ondersteuning van het 

projectteam, de opmerkingen vanuit de werkgroep. 
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Voor elk vastgesteld thema (zie het onderdeel ‘afbakening’ van dit projectvoorstel) zijn in de 

voorbereidingsfase uitgangsvragen opgesteld. Deze uitgangsvragen worden beantwoord met zowel 

wetenschappelijke kennis als met praktijkkennis (professionele kennis en kennis van cliënten en 

familie/naastbetrokkenen). 

Het resultaat van de uitvoering van elk kennisprotocol wordt telkens op drie niveau’s aangeboden. Die 

twee niveau’s hebben betrekking op de concrete producten die opgeleverd gaan worden: 

- De onderbouwing van de Richtlijn (omvangrijk/goed gedocumenteerd) 

- De richtlijn zelf (concreet, met heldere aanbevelingen/ kort/ toegankelijk) 

- Geïdentificeerde lacunes in de wetenschappelijke kennis 

Het projectteam zorgt 10 dagen voorafgaand aan een werkgroepbijeenkomst voor verzending van 

agenda + relevante stukken. Die stukken zullen met name bestaan uit de beantwoording van de 

uitgangsvragen, op grond van de uitvoering van het kennisprotocol voor die betreffende uitgangsvraag.  

De Onderbouwing kent de volgende structuur: 

 Uitgangsvraag 

 Kennisprotocol 

 Wetenschappelijke kennis 

o Beschrijving literatuurreview 

o Evidence table 

o Beschrijving van de wetenschappelijke kennis 

o Conclusies 

 Praktijkkennis 

o Beschrijving van de wijze(n) van onderzoek 

o Beschrijving van de resultaten 

o Samenvatting van de praktijkkennis 

o Conclusies 

De Richtlijntekst kent telkens (voor elke uitgangsvraag) de volgende structuur: 

 Uitgangsvraag 

 Toelichting op de uitgangsvraag 

 Samenvatting van de Wetenschappelijke kennis 

 Conclusies op basis van de Wetenschappelijke kennis 

 Samenvatting van de praktijkkennis 
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 Conclusies op basis van de praktijkkennis 

 Overige overwegingen vanuit de werkgroep 

 Aanbevelingen voor de praktijk 

 Inventarisatie van onderzoeksvragen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek 

Waar het onderwerp zich hiertoe leent, zullen de aanbevelingen worden samengevat/ondergebracht in 

samenvattingskaarten en/of flow-charts. 

In werkgroepbijeenkomsten wordt het werk van projectteam en richtlijngroepen besproken. Nagegaan 

wordt of er zaken worden gemist, of anders geformuleerd moeten worden. De werkgroep doet 

voorstellen voor aanpassingen. Deze worden in het verslag van de werkgroep vastgelegd. De 

projectgroep draagt na de bijeenkomst zorg voor aanpassing van de teksten, in nauwe afstemming met 

de richtijngroepen. 

In de laatste werkgroepbijeenkomst, worden de teksten van onderbouwing, richtlijn, 

samenvattingskaarten en flow-charts vastgesteld als 'concept ten behoeve van Adviesronde en 

Praktijktoets'. 

Naast ontwikkeling van de concept-teksten worden in deze fase ook de Adviesronde en Praktijktoets 

voorbereid. Vastgesteld wordt, welke verenigingen en welke experts gevraagd worden om commentaar 

op de concepten te leveren. De aard en omvang van de Praktijktoets wordt vastgesteld. Doel van de 

praktijktoets is om professionals die met de Richtlijn gaan werken, kennis te laten maken met de 

Richtlijn en nevenproducten. In deze voorbereiding van de Adviesronde en Praktijktoets wordt alles als 

het ware "in de startblokken" geplaatst, zodat adviesronde en praktijktoets van start kunnen, zodra de 

ontwikkelfase is afgerond. De mailinglijst + begeleidende brief voor de Adviesronde zijn opgemaakt, en 

er zijn afspraken met die instellingen en professionals die de praktijktoets uit gaan voeren. Zij hebben 

hiertoe instructie ontvangen. 

Resultaten van de ontwikkelfase: 

1) Concepten ten behoeve van Adviesronde en Praktijktoets van Onderbouwing, Richtlijn, 

Samenvattingskaarten en flow-charts; 

2) Adviesronde en praktijktoets zijn voorbereid en kunnen van start gaan. 

 

3. Adviesronde en praktijktoets 

De adviesronde levert commentaar op. Dit commentaar wordt verzameld in een commentaartabel per 

hoofdstuk en in volgorde (op basis van regelnummering). Het projectteam formuleert voor elk 

commentaar een reactie, en schakelt waar nodig de betreffende richtlijngroep in. Als alle reacties 

bekend zijn overlegt de trekker van de richtlijngroep met de voorzitter van de werkgroep of er 
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onderwerpen bij zijn, die bespreking in de werkgroep nodig maken. Van deze onderwerp wordt per 

hoofdstuk een inventarisatie gemaakt. 

Van de praktijktoets wordt een verslag gemaakt, met een inventarisatie van voorgestelde aanpassingen 

van de richtlijn, op basis van die praktijktoets. 

De resultaten van praktijktoets en adviesronde worden in een werkgroepbijeenkomst, aan het einde van 

deze fase, besproken. In het verslag van de bijeenkomst wordt vastgelegd welke aanpassingen in de 

richtlijn en nevendocumenten nodig zijn. Het projectteam voert die aanpassingen door. Die 

aanpassingen leiden dan tot de 'Concepten ten behoeve van de formele commentaarfase van 

Onderbouwing, Richtlijn, Samenvattingskaarten en flow-charts'. 

Ten slotte wordt in deze fase de formele commentaarfase uitgevoerd. In deze fase worden de 

concepten breed verspreid en openbaar gemaakt. Aan alle betrokken partijen wordt gevraagd om 

commentaar te leveren. In feite kan ieder die dat wil in deze fase commentaar leveren. De wijze waarop 

de concept-producten worden aangeboden, wordt hier voorbereid en "start-klaar" gemaakt. 

Resultaten van de Adviesronde en Praktijktoets: 

1) Verslag van de praktijktoets met een lijst van voorgestelde aanpassingen aan de concept-

documenten; 

2) Commentaartabel met voorgestelde aanpassingen; 

3) Werkgroepbijeenkomst met besluiten over aanpassingen op discussiepunten (door trekker 

richtlijngroepen en voorzitter geïnventariseerd op basis van de commentaartabel); 

4) Concepten ten behoeve van de formele commentaarfase van Onderbouwing, Richtlijn, 

Samenvattingskaarten en flow-charts';  

5) Formele constultatieronde is start-klaar. 

 

4. Formele commentaarfase  

Alle partijen hebben 8 weken de tijd om hun commentaren te formuleren. Zij doen dat op aan hen 

verstrekte commentaartabellen. Zij geven daarbij aan het pagina- en regelnummer, hun commentaar, 

hun argumenten daarvoor en een voorstel tot aanpassing van de tekst. 

De procedure is vervolgens gelijk aan die van de adviesronde: het commentaar wordt verzameld in een 

commentaartabel per hoofdstuk en in volgorde (op basis van regelnummering). Het projectteam 

formuleert voor elk commentaar een reactie, en schakelt waar nodig de betreffende richtlijngroep in. 

Als alle reacties bekend zijn, overlegt de trekker van de richtlijngroep met de voorzitter van de 

werkgroep of er onderwerpen bij zijn, die bespreking in de werkgroep nodig maken. Van deze 

onderwerp wordt per hoofdstuk een inventarisatie gemaakt. 

De resultaten de formele commentaarfase worden in een werkgroepbijeenkomst, aan het einde van 

deze fase, besproken. In het verslag van de bijeenkomst wordt vastgelegd welke aanpassingen in de 
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richtlijn en nevendocumenten nodig zijn. Het projectteam voert die aanpassingen door. Die 

aanpassingen leiden dan tot de 'Concepten ten behoeve van de Autorisatiefase van Onderbouwing, 

Richtlijn, Samenvattingskaarten en flow-charts'. 

 

Resultaten van de Formele Commentaarfase: 

1) Commentaartabel per hoofdstuk met voorgestelde aanpassingen; 

2) Werkgroepbijeenkomst met besluiten over aanpassingen op discussiepunten (door trekker 

richtlijngroepen en voorzitter geïnventariseerd op basis van de commentaartabel); 

3) Concepten ten behoeve van de autorisatiefase van Onderbouwing, Richtlijn, 

Samenvattingskaarten en flow-charts';  

 

5. Autorisatiefase 

We stellen voor dat benadert worden voor autorisatie van de richtlijn en nevenproducten: 

 NVAVG 

 NIP 

 NVO 

 V&VN 

 NVvP 

 NVLF 

 NVGZP 

Omdat ook de instellingen een belangrijke rol spelen, stellen we voor dat ook de VGN de richtlijn 

autoriseert. Ook ouderverenigingen worden gevraagd om de richtijn te autoriseren. 

Omdat de Richtlijn en nevenproducten via een zorgvuldige route zijn samengesteld, en er in een eerder 

stadium, ook aan de autoriserende partijen is gevraagd om commentaar te leveren, wordt de 

autorisatiefase vooral gebruikt om na te gaan of het product is ontwikkeld conform het door deze 

partijen in dit voorstel vastgelegde proces. 

De autorisatiefase is dus niet bedoeld om nieuwe inhoudelijke punten naar voren te brengen. 

Resultaten van de Autorisatiefase: 

1) Vastgestelde en geautoriseerde eindproducten, geschikt voor publicatie en verspreiding. 
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8. Tijdspad 

Voor het gehele traject, tot en met de autorisatiefase, zijn 104 weken gepland:  

 

1. Voorbereidingsfase 

1a. Procedureel   8 weken  

1b. Inhoudelijk   12 weken 

2. Ontwikkelfase   52 weken 

3. Adviesronde en Praktijktoets  12 weken 

4. Formele commentaarfase  12 weken 

5. Autorisatiefase     8 weken 

Na autorisatie volgt de fase van publicatie, verspreiding en implementatie.  Die fase is vooralsnog niet 

opgenomen in dit voorstel, en kosten hiervoor zijn niet begroot. 

 


