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Het TAVG digitaal laten gaan en de papieren versie stoppen? 
Naomi van den Broek stelde deze vraag al in het ‘van de 
redactie’ in het juni nummer. Die vraag werd actueel toen 
we het kostenplaatje van het vorige (december)nummer 
zagen. Natuurlijk ging het hier om een superdik nummer, 
dus zo verwonderlijk was dat niet. Maar toch, waarom 
dan toch blijven hangen aan een papieren tijdschrift?  
Voor mij persoonlijk is de lol van het werken als redactielid 
het daarna uit de brievenbus halen van een tastbaar  
resultaat. Maar een digitaal tijdschrift heeft toch ook  
voordelen. Elk artikel is dan als pdf apart te downloaden en 
kan gemakkelijker gedeeld en verspreid worden via sociale  
media. Hiermee kun je je bereik behoorlijk groter maken. 
Met een artikel over AVG en daklozen hebben we  
bijvoorbeeld vorig jaar een experiment uitgevoerd, dat 
uitstekend is bevallen. Het interview wat Petra Noordhuis 
had met Michiel Vermaak is op sociale media geplaatst en 
heeft ongeveer 9000 hits gehad! 

In dit nummer met drie medisch-inhoudelijke artikelen 
weer variatie in de onderwerpkeuze. Als eerste een over-
zicht van gedrag bij syndromen door Sylvia Huisman, met 
de nadruk op zelfverwondend gedrag en het beoordelen 
van gedrag en op het beoordelen van gedrag. Dit naar 
aanleiding van haar recente promotie. En vervolgens de 
resultaten van het gebruiken van observatie-instrumenten 

voor de beoordeling van geneesmiddel-geïnduceerde 
extrapiramidale bijwerkingen bij mensen met een  
verstandelijke beperking. Gerda de Kuijper vergeleek een 
vijftal observatie schalen met betrekking tot de bruik-
baarheid binnen de VG-wereld en probeerde de beste 
te kiezen. Rianne Steenbergen onderzocht bij negen 
zorgorganisaties in noord Nederland die mensen met een 
verstandelijke beperking ondersteunen op welke manier 
zij zich kwijten van hun taak om een gezonde leefstijl van 
hun cliënten te stimuleren. Uit haar onderzoek blijkt dat er 
op dit punt nog heel wat te verbeteren valt. 

Het tweede nummer dit jaar zal als de planning goed loopt 
helemaal gevuld worden door een ‘gastredactie’ van uit 
de Leerstoel Geneeskunde voor mensen met verstandelijke 
beperkingen van het UMC St Radboud te Nijmegen,  
afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. We zijn erg benieuwd 
welke ontwikkelingen en resultaten zij ons gaan bieden.

Op de valreep kwam bij het ter perse gaan van dit nummer 
het bericht dat een artikel over het voorkomen van lage 
melatonine spiegels bij moeders met een kind met een 
autisme spectrum stoornis en verstandelijke beperking is 
geaccepteerd door Research in Developmental Disabilities. 
Wij zullen er in het derde nummer van het TAVG  
uitgebreid op terugkomen. 

Van de redactie 

Redactioneel

Sinds de vorige editie van het TAVG heeft de Eerste Kamer 
de Wet zorg en dwang behandeld. Deze zal niet per  
1 januari 2019, maar per 1 januari 2020 de Wet BOPZ  
vervangen. De ingangsdatum voor de extramurale zorg  
via de Zorgverzekeringswet is ook verplaatst naar  
1 januari 2020.

Hierbij wil ik allen die zich voor deze trajecten voor de 
NVAVG (blijven) inzetten bedanken. In onze eerdere zoek- 
tocht naar bestuursleden werd het duidelijk dat veel AVG’s  
al dan niet namens de NVAVG betrokken zijn in een werk-
groep, commissie of in andere vorm zich inzetten voor het 
vak van de AVG en zorg voor mensen met een verstan-
delijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, erfelijke 
en aangeboren aandoeningen. Ook dank en waardering 
naar deze AVG’s voor hun inzet. Soms komt deze inzet 
door bijvoorbeeld het aflopen van een maximale termijn 

tot een einde of wordt extra hulp gezocht. Namens deze 
AVG’s wil ik hun oproep extra onder de aandacht brengen.
Er worden AVG’s gezocht, namelijk een lid van het bestuur 
van de Liga tegen Epilepsie en een lid voor de redactieraad 
voor de te ontwikkelen App van een toetsingsinstrument/
beoordelingsinstrument voor de kwaliteit van voorschrijven 
van psychofarmaca.
 
Ook enkele commissies en werkgroepen van de NVAVG 
hebben vacatures. Deze zijn terug te lezen op onze  
website: http://nvavg.nl/vacatures-intern/
 
Op 16 maart zal de beleidsconferentie over het meerjaren-
beleidsplan van de NVAVG plaatsvinden. Tijdens de ALV 
op 13 april komen we hierop terug. Na de ALV is er een 
studiemiddag in samenwerking met SEIN, met als thema 
epilepsie. We hopen u op deze dag ook te zien! 

Van de voorzitter
Matijn Coret, AVG en voorzitter NVAVG 

Wiebe Braam, AVG (niet meer praktiserend)
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Kortgeleden kreeg ik een email van een  
onbekend meisje, dat informatie van mij  
wilde over (over)prikkeling bij verstandelijk  
gehandicapten. Het korte, tweeregelige,  
mailtje maakte mij wel nieuwsgierig en ik 
nodigde haar uit voor een gesprekje. Ze bleek 
dezelfde vraag aan Mathilde Mastebroek,  
onze coördinator onderwijs, gesteld te hebben, 
dus we combineerden ons gesprek.

Wat bleek? De vragensteller was eerstejaars geneeskun-
destudent in Nijmegen. Haar zus, nu in de puberleeftijd, 
had een bekend syndroom, met verstandelijke beperking 
en comorbiditeit. Zij was altijd erg bang voor dokters en 
tandartsen en het was een crime als zij behandeld moest 
worden. De vraag van de student was of daar niet iets aan 
gedaan kon worden. Ze wilde zelf wel iets ontwikkelen.

De patiënt staat centraal
Het geneeskunde curriculum in Nijmegen is recent  
(studiejaar 2015-2016) gewijzigd. Erg aantrekkelijk, vind ik.  
Ik heb er de studiegids maar eens op nageslagen.  
Centraal in het onderwijs staat vanaf het begin de patiënt. 
Studenten werken vaak in groepjes, want samenwerken 
is een belangrijke vaardigheid. En ook vanaf het begin 
mogen ze een patiënt kiezen die ze gedurende het hele  
bachelortraject blijven vervolgen. Dat kunnen ook  
patiënten met verstandelijke beperkingen zijn.

In jaar 1 hebben de kwartalen spannende bloktitels: 
1.  verwondering; 
2.  nature and nurture;
3.  homeostase en 
4. aanval en verdediging.

Innovatieproject Get Real!
Het eerste kwartaal richt zich breed op wetenschappelijke 
ontwikkeling, communicatievaardigheden en werken 
in een team. Het tweede gaat over erfelijke aanleg,  
gezondheidsgedrag en professionaliteit. In het derde  
komen metabolisme, farmacotherapie en toxiciteit aan 
bod, en het laatste focust op immuunsystemen,  
ontstekingen, resistentie, en gaat daarnaast in op moreel 
beraad. Daarnaast zijn er blokoverstijgende activiteiten  
per jaar. In jaar 1 is dat een innovatieproject.

Bij dat laatste hoorde de vraag van dit meisje. In groepjes 
van drie tot vijf personen werken de eerstejaarsstudenten 
geneeskunde samen met de eerstejaars biomedische 
wetenschappen (BMW) aan een innovatieproject, dat de 
titel heeft: Get Real!. 

Al ergens rond de zomervakantie zijn allerlei contacten 
van het Radboudumc aangeschreven door de organisatie 
van dit onderwijsonderdeel, met een uitnodiging om 
zich te melden als ze een vraag naar innovatie hadden 
en een groepje studenten wilden begeleiden. Daarnaast 
mochten studenten zelf ook organisaties benaderen met 
deze vraag, als ze iets specifieks zochten dat (nog) niet 
beschikbaar was. 

Tijd in ruil voor jonge denkkracht
In de wervende brief is het mooi verwoord: degene die 
intekent moet enkele uren per maand investeren in  
begeleidingstijd van de studenten en krijgt er een massa 
jonge denkkracht voor terug. Goeie deal, denk ik dan.  
De bedoeling is dat de studenten in teamverband een  
prototype van een innovatie in de gezondheidszorg  
bedenken waar mensen behoefte aan hebben.

Haar team- ze had helaas nog even niet bedacht dat ze 
beter met zijn allen, in haar geval vier personen, had  
kunnen komen, had bedacht dat ze twee basisvragen 
hadden: de eerste was expertise op het gebied van  
verstandelijke beperkingen, en het tweede was (meer  
technische) expertise op het gebied van revalidatietech-
nieken. Wat mooi dat zij, gedreven door haar persoonlijke 
ervaringen, haar medestudenten zo ver kreeg om aandacht 

Get Real!
Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk
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te hebben voor deze patiëntengroep. De studenten kenden 
het specialisme AVG nog niet. De student ging weg met 
voldoende informatie en uitnodigingen om met een AVG 
mee te lopen. We gaan ervan uit dat we haar (en haar 
teamgenoten) terug zien. Zij komt er wel.

Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk
Emeritus Hoogleraar Geneeskunde voor mensen met 
verstandelijke beperkingen
Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen
Henny.lantman@radboudumc.nl 

Ze woont in haar eigen 
appartementje.  
Het appartementje 
doet een beetje raar 
aan, realiseer ik me 
nu ik dit opschrijf. Het 
is knus maar ook een 
beetje kunstmatig.  
Alsof het een kamer 

uit een folder van de Ikea is. Alleen in  
de avond is er begeleiding voor haar.  
De begeleiders koken dan samen met de  
andere bewoners, die ook allemaal in een  
eigen appartementje wonen in het complex.  
In de ochtend doet iedereen alles zelf. 

De begeleiding maakt zich zorgen om haar. 
Ze weegt te weinig en ondanks dat ze regelmatig  
’s avonds twee keer opschept, wil ze nauwelijks  
aankomen. Heeft ze misschien een eetstoornis? Haar  
gebit is erg slecht. De laatste keer dat ze bij de tandarts 
was had ze meer dan tien gaatjes. Daarnaast was  
opgevallen dat haar zelfzorg soms wat te wensen  
overlaat. Dan is ze wel onder de douche geweest maar 
heeft ze haar haren niet met shampoo gewassen.

Als ik binnenkom zie ik al dat ze erg gespannen is. 
Ik ga naast haar op de bank zitten en zeg dat ik de 
tekening boven de tafel zo mooi vind. Ze vertelt dat ze die 
zelf gemaakt heeft in het atelier waar ze werkt. Het is een 
tekening van een panter. Ze vertelt dat ze tekeningen op 
de computer zoekt, uitprint en die dan met carbonpapier 
overtrekt en inkleurt. Een minimaal beetje minder gespannen 
laat ze me wat andere tekeningen zien die in een map 
zitten. Stuk voor stuk tekeningen die ze heeft overgetrok-
ken en ingekleurd. Een raar mengelmoesje van verschillende 
tekeningen, maar allemaal met potlood ingekleurd. 

Als ik haar vraag of ze weleens zelf wat verzint om te  
tekenen pakt ze een tekening uit de map en vertelt dat 

het flatgebouwen zijn en dat ze die zelf met liniaal  
heeft getekend. Ik zie een soort staafdiagram dat afloopt 
van de ene kant van het papier naar de andere kant.  
De lucht is egaal groen en de staven zijn elk een andere 
kleur. Ik had er geen flat in gezien als ze het er niet  
bij had gezegd. 

Als ze de map weg legt vallen er wat kleine  
papiertjes uit. 
Het zijn strookjes papier met ontelbare kleine streepjes 
van steeds een ander kleurpotlood. Het doet me denken 
aan een schilderij van Mondriaan, maar dan in kleur. Het 
zijn de oefenpapiertjes waarop ze de kleuren test voordat 
ze gaat inkleuren, vertelt ze. Eigenlijk zijn dat de mooiste 
tekeningen, denk ik bij mezelf.

Als we het over haar gewicht hebben,  
zegt ze dat ze dat niet zo erg vindt. 
Ze heeft er geen last van. In de ochtend en middag heeft 
ze gewoon geen trek. Ze is wel vaak erg gespannen. Ook 
in de ochtend. Het lukt haar dan niet om rustig te gaan 
zitten om wat te eten. Vaak vergeet ze dan ook tanden 
te poetsen. Soms is ze zo gespannen dat ze zelfs misselijk 
wordt. Dat was ook vandaag zo, omdat ik bij haar op 
bezoek zou komen. Nu we met elkaar praten gaat het al 
wat beter, zegt ze.
 
We spreken af dat ze in de ochtend een stappenplan 
krijgt om uit te voeren. 
Daar staat punt voor punt alles in wat ze ’s ochtends moet 
doen. Die punten kan ze stap voor stap volgen, net als 
bij het natekenen. Ondanks dat ze zelfstandig overkomt, 
denk ik dat het alleen wonen best ingewikkeld is voor 
haar. Daarnaast gaan we haar helpen met oefeningen en 
een beetje medicatie om wat minder gespannen te zijn. 
Ik ben benieuwd hoe het met haar gaat als ik haar de 
volgende weer zie…

Meer columns van Michiel zijn te lezen op 
www.jouwdokter.nl  

Compositie 10 in kleur
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Achtergrond
Bij ruim de helft van de mensen met een verstandelijke 
beperking kan tegenwoordig een genetische oorzaak 
worden gevonden. Door te kijken naar kenmerken, 
verschillen en overeenkomsten bij een groep mensen met 
dezelfde genetische oorzaak en die te vergelijken met 
een groep mensen met een andere genetische oorzaak, 
is onze kennis over lichamelijke eigenschappen en over 
gezondheid en ziekte de afgelopen decennia exponentieel 
toegenomen. Via eenzelfde benadering kunnen we door 
bestuderen van genetische syndromen ook veel leren over 
ontwikkeling en gedrag. 

Dat was ook de gedachtegang in het proefschrift over 
zelfverwondend gedrag bij het Cornelia de Lange syndroom 
(CdLS) en tevens de insteek van het symposium  
Genetische syndromen: interdisciplinaire samenwerking 
noodzakelijk! Het symposium vond plaats ter gelegenheid 
van de verdediging van het proefschrift With the body in 
mind. Twee review artikelen in dat proefschrift illustreren 
hoe tot nu toe onderzoek is verricht naar zelfverwondend 
gedrag bij genetische syndromen en hoe  
gedragsonderzoek is verricht bij CdLS.

Zelfverwondend gedrag bij genetische syndromen
Huisman SA, Mulder PA, Kuijk J, Kerstholt M, van Eeghen 
A, Leenders A, van Balkom IDC, Oliver C, Piening S,  
Hennekam RC. Self-injurious behavior. Neurosci Biobehav 
Rev. 2018; 84:483-491.

Zelfverwondend gedrag (ZVG) komt vaak voor bij mensen 
met een verstandelijke beperking (VB). Ernstig ZVG kan 
een verwoestende invloed hebben op het dagelijks leven 
en kan levensbedreigende beschadiging van het lichaam 
tot gevolg hebben. 

Literatuuronderzoek laat zien dat er verschillende definities 
voor zelfverwondend gedrag (ZVG) worden gebruikt. Een 
eenduidige definitie is echter belangrijk voor patiëntzorg 
en wetenschappelijk onderzoek. Op basis van een analyse 
van de gebruikte definities, stellen we de volgende definitie 
voor: ‘onopzettelijk, repetitief gedrag dat leidt tot zelf 
toegebrachte, aantoonbare beschadiging van het lichaam, 

zonder de intentie van suïcide of seksuele bevrediging. 
Het gedrag heeft de neiging tot persisteren.’ De ernst van 
ZVG wordt bepaald door gevolgen als lichamelijke bescha-
diging en problemen voor het dagelijks functioneren. ZVG 
bij syndromen kan beschreven en gemeten worden aan de 
hand van karakteristieken zoals prevalentie, ontstaansleef-
tijd, topografie (vorm, plaats, aantal betrokken lichaams-
delen) en chronografie (frequentie, duur, intensiteit).

In dit literatuuronderzoek naar de fenomenologie van ZVG 
bij een groep mensen met VB e.c.i. en bij mensen met 
genetische syndromen, zetten we de karakteristieken van 
ZVG tussen deze etiologisch verschillende syndromen op 
een rijtje. Van twaalf genetisch syndromen waren in de  
literatuur karakteristieken beschreven: Angelman Syndroom 
(AS), Cornelia de Lange Syndroom (CdLS), Cri du Chat 
Syndroom (CdCS), Down Syndroom (DS), fragile X 
Syndroom (fraX), Lesch-Nyhan Syndroom (LNS), Lowe syn-
droom (LS), Prader-Willi Syndroom (PWS), Rett Syndroom 
(Rett), Smith-Magenis Syndroom (SMS), Tubereuze Sclerose 
Syndroom (TSC), en Williams-Beuren Syndroom (WBS). 

De prevalentie van ZVG bij CdLS ligt tussen 55-60% en de 
ontstaansleeftijd tussen 4-8 jaar. Hoewel bij CdLS veel ZVG 
vormen vóórkomen, lijkt het met de hand op gezicht en 
hoofd slaan het meest typisch. ZVG bij CdLS houdt vaak 
lang aan en neigt naar chroniciteit. Bij mensen met VB 
e.c.i. is beschreven dat ZVG in 62% langer dan 2 jaar aan-
houdt, in 71% langer dan 7 jaar en in 84% langer dan 18 
jaar. De kans op het aanhouden van ZVG is groter bij een 
jongere ontstaansleeftijd en wanneer het hoofd betrokken 
is bij het ZVG. Het relatieve risico op ZVG neemt toe tot 
30-40 jaar en neemt weer af na het 50e levensjaar.

Figuur 1: Fenomenologie van zelfverwondend gedrag bij 
genetische syndromen, VB e.c.i. en autisme (ASD). 
a. Prevalentie. 
b. Ontstaansleeftijd. 
c.  Topografieën. Sommige topografieën zijn aangemerkt 

als karakteristiek bij sommige syndromen; dit is  
gebaseerd op zowel het literatuuronderzoek als  
praktijkervaring, maar kon niet statistisch worden  
aangetoond vanwege de kleine aantallen. 

Gedrag bij genetische syndromen
Sylvia Huisman, AVG Prinsenstichting/AMC, 
Paul Mulder, orthopedagoog/promovendus Autisme Team Noord-Nederland, Jonx, Lentis, 
Raoul Hennekam, hoogleraar Kindergeneeskunde en Translationele genetica AMC
Ingrid van Balkom, kinder- en jeugdpsychiater Autisme Team Noord-Nederland, Jonx, Lentis
Sigrid Piening, senior onderzoeker Autisme Team Noord-Nederland, Jonx, Lentis
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Figuur 1a

Figuur 1b
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Bij een aantal genetische syndromen ligt de prevalentie 
van ZVG veel hoger dan bij de groep mensen met VB e.c.i. 
(10-30%). Vergelijking van ZVG-karakteristieken als  
prevalentie, ontstaansleeftijd en topografie laat opvallende 
verschillen tussen genetische syndromen zien. Dit pleit 
voor een genetische invloed bij de oorsprong en de 
ontstaanswijze van ZVG. Elk genetisch syndroom wordt 
veroorzaakt door een mutatie in een ander gen. Dit maakt 
het mogelijk om verschillende ‘pathways’ te ontdekken 
die tot ZVG kunnen leiden. Een van de hypotheses is dat 
de betrokken genen meerdere functies kunnen hebben: 
een functie die het genetisch syndroom veroorzaakt en 
een andere functie die ZVG veroorzaakt. 

Tot op heden zijn genetische of somatische determinanten 
van ZVG echter nauwelijks onderzocht. In een hele kleine 
fractie van de onderzoeken naar ZVG is een genetische 
diagnose moleculair bevestigd. In een vergelijkbaar 
minutieus deel is lichamelijk onderzoek verricht. 
Gedragswetenschappers hebben aangetoond dat ZVG 
geassocieerd is met factoren zoals ernst van de verstande-
lijke beperking, autisme en stereotiepe bewegingen. Ook 
werd duidelijk dat er een wisselwerking is tussen ZVG, 
sociale omgang en omgeving. ZVG kan ook een signaal of 
uiting zijn van pijn. Geïntegreerde studies naar genetische, 
lichamelijke en gedragsfactoren zijn nog niet verricht. 
Interdisciplinair, longitudinaal onderzoek naar ZVG bij 
syndromen en de genen die deze syndromen veroorzaken, 

zal ons inzicht kunnen geven over de rol van genetische 
factoren in oorzaken en ontstaanswijzen van ZVG, maar 
ook een stap voorwaarts betekenen voor ‘targeted’  
interventies en preventie.

Gedragsonderzoek bij Cornelia de Lange syndroom
Mulder PA, Huisman SA, Hennekam RC, Oliver C, van 
Balkom I, Piening S. Behaviour in Cornelia de Lange 
syndrome: a systematic review. Dev Med Child Neurol 
2017;59:361-6.

Gedragsonderzoek voor een beter begrip van gedrag 
bij genetische syndromen, zoals het Cornelia de Lange 
syndroom (CdLS), begint bij nauwkeurige beschrijving en 
zorgvuldige beoordeling van gedrag. In dit literatuuron-
derzoek keken we hoe gedrag bij CdLS werd bestudeerd. 
We bestudeerden de literatuur over gedragsonderzoek 
naar zelfverwondend gedrag, autisme en/of cognitie 
bij mensen met CdLS. We includeerden 43 artikelen 
en brachten in kaart hoe het gedragsonderzoek was 
uitgevoerd. De meeste deelnemers met CdLS hebben een 
ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking (VB). 
In slechts 7 studies wordt gebruik gemaakt van direct 
assessments om cognitie te bepalen. Veelal gebeurt dit 
op basis van een vragenlijst of klinische schatting. Een ge-
netisch bevestigde diagnose is in slechts 6 studies (14%) 
gerapporteerd. Onderzoeksmethodes en kwaliteit van de 
onderzoeken verschillen sterk, evenals de manier waarop 

Figuur 1c
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autisme wordt beoordeeld en ingedeeld. ZVG wordt 
gerapporteerd in 15 artikelen. In 21 artikelen worden 
lichamelijke aandoeningen vermeld, met name problemen 
met zien en horen, en afwijkingen aan de ledematen. In 8 
studies (19%) worden alleen vragenlijsten gebruikt, in 34 
onderzoeken (79%) 2 of meer methodes (bv. vragenlijst, 
interview en/of observatie) en in 14 studies (33%) worden 
deelnemers door de onderzoeker zelf onderzocht.

Vergelijking van de diverse onderzoeksresultaten is niet 
mogelijk, vanwege de verschillen in onderzoeksmetho-
des. Daarnaast is het moeilijk om passende betekenis te 
verlenen aan gepresenteerde data. Zo is het bijvoorbeeld 
lastig om autismekenmerken, die worden gescreend op 
basis van een vragenlijst, te onderscheiden van gedrag 
dat voortkomt uit de mate van VB. Een persoon met een 

(ernstige) VB kan o.b.v. een vragenlijst voldoen aan de  
diagnostische criteria voor autisme, terwijl zijn/haar gedrag 
adequaat is in perspectief van het ontwikkelingsniveau.
Om gedrag goed te kunnen onderzoeken en interpreteren 
is onderzoek nodig waarbij vragenlijsten en directe  
in-persoon assessments worden gecombineerd. We stellen 
daarom voor om naast genetisch onderzoek, een  
standaard set aan testen en instrumenten in te zetten voor  
onderzoek naar cognitie, adaptief functioneren, sensorische 
prikkelverwerking, autisme, ZVG, lichamelijke en zintuig-
beperkingen, mate van ondersteuning, en leefomgeving. 
Zo zullen we beter in staat zijn om gedrag bij mensen met 
een verstandelijke beperking en een zeldzaam syndroom 
te leren begrijpen tegen de achtergrond van de  
genetische diagnose en het niveau van ontwikkeling  
en van functioneren. 

Tabel I: Recommended assessment methods in (rare) syndromes

Outcome measure Assessment/characteristics

Cognition
Adaptive functioning
Autism spectrum disorder (characteristics)

Sensory processing
Self-injurious behavior

Physical characteristics
Medication
Context of daily life

Bayley-III, Wechsler (Nonverbal) Scale of Ability
Vineland Adaptive Behavior Scales
Autism Diagnostic Observation Schedule,Autism Diagnostic Interview-Revised, 
Social Communication Questionnaire
Sensory Profile
Behavior Problems Inventory, direct assessment and/or observation,
Challenging Behavior Interview
Vision, hearing, mobility (e.g. Wessex scale), physical evaluation
Label, indication, doses, effect
Environment (e.g. developmental history, residence), support (e.g. speech therapy, 
pediatrician)

Discussie
Somatisch onderzoek bij genetische syndromen heeft de 
afgelopen decennia een buitengewoon grote en snelle 
vooruitgang geboekt. Betere classificatie van kenmerken 
en aandoeningen, toegenomen mogelijkheden van de 
moleculaire genetica en geavanceerde functionele studies 
hebben synergistisch een bijdrage geleverd aan een  
ongekende vooruitgang in kennis en zorg. 

De focus van vragen van ouders en begeleiders van cliënten 
met een genetisch syndroom, ook in de spreekkamer van 
de AVG, verschuift steeds meer naar ontwikkeling en  
gedrag. Ook over ontwikkeling en gedrag kunnen artsen 
en gedragswetenschappers veel leren door het  
gezamenlijk bestuderen van genetische syndromen. 

De afgelopen decennia hebben gedragsstudies in genetische 
syndromen het belang hiervan bewezen. Gedragson-
derzoek bij mensen met genetische syndromen kent 
verschillende invalshoeken. Zo kunnen artsen en gedrags-
wetenschappers systematisch het gedrag onderzoeken bij 

mensen bij wie we zeker weten dat ze hetzelfde hebben, 
juist omdat ze andere, opvallende kenmerken delen, 
namelijk een syndroom. Of ze kunnen extreme fenotypes 
onderzoeken: gedrag dat dermate uitzonderlijk is, dat 
individuen die het gedrag vertonen, dezelfde genetisch 
bepaalde eigenschap hebben. Voorbeelden zijn ‘eye-gaze 
aversion’ bij fragiele X syndroom, hyperfagie bij Prader-
Willi syndroom, de lachbuien bij Angelman syndroom en 
het handenwringen bij Rett syndroom. Daarnaast kunnen 
onderzoekers gebruik maken van omgekeerde genetica: 
zoeken naar veranderingen in dezelfde genen in een 
groep individuen ongeacht hun gedrag, en ontleden 
het gedrag van de individuen met dezelfde gen 
veranderingen. 

Door nauwere samenwerking tussen de medische en 
sociale wetenschappen nemen de interesse in somatische 
substraten van gedrag, maar ook de mogelijkheden om 
die te ontrafelen, verder toe. Gedrag is veel complexer 
dan somatiek. Mede daarom is ook het toepassen van 
classificatiesystemen voor gedrag zo lastig.  

Voor referenties zie full text artikelen.
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Door elementen van gedrag bij mensen met een vastge-
stelde genetische diagnose zo nauwkeurig mogelijk te 
beschrijven, kunnen artsen en gedragswetenschappers 
die analyseren in relatie tot de genetische diagnose. Het is 
heel wel mogelijk dat hierdoor de vigerende classificatie-
systemen drastisch zullen moeten worden herzien. 
Interdisciplinaire samenwerking is cruciaal om gedrag te 
ontleden. De samenwerking vereist dat de medische en 
gedragswetenschappers hetzelfde doel hebben, dezelfde 
taal spreken, samen kijken en beschrijven, samen kenmer-
ken en patronen herkennen en samen analyseren. Net als 
bij de somatiek, zal gedragsonderzoek door een integrale 
benadering een vlucht kunnen nemen door een betere 
classificatie van kenmerken en ook gebruik te maken van 
de mogelijkheden van de moleculaire genetica, en  

Samenvatting
•  Dit artikel is een bewerking van de publicatie ‘Assess-

ment of drug-associated extrapyramidal symptoms 
people with intellectual disability; a comparison of an 
informant-based scale with clinical rating scales’; G. de 
Kuijper & P.J. Hoekstra, Journal of Clinical Psychophar-
macology: 2016; (36)508-512.

•  De beoordeling van geneesmiddel-geïnduceerde 
extrapiramidale bijwerkingen (EPS) kan moeilijk zijn bij 
mensen met een verstandelijke beperking (VB) en er is 
een gebrek aan betrouwbare meetinstrumenten. De 
Matson Evaluation of Drug Side Effects Scale (MEDS) 
is een Engelstalige, gevalideerde informanten-schaal, 
die ingevuld wordt op grond van observaties door 
begeleiders. Het gebruik van dit instrument zou kun-
nen bijdragen aan een grotere betrouwbaarheid van 
beoordelingen door AVG.

geavanceerde functionele studies. Daardoor zullen artsen 
en gedragswetenschappers niet alleen in staat zijn het 
gedrag bij mensen met genetische syndromen beter te 
begrijpen, maar ook om de moleculaire mechanismen te 
ontdekken en daarmee mogelijkheden voor ‘targeted’ 
interventies: ‘personalized medicine’. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft ons de afgelopen  
dertig jaar al veel geleerd en er is geen glazen bol voor 
nodig om te voorspellen dat de opbrengst van weten-
schappelijk onderzoek de komende dertig jaar hier een 
veelvoud zal zijn. Gedragsonderzoek gaat opwindende 
tijden tegemoet!

Sylvia Huisman: s.a.huisman@amc.uva.nl  

•  We onderzochten of de resultaten van de MEDS 
subschalen voor ernst van dyskinesie, acathisie en 
parkinsonisme overeenkwamen met die van de AVG 
met gebruik van ‘Dyskinesia Identification System 
Condensed User Scale’ (DISCUS) of Abnormal Involun-
tary Movement Scale’ (AIMS) voor dyskinesie, met de 
Barnes Akathisia Rating Scale’ (BARS) voor acathisie en 
met de ‘Unified Parkinson Disease Rating Scale’ /motor 
items (UPDRS) voor parkinsonisme. We vergeleken 
zowel op item niveau als op schaalniveau, waarbij de 
beoordelingen door een AVG als Gouden Standaard 
werden genomen.

•  Daarnaast onderzochten we of er verschil was aan-
gaande de beoordeling van de ernst van dyskinesie 
gemeten met de DISCUS, een voor de doelgroep 
ontwikkelde gevalideerde schaal en gemeten met de 

De beoordeling van geneesmiddel- 
geïnduceerde extrapiramidale bijwerkingen 
bij mensen met een verstandelijke  
beperking; vergelijking van een  
observatie-instrument voor begeleiders 
met klinische schalen ingevuld door AVG
Gerda de Kuijper, AVG en senior onderzoeker



Jaargang 36, M
aart - N

um
m

er 1   11
A

rtikelen

AIMS, een niet doelgroep-specifieke en niet  
gevalideerde schaal. 

•  De overeenkomsten tussen beoordelingen van de 
aanwezigheid en ernst van EPS zoals beoordeeld door 
begeleiders met de MEDS en die van de AVG zoals 
beoordeeld met de AIMS, BARS en UPDRS, of DISCUS, 
BARS en UPDRS waren in hoge mate onvoldoende.  
De MEDS is dus in Nederland nu niet bruikbaar als 
instrument voor onderzoek naar EPS bij mensen  
met een VB

•  Er zijn aanwijzingen dat de DISCUS in de doelgroep 
mensen met een VB een betrouwbaarder instrument is 
dan de AIMS. 

•  Beperkingen in dit onderzoek zijn dat er enige tijd kon 
zitten tussen beoordeling door de begeleider en de 
AVG en de kleine sample, waardoor we significante 
overeenkomsten kunnen hebben gemist. 

•  Scholing van begeleiders en training van AVG wat be-
treft geneesmiddel-geïnduceerde EPS bij mensen met 
een VB is nodig, alsmede validering en onderzoek naar 
betrouwbaarheid van meetinstrumenten.

Inleiding
Mensen met een verstandelijke beperking (VB) gebruiken 
vaak psychofarmaca. Met name antipsychotica worden 
vaak langdurig voorgeschreven1,2. De kans op het ontstaan 
van bijwerkingen in deze doelgroep is groot3, waarbij is 
aangetoond dat extrapiramidale bijwerkingen (EPS) in 
deze populatie vaker voorkomen4. Het is belangrijk dat EPS 
herkend worden, omdat deze het functioneren van een 
persoon kunnen beperken en aanleiding kunnen geven tot 
onrust en ongemak. EPS kunnen zich ook uiten in lastig, 
moeilijk te begrijpen gedrag. Als EPS als oorzaak hiervoor 
niet herkend worden, is er risico op doorgaand gebruik 
van het psychofarmacon met iatrogene schade als gevolg. 
In een studie werd inderdaad aangetoond dat medicatie-
bijwerkingen zich bij mensen met een VB kunnen uiten in 
gedrag en dat voorschrijvers hierop reageerden met dosis-
verhoging of toevoegen van andere psychofarmaca5. 

Onderzoek naar en de beoordeling van EPS bij mensen 
met een VB kunnen worden bemoeilijkt door cognitieve en 
motorische beperkingen. Aanpassing van onderzoeksme-
thode en meetinstrumenten kan nodig zijn. In Nederland 
worden voor zowel de normaal begaafde als VB populatie 
de ‘Abnormal Involuntary Movement Scale’ (AIMS), ‘Barnes 
Akathisia Rating Scale’ (BARS) en ‘Unified Parkinson Disease 
Rating Scale’ (UPDRS)/motorische schaal aanbevolen6. Er 
is een aantal specifieke instrumenten voor gebruik in de 
populatie mensen met een VB ontwikkeld, maar deze zijn 
niet vertaald en in Nederland gevalideerd. Eén hiervan is de 
Matson Evaluation of Drug Side Effects Scale (MEDS) (7). De 
MEDS is een veelomvattende informanten-schaal, die af-
genomen moet worden door middel van een interview van 

een Bachelor professional met een medische achtergrond of 
een HBO niveau verpleegkundige met specifieke kennis op 
het gebied van psychofarmacagebruik bij mensen met een 
VB. De geïnterviewde is de persoonlijk begeleider van de 
cliënt. DE MEDS bestaat uit 90 items verdeeld over negen 
subschalen gericht op de verschillende anatomische en/
of functionele domeinen van het lichaam. De MEDS heeft 
vier neurologische subschalen, waarvan twee, de ‘Central 
Nervous System-Parkinsonism/Dyskinesia’ (CNS-PD) en de 
‘CNS-Behavioral/Akathisia ‘(CNS-BA) de beoordelingen van 
dyskinesie/parkinsonisme respectievelijk gedrag-gerelateerd-
aan-acathisie/acathisie betreffen.

Een andere in de VB populatie gevalideerde schaal is de 
‘Dyskinesia Identification System Condensed User Scale’ 
(DISCUS), die is ontwikkeld om tardieve dyskinesie te 
meten8. In onderzoek is aangetoond dat de MEDS CNS-PD 
convergente validiteit met de DISCUS heeft9.

Omdat de MEDS gebaseerd is op dag-tot-dag observaties 
van de begeleiders zou het wel eens een geschikt instrument 
kunnen zijn als alternatief en/of aanvulling op de moment- 
beoordeling door de artsen tijdens hun onderzoek en 
observatie van EPS bij medicatiecontroles. De bevindingen/
observaties van de begeleiders moeten dan wel 
betrouwbaar zijn (I). Daarnaast wilden we onderzoeken 
of de DISCUS misschien een beter instrument is voor 
beoordeling van dyskinesie dan de AIMS (II).

De hypothese van dit pilot onderzoek was dat de beoorde-
ling van begeleiders wat betreft de ernst van dyskinesie, 
parkinsonisme en acathisie afgenomen met de MEDS 
subschalen CNS-PD en CNS-BA, vergelijkbaar was met die 
van de artsen zoals beoordeeld met hulp van een set in-
strumenten n.l. de AIMS, BARS en UPDRS (AIMS-set) of de 
DISCUS, BARS en UPDRS (DISCUS-set) (I). De beoordeling 
door de AVG werd hierbij als Gouden Standaard genomen. 
De hypothese van doel (II) was dat het voor de beoordeling 
van dyskinesie niet uit zou maken of de AVG gebruik maakt 
van de DISCUS of de AIMS. 

Methodes
Deelnemers en onderzoeksetting
Potentiële deelnemers waren een steekproef van 184 
antipsychotica gebruikers getrokken uit de totale populatie 
antipsychoticagebruikers in een 24/h VB zorg setting met 
medische zorg van AVG en verpleegkundigen. De per-
soonlijk begeleiders van deze 184 potentiële deelnemers 
werden via e-mail uitgenodigd om mee te doen. Van de 89 
begeleiders die wilden meedoen, waren de gegevens van 
71 deelnemers compleet en deze werden in dit onderzoek 
gebruikt. Genoemde redenen om niet mee te doen waren 
voornamelijk tijdgebrek.
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Procedure
Dataverzameling vond plaats door een medisch master 
student in het kader van een wetenschapsstage van 1-10-
2014 tot 1-1-2015. AIMS-set en DISCUS-set werden blind 
gerandomiseerd tussen de deelnemende AVG-en (7 AVG/
AVG i.o. in totaal). 

De MEDS werd vertaald in een ‘forward/backward procedu-
re’. De DISCUS werd niet vertaald. Voor de vergelijkingen in 
deze studie gebruikten we alleen de MEDS Severity scales.
Nadat de student het interview met de persoonlijk bege-
leider had afgenomen en de MEDS had ingevuld, werd 
de cliënt door de eigen AVG onderzocht en vulde deze de 
betreffende schalen in. Hier konden enige dagen tussen 
zitten. De AVG was geblindeerd voor de resultaten van de 
MEDS.

Het was niet nodig om het onderzoek voor te leggen aan 
een METC, omdat onderzoek naar EPS tot de normale 
klinische praktijk behoort.

Schalen/bereik:
MEDS CNS-BP: 0-28; MEDS CNS-BA: 0-16; AIMS: 0-36 
(items ‘is zich bewust van onwillekeurige bewegingen’ en 
de items over de gebitsstatus zijn beide niet meegeteld); 
BARS: 0-11 (item ‘heeft last van de gevoelens van onrust’ 
niet meegeteld); UPDRS: 0-16 (alleen vier items over rust- 
en actietremor, en brady- en hypokinesie van de motori-
sche schaal genomen); DISCUS: 0-60 (alleen motor items 
genomen). 

Analyses
We gebruikten univariate regressie analyses om associaties 
te onderzoeken tussen ernst van symptomen gemeten 
met de MEDS en gemeten met de AIMS-set of DISCUS-set, 
zowel op item niveau (zie tabel 1) als op schaal niveau met 
de MEDS als onafhankelijke variabele.
We converteerden de scores van de DISCUS en AIMS naar 
één ‘Dyskinesie schaal’ vanwege het verschil in bereik. In 
een regressie analyse met Dyskinesie score als afhankelijke 
en groepen van AIMS-set/DISCUS-set als onafhankelijke 
variabele, waarbij we corrigeerden voor verschillen tussen 
beide groepen, toetsten we de hypothese dat de variabele 
AIMS/DISCUS géén significant verband zou hebben met 
de Dyskinesie score. Een p-waarde van <0.05 werd als 
significantie niveau genomen.

Resultaten
Sample kenmerken
Van de 71 deelnemers was 70% man, de gemiddelde leef-
tijd was 50,2 jaar, 17% had een lichte, 36% een matige, 
37% een ernstige en 10% een zeer ernstige verstandelijke 
beperking. SSRI’s werden door 22,5%, TCA door 3%, 

mirtazapine door 5,5%, anticholinergica door 1,4% en 
anti-epileptica door 41% als comedicatie gebruikt. De 
gemiddelde dosering van de gebruikte antipsychotica was 
0,67 DDD (SD=0,55).

Verband tussen scores op de MEDS en die op AIMS-set, 
respectievelijk DISCUS-set op item en schaal niveau.
In tabel 2 zijn de significante en trend significante 
associaties tussen items van de MEDS en die van de 
DISCUS, UPDRS en BARS weergegeven. Er waren geen 
significante verbanden op item niveau tussen scores op de 
MEDS CNS-PD en die van de AIMS, en niet op schaal niveau 
tussen die van CNS-PD met [AIMS+ UPDRS] en [DISCUS+ 
UPDRS] respectievelijk. Er was een trend significant 
verband op schaal niveau tussen MEDS-CNS-BA en BARS.
Vergelijking AIMS-set en DISCUS-set wat betreft scores op 
dyskinesie. Tabel 3 laat voor beide groepen de gemiddelde, 
minimum en maximum score van de MEDS, de Dyskinesie 
score (=geconverteerde AIMS en DISCUS scores) en BARS 
scores zien. Om de vergelijking te vergemakkelijken zijn de 
scores van AIMS + UPDRS, van DISCUS + UPDRS en van 
BARS omgezet in het bereik van de MEDS subschalen  
CNS-PD en MEDS CNS-BA respectievelijk.

In een multivariate regressie analyse met als onafhankelijke 
variabelen SSRI gebruik, gemiddelde dosering van antipsy-
chotica, geslacht, leeftijd, ernst van verstandelijke beperking 
en DISCUS-set/AIMS-set met Dyskinesie score als afhanke-
lijke variabele werd gevonden dat er een significant verband 
was tussen de variabele geslacht (vrouwen lagere score) en 
DISCUS-set/AIMS-set (DISCUS–set lagere score) en mate van 
Dyskinesie, waarbij dit model 28% van de variantie voor de 
hoogte van Dyskinesie score verklaarde. 

Discussie
Van de 22 MEDS CNS-PD items (i.e., beoordelingen van 
de ernst van dyskinesie en parkinsonisme op grond van 
observaties van de persoonlijk begeleiders), waren er drie 
geassocieerd met DISCUS-items (i.e., beoordelingen van 
de AVG wat betreft de ernst van dyskinesie), niet één met 
de AIMS en twee met de UPDRS (i.e., beoordelingen van 
de AVG wat betreft de ernst van parkinsonisme). Van de 
acht MEDS CNS-BA items (i.e., beoordelingen van de ernst 
van acathisie op grond van observaties van de persoonlijk 
begeleiders) was er niet één geassocieerd met een item 
van de BARS (i.e., beoordelingen van de AVG wat betreft 
de ernst van acathisie). Ook op schaal niveau werden geen 
associaties tussen beide beoordelingswijzen gevonden. We 
kunnen dus concluderen dat er geen overeenstemming 
bestaat tussen begeleiders en AVG wat betreft de 
beoordeling van EPS bij hun cliënten.
Wat betreft de tweede hypothese, AIMS en DISCUS zijn 
gelijkwaardige instrumenten wat betreft beoordeling van 
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MEDS CNS-PD

abnormale houding  
(stijf, rigide of gebogen)
balans stoornis

motorische coordinatie problemen,
ataxie
akinesie

verstoorde gang
onverwachte schokkende  
bewegingen van benen/armen 

tandradfenomeem
tremoren van handen of voeten
pillen rollen bewegingen in rust

maskergelaat

grimassen/wenkbrauwen  
optrekken/fronzen
oogknipperen

abnormale mondbewegngen

abnormale tong bewegingen

MEDS CNS-BA
motorische onrust of agitatie
heen en weer lopen, of niet stil  
kunnen zitten
gewicht verplaatsen, zittend of  
staand 
hyperactief of chaotisch gedrag

angst of nervositeit

stereotiep gedrag

zelf-verwondend gedrag

aggressie of destructief gedrag

AIMS items 1 tot 9

-  bewegingen onderste 
extremiteit

-  romp bewegingen
-  belemmeringen door 

abnormale bewegingen 
-  globale ernst van  

abnormale bewegingen

- bewegingen van benen
- bewegingen van armen

-  bewegingen bovenste 
extremiteit

-  bewegingen mimische 
spieren

-  bewegingen mimische 
spieren

-  bewegingen lippen en 
rondom de mond

- kaak bewegingen
-  tong bewegingen 
- tong bewegingen 

DISCUS (motor items) 

- retrocollis/torticollis
- schouder/heup torsie

-  Athetose/myokymie vingers/
pols/arm

-  athetose/myokymie
 vingers/pols/arm 
- enkel flexie/
- voet tikken
- teen bewegingen 

- pillen rollen bewegingen

- tics
- grimassen
- oogknipperen

- kauwbeweging/smakken
- rimpelen/zuigen

-  “tong uit de mond”  
bewegingen/ “tong in 
wang duwen”

- tong tremor
-  athetoide/myokyme tong 

bewegingen/tong zijwaarts 
uit de mond

UPDRS items 20, 21, 22, 31

rigiditeit

bradykinesie/
hypokinesie
bradykinesie

rigiditeit
rust tremor

bradykinesia/
hypokinesia

BARS 
subschaal objectieve symptomen
subschaal objectieve symptomen

subschaal objectieve symptomen

globale klinische inschaling van 
acathisie
subjectieve symptomen/bewust  
zijn van rusteloosheid
globale klinische inschaling van 
acathisie
globale klinische inschaling van 
acathisie
globale klinische inschaling van 
acathisie

Tabel 1 MEDS neurologische subschaal items met overeenkomende AIMS, DISCUS, UPDRS, en BARS schalen items

MEDS=Matson Evaluation of Drug Side-effects; CNS-PD=Central Nervous System-Parkinsonism/Dyskinesia; CNS-BA= Central Nervous 

System-Behavioral/Akathisia; AIMS=Abnormal Involuntary Movement Scale; DISCUS=Dyskinesia Identification System: Condensed User 

Scale; UPDRS=Unified Parkinson Disease Rating Scale; BARS=Barnes Akathisia Rating Scale
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dyskinesie door AVG, vonden we dat dyskinesie significant 
hoger gescoord werd met de AIMS dan met de DISCUS. 
Daarbij was beoordeling van dyskinesie met hulp van de 
DISCUS meer in overeenstemming met de MEDS CNS-PD 
dan de beoordeling met de AIMS (zie tabel 3 voor vergelij-
king van de hoogte van de scores). Omdat in onderzoek is 
aangetoond dat er convergente validiteit bestaat tussen de 
MEDS CNS-PD en de DISCUS (9) zou dit een beter instru-
ment kunnen zijn om te gebruiken voor het beoordelen van 
dyskinesie in de populatie mensen met een VB.

Gegeven het feit dat we de beoordeling van EPS door AVG 
als Gouden Standaard hebben genomen, moeten we con-
cluderen dat de begeleiders onvoldoende in staat zijn symp-
tomen van bewegingsstoornissen en –onrust als gevolg van 
psychofarmacagebruik bij hun cliënten kunnen herken-
nen. Een verklaring hiervoor is dat veel begeleiders geen 
medische vooropleiding hebben gevolgd en onvoldoende 

geschoold zijn in indicaties voor en effecten van psychofar-
macagebruik. Aan de andere kant kunnen we twijfelen aan 
de betrouwbaarheid van de beoordelingen van EPS door 
AVG’s, gegeven de verschillen die gevonden zijn tussen re-
sultaten in de AIMS-set en DISCUS-set groepen. Het gebrek 
aan valide instrumenten in de Nederlandse medische VB 
zorg zal hier waarschijnlijk een rol in spelen. Daarnaast is er 
geen verband gevonden tussen MEDS CNS-BA subschaal 
en BARS. Omdat de MEDS ook gedrag gerelateerd aan 
acathisie meet, hebben AVG mogelijk verschijnselen van 
acathisie gemist.

Een beperking van deze pilot studie is dat er enige dagen 
tussen het invullen van de MEDS en de beoordeling door 
de AVG konden zitten. In theorie kan de ernst van EPS in 
de tussentijd veranderd zijn en kan het verschil tussen beide 
beoordelingen werkelijk geweest zijn. Ook was het aantal 
deelnemers laag in verhouding tot het aantal variabelen 

MEDS CNS-PD A

bewegingloos of 
tijdelijke  
verlamming 

verstoorde gang

tremor van handen of 
voeten

grimassen of  
wenkbrauwen  
optrekken/fronzen 

abnormale tong  
bewegingen 

MEDS CNS-BAA

gewicht verplaatsen 
zittend of staand

AIMS B DISCUS B

enkel flexie/tikken 
met voeten

tics

grimassen

“tong uit de 
mond” bewe-
gingen/ “tong in 
wang duwen”

UPDRS B

brady/hypokinesie

rust tremor

BARS B

BARS subschaal 
objectieve 
symptomen

BARS B

ß=0.26
t=2.22
p=0.03
R2 =0.067
ß=0.50
t=3.17
p=0.03
R2 =0.245
ß=0.48
t=4.65
p=<0.001
R2 =0.239
ß=0.40
t=2.50
p=0.02
R2 =0.163

ß=0.32
t=1.94
p=0.06#

R2 =0.105
ß=0.38
t=2.28
p=0.03
R2 =0.143
ß=0.21
t=1.81
p=0.07#

R2 =0.045

Tabel 2

Significante en trend significante# associaties tussen items op rating schalen voor extrapyramidale symptomen gebaseerd op observaties 

van professionele begeleiders A met items van klinische rating schalen gebaseerd op beoordelingen door artsen/AVG B 

MEDS=Matson Evaluation of Drug Side-effects; CNS-PD=Central Nervous System-Parkinsonism/Dyskinesia subscale; CNS-BA=Central  

Nervous System-Behavior/ Akathisia subscale; UPDRS=Unified Parkinson Disease Rating Scale; AIMS=Abnormal Involuntary Movement 

Scale; DISCUS=Dyskinesia Identification System: Condensed User Scale
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andere beoordelingsmethodes ontwikkeld worden. 
Begeleiders moeten geschoold worden in indicaties voor 
en bijwerkingen van psychofarmacagebruik en AVG’s, 
huisartsen, psychiaters en verpleegkundigen werkzaam in 
de doelgroep, moeten getraind worden in het uitvoeren 
van neurologisch onderzoek naar EPS en gebruik van 
meetinstrumenten hierbij.
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dat we hebben onderzocht; door dit gebrek aan power 
kunnen we significante associaties tussen beoordelingen van 
begeleiders en artsen hebben gemist.

Conclusie/aanbevelingen
In deze studie vonden we in hoge mate onvoldoende 
overeenkomst tussen beoordelingen van begeleiders met 
behulp van de MEDS enerzijds en beoordelingen door AVG 
met hulp van klinische schalen anderzijds met betrekking tot 
de ernst van psychofarmaca geïnduceerde EPS bij cliënten 
met antipsychoticagebruik. De MEDS is dus in Nederland 
momenteel geen geschikte schaal om te gebruiken voor 
monitoring van EPS bij cliënten met psychofarmacagebruik.

Uit de resultaten van de studie komt naar voren dat zowel 
beoordeling door begeleiders als door AVG’s minder 
betrouwbaar kan zijn. De DISCUS lijkt hierbij een beter 
instrument om dyskinesie te meten bij mensen met een VB 
dan de AIMS.

Als EPS niet herkend worden kan dit leiden tot iatrogeen 
letsel als gevolg van schadelijke en soms zelfs irreversibele 
bijwerkingen, omdat het gebruik van psychofarmaca niet 
gestopt of aangepast wordt. 

Er is dringend behoefte om de betrouwbaarheid van  
beoordelingen wat betreft aanwezigheid en ernst van EPS 
bij mensen met een VB te verbeteren. Meetinstrumenten 
moeten gevalideerd worden en waar nodig moeten 

MEDS CNS-PD A

MEDS CNS–PD 
MEDS CNS-BA 
UPDRS item 20,21, 22, 31
Dyskinesie Score
geconverteerde [AIMS+UPDRS] 
geconverteerd [DISCUS+UPDRS]
geconverteerde BARS 

AIMS groep, n=37

1.49; 0/5; SD=1.5
3.62; 0/13; SD=3.3 
3.30*; 0/10; SD=2.56
9.50*; 0/43; SD=11.7*
6.89; 0/25; SD=6.45

3.39; 0/12; SD=4

DISCUS groep, n=34

1.41; 0/8; SD=1.9
2.76; 0/10; SD=2.5
2.10*; 0/10; SD=2.24
3.68*; 0/16; SD=4

1.07; 0/4; SD=0.90
3.24; 0/14; SD=4.4

Tabel 3

Gemiddelde en minimum/maximum scores en standaard deviaties (SD) van extrapyramidale symptomen gescoord met de Matson  

Evaluation of Side-effects Scale (MEDS) gebaseerd op observaties van professionele begeleiders en gescoord met de Abnormal Involuntary 

Movement Scale (AIMS), Dyskinesia Identification System; Condensed User Scale (DISCUS), Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS) 

en Barnes Akathisia Ratings Scale (BARS) gebaseerd op beoordelingen van AVG in groepen van deelnemers waarbij of de AIMS of de 

DISCUS was gebruikt voor het meten van dyskinesie.

* p<0.05

MEDS CNS-PD= MEDS Central Nervous System-Parkinson/Dyskinesia subscale; MEDS CNS-BA= MEDS Central Nervous  

System- Behavior/Akathisia subscale

Dyskinesia score: geconverteerde scores van AIMS en DISCUS naar het bereik van de DISCUS (0-60)

Geconverteerde [AIMS+UPDRS], [DISCUS+UPDRS] en BARS scores: geconverteerde scores van AIMS+ UPDRS, DISCUS+UPDRS en  

BARS naar het bereik van MEDS subschalen CNS-PD (0-28) en CNS-BA (0-16) respectievelijk
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Voldoende bewegen en gezond eten zijn van belang voor 
gezond ouder worden. Mensen met een verstandelijke 
beperking blijken veelal onvoldoende te bewegen1-3 en 
onvoldoende gezond te eten4. Ook is vaak sprake van een 
ongezond gewicht5, terwijl deze groep ouder wordt dan 
decennia geleden. Oud worden in goede gezondheid is 
van belang voor behoud van participatie en een goede 
kwaliteit van bestaan. 

Zorgorganisaties die mensen met een verstandelijke  
beperking (VB) ondersteunen, hebben een belangrijke rol 
om een gezonde leefstijl van hun cliënten te stimuleren 
en te behouden. Zij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning 
van deze complexe doelgroep en zich bewust van de 
verstandelijke en biologische beperkingen. De organisaties 
voeren een verscheidenheid aan interventies en projecten 

uit om een gezonde leefstijl van hun cliënten te 
ondersteunen en verbeteren6. Desondanks is het moeilijk 
om een actieve en gezonde leefstijl te implementeren 
én te borgen in de dagelijkse ondersteuning van deze 
doelgroep7-8. 
Negen zorgorganisaties in Noord-Nederland hebben zich 
daarom verenigd binnen de Innovatie Werkplaats Active 
Ageing van mensen met een verstandelijke beperking 
(IWP VB) om in samenwerking met de Hanzehogeschool, 
lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, 
onderzoek te doen naar de voorwaarden voor implemen-
tatie en borging van de eigen leefstijl aanpak. Onder de 
leefstijl aanpak van een zorgorganisatie wordt verstaan: 
‘het geheel aan samenhangende activiteiten gericht op 
verbetering van leefstijl van mensen met VB binnen de 
thema´s fysieke activiteit en voeding’.

Een systematische multiple case analyse 
van de leefstijl aanpak binnen 
zorgorganisaties die ondersteuning 
bieden aan mensen met een verstandelijke 
beperking 
Steenbergen H.A.1,2, Van der Schans C.P. 1,2,3, Van Wijck R.4, De Jong J.5, Waninge A1. 

1 Hanze University of Applied Sciences Groningen, Groningen
2 Department of Health Psychology, University of Groningen, University Medical Center Groningen, Groningen
3 Department of Rehabilitation Medicine, University of Groningen, University Medical Center Groningen, Groningen
4  Center of Human Movement Sciences, University of Groningen, University Medical Center Groningen, Groningen
5 Hanze University of Applied Sciences Groningen, School of Sport Studies, Groningen
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Factoren die essentieel lijken te zijn bij het implementeren 
van leefstijlinterventies in de praktijk zijn:  
1.  de aanwezigheid van meerdere interventie  

componenten (‘multicomponent’) 9-14;
2.  het richten van een interventie op meerdere  

doelgroepen (individu en omgeving) (‘multilevel’) 15-19;
3.  het expliciet gebruik maken van een theoretische  

onderbouwing 20-23;
4.  duurzaamheid, zoals een uitgebreid, vastgelegd  

leefstijlbeleid 24-26. 
Het is onbekend in welke mate deze cruciale factoren voor 
succesvolle implementatie in acht genomen worden door 
zorgorganisaties die mensen met een VB ondersteunen. 

Doel 
Het doel van deze studie is het analyseren van de 
(1) interventie componenten, (2) de doelgroepen en 
determinanten waar een interventie zich op richt, (3) 
het gebruik van een theoretische onderbouwing en (4) 
condities voor duurzaamheid van de leefstijlinterventies 
die worden  
uitgevoerd binnen de leefstijl aanpak gericht op de 
thema’s fysieke activiteit en voeding van zorgorganisaties 
voor mensen met een VB. 

Methoden 
In deze beschrijvende multiple case studie van negen 
zorgorganisaties werden kwalitatieve data van de leefstijl 
aanpak, de bijbehorende interventies en hun  
componenten verzameld met een nieuw ontwikkelde 
online vragenlijst.

Resultaten 
Binnen de aanpak van negen zorgorganisaties werden 59 
interventies geïncludeerd waarvan 31% zich richtte op het 
verbeteren van fysieke activiteit, 10% op voeding en 59% 
op een combinatie van beide. Het merendeel (49%) van 
de interventies bevatte informatie/educatie componenten, 
veel minder componenten waren gericht op dagelijkse 
activiteiten (19%), generieke activiteiten (16%) en 

evaluatie binnen een interventie (16%). De meeste 
interventies waren gericht op de doelgroep mensen met 
VB en professionals in hun omgeving, de sociale omgeving 
was onder- vertegenwoordigd terwijl deze omgeving 
juist zo belangrijk is in het ondersteunen van mensen 
met VB bij het maken van gezonde keuzes27. Ondanks de 
structurele inbedding van 52% van de interventies, waren 
maar tien van de 59 interventies theoretisch onderbouwd.  

Discussiepunten
-  De meeste interventies richten zich op mensen met een 

lichte of matige VB én op de combinatie van voeding en 
beweging. Deze laatste trend zien we ook in de  
literatuur: een combinatie van voeding en beweging is 
het meest effectief28.  

-  Gekeken naar leeftijdscategorieën, blijkt dat de interventies 
die zich richten op jeugdigen ondervertegenwoordigd 
zijn (20%); 38% richt zich op ouderen met VB en 42% 
op volwassenen. Ook deze trend is terug te vinden in de 
literatuur29. 

-  De meeste organisaties richten hun interventies vooral 
op de component educatie en informatie en in mindere 
mate op de componenten activiteiten van het dagelijks 
leven en dagelijkse terugkerende activiteiten, zoals werk. 
Educatie en informatie specifiek gericht op mensen met 
VB in de dagelijkse context is ondervertegenwoordigd. 
Opzetten van dergelijke interventies zou wel eens  
positieve effecten kunnen sorteren, echter, dit vraagt 
creativiteit en kennis van het sociale en professionele 
netwerk.

-  Dagelijkse begeleiders en ‘beweegprofessionals’ zijn 
meestal verantwoordelijk voor en houden zich het meest 
bezig met de uitvoering van de verschillende interven-
ties. De managementlaag heeft vrijwel geen rol hierin, 
hetgeen mogelijk wel wenselijk zou zijn. Ook de  
maatschappij (gemeente, provincie etc.) heeft vrijwel 
geen rol, terwijl het betrekken van deze partners  
mogelijk wenselijk zou zijn16. 

-  Diëtisten worden vrijwel niet genoemd in de leefstijlin-
terventies, zij zijn vaak op de achtergrond aanwezig om 
adviezen te geven of zijn in het geheel niet aanwezig. 
De uitvoering vindt plaats door begeleiders. Gezien de 

Tabel 1. Samenvatting bevindingen leefstijlaanpak per zorgorganisatie.

Vision Policy plans education daily living additional
activities

inventory /
evaluation

i p s i p s i p s i p s i p s i p s i p s i p si p s i p s i p s i p s

education daily living additional
activities

inventory /
evaluation

education daily living additional
activities

inventory /
evaluation

emplo-
yees

org

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes 

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes 

yes

yes

yes

Lifestyle policy physical activity both physical activity and nutritionnutrition

1

2

3

4
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hoge prevalentie van overgewicht en obesitas bij mensen 
met m.n. lichte en matige VB4, zou het opnemen van 
voedingsinterventies onder supervisie van een diëtist 
wenselijk zijn. 

-  Theoretisch onderbouwde en evidence based interven-
ties gericht op gezonde leefstijl van mensen met VB zijn 
nog weinig voorhanden. 

-  Niet alle zorgorganisaties hebben een visie en beleid op 
leefstijl en er zijn grote verschillen in de duurzaamheid 
van de leefstijl aanpak per organisatie te zien.

Conclusie 
Zorgorganisaties kunnen hun leefstijl aanpak verbeteren 
door gebruik te maken van een expliciete theoretische 
onderbouwing en door de huidige focus van interventies 
uit te breiden van cliënten en professionals naar de 
sociale omgeving en overige externe omgeving. Een 
verbetering kan ook behaald worden in de invoering 
van een uitgebreid vastgelegd en gecommuniceerd 
leefstijl beleid, dat alle interventies omvat en waarvoor 
verantwoordelijkheid ligt bij werknemers van de 
zorgorganisatie.  

Correspondentie: h.a.steenbergen@pl.hanze.nl
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Elders gepubliceerd
Bakker-van Gijssel EJ, Lucassen PLBJ, Olde Hartman TC, 
Assendelft WJJ, van Schrojenstein Lantman-de Valk HMJ. 
Development of a health assessment instrument for  
people with intellectual disabilities: a Delphi study. Fam 
Pract. 2018 Feb 17. doi: 10.1093/fampra/cmy004.  
[Epub ahead of print]

BACKGROUND: People with intellectual disabilities (IDs) 
experience health inequalities. Applying health  
assessments is one way of diminishing these inequalities. 
A health assessment instrument can support general  
practitioners (GPs) in providing better medical care to 
people with ID.
OBJECTIVES: The aim of this study was to determine 
which items should be part of a health assessment  
instrument for people with ID to be used in primary care.
METHODS: This Delphi consensus study was conducted 
among 24 GP experts and 21 ID physicians. We perfor-
med three anonymous sequential online questionnaire 
rounds. We started with 82 'general' items and 14 items 
concerning physical and additional examinations derived 
from the international literature and a focus group study 
among Dutch GPs. We definitely included items if more 
than 75% of the GP experts agreed on their inclusion.
RESULTS: The participation rate in all rounds was above 
88%. The expert groups proposed 10 new items. Consen-
sus was reached on 64 'general' items related to highly 
prevalent diseases, public health and health promotion. 
Consensus was also reached on 18 physical and additional 
examination items.
CONCLUSIONS: For the first time, experts in a Delphi 
study were able to arrive at a selection of items for a 
health assessment instrument for people with ID. The 
overall agreement among the GPs and ID physicians was 
good. Because the experts prefer that patients complete 
the health assessment questionnaire at home, questions 
that cover these items must be formulated clearly. 

Boot E. Off-label voorschrijven van antipsychotica. Ned 
Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2035
Commentaar op: Eijndhoven P van. Langdurig antipsy-
choticagebruik bij verstandelijk beperkte mensen. Ned 
Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2035 (= rubriek ‘In het 
kort’ over Kuijper GM et al. Physicians’ reasons not to 
discontinue long-term used off-label antipsychotic drugs 
in people with intellectual disability. J Intellect Disabil 
Res. 2017;61:899-908. Verscheen ook in TAVG sept 
2018;35:94-100).

Langdurig gebruik van antipsychotica buiten de gere-
gistreerde indicaties is gemeengoed in de verstandelijk 

gehandicapten- en ouderenzorg. Ongetwijfeld ook daar-
buiten. Veelal worden antipsychotica voorgeschreven om 
‘gedragsproblemen’ of ‘probleemgedrag’ te verminderen. 
Onduidelijk is in hoeverre ze dat daadwerkelijk doen. Dui-
delijk is dat ze gepaard kunnen gaan met ernstige, deels 
onomkeerbare bijwerkingen als bewegingsstoornissen en 
metabool syndroom. Daarom wordt steeds kritischer ge-
keken naar het off-label voorschrijven van deze middelen, 
vanuit de beroepsgroepen zelf en vanuit de overheid. Dat 
is een goede zaak. Maar we moeten ook oppassen dat we 
niet het kind met het badwater weggooien. 

Braam W, Ehrhart F, Maas APHM, Smits MG, Curfs L. 
Low maternal melatonin level increases autism spectrum 
disorder risk in children. Res Dev Disabil. 2018 doi: [Epub 
ahead of print].

BACKGROUND: It is assumed that autism spectrum disor-
der (ASD) is caused by a combination of de novo inherited 
variation and common variation as well as environmental 
factors. It often co-occurs with intellectual disability (ID). 
Almost eight hundred potential causative genetic variati-
ons have been found in ASD patients. However, not one 
of them is responsible for more than 1% of ASD cases.
Low melatonin levels are a frequent finding in ASD pa-
tients and melatonin levels are negatively correlated with 
severity of autistic impairments. Melatonin is important for 
normal neurodevelopment and embryonic growth and is 
highly effective in protecting DNA from oxidative damage. 
Melatonin deficiency could be a major factor, and well a 
common heritable variation that increases the susceptibi-
lity to environmental risk factors for ASD. 
ASD is already present at birth. As the fetus does not 
produce melatonin, low maternal melatonin levels may be 
involved. 
METHODS: We measured 6-sulfatoxymelatonin (6-SM) 
in urine of 60 mothers of a child with ASD that attended 
our sleep clinic. As melatonin levels after puberty decrease 
with 2.7% per year, we recalculated 6-SM levels to the 
age they received their child. 
Results: The actual 6-SM levels were significantly lower in 
mothers with an ASD child than in controls (p = 0.012), as 
well as recalculated 6-SM levels to the age of child birth (p 
= 0.002). In mothers with a second child with ASD and/or 
ID, 6-SM levels were lower compared to mothers with one 
child with ASD, but difference was not significant due to 
low numbers (p = 0.058).
CONCLUSIONS: Low parental melatonin levels could be 
one of the contributors to ASD and possibly ID etiology. 
Our findings need to be duplicated on a larger scale. For 
if our hypothesis is correct, this could lead to policies to 
detect future parents who are at risk and to treatment 
strategies to ASD and intellectual disability risk. 
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Buijs PCM, Bassett AS, Boot E. Non-pharmacological treat-
ment of psychiatric disorders in individuals with 22q11.2 
deletion syndrome; a systematic review. Am J Med Genet 
A. 2018 Jan 24. doi: 10.1002/ajmg.a.38612. [Epub ahead 
of print]

22q11.2 deletion syndrome (22q11.2DS) is associated 
with high rates of anxiety disorders, psychotic disorders, 
and other psychiatric conditions. In the general  
population, psychiatric disorders are treated with proven 
pharmacological and non-pharmacological therapies,  
such as cognitive behavioral therapy (CBT). To begin to 
assess the feasibility and efficacy of non-pharmacological 
therapies in 22q11.2DS, we performed a systematic  
search to identify literature on non-pharmacological inter-
ventions for psychiatric disorders in individuals  
with 22q11.2DS. Of 1,240 individual publications up to 
mid-2016 initially identified, 11 met inclusion criteria.  
There were five literature reviews, five publications  
reporting original research (two originating from a  
single study), and one publication not fitting either 
category that suggested adaptations to an intervention 
without providing scientific evidence. None of the  
original research involved direct study of the  
evidence-based non-pharmacological therapies  
available for psychiatric disorders. Rather, these four  
studies involved computer-based or group interventions  
aimed at improving neuropsychological deficits that  
may be associated with psychiatric disorders.  
Although the sample sizes were relatively small  
(maximum 28 participants in the intervention group), 
these reports documented the promising feasibility of 
these interventions, and improvements in domains of  
neuropsychological functioning, including working  
memory, attention, and social cognition. The results of  
this review underline the need for research into the 
feasibility and efficacy of non-pharmacological treatments 
of psychiatric disorders in individuals with 22q11.2DS to 
inform clinical care, using larger samples, and optimally, 
standard randomized, placebo-controlled, clinical trials 
methodology. 

Ehrhart F, Coort SL, Cirillo E, Smeets E, Evelo CT, Curfs LM. 
Rett syndrome - biological pathways leading from MECP2 
to disorder phenotypes. Orphanet J Rare Dis. 2016 Nov 
25;11(1):158.

Rett syndrome (RTT) is a rare disease but still one of the 
most abundant causes for intellectual disability in females. 
Typical symptoms are onset at month 6-18 after normal 
pre- and postnatal development, loss of acquired skills 
and severe intellectual disability. The type and severity of 
symptoms are individually highly different. A single muta-

tion in one gene, coding for methyl-CpG-binding  
protein 2 (MECP2), is responsible for the disease.  
The most important action of MECP2 is regulating  
epigenetic imprinting and chromatin condensation,  
but MECP2 influences many different biological  
pathways on multiple levels although the molecular  
pathways from gene to phenotype are currently not  
fully understood. In this review the known changes in  
metabolite levels, gene expression and biological pathways 
in RTT are summarized, discussed how they are leading to 
some characteristic RTT phenotypes and therefore  
the gaps of knowledge are identified. Namely, which 
phenotypes have currently no mechanistic  
explanation leading back to MECP2 related pathways?  
As a result of this review the visualization of the biologic 
pathways showing MECP2 up- and downstream regu-
lation was developed and published on WikiPathways 
which will serve as template for future omics data driven 
research. This pathway driven approach may serve as a  
use case for other rare diseases, too. 

Ehrhart F, Janssen KJM, Coort SL, Evelo CT, Curfs LMG. 
Prader-Willi Syndrome and Angelman Syndrome: Visualisa-
tion of the molecular pathways for two chromosomal 
disorders. World J Biol Psychiatry. 2018 Feb 9:1-33. doi: 
10.1080/15622975.2018.1439594. [Epub ahead of print]

OBJECTIVES: Prader-Willi syndrome (PWS) and Angelman 
syndrome (AS) are two syndromes that are caused by the 
same chromosomal deletion on 15q11.2-q13. Due to me-
thylation patterns, different genes are responsible for the 
two distinct phenotypes resulting in the disorders. Patients 
of both disorders exhibit hypotonia in neonatal stage, 
delay in development and hypopigmentation. Typical fea-
tures for PWS include hyperphagia, which leads to obesity, 
the major cause of mortality, and hypogonadism. In AS, 
patients suffer from a more severe developmental delay, 
they have a distinctive behaviour that is often described as 
unnaturally happy, and a tendency for epileptic seizures. 
For both syndromes, we identified and visualised molecu-
lar downstream pathways of the deleted genes that could 
give insight on the development of the clinical features.
METHODS: This was done by consulting by literature 
research, genome browsers and pathway databases to 
identify molecular interactions and to construct down-
stream pathways.
RESULTS: A pathway visualisation was created and uploa-
ded to the open pathway database WikiPathways covering 
all molecular pathways that were found.
CONCLUSIONS: The visualisation of the downstream 
pathways of PWS and AS deleted genes shows that some 
of the typical symptoms are caused by multiple genes and 
reveals critical gaps in the current knowledge. 
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Frankena TK, Naaldenberg J, Cardol M, Meijering JV, Leu-
sink G, van Schrojenstein Lantman-de Valk HM. Exploring 
academics' views on designs, methods, characteristics 
and outcomes of inclusive health research with people 
with intellectual disabilities: a modified Delphi study. BMJ 
Open. 2016 Aug 18;6(8):e011861. doi: 10.1136/bmjo-
pen-2016-011861.

BACKGROUND: The British Medical Journal's (BMJ's) 
patient revolution strives for collaboration with patients in 
healthcare and health research. This paper studies  
collaboration with people with intellectual disabilities (ID) 
in health research, also known as inclusive health research. 
Currently, transparency and agreement among academics 
is lacking regarding its main aspects, preventing upscaling 
of the patient revolution.
OBJECTIVE: This study aims to gain agreement among 
academics on 3 aspects of inclusive health research for 
people with ID: (1) designs and methods, (2) most  
important characteristics and (3) outcomes.
DESIGN: A Delphi study was conducted with acade-
mics with experience in inclusive (health) research and 
on people with ID. The study consisted of 2 sequential 
questionnaire rounds (n=24; n=17), followed by in-depth 
interviews (n=10).
RESULTS: Academics agreed on (1) a collaborative ap-
proach to be most suitable to inclusive health research, (2) 
characteristics regarding the accessibility and facilitation 
of inclusive health research, and (3) several outcomes of 
inclusive health research for people with ID and health-
care. Other characteristics agreed on included: atmosp-
here, relationship, engagement, partnership and power. It 
was stressed that these characteristics ensure meaningful 
inclusion. Interviewed academics voiced the need for a 
tool supporting the facilitation and evaluation of inclusive 
health research. There was ambiguity as to what this tool 
should comprise and the extent to which it was pos-
sible to capture the complex process of inclusive health 
research.
DISCUSSION AND CONCLUSIONS: This study underlines 
the need for transparency, facilitation and evaluation of 
inclusive health research. The need for in-depth interviews 
after 2 Delphi rounds underlines its complexity and con-
text dependence. To increase process transparency, future 
research should focus on gaining insight into inclusive 
health research in its context. A tool could be developed 
to facilitate and evaluate inclusive health research. This 
tool will be partially applicable to participatory research in 
general and thereby upscale the patient revolution. 

Heutmekers M, Naaldenberg J, Verheggen SA, Assen-
delft WJJ, Lantman-de Valk HMJVS, Tobi H, Leusink GL. 
Does risk and urgency of requested out-of-hours general 

practitioners care differ for people with intellectual disa-
bilities in residential settings compared with the general 
population in the Netherlands? A cross-sectional routine 
data-based study. BMJ Open. 2017 Nov 3;7(11):e019222. 
doi: 10.1136/bmjopen-2017-019222.

OBJECTIVES: To investigate whether people with intellec-
tual disabilities (ID) in residential setting were more likely 
than people from the general population to request out-
of-hours general practitioner (GP) care and whether these 
requests had a similar level of urgency.
DESIGN: Cross-sectional routine data-based study.
SETTING: Two GP cooperatives providing out-of-hours 
primary care in an area in the Netherlands.
POPULATION: 432 582 persons living in the out-of-hours 
service areas, of which 1448 could be identified as having 
an ID.
MAIN OUTCOME MEASURES: GP cooperative records of 
all contacts in 2014 for people with and without ID were 
used to calculate the relative risk of requesting care and 
the associated level of urgency.
RESULTS: Of the people with ID (448/1448), 30.9% 
requested out-of-hours GP care, whereas for the general 
population this was 18.4% (79 206/431 134), resulting 
in a relative risk of 1.7 (95% CI 1.6 to 1.8). We found a 
different distribution of urgency level for people with and 
without ID. Generally, requests for people with ID were 
rated as less urgent.
CONCLUSION: People with ID in residential setting were 
more likely to request out-of-hours GP care than the  
general population. The distribution of the urgency level 
of requests differed between the two groups. The high 
percentage of demands relating to people with ID  
requesting counselling and advice suggests that some  
out-of-hours GP care may be avoidable. However, more 
insight is needed into the nature of out-of-hours primary 
care requests of people with ID to direct structural and 
reasonable adjustments towards the improvement of 
health information exchange in and around-the-clock  
access to primary care for people with ID. 

Hilgenkamp TIM, Baynard T. Do individuals with intellec-
tual disability have a lower peak heart rate and maximal 
oxygen uptake? J Appl Res Intellect Disabil. 2017 Dec 12. 
doi: 10.1111/jar.12430. [Epub ahead of print]

BACKGROUND: Individuals with intellectual disability 
(ID) have very low physical activity and low peak oxygen 
uptake (VO2peak ), potentially explained by physiologically 
lower peak heart rates (HRpeak ).
METHOD: The present authors performed a retrospective 
analysis of a large data set of individuals with intellectual 
disability (n = 100), with Down syndrome (DS) (n = 48) 
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and without intellectual disability (n = 224) using multiple 
linear regression analyses, to determine if individuals with 
intellectual disability exhibit lower HRpeak and VO2peak 
than individuals without intellectual disability, controlling 
for age, sex and body mass index (BMI).
RESULTS: Individuals with intellectual disability on average 
have significantly lower HRpeak and VO2peak than indivi-
duals without intellectual disability, even when controlling 
VO2peak for the lower HRpeak .
CONCLUSIONS: This study suggests potential physiological 
differences in individuals with intellectual disability and 
warrants further investigation to determine their relevance 
to physical activity promotion and exercise testing in indivi-
duals with intellectual disability. 

Oppewal A, Hilgenkamp TIM. The dual task effect 
on gait in adults with intellectual disabilities: is it pre-
dictive for falls? Disabil Rehabil. 2017 Sep 3:1-7. doi: 
10.1080/09638288.2017.1370730. [Epub ahead of print]

PURPOSE: Falling is an important health issue in adults 
with intellectual disabilities. Their cognitive and motor 
limitations may result in difficulties with dual tasking 
(walking and talking), which increases fall risk. Therefore, 
we assessed the dual task effect on gait in adults with in-
tellectual disabilities, if this dual task effect is predictive for 
falls, and if this is more predictive than regular walking.
METHOD: Gait characteristics of 31 adults with intellec-
tual disabilities without Down syndrome were assessed 
with the GAITRite at comfortable speed and during dual 
tasking (conversation). Falls were collected over a three-
month follow-up period.
RESULTS: During dual tasking, participants walked slower, 
with a lower cadence, increased stride time, and shorter 
stride lengths. They spend less time in swing and single 
support phase than at comfortable speed. Also swing and 
single support time became more variable. The dual task 
effect and walking at comfortable speed were not predic-
tive for falls, although medium effect sizes were found.
CONCLUSIONS: Dual tasking affects gait in adults with 
intellectual disabilities. This is an important finding for safe 
community participation, and must be considered while 
interacting with adults with intellectual disabilities during 
daily activities. Possible negative consequences of distrac-
tors should be kept in mind. More research is needed to 
better understand the predictive value of gait for falls. 
Implications for Rehabilitation Having a conversation while 
walking affects the gait pattern of adults with intellectual 
disabilities, possible negative consequences of distractors 
should be kept in mind. The dual task effect on the width 
of the gait pattern and stride time variability had the 
largest effect sizes with future falls, this potential relation-
ship should be kept in mind in clinical practice. The dual 

task effect on gait is important to consider with regard to 
safe community participation. Future studies are needed 
to better understand the predictive value of gait for falls, 
and for cutoff points to be used in clinical practice. 

Oppewal A, Schoufour JD, van der Maarl HJK, Evenhuis 
HM, Hilgenkamp TIM, Festen DA. Causes of Morta-
lity in Older People With Intellectual Disability: Results 
From the HA-ID Study. Am J Intellect Dev Disabil. 2018 
Jan;123(1):61-71. doi: 10.1352/1944-7558-123.1.61.

We aim to provide insight into the cause-specific mortality 
of older adults with intellectual disability (ID), with and 
without Down syndrome (DS), and compare this to the  
general population. Immediate and primary cause of 
death were collected through medical files of 1,050 
older adults with ID, 5 years after the start of the Healthy 
Ageing and Intellectual Disabilities (HA-ID) study. During 
the follow-up period, 207 (19.7%) participants died, of 
whom 54 (26.1%) had DS. Respiratory failure was the 
most common immediate cause of death (43.4%), fol-
lowed by dehydration/malnutrition (20.8%), and cardio-
vascular diseases (9.4%). In adults with DS, the most com-
mon cause was respiratory disease (73.3%), infectious and 
bacterial diseases (4.4%), and diseases of the digestive 
system (4.4%). Diseases of the respiratory system also for-
med the largest group of primary causes of death (32.1%; 
80.4% was due to pneumonia), followed by neoplasms 
(17.6%), and diseases of the circulatory system (8.2%). In 
adults with DS, the main primary cause was also respira-
tory diseases (51.1%), followed by dementia (22.2%). 

Schoufour JD, de Jonge EAL, Kiefte-de Jong JC, van 
Lenthe FJ, Hofman A, Nunn SPT, Franco OH. Socio-eco-
nomic indicators and diet quality in an older population. 
Maturitas. 2018 Jan;107:71-77. doi: 10.1016/j.maturi-
tas.2017.10.010. Epub 2017 Oct 16.

PURPOSE: To examine the strength and independence of 
associations between three major socio-economic indica-
tors (income, education and occupation) and diet quality 
(DQ) at baseline and after 20-year follow-up.
METHODS: Cross-sectional and longitudinal analyses 
using data collected in the Rotterdam Study, a prospective 
population-based cohort. Participants were categorised ac-
cording to socio-economic indicators (education, occupa-
tion and household income) measured at baseline (1989-
1993). Participants aged 55 years or older were included 
(n=5434). DQ was assessed at baseline (1989-1993) and 
after 20 years (2009-2011) and quantified using the Dutch 
Healthy Diet Index, reflecting adherence to the Dutch 
guidelines for a healthy diet; scores can range from 0 (no 
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adherence) to 80 (optimal adherence). Linear regression 
models were adjusted for sex, age, smoking status, BMI, 
physical activity level, total energy intake and mutually 
adjusted for the other socio-economic indicators.
RESULTS: At baseline, scores on the Dutch Healthy Diet 
Index were 2.29 points higher for participants with 
the highest level of education than for those with the 
lowest level (95%CI=1.23-3.36); in addition, they were 
more likely to have a higher DQ at follow-up (β=3.10, 
95%CI=0.71-5.50), after adjustment for baseline DQ. In 
contrast, higher income was associated with lower DQ at 
follow-up (β=-1.92, 95%CI=-3.67, -0.17), whereas oc-
cupational status was not associated with DQ at baseline 
or at follow-up.
CONCLUSION: In our cohort of Dutch participants, a high 
level of education was the most pronounced socio-econo-
mic indicator of high DQ at baseline and at follow-up. Our 
results highlight that different socio-economic indicators 
influence DQ in different ways. 

Schoufour JD, Oppewal A, van der Maarl HJK, Hermans H, 
Evenhuis HM, Hilgenkamp TIM, Festen DA. Multimorbidity 
and Polypharmacy Are Independently Associated With 
Mortality in Older People With Intellectual Disabilities: A 
5-Year Follow-Up From the HA-ID Study. Am J Intellect 
Dev Disabil. 2018 Jan;123(1):72-82. doi: 10.1352/1944-
7558-123.1.72.

We studied the association between multimorbidity, po-
lypharmacy, and mortality in 1,050 older adults (50+) with 
intellectual disability (ID). Multimorbidity (presence of ≥ 4 
chronic health conditions) and polypharmacy (presence ≥ 
5 chronic medication prescriptions) were collected at base-
line. Multimorbidity included a wide range of disorders, 
including hearing impairment, thyroid dysfunction, autism, 
and cancer. Mortality data were collected during a 5-year 
follow-up period. Cox proportional hazards models were 
used to determine the independent association between 
multimorbidity and polypharmacy with survival. Models 
were adjusted for age, sex, level of ID, and the presence 
of Down syndrome. We observed that people classified as 
having multimorbidity or polypharmacy at baseline were 
2.60 (95% CI = 1.86-3.66) and 2.32 (95% CI = 1.70-
3.16) times more likely to decease during the follow-up 
period, respectively, independent of age, sex, level of ID, 
and the presence of Down syndrome. Although slightly 
attenuated, we found similar hazard ratios if the model 
for multimorbidity was adjusted for polypharmacy and 
vice versa. We showed for the first time that multimorbi-
dity and polypharmacy are strong predictors for mortality 
in people with ID. Awareness and screening of these 
conditions is important to start existing treatments as 
soon as possible. Future research is required to develop 

interventions for older people with ID, aiming to reduce 
the incidence of polypharmacy and multimorbidity. 

Spruyt K, Braam W, Curfs LM. Sleep in Angelman 
syndrome: A review of evidence. Sleep Med Rev. 2017 
Jan 25. pii: S1087-0792(17)30017-5. doi: 10.1016/j.
smrv.2017.01.002. [Epub ahead of print]

Sleep problems are reported to be extremely prevalent in 
individuals with developmental disabilities. The consensus 
guidelines for Angelman syndrome (AS) consider abnor-
mal sleep-wake cycles and diminished need for sleep as 
associated features. We report an integrative research 
review and a meta-analysis of studies with sleep as the pri-
mary aim of investigation in an AS sample. 14 studies met 
eligibility criteria with half of them being surveys. Thirteen 
of the 17 conceptually formed sleep disorder item-groups 
showed to be significant for individuals with AS. There is 
evidence that arousal during sleep, somnolence and possi-
bly short sleep duration are the primary sleep problems in 
individuals with AS. According to the results of this review 
and meta-analyses, there is clear evidence for sleep pro-
blems in individuals with AS. Individual effect sizes remain 
overall small, but nevertheless findings suggest disorders 
of arousal and sleepiness to be distinctive. In light of these 
findings, other sleep complaints in individuals with AS 
should be carefully examined. Consistent standards for 
research on sleep in individuals with AS are critical for new 
lines of investigation. 

Stoffelen JMT, Herps MA, Buntinx WHE, Schaafsma D, 
Kok G, Curfs LMG. Sexuality and individual support plans 
for people with intellectual disabilities.  J Intellect Disabil 
Res. 2017 Dec;61(12):1117-1129. doi: 10.1111/jir.12428. 
Epub 2017 Oct 11.

BACKGROUND: Sexual rights and sexuality are important 
aspects of quality of life, also for people with intellectual 
disabilities (IDs). However, providing support in this area 
to people with ID poses some challenges. In this study, the 
content of individual support plan (ISP) documents was 
analysed to determine the extent to which sexuality and 
sexual rights are addressed in part of the ISP documents.
METHOD: Content analysis was carried out on a sample of 
187 ISP documents from seven different service provider 
organisations in the Netherlands. First, we conducted a 
lexical search using terms related to sexuality and sexual 
health. The retrieved segments were then analysed.
RESULTS: A total of 159 ISP documents (85%) of 60 men 
and 99 women contained some reference to aspects of 
sexuality. However, these references were mostly descrip-
tive and offered little guidance in terms of providing sup-
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port. Moreover, these notations mostly described negative 
or problematic aspects of sexuality. References to sexual 
education, treatment, intervention programs or support 
strategies were rarely found in the ISP documents.
CONCLUSIONS: Although sexuality is addressed in most 
ISP documents, there is little information available about 
the provision of professional support in this area that 
would give people the opportunity to exert sexual rights. 
As sexuality and exerting sexual rights are important for 
people with ID as well as for other people, it is recom-
mended that issues surrounding proactive sex education, 
shared decision-making and the implementation of sexual 
healthcare plans are addressed in the ISP. 

Vingerhoets C, Bloemen OJN, Boot E, Bakker G, de 
Koning MB, da Silva Alves F, Booij J, van Amelsvoort 
TAMJ. Dopamine in high-risk populations: A comparison 
of subjects with 22q11.2 deletion syndrome and subjects 
at ultra high-risk for psychosis. Psychiatry Res. 2018 Feb 
28;272:65-70. doi: 10.1016/j.pscychresns.2017.11.014. 
Epub 2017 Nov 21.

Striatal dopamine (DA) Dysfunction has been consistently 
reported in psychotic disorders. Differences and similarities 
in the pathogenesis between populations at clinical 
and genetic risk for developing psychosis are yet to be 
established. Here we explored markers of dopamine 
(DA) function in subjects meeting clinically ultra-high risk 
criteria for psychosis (UHR) and in subjects with 22q11.2 
deletion syndrome (22q11DS), a genetic condition 
associated with significant risk for developing psychotic 
disorders. Single Photon Emission Computed Tomography 
(SPECT) with 123I-labelled iodobenzamide ([123I]IBZM) 
was used to measure striatal DA D2/3 receptor binding 
potential (D2R BPND). Also, peripheral DAergic markers 
were assessed in serum and urine (plasma prolactin (pPRL), 
plasma homovanillic acid (pHVA) and urine DA(uDA)). 
No significant difference in striatal D2R BPND was found 
between UHR and 22q11DS subjects. Compared to UHR 
subjects, pPRL and pHVA were lower and uDA levels were 
higher in the 22q11DS subjects. However, after correcting 
for age and gender, only pPRL as significantly lower in the 
22q11DS patients. These results may suggest that there 
are differences in DAergic markers between subjects with 
UHR and with 22q11DS that may reflect differences in 
the pathways to psychosis. However, bigger samples are 
needed to replicate these findings. 

Vrijmoeth C, Groot CM, Christians MGM, Assendelft 
WJJ, Festen DAM, van der Rijt CCD, van Schrojenstein 
Lantman-de Valk HMJ, Vissers KCP, Echteld MA. Feasibi-
lity and validity of a tool for identification of people with 

intellectual disabilities in need of palliative care (PALLI). 
Res Dev Disabil. 2017 Nov 3;72:67-78. doi: 10.1016/j.
ridd.2017.10.020. [Epub ahead of print]

BACKGROUND: There is a need for a specific tool that 
supports healthcare professionals in timely identifying 
people with intellectual disabilities (ID) in need of palliative 
care. Therefore, we developed PALLI: a tool for screening 
deteriorating health, indicative of a limited life expectancy.
AIMS: We evaluated feasibility, construct validity and 
predictive validity of PALLI.
METHODS: 190 people with ID likely to be in need of pal-
liative care were included. Physicians and daily care profes-
sionals (DCPs) completed PALLI and provided information 
on health outcomes at baseline, after 5-6 months and 
after 10-12 months. Linear Mixed Models and Generalized 
Linear Mixed Models were used to test validity.
RESULTS: Feasibility was adequate: physicians and DCPs 
were able to answer most items with 'yes' or 'no' and 
within a short amount of time. Construct validity was 
promising: a higher PALLI score at baseline was related 
to a higher level of decline in health, a higher symptom 
burden, a lower quality of life and more ADL-dependency 
at baseline. Predictive validity: only a higher physician-
reported PALLI score at baseline significantly increased risk 
of death within 12 months.
CONCLUSIONS: PALLI shows promising feasibility  
and validity and has potential as a tool for timely  
identifying people with ID who may benefit from  
palliative care. 

Wouters M, van der Zanden AM, Evenhuis HM, Hilgen-
kamp TIM. Feasibility and Reliability of Tests Measuring 
Health-Related Physical Fitness in Children With Moderate 
to Severe Levels of Intellectual Disability. Am J Intellect Dev 
Disabil. 2017 Sep;122(5):422-438. doi: 10.1352/1944-
7558-122.5.422.

Physical fitness is an important marker for health. In this 
study we investigated the feasibility and reliability of 
health-related physical fitness tests in children with mo-
derate to severe levels of intellectual disability. Thirty-nine 
children (2-18 yrs) performed tests for muscular strength 
and endurance, the modified 6-minute walk test (6mwt) 
for cardiorespiratory fitness, and body composition tests, 
and 30-97% of the tests were successfully completed. 
Short-term test-retest reliability of all tests was good (In-
traclass Correlation Coefficient [ICC] > .8), long-term test-
retest reliability was good for most tests (ICC > .7), but 
low ICCs were found for most strength tests. Measuring 
body composition and cardiorespiratory fitness is feasible 
and reliable. Measuring muscle endurance is fairly feasible 
and reliable. 

Elders gepubliceerd
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Zaal-Schuller IH, Willems DL, Ewals FVPM, van Goudoever 
JB, de Vos MA. Considering quality of life in end-of-life 
decisions for severely disabled children. Res Dev Disabil. 
2017 Dec 18;73:67-75. doi: 10.1016/j.ridd.2017.12.015. 
[Epub ahead of print]

End-of-life decisions (EoLDs) are very difficult to make. 
How parents and physicians incorporate quality of life 
(QoL) considerations into their end-of-life decision making 
(EoLDM) for children with profound intellectual and  
multiple disabilities (PIMD) remains unknown.
AIMS: To determine which elements contribute to QoL 
according to parents and physicians, how QoL is  
incorporated into EoLDM and how parents and physicians 
discuss QoL considerations in the Netherlands.
METHODS: Semi-structured interviews were conducted 
with the physicians and parents of 14 children with PIMD 
for whom an EoLD had been made within the past two 
years.
RESULTS: Parents and physicians agreed on the main ele-
ments that contribute to QoL in children with PIMD. The 
way in which QoL was incorporated differed slightly for 
different types of decisions. Parents and physicians rarely 
discussed elements contributing to the child's QoL when 
making EoLDS.
CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS: Although QoL was 
highly important during EoLDM for children with PIMD, 
parents and physicians did not fully explore the elements 
that contribute to the child's QoL when they made EoLDs. 
We recommend the development of a communication 
tool that will help parents and physicians discuss elements 
that contribute to QoL and the consequences these 
elements have for upcoming decisions. 

Zaal-Schuller IH, Willems DI, Ewals F, van Goudoever JB, de 
Vos MA. Involvement of nurses in end-of-life discussions 
for severely disabled children. J Intellect Disabil Res. 2018 
Jan 31. doi: 10.1111/jir.12473. [Epub ahead of print]

BACKGROUND: In children with profound intellectual and 
multiple disabilities (PIMD), discussions about end-of-life 
decisions (EoLDs) are comparatively common. Nurses play 
a crucial role in the care for these children, yet their  
involvement in EoLD discussions is largely unknown.  
The objective of this research was to investigate the  
involvement in the hospital of nurses in discussions  
with parents and physicians about EoLDs for children  
with PIMD.
METHOD: In a retrospective, qualitative study, we  
conducted semi-structured interviews with the nurses of 
12 children with PIMD for whom an EoLD was  
made within the past 2 years.
RESULTS: Parents primarily discuss EoLDs with nurses  

before and after the meeting with the physician.  
Nurses who were involved in EoL discussions with parents 
and physicians assisted them by giving factual information 
about the child and by providing emotional support.  
Some nurses, especially nurses from ID-care services,  
were not involved in EoL discussions, even if they had 
cared for the child for a long period of time. Some of  
the nurses had moral or religious objections to carrying 
out the decisions.
CONCLUSION: Most nurses were not involved in EoL  
discussions with parents and physicians in the hospital.  
Excluding nurses from EoL discussions can cause them 
moral distress. The involvement of nurses in EoL  
discussions for children with PIMD should be improved, 
especially by involving nurses from ID-care services.  
Because these nurses are usually familiar with the child, 
they can be valuable sources of information about the 
child's quality of life. 

Zaal-Schuller IH, Willems DI, Ewals F, van Goudoever JB, de 
Vos MA. Involvement of nurses in end-of-life discussions 
for severely disabled children. J Intellect Disabil Res. 2018 
Jan 31. doi: 10.1111/jir.12473. [Epub ahead of print]

BACKGROUND: In children with profound intellectual and 
multiple disabilities (PIMD), discussions about end-of-life 
decisions (EoLDs) are comparatively common. Nurses 
play a crucial role in the care for these children, yet their 
involvement in EoLD discussions is largely unknown. The 
objective of this research was to investigate the involve-
ment in the hospital of nurses in discussions with parents 
and physicians about EoLDs for children with PIMD.
METHOD: In a retrospective, qualitative study, we  
conducted semi-structured interviews with the nurses 
of 12 children with PIMD for whom an EoLD was made 
within the past 2 years.
RESULTS: Parents primarily discuss EoLDs with nurses  
before and after the meeting with the physician. Nurses 
who were involved in EoL discussions with parents and 
physicians assisted them by giving factual information 
about the child and by providing emotional support. Some 
nurses, especially nurses from ID-care services, were not 
involved in EoL discussions, even if they had cared for the 
child for a long period of time. Some of the nurses had 
moral or religious objections to carrying out the decisions.
CONCLUSION: Most nurses were not involved in EoL 
discussions with parents and physicians in the hospital. Ex-
cluding nurses from EoL discussions can cause them moral 
distress. The involvement of nurses in EoL discussions for 
children with PIMD should be improved, especially by in-
volving nurses from ID-care services. Because these nurses 
are usually familiar with the child, they can be valuable 
sources of information about the child's quality of life. 

Elders gepubliceerd
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Interview

Een rode draad in jouw werkzame leven is de  
kwaliteit van leven en kwetsbaarheid. Ik vroeg me 
af waar die interesse vandaan komt. 
Kwaliteit van leven, uiteindelijk willen we dat allemaal.  
Dat is een soort universele wens. Bij mijn interesse voor 
kwetsbaarheid zit ook wel wat eerzucht. Het gaat er 
niet zozeer om dat ik mezelf als persoon naar voren wil 
schuiven, maar ik vind het wel mooi als ik ergens in de 
keten verschil kan maken. Ik heb affiniteit met kwetsbare 
mensen. In mijn geval zijn dat chronisch zieken, mensen 
in hun laatste levensfase en verstandelijk gehandicapten. 
Ze bevinden zich allemaal in een soort achterstandspositie 
en dat triggert dubbele gevoelens bij me. Aan de ene kant 
een soort boosheid, omdat je constateert dat er nog veel 
te verbeteren valt. Aan de andere kant ook blijheid, omdat 
ik in de positie ben om daar daadwerkelijk iets mee te 
kunnen doen. 

In een interview met Langs de Lijn en omstreken 
vertel je dat je je in je onderzoek voorheen vooral 
richtte op de patiënt en minder op de naasten.  
En als ik recente stukken over je lees dan is dat 
veranderd, dan richt je je veel meer op de omgeving 
van degene om wie het gaat. Wat heeft die omslag 
veroorzaakt?
Dat heeft te maken met voortschrijdend inzicht in  
de kennis. Van 2000 tot 2010 deed ik palliatief  
zorgonderzoek. De aandacht ging toen vooral uit naar de 
patiënt. Het besef dat ook de omgeving van de patiënt 
betrokken moest worden in onderzoek naar palliatieve 
zorg kwam later. Dat besef groeide bij mij toen ik in 2010 
de overstap maakte naar de verstandelijk gehandicapten-
zorg. Daar is het logisch dat je de omgeving er meer bij 
betrekt, omdat communicatie met de patiënt zelf heel las-
tig kan zijn. Je spreekt in veel gevallen vooral met naasten 
en begeleiders. 

De rol van begeleiders kan in die situatie heel dubbel zijn. 
Aan de ene kant zorgen zij professioneel voor de patiënt, 

aan de andere kant hebben ze vaak een langdurige relatie 
met elkaar en is de zorg niet alleen maar professioneel. Ze 
worden ook een soort familie. Naasten en begeleiders zijn 
dus zeker van belang in het onderzoek naar kwaliteit van 
leven. Dat besef is er inmiddels volop.  

Kwaliteit van leven,  
uiteindelijk willen we  

dat allemaal. 

 

Werd dat idee bevestigd toen je zelf te maken  
kreeg met de laatste levensfase van bijvoorbeeld je 
ouders, die je beschrijft in je lectorale rede1?
In de periode rondom het overlijden van mijn vader was 
ik volop bezig als onderzoeker en ik was al behoorlijk 
deskundig op het gebied van palliatieve zorg. Uiteraard 
wilde ik die kennis goed toepassen, maar dat is niet goed 
gelukt. Het is toch heel anders om er als naaste in te staan 
dan als een externe persoon met kennis van zaken. Wat 
dat betreft is zo’n situatie wel een eyeopener.  

Welk inzicht heeft het je opgeleverd?
Toen mijn moeder een paar jaar later overleed, zat ik  
er veel steviger in. Maar toch zijn er ook toen wel  
beslissingen genomen waar ik achteraf niet helemaal 
achter sta. Het is voor naasten heel belangrijk om de 
vinger aan de pols te houden en ervoor te zorgen dat je 
alle benodigde informatie hebt, op basis waarvan je de 
juiste beslissingen kunt nemen. Dat puzzelen met stukjes 
informatie vanuit verschillende disciplines is overigens  
iets dat altijd speelt in de zorg voor verstandelijk  
gehandicapten, maar in de laatste levensfase speelt dat bij 
veel meer mensen een grote rol. 

Goede levenseindezorg, ook voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking
Petra Noordhuis interviewt Michael Echteld

1
  

‘Goede levenseindezorg. Kenmerk van een solidaire, inclusieve en beschaafde samenleving. 
’https://www.i-flipbook.nl/nl_nl/flipbook/1610-lectorale-rede-micheal-echteld.html?f=1
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In je rede zeg je dat je lijden op verschillende 
niveaus binnen de familie ziet. Is het lijden dat de 
patiënt ervaart leidend, of het lijden dat de  
omgeving of de arts waarneemt? Je vertelt  
bijvoorbeeld over de casus van Annemarie, de 
moeder van Hedzer Schotsman, directeur van de 
Academie voor Gezondheid van Avans. Zij heeft 
altijd geroepen dat ze euthanasie wilde als ze ging 
dementeren en haar kinderen begrepen die wens. 
Maar toen het zover was, vonden de artsen dat er 
geen sprake van lijden was. Dus wie bepaalt wat 
lijden is?
Haar beeld van ultiem lijden was opname in een ver-
pleeghuis , waarbij je alle zelfstandigheid en waardigheid 
verliest. De kinderen waren bereid om haar te steunen 
in haar besluit om dan uit het leven te stappen, maar er 
is hier iets bijzonders aan de hand. Eigenlijk gaat het om 
twee verschillende personen. De persoon die nog geen 
dementie heeft en die zich eigenlijk niet kan voorstellen 
hoe het is om dementie te hebben. En een andere per-
soon die dementie heeft en zich niet kan herinneren hoe 
het was om geen dementie te hebben. 

De naasten zijn nodig om de brug tussen die ‘twee per-
sonen’ te slaan. En zij lijden er in dit geval verschrikkelijk 
onder dat zij niet in staat zijn om hun moeder te helpen 
om haar wensen te vervullen, zoals ze haar hadden be-
loofd. Ze lopen tegen een muur. Tenminste, zo ervaren ze 
dat. Want de arts weet niet 100% of moeder lijdt en gaat 
daarom niet in de wens van moeder en haar kinderen. 
Dat is een hele vervelende situatie, waar absoluut een 
oplossing voor moet komen. Ook voor mensen met een 
verstandelijke beperking, waar het nóg ingewikkelder is.  

Iemand die gezond is kan vinden dat er sprake is 
van ondraaglijk lijden als bijvoorbeeld afhankelijk-
heid en verlies van zingeving en waardigheid aan de 
orde zijn. Hele abstracte begrippen, die voor iemand 
met een verstandelijke beperking waarschijnlijk niet 
goed te begrijpen zijn. Hoe bespreek je dat dan? 
Daarvoor moet een taal gevonden worden, die zij wél 
begrijpen. Want hoe abstract ook, zingeving speelt ook 
bij mensen met een verstandelijke beperking. We moeten 
het alleen op een andere manier aan de orde stellen, 
bijvoorbeeld door meer te luisteren en gedrag te observeren. 
Uitspraken als ‘zo hoeft het van mij niet meer’ horen we 
ook wel bij mensen met een verstandelijke beperking. 

Anderen zijn minder specifiek of kunnen zich minder goed 
uiten. In die gevallen moeten we leren om hun eigen  
manier van communiceren beter te begrijpen. Maar de 
vraag is in hoeverre wij daar harde levenseindebeslissingen 
zoals over euthanasie op kunnen baseren. Wij zijn er nog 
niet helemaal uit en dit is dan ook een onderzoeksonderwerp 

dat we hebben opgepakt binnen Stichting Prisma, samen 
met de Universiteit van Humanistiek. 

Je deed onderzoek naar palliatieve zorg en niet naar 
euthanasie. Is dat een bewuste keuze geweest?  
Ik heb veel over palliatieve zorg geleerd op een afdeling 
waar heel veel aandacht was voor euthanasie. Daar 
werd met een soort ‘gemak’ omgegaan met euthanasie 
en ik voelde me daar niet helemaal thuis bij. Als ik even 
terug ga naar het verhaal van mijn vader: ook hij had om 
euthanasie gevraagd en dat greep me enorm bij de strot. 
Als onderzoeker kun je daar met een zekere lichtheid over 
spreken, maar dat staat in schril contrast als euthanasie 
concreet wordt bij een naaste. Dat maakte dat ik er anders 
over ging denken. 
Begrijp me niet verkeerd, ik ben heel blij met de euthana-
siewet. Ik denk dat die in Nederland bijzonder zorgvuldig 
is en we hebben hem echt nodig. Desondanks voelde ik 
me beter bij goede palliatieve zorg. Het doel daarvan is 
het bestrijden van symptomen, in tegenstelling tot eutha-
nasie, waarbij het doel overlijden is. 

Ik heb begrepen dat van de mensen die een eutha-
nasieverklaring tekenen, slechts een klein deel daar 
daadwerkelijk voor kiest. De geruststelling dat die 
optie er is, is voor hen dan blijkbaar genoeg. 
Ja. Dat vind ik een heel interessant fenomeen. Wij zijn  
dan ook heel benieuwd naar onderzoek naar het poeder 
waarmee je je leven kunt beëindigen, waar momenteel 
veel om te doen is. Ik heb daar mijn bezwaar over  
uitgesproken in een ander interview, omdat er te weinig 
onderzoek naar dat poeder is gedaan. Ik zou bijvoorbeeld 
heel graag willen weten wat de reden is dat mensen dit 
poeder willen kopen. En in welke mate zij daarmee  
geholpen zijn. Gaat het om erkenning? Om controle?  
 

We weten dat geplande 
euthanasie niet altijd  

uitgevoerd wordt.

 
 
We weten dat geplande euthanasie niet altijd uitgevoerd 
wordt. Ik wil dan het waarom weten. En als het om  
erkenning of controle gaat, of we die niet op een andere 
manier kunnen geven. Veel ouderen voelen zich nutteloos 
in deze maatschappij en daar zijn we allemaal schuldig 
aan. Misschien moeten we wel leren om beter om te gaan 
met ouderen en kwetsbare mensen en hen een betere 
positie geven in onze samenleving. 
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Dat was ook een zin die me opviel in je rede: ‘Inclusie 
van mensen met een beperkte levensverwachting is 
van groot belang’. Hoe kun je die inclusie bereiken?
Daar hebben we verschillende ideeën over. Wij weten niet 
precies van wat het meest effectief is. Een eerste stap zou 
kunnen zijn om het onderwerp bespreekbaar te maken. 
In mijn geval binnen het onderwijs. Er zijn hier heel veel 
verpleegkundigen. Met hen zouden we meer moeten 
spreken over zaken als de dood, veroudering en  
kwetsbaarheid. Daarnaast maken vragen over inclusie 
onderdeel uit van ons onderzoek. Met de uitkomsten  
kunnen we praktijk, maar ook het onderwijs voeden. 

Verder is een vroege markering van de laatste levensfase 
van belang, zodat we tijdig de juiste zorg in kunnen 
zetten. En misschien moet er ook een laagdrempeligere 
toegang tot expertise komen. Alles start met een goede 
communicatie. Patiënten en hun naasten zouden minder 
drempels moeten ervaren om het over pijnlijke situaties 
te hebben. Met als gevolg dat die situaties onmiddellijk 
minder pijnlijk worden. 
 

De natuurlijke dood is een 
optie die we zijn vergeten.

Je zei ooit: ‘De natuurlijke dood is een optie die we 
zijn vergeten.’ Zijn mensen teveel geneigd om een 
behandeling te geven of te krijgen, alleen omdat die 
er is? Dus zonder te kijken of dit daadwerkelijk de 
beste optie is? 
Ja, ik heb heel sterk het vermoeden dat dat inderdaad 
gebeurt. De specialistische zorgverleners, zeker de artsen, 
zijn opgeleid om mensen beter te maken en/of mensen te 
behoeden voor ziekte. Zij ervaren het vaak als een verlies 
wanneer ze zien dat iemand niet meer beter zal gaan 
worden. 

Mogelijk is dat de reden dat er heel lang curatief  
doorbehandeld wordt, zonder dat er daadwerkelijk sprake 
is van zinvol handelen. Het zou goed zijn als doordringt 
dat het geen verlies is als je overgaat op palliatieve zorg. 
Het is een ándere zorg, die mogelijk net zo complex en 
net zo multidisciplinair is als de curatieve zorg. Net zo 
uitdagend, net zo moeilijk en waarbij de bijdrage van de 
zorgverleners een minstens even belangrijke rol speelt. 

De discussie over wel of niet behandelen heeft vaak 
het kostenaspect als onderliggende reden. Bijvoorbeeld 
bij de discussie over wel/geen chemotherapie bij 

iemand van 92 jaar met een ongeneeslijke vorm van 
kanker. Zou je die discussie niet (ook) vanuit het 
aspect van kwaliteit van leven moeten voeren? 
De kostendiscussie is ook interessant. Door meer  
palliatieve zorg verlaag je de kosten van bijvoorbeeld dure 
diagnostiek. Aan de andere kant: hoe eerder je palliatieve 
zorg inzet, hoe langer die duurt. Daarmee stijgen de  
kosten van palliatieve zorg. De kostenconsequenties zijn 
ons nog niet helemaal duidelijk. 

Los daarvan zou er inderdaad meer aandacht moeten  
zijn voor kwaliteit van leven bij ongeneeslijk zieken en 
kwetsbare ouderen. Dit is precies het doel van  
palliatieve zorg. 

Er zijn twee dingen vrij recent gebeurd, onder andere 
subsidietoekenning voor het project ‘Gezamenlijke 
besluitvorming in de palliatieve fase van mensen 
met een verstandelijke beperking’. Ligt de nadruk bij 
die gezamenlijkheid op de diverse betrokken disciplines 
of op de betrokkenheid van de patiënt zelf? 
Op dat laatste. De gezamenlijkheid is een driehoek van  
de patiënt, de professionals en de naasten. En in de  
verstandelijk gehandicaptensector zal de naaste heel vaak 
ook als proxy dienen voor de patiënt. Wij hebben daar bij 
het vooronderzoek voor deze subsidie met mensen met een 
beperking over gesproken. Zij vinden vooral de ‘klik’  
belangrijk. Bij doorvragen bleek, dat ze bedoelen dat er 
sprake moet zijn van vertrouwen. Dat ze die persoon  
goed kennen. In dat geval kan diegene voor de patiënt 
spreken. Bijvoorbeeld wanneer er besluiten genomen  
moeten worden in de laatste levensfase. Daar zal dit  
onderzoek over gaan. 

In samenwerking met MEE West-Brabant ben je  
ook een onderzoek gestart naar de doodswens bij 
mensen met autisme. Ook hier wordt rechtstreeks 
met betrokkenen gepraat in plaats van over hen.  
Is er al iets te zeggen over de resultaten?
Inhoudelijk nog niet, maar het valt wel op dat mensen 
bereid zijn om mee te doen en dat ook fijn vinden.  
Ik had daar wel mijn vraagtekens bij. Je bevraagt immers 
kwetsbare mensen over een bijzonder kwetsbare periode 
in hun leven. Daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. 
Daarom hebben we mensen met autisme getraind om 
interviews af te nemen. Eén van de onderzoekers zit daar 
steeds bij als een soort sidekick. 

Je hebt aangekondigd dat je in september 2018 een 
conferentie gaat houden, waarbij je laat zien waar het 
lectoraat nu staat. Zit dat nog steeds in de planning? 
Ja. We zullen dan al wat kunnen laten zien. We zullen 
ook wat partners uitnodigen die onderzoeken doen op 
aanpalende gebieden. 

Interview
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Ter afsluiting. We komende allemaal in een laatste 
levensfase terecht. Hoe gaan we daar met z’n allen 
het beste mee om? 
We zouden het onderwerp bespreekbaar moeten maken.
 
En acceptatie dat de dood een gegeven is? 
Dat is wat in me opkomt, maar ik ben er een klein beetje 
voorzichtig mee om dat uit te spreken, omdat ik niet de 
indruk wil wekken dat ik datgene van wat er gebeurt aan 
het levenseinde wil bagatelliseren. Ik heb tientallen  
mensen in de allerziekste fase van hun leven (in de 
periode van het levenseinde) geïnterviewd, dus ik kan me 
voorstellen hoe erg het soms kan zijn. 

Ik zou willen zeggen: eis aan de ene kant de allerbeste 
zorg op, maar accepteer aan de andere kant ook het proces. 
Vind daar rust in en doe dat samen met je geliefden. 

Petra Noordhuis
www.tekstenderest.nl

Michael Echteld
Lector Zorg Rond het Levenseinde
Expertisecentrum Caring Society | Avans Hogeschool
ma.echteld@avans.nl |  
www.avans.nl/levenseinde Interview

Michael Echteld
Als projectleider palliatieve zorg is Michael 
verbonden aan Stichting
Prisma. Dit is een zorgorganisatie voor 
mensen met een verstandelijke beperking.  
Daarnaast is hij bestuurslid van welzijns-
organisatie Voor Elkaar in Voorschoten en 
van het Kinderrevalidat iefonds Adriaan. 
Hij is ook lid van de Adviescommissie  
Projecten van het Johanna Kinderfonds.

Loopbaan
Michael is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden als gezondheidspsycholoog met onderzoek naar kwaliteit 
van leven bij mensen met hartziekten. Na zijn promotieonderzoek heeft hij zich beziggehouden met toegepast 
onderzoek: van 2000 tot 2010 was hij bij VUmc en Erasmus MC senior onderzoeker op het gebied van palliatieve 
zorg. Hij leidde klinische en epidemiologische projecten over kwaliteit van leven, huisartsenzorg, vóórkomen van 
symptomen en spirituele zorg.

Van 2010 tot 2014 was Michael projectleider bij Erasmus MC op het gebied van gezondheid en palliatieve zorg 
voor mensen met een verstandelijke beperking. Het jaar daarop was hij verbonden aan Stichting Wetenschap 
Balans, waar hij onderzoek deed en onderwijs gaf aan professionals binnen het thema kwetsbare ouderen. Sinds 
2015 is hij projectleider palliatieve zorg bij Stichting Prisma.

Expertise
Michael Is geïnteresseerd in de rol die onderzoek kan spelen bij zorgverbetering voor kwetsbare mensen.  
Hij heeft vooral interesse in palliatieve zorg voor mensen, die met vanzelfsprekend toegang tot goede zorg  
hebben. Herkenning van zorgbehoeften en instrument- en protocolontwikkeling zijn hierbij belangrijk.  
Een ander belangrijk thema vormen morele en ethische dilemma's in de levenseindezorg.

Michael heeft veel kennis over kwaliteit van leven en kwetsbaarheid.
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Op 11 december 2017 waren er gelukkig aios, 
docenten en opleiders bereid om de winterstorm 
te trotseren om aanwezig te kunnen zijn bij 
de jaarlijks terugkerende aiosdag in de Schola 
Medica te Utrecht. Het onderwerp was ‘Help, 
de dokter verzuipt. Over burn-out onder hulp-
verleners’. 

Maar wat is een burn-out nu eigenlijk? 
Burn-out is het eindstadium van een jarenlange uitputtings-
slag. In de literatuur wordt vaak gebruik gemaakt van de 
combinatie van uitputting, cynisme en verminderde per-
soonlijke bekwaamheid om een burn-out te beschrijven.1 

Hierbij komen verschillende symptomen naar voren: fysieke  
en psychologische vermoeidheid, cognitief en emotioneel 
controleverlies en weerstand ervaren tegen het werk. Als 

gevolg hiervan ontstaan vaak depressieve gevoelens en 
somatische en psychische spanningsklachten. 

Het is een mythe dat een burn-out ontstaat bij de zwakke 
werknemer die het werk niet meer aan kan. Het zijn juist 
de bevlogen werknemers die er helemaal voor gaan, die 
getroffen worden door een burn-out: (‘in order to burn out, 
one has to be on fire’). 

Enquête onder huisartsen
In 2012 heeft Movir een enquête gehouden onder  
huisartsen, waarbij bleek dat ruim 70% van de huisartsen 
wel eens signalen van overspannenheid bij zichzelf heeft 
geconstateerd. Verder geeft 15% van de huisartsen aan  
dat zij wel eens een burn-out hebben doorgemaakt.2  
Voor zover wij weten is niet bekend hoe deze percentages 
zijn onder artsen voor verstandelijk gehandicapten. 

Aiosdag
‘In order to burn out, one has 
to be on fire’ (Ayala Pines)
Lisette Kors en Susanne Meuwissen (aios AVG)
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En hoe zit het bij de aios?
Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar burn-out  
onder arts-assistenten in opleiding tot specialist (aios). In de 
opleidingsperiode is de werkdruk vaak hoog en wordt er 
veel verantwoordelijkheid gevoeld, terwijl er tegelijkertijd 
een tekort aan controle wordt ervaren en een tekort aan 
autonomie. Dit zijn bekende risicofactoren voor het  
ontwikkelen van een burn-out.3 Daarbij zijn er in deze  
periode vaak ook life-events, zoals verhuizingen of  
gezinsuitbreidingen. In Nederland ervaarde 21% van de 
aios matige tot ernstige symptomen van burn-out.4 
Zoals gezegd kan een burn-out zorgen voor depressieve 
klachten en somatische en psychische spanningsklachten. 
Maar daarnaast heeft een burn-out bij de dokter ook 
invloed op de kwaliteit van de patiëntenzorg. Desondanks 
lijken dokters met een burn-out het moeilijk te vinden om 
hulp te zoeken.5 

Behandeling
Een review laat zien dat verschillende behandelingen een 
positieve invloed kunnen hebben op klachten van burn-out 
onder dokters. Mindfulness is een van deze behandelingen.6 
Een recent onderzoek onder aios verbonden aan het  
Radboud Universitair Medisch Centrum laat zien dat  
mindfulness een positief effect kan hebben bij aios die 
emotionele uitputting ervaren. Daarbij lijkt mindfulness  
verbetering te geven op het gebied van persoonlijke  
prestaties, ervaren gevoel van zorgen en zelfcompassie.7

Werkbelasting van de aios AVG
In 2017 is er door de VAAVG een enquête gehouden 
onder de aios AVG over werkbelasting. Hieruit bleek dat 
de ervaren werkbelasting over de jaren toeneemt en dat 
de werk-privé balans in het derde opleidingsjaar gemiddeld 
een onvoldoende scoort. Al met al reden genoeg om het 
onderwerp burn-out weer op de agenda te zetten en om 
dit als onderwerp te kiezen voor de aiosdag.

Aiosdag
De dag begon met een interactieve theater voorstelling 
genaamd ‘Time-Out!’. door PodiumT, met als doel het 
taboe op stress en burn-out te doorbreken. Door middel 
van herkenbare rollenspelen, confronterende cijfers en 
kritische vragen aan de zaal, werd iedereen aan het denken 
gezet. Daarnaast werden er verschillende mensen geïnter-
viewd, zodat het onderwerp burn-out vanuit verschillende 
oogpunten belicht werd. 

De open en veilige sfeer die hiermee gecreëerd werd, 
vormde een goede basis om de rest van de dag verder te 
praten over dit onderwerp. Hierbij werd één ding in elk 
geval duidelijk: we zijn allemaal veel strenger voor onszelf 
dan voor anderen, de lat mag soms best wat lager!

Burn-out voorkómen
Na een lezing door Nathalie Cardinaels over de theoretische 
achtergrond van burn-out, volgden in de middag verschillende 
workshops. Er waren drie verschillende workshops over 
verschillende manieren om een burn-out te voorkomen. 
Een van de workshops was een korte kennismaking met de 
PITSTOP cursus (een cursus die aios AVG kunnen volgen om 
uitval door burn-out te voorkomen). De tweede workshop 
werd gegeven door Roos Strömer en was gericht op het 
geven van praktische handvatten voor het voorkomen van 
een burn-out, gebaseerd op eigen ervaringen. In de derde 
workshop bood Nathalie Cardinaels een kennismaking met 
mindfulness en heartfulness. In verband met de weersom-
standigheden, sloten we de dag eerder dan gepland af met 
een gezamenlijke terugblik op de dag. 

Doorbreek de hulpverlenersflinkheid!
Wij willen alle deelnemers bedanken voor hun openhartig-
heid, omdat een open sfeer op de werkplek veel verschil 
kan maken in het omgaan met werkdruk. Wij hopen dan 
ook dat de deelnemers het gesprek dat tijdens de aiosdag 
gestart is, voortzetten op hun eigen werkplek. Doorbreek 
de hulpverlenersflinkheid, ook hulpverleners mogen het 
soms moeilijk hebben. Loop af en toe eens bij je collega’s 
binnen en bespreek af en toe hoe het écht met hen gaat. 

Als laatste willen we op deze plek alle sprekers van de 
aiosdag hartelijk bedanken voor de inspirerende dag en ook 
bedanken wij de Triodos Foundation voor hun financiële
ondersteuning om de Time-Out voorstelling voor onze 
aiosdag mogelijk te maken.

Referenties 
1  Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. Annu Rev Pyschol 

2001;52:397-422.
2   Movir, rapport ‘landelijk onderzoek naar langdurige stressfactoren bij 

huisartsen, 2012, te raadplegen via: https://movir.nl/media/mediali-
brary/2012/10/rapport_langdurige_stress_bij_huisartsen_web.pdf

3  Thomas NK. Resident burnout. JAMA 2004;292(23):2880-2889.
4   Prins JT, Hoekstra-Weebers JEHM, et al. Burnout and engagement 

among resident doctors in the Netherlands: a national study. Med Educ 
2010;44(3):236-247.

5   Fridner A, Belkic K, et al. Why don’t academic physicians seek needed 
professional help for psychological distress? Swiss Med Wkly 2012;1:8.

6   Regehr C, Glancy D, et al. Interventions to reduce the consequences 
of stress in physicians: a review and meta-analysis. J Nerv Ment Dis 
2014;202(5):353-359.

7   Verweij H, van Ravesteijn H, et al. Mindfulness-based stress reduction for 
residents: a randomized controlled trial. J Gen Intern Med 2017, DOI:

10 1007/s11606-017-4249-x. Epub ahead of print.

Lisette Kors (ejkors@gmail.com)
Susanne Meuwissen (susanne.meuwissen@alumni.maas-
trichtuniversity.nl) 
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De commissie kwaliteitsvisitatie is op zoek naar leden. De commissie komt vier keer per jaar bijeen en heeft een  
formele taak: met name het (verder) ontwikkelen, evalueren en bijstellen van het NVAVG-visitatiemodel, met  
inbegrip van het instrumentarium. De commissie wordt bij het uitvoerend werk ondersteund door het bureau 
Kwaliteitsvisitatie van de NVAB.

Meer weten of direct enthousiast aanmelden? Neem contact op met Petra Noordhuis via secretariaat@nvavg.nl.   

Oproep: Vacature commissie kwaliteitsvisitatie

Bij rolstoelgebonden kinderen met ernstige beperkingen 
richt de zorg zich vooral op het verbeteren van comfort en 
kwaliteit van leven. Daarom is het voor onderzoekers en 
zorgprofessionals belangrijk om de kwaliteit van leven bij 
deze kinderen te kunnen meten. Hiervoor is sinds afgelopen 
maand de Nederlandse versie van de CPChild beschikbaar.

Wat is de CPChild-DV?
De CPChild-DV is een Nederlandse vragenlijst om de 
gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van rolstoelge-
bonden kinderen met ernstige beperkingen te meten. Dit 
project is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband 

tussen het UMCG Centrum voor Revalidatie, Rijksuniversi-
teit Groningen en Revalidatie Friesland.

Hoe gebruikt u de CPChild-DV?
De vragenlijst is samen met bijbehorende handleiding 
beschikbaar via https://cpchild.nl/. Daar vindt u ook meer 
informatie.

Nederlandse versie CPChild beschikbaar 
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Arts(en) Verstandelijk Gehandicapten (AVG) – 1,6 fte 
 

Frion is dé VG-specialist. Bijna 1000 cliënten maken gebruik van de 
ondersteuning die Frion biedt. Ruim 900 betrokken professionals en 
350 vrijwilligers zetten zich voor hen in. Ons werkgebied is de regio 
Noordwest-Overijssel. Wij gaan uit van ‘Regie in eigen hand’. Dit 
geldt niet alleen voor onze cliënten maar ook voor onze 
medewerkers. 

Begeleiding in opleiding en deskundigheidsbevordering  
De arts/AVG vormt, samen met de orthopedagoog/GZ-psycholoog, 
onderdeel van de Groep- Behandelcoördinatie. Samen zijn zij 
verantwoordelijk voor doelgroep-specifieke zorg en behandeling. De 
AVG en de orthopedagoog/psycholoog zijn op tactisch, strategisch 
niveau sparringpartner voor de raad van bestuur. 

Inhoudelijke verantwoordelijkheid  
Eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg vraagt van alle 
professionals in de Groep-Behandelcoördinatie (BC) inhoudelijke 
sturing en een gedeelde visie op zorg, diagnostiek en behandeling. 
Het ontwikkelings-dynamisch model van A. Došen is daarbij een 
belangrijk uitgangspunt. Professionals in de Groep-BC waarborgen 
een 24-uurs bereikbaarheid. 

Als AVG ben je, samen met je collega AVG, verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling en uitvoering van het medisch beleid en een juiste 
toepassing van de wet BOPZ. In samenwerking met de 
Orthopedagoog generalist of GZ-psycholoog draag je zorg voor een 
juiste beeldvorming van nieuw aangemelde cliënten en beoordeelt 
mede of Frion de benodigde ondersteuning en zorg kan leveren. De 
eerste medische behandelverantwoordelijkheid voor cliënten ligt bij                                    
de huisartsen, met wie je nauw samenwerkt. 

Werken bij Frion betekent werken in een dynamische organisatie met ambitie. Je komt te werken in een 
enthousiast team dat investeert in professioneel leiderschap en deskundigheidsbevordering. Arbeidsvoorwaarden 
en salariëring zijn geregeld conform de CAO Gehandicaptenzorg. Het salaris bedraagt bij een fulltime 
dienstverband minimaal € 4.135,- en maximaal € 6.233,- bruto per maand (FWG 70). 

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan vóór 1 april 2018 via www.medewerkerbijfrion.nl, via de ‘direct solliciteren’ 
button. Heb je vragen? Neem dan contact op Marianne Berman, Arts, via emailadres MBerman@frionzorg.nl of 
telefoonnummer  038 7991200. 
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Wil je een betekenisvolle relatie aangaan met cliënten in een kleinschalige 
zorgorganisatie waar samenwerking en persoonlijk contact voorop staan?  
Per 1 juli 2018 ontstaat een vacature voor de functie van: 

Arts verstandelijk gehandicaptenzorg v/m  
min. 24 uur per week   
Raamwerk is een financieel gezonde organisatie die ondersteuning biedt aan mensen 
met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Raamwerk bestaat uit 
twee middelgrote locaties: Zeehos in Katwijk en Hafakker in Noordwijkerhout. Verder 
bestaat het uit diverse woon- en dagbestedingslocaties in de regio en een kinder-
dienstencentrum. Als AVG-er fungeer je als primus inter paris van het medisch team, 
bestaande uit drie artsen, twee verpleegkundig specialisten, twee praktijk-
verpleegkundigen en een doktersassistent. Het medisch team is verantwoordelijk voor 
een optimale medische zorg aan de cliënten met een indicatie voor verblijf met 
behandeling. 

De functie 
Als AVG verleen je specifieke medische zorg 
aan cliënten met een beperking en een 
complexe zorgvraag. Je ontwikkelt beleid op 
medisch-inhoudelijk en specifiek- medisch 
gebied en ziet toe op het gevoerde beleid. Je 
geeft supervisie aan het medisch team en voert 
de wet BOPZ uit. Je levert een bijdrage aan de 
deskundigheidsbevordering en het 
behandelingsbeleid binnen de organisatie. Je 
onderhoudt integraal contact ten aanzien van 
de (para)medische behandeling. Je neemt 
maatregelen bij infectieziekten en ziet toe op de 
vereiste hygiëne binnen de organisatie. Je voert 
overleg met de toezichthoudend apotheker en 
stelt naar aanleiding van dit overleg adviezen 
op. Je participeert in de bereikbaarheids-
diensten als achterwacht van de algemeen 
artsen.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
Aanstelling in de functie is in eerste instantie 
voor de duur van één jaar, met uitzicht op een 
vast dienstverband. We kunnen u mogelijk 
helpen bij het vinden van (tijdelijke) huis-
vesting in de regio Bollenstreek. Inschaling is 
volgens de CAO-Gehandicaptenzorg (FWG 
75). 
 

Het profiel 
Wij zoeken een enthousiaste collega met 
uitstekende sociale en communicatieve 
vaardigheden. Je communiceert helder en 
effectief naar cliënten, verwanten en alle 
betrokken collega’s. Kortom je kunt 
multidisciplinair samenwerken. Met het netwerk 
van de cliënt bouw je doelmatige samen-
werkingsrelaties op en onderhoudt deze. Je 
hebt affiniteit met complexe somatische 
problematiek en mensen met een verstandelijke 
beperking. Je bent op de hoogte van de 
ontwikkelingen in het vakgebied. In het kader 
van continuïteit zijn wij op zoek naar iemand die 
zich voor langere tijd wil binden. 
 
Opleiding en ervaring 
Een afgeronde opleiding tot AVG en bent 
ingeschreven in het betreffende register. Je 
bent in het bezit van een rijbewijs en een auto. 
 
Informatie 
Nadere informatie Jeanet den Haan, Manager 
zorg- en dienstverlening, 06-30186824. 
 
Sollicitatie 
Je sollicitatie stuur je zo spoedig mogelijk per 
email naar: solliciteren@hetraamwerk.nl  en 
vermeld in de mail bij onderwerp het 
vacaturenummer:  18-18 

  

A
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Arts voor Verstandelijk Gehandicapten 
Biezenmortel 24-36u per week 

De functie 
Wij hebben plaats voor een Arts voor Verstandelijk gehandicapten in onze vakgroep! Ben jij enthousiast, 
fanatiek en werk je graag in een multidisciplinair team? Ben je toegankelijk én communicatief vaardig? Lees 
dan meer over deze vacature! 
 
Als Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) ben je de medisch specialist binnen onze organisatie waar het 
gaat om problemen die samenhangen met een verstandelijke beperking. Je gaat werken in een team van 
artsen (AVG en A(N) IOS), paramedici, gespecialiseerd team van praktijkverpleegkundigen-VG, 2 
verpleegkundig specialisten (IO) 2 SPV-ers (IO) en een tandarts.  
 
Alle cliënten van Stichting Prisma hebben hun eigen huisarts en zijn verder op zorgvraag ‘gekoppeld’ aan een 
AVG. De doelgroep is zeer gevarieerd. Van kinderen tot ouderen met (psycho)geriatrische zorgbehoefte en van 
personen met een zwakke begaafdheid/lichte verstandelijke beperking tot zeer ernstig meervoudig beperkt. Er 
kunnen uitdagingen binnen de leefstijl zijn tot behoefte aan zeer gespecialiseerde palliatieve zorg. 
Binnen Prisma is ook een high care hospice gesitueerd. In samenwerking met professionele ketenpartners is 
een multipoli in ontwikkeling die behandeling biedt tussen eerste en tweedelijns zorg vanuit Breda, Waalwijk en 
Den Bosch. 
 
Bij deze functie hoort een signalerende en adviserende rol bij beleidsontwikkelingen binnen Prisma. Deze kun 
je ook zelf vormgeven in diverse werkgroepen aangaande het gezondheidsbeleid. Als AVG werk je grotendeels 
vanuit ons gezondheidscentrum op Landpark Assisië te Biezenmortel (nabij Tilburg) en Waalwijk. Tevens werk 
je op andere locaties van Prisma: deze bevinden zich verspreid over bijna heel Noord-Brabant. 
 
We zoeken iemand die affiniteit heeft met onze doelgroep, zeer goed in een multidisciplinair team kan 
samenwerken, waarbij openheid, nieuwsgierigheid, doelgerichtheid en afstemming voor jou belangrijk is. Je 
hebt reflectie op eigen handelen bijvoorbeeld waar het ethische vraagstukken betreft. Ook beschik je over 
inlevingsvermogen, ben je laagdrempelig en ga je op inventieve wijze met cliënten om. Je houdt van 
improviseren en kansen creëren, maar weet ook kaders te stellen als dat nodig is. 
 
Functie-eisen 
● Je bent in het bezit van een afgeronde academische opleiding tot arts (BIG geregistreerd en bij voorkeur 

AVG) óf rondt deze opleiding binnenkort af. 
● Je hebt kennis van ziektes en aandoeningen die gerelateerd zijn aan een verstandelijke beperking.  
● Ook heb je enige kennis van wet- en regelgeving zoals BOPZ, BIG, Wlz, WMO, etc.  
● Ervaring met psychiatrische problematiek is een pré. 
● De mogelijkheid tot het volgen van de kaderopleiding palliatieve zorg (indien niet reeds gevolgd). 

Werken bij Prisma 
Het betreft een functie voor 24-36u per week, in overleg met jou wordt het aantal uur in een regelmatig 
rooster vastgesteld. Er is daarnaast sprake van een bereikbaarheidsdienst. Dit is een telefonische dienst, dus je 
hoeft tijdens deze diensten niet naar de diverse locaties toe. 

De functie is ingedeeld in FWG 70 conform CAO Gehandicaptenzorg. (€ 4.135,00 tot € 6.233,00 bruto p/m 
o.b.v. 36 uur) In de cao is een eindejaarsuitkering opgenomen (7,05%). 

Solliciteren? 
Herken jij jezelf  in het geschetste profiel en heb je zin in een (nieuwe) uitdaging? Dan zien wij jouw sollicitatie 
graag tegemoet. Je kunt je CV en motivatie naar ons sturen via e-mailadres: sollicitatie@prismanet.nl o.v.v. 
vacaturenummer 17-044. Wij nodigen je uit om zo snel mogelijk te reageren. 
 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats bij Stichting Prisma in Biezenmortel. 

Informatie 
Heb je vragen? Hylke Bergisch, AVG bij Prisma, staat jou graag te woord. Zij is te bereiken via 
hbergisch@prismanet.nl of via het telefoonnummer: 013-5118212 en Lindy Slinkers, teamleider bij Prisma, te 
bereiken via lslinkers@prismanet.nl of via het telefoonnummer 06-10678333. 
Uiteraard kun je ook met vragen terecht bij een van onze andere artsen Peter Vos, Gabrielle van de Graaf en 
Saar Mooij, via 013-5118212.  
 
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de wervings- en 
selectieprocedure.  
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De Hartekampgroep is een zorgorganisatie die wonen, dagbesteding en behandeling biedt aan cliënten 
met een verstandelijke – en of meervoudige beperking. Binnen ons enthousiaste en ambitieuze team 
van AVG’s (4 of 5), en Aios (3) is een vacature ontstaan. Het team wordt ondersteund door 
praktijkverpleegkundigen en doktersassistenten. Wij werken vanuit diverse locaties in de regio Haarlem. 
We hebben o.a. intramurale zorg in Heemstede (met o.a. een crisis en observatie-unit) en Heemskerk. 
Ook zijn er diverse woonlocaties in de wijk van Hillegom tot en met Heemskerk. Alle cliënten hebben een 
huisarts waarmee we samenwerken. Daarnaast hebben we een multidisciplinaire polikliniek in Haarlem 
en AVG poli’s in perifere ziekenhuizen en academische centra (AMC en ErasmusMC). We zijn een 
opleidingsinstelling voor de AVG opleiding en verzorgen ook stageplekken voor co-assistenten. We 
werken nauw samen met consulenten psychiatrie, orthopedie en revalidatie. Samen met 2 andere 
organisatie verzorgen wij de 24 uurs AVG bereikbaarheid in de regio. Onze missie is werken aan een 
goed leven. Midden in de samenleving, voor mensen met een beperking. Wij zijn er om mensen met een 
beperking te ondersteunen en hen te helpen zich te ontwikkelen.  
 

Kom bij ons werken als 

Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) 
Voor 32-36 uur per week 

(88,89% - 100%) 
 
Functie in het kort: 
Je bent samen met je collega’s  verantwoordelijk voor de AVG zorg aan onze cliënten. Je werkt intensief 
samen met andere disciplines en je neemt deel aan multidisciplinaire overleggen.  De medische zorg 
heeft een klinisch als poliklinische karakter. Poliklinische behandeling, in samenwerking met huisartsen 
en specialisten, is in ontwikkeling en biedt mogelijkheden voor groei.  De vacature is voornamelijk 
gericht op de AVG zorg in de wijk en de polikliniek. 
 
Jij: 
Bent een bevlogen, ambitieuze collega met een analytisch vermogen. Je werkt graag samen met diverse 
disciplines. Je onderschrijft onze missie en visie en wilt daar graag een bijdrage aan leveren. Je hebt  
ambitie tot of ervaring met het opleiden van AVG’s. Je bent in het bezit van een rijbewijs en een auto en 
je bent net als je collega’s bereid bereikbaarheidsdiensten te draaien.  
 
WIJ: 
 Zijn Maysoon Bayate, Agnies van Eeghen, Ellen Haagsma en Janneke Reuling; 
 Bieden een professionele en collegiale werksfeer; 
 Zijn kritische, betrokken en humorvolle collega’s; 
 Bieden een dynamische werkplek; 
 Bieden salariëring in deze functie conform cao gehandicaptenzorg in FWG 70 (Junior AVG) of 75 

(Senior AVG); 
 Een aanstelling voor een jaar, met de intentie deze om te zetten in onbepaalde tijd.  
 
Interesse? Solliciteer dan uiterlijk 31 maart via www.hartekampgroep.nl > Werken bij > Vacatures. 
Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Ellen Haagsma of Janneke Reuling (via 
medische dienst Hartekamp 023-5833314). 
 
Wil je meer weten over de Hartekamp Groep? Kijk op. 
 
Nieuwe medewerkers dienen een geldige verklaring omtrent gedrag te overleggen.  

A
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Wij bieden in bijna heel Nederland gevarieerde en op maat ondersteuning aan mensen, 
van alle leeftijden, met een verstandelijke beperking. Hulp die varieert van lichte 
ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. We willen daarin 
van bijzondere professionele en persoonlijke waarde zijn.

Wij zijn op zoek naar artsen;

arts voor verstandelijke
gehandicapten en basisarts

voor diverse locaties en uren
Meer dan 800 specialisten binnen expertisecentrum Advisium
Bij het expertisecentrum Advisium werken meer dan 800 specialisten, waaronder 
artsen voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG), gedragswetenschappers, 
therapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers. 
Alle specialisten van expertisecentrum Advisium besteden veel tijd en ruimte aan nieuwe 
inzichten en innovatie in zorg en behandeling.

Binnen Advisium worden werkwijzen, programma’s en hulpmiddelen ontwikkeld en 
vernieuwd. Er is een afdeling Wetenschappelijk onderzoek en Kennismanagement. Hier 
wordt de verbinding gelegd tussen praktijk en theorie. Soms wordt gewerkt met partners, 
zoals andere academische werkplaatsen verbonden aan universiteiten, en hogescholen, 
kennisplatforms en beroepsorganisaties.

Met expertisecentrum Advisium wil ‘s Heeren Loo zo dicht mogelijk bij bestaande én
nieuwe cliënten in de buurt komen, door heel het land. We willen er voor hen zijn
op de momenten dat het nodig is: op de achtergrond, maar toch dichtbij.

Enthousiast? 
Kijk op www.werkenbijsheerenloo.nl, onder het kopje Advisium,
voor meer informatie.

werkenbijsheerenloo.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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Op 13 april 2018 organiseert de NVAVG samen met 
SEIN een studiedag over epilepsie. 

Meld u via de website aan voor de laatste plekken.
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Lidmaadschap
Lidmaatschap NVAVG is € 400,- per jaar. Voor 
AIOS-AVG en gepensioneerde leden geldt een
gereduceerd tarief van € 250,- per jaar. Voor niet-
leden bestaat de mogelijkheid een abonnement
te nemen op het TAVG. Informeer vrijblijvend via 
secretariaat@nvavg.nl.

Kopij
Kopij volgens aanwijzingen voor auteurs op 
http://www.nvavg.nl/upload/TAVG/
aanwijzingen-voor-auteurs.pdf 
Mail voor de deadlines naar secretariaat@nvavg.nl.

Algemene voorwaarden
Voor algemene voorwaarden zie www.nvavg.nl.


