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Het TAVG is het verenigingsblad van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor  
Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG). Deze vereniging, opgericht in 1981, stelt zich ten 
doel: het handhaven, c.q. verbeteren van de kwaliteit van de medische dienstverlening in  
de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, onder meer door:
-  het bevorderen van de onderlinge gedachtewisseling en samenwerking van artsen in de 

zorg voor mensen met een verstandelijke handicap;
-  het bevorderen van meningsvorming en standpuntbepaling t.a.v. onderwerpen die  

van belang kunnen zijn voor de organisatie en het functioneren van de medische 
dienst-verlening in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.

De vereniging telt ongeveer 300 leden. Het lidmaatschap staat open voor artsen, 
werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.

Het TAVG streeft ernaar minstens tweemaal per jaar te verschijnen. De redactie stelt zich 
ten doel alle artsen, die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke 
handicap, op de hoogte te stellen van ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Daartoe maakt 
zij gebruik van verslagen van studiedagen, congressen, van oorspronkelijke artikelen, 
casuïstiek, boekbesprekingen, het aankondigen van nieuwe initiatieven, van ingezonden 
stukken en voorts van alles wat aan het bereiken van de doelstelling kan bijdragen.

Verenigingsadressen

Bestuur
Matijn Coret, voorzitter
Edwin Rutgers, secretaris
Danielle Peet, penningmeester
Bas Castelein, lid
Marien Nijenhuis, lid
Toos Ganzevoort, lid
Miriam ter Horst, lid
Esther Kapinga, lid
Marijke Meijer, lid
Judith Steemers, lid
Claire Heinst, lid namens VAAVG

Secretariaat
Mw. P. (Petra) Noordhuis
Postbus 6096, 7503 GB Enschede
E-mail: secretariaat@nvavg.nl
Tel.: 0878-759338 (parttime bezet)

Lidmaatschap NVAVG
€ 400,- per jaar. Voor aios-AVG en 
gepensioneerde leden geldt een  
gereduceerd tarief van € 250,- per 
jaar.

Website
www.nvavg.nl
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Het TAVG wordt op papier gedrukt en is wel 
digitaal in te zien, maar zo interactief als 
bijvoorbeeld het Medisch Contact, zijn we 
(op dit moment) niet. Dagelijks ontvang ik 
een mail van ‘Redactie Medisch Contact’ met 
een overzicht aan artikels, waaruit ik zelf kan 
bepalen wat ik wil lezen (er wordt zelfs een 
indicatie van de leestijd gegeven). Dat allemaal 
op mijn smartphone. 

De papieren versie verdween vaak op een stapel en werd 
dan uiteindelijk toch weggegooid, omdat ik toch geen 
tijd had (of nam) om het te lezen. De papieren versie 
gaat nu eigenlijk meteen door van de brievenbus naar 
de prullenbak. Eigenlijk zonde en ik vraag me af of een 
papieren versie dan nog wel echt nodig is. 

Het mooie aan de digitale artikels is, dat er ook 
meteen gereageerd kan worden. Het maakt de 

informatieverstrekking een stuk interactiever en geeft 
vaak ook een aanvullend standpunt of een mooie 
discussie. Sommige reacties zijn zelf echter wat minder 
mooi en bij verschillende kranten en tijdschriften zijn dan 
ook ‘huisregels’ opgesteld, zodat reacties vernieuwend, 
beleefd en niet te lang zijn. 

Voor jullie een nieuw papieren nummer met zeer 
uiteenlopende artikelen, waarvan ik hoop dat het 
uitvoerig en met plezier gelezen wordt en niet direct in 
de prullenbak verdwijnt. Er is weer hard gewerkt, door 
mijn collega’s binnen de redactie, maar zeker ook door 
de auteurs (waaraan op dit moment geen gebrek, dus ga 
vooral zo door en blijf artikels aanleveren)! We kunnen 
ons overigens ook goed voorstellen, dat er  bij het lezen 
van het tijdschrift en de artikels reacties ontstaan. We 
willen jullie dan ook graag uitnodigen om te reageren. 
Wie weet hebben we dan weer ruimte voor een nieuwe 
rubriek… 

Van de redactie 

Redactioneel
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In de NVAVG voorjaars ledenvergadering werd de 
richtlijnontwikkeling nieuwe stijl toegelicht. Een mooie 
ontwikkeling waarbinnen vele mogelijkheden bestaan om 
als AVG te participeren. Ook de verschillende commissies 
en werkgroepen laten zien dat veel AVG's zich inzetten 
voor de ontwikkeling van ons vakgebied. Mochten we 
als bestuur niet een ontbrekende werkgroep in het leven 
roepen, dan worden we gevonden en gevraagd om een 
club enthousiaste AVG's als werkgroep mandaat te geven.

Een vakgebied in beweging met een verdubbeling van 
het aantal bestuursleden van de vereniging en wisseling 
in bestuursfuncties. Bas Castelein heeft zijn interim 
voorzitterschap overgedragen, maar blijft als algemeen 
bestuurslid intensief betrokken bij de Kwaliteitsagenda 
Gehandicaptenzorg met het Ministerie van VWS en bij de 
Stuurgroep Richtlijn Ontwikkeling (SRO). De functie van 
secretaris is overgenomen door Edwin Rutgers, doordat 
ikzelf als voorzitter ben aangetreden. Naast de nieuwe 
bestuursleden hebben we onze ervaren penningmeester 
Danielle Peet en in het secretariaat Petra Noordhuis, ons 
‘duizend dingen doekje’, zoals ze zichzelf voorstelde.

Nu het bestuur is uitgebreid geeft dit mogelijkheden om 
onderlinge verbindingen tussen AVG's te versterken, onze 
aanwezigheid in landelijke trajecten te verstevigen en uit 
te breiden naar nieuwe gebieden, zoals de extramurale 
cliëntenzorg in de Zorgverzekeringswet die nu uitgesteld is 
naar 1 januari 2019.

Mocht u op de hoogte willen blijven van de 
ontwikkelingen in het vakgebied, dan heeft u natuurlijk 
het verenigingsblad, de ledenvergaderingen, maar ook 
de website. Recent is de website uitgebreid met de 
optie om per e-mail op de hoogte te blijven van nieuws 
updates per onderwerp. Binnenkort komt de mogelijkheid 
voor een nascholingsagenda als aanvulling op de GAIA-
nascholingsagenda.

Al deze ontwikkelingen vragen om een koers, een visie 
die tot nu beschreven was in het meerjarenbeleidsplan 
2013-2017. Binnenkort zal gestart worden met het 
meerjarenbeleidsplan 2018-2023 om de onderwerpen te 
beschrijven waar de NVAVG zich na dit jaar met name op 
zal richten. 

Van de voorzitter
Matijn Coret, AVG

Naomi van den Broek, AVG
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Dienstenregeling herregistratie
In tegenstelling tot eerdere berichten zal pas vanaf  
1 januari 2018 de herregistratie-eis worden ingevoerd  
omtrent het verrichten van (achterwacht)diensten.  
Dit mogen ook telefonische diensten zijn. Vanuit de visie 
dat elke persoon met een verstandelijke beperking recht 
heeft op een AVG, vinden we dat de AVG ook 24 uur,  
7 dagen per week beschikbaar moet zijn. Om dit te  
kunnen waarborgen is het nodig dat AVG’s diensten doen. 
Deze eis is voor de meeste specialismen al langer van 
kracht. Wij maakten tot nu toe gebruik van een  
uitzonderingsregeling, die nu dus opgeheven zal worden. 
Eerder is de datum van 1 januari 2017 gecommuniceerd 
als ingangsdatum. De RGS gaat vanaf 1 januari 2023 
bij de herregistratie toetsen met vijf jaar terugwerkende 
kracht.

Meer informatie over herregistratie is te vinden op:
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/
herregistratie/hoe-werkt-het.htm 

Kwaliteitsvisitatie
De aanmeldingen voor de kwaliteitsvisitatie nemen 
toe, maar het aantal leden dat op korte termijn met de 
visitatie wil beginnen is vooralsnog beperkt. Zoals eerder 
herhaaldelijk geschetst, is er per jaar vanuit logistieke 
overwegingen slechts een beperkt aantal plekken 
beschikbaar (i.v.m. het aantal beschikbare visitatoren). De 
CKVA (Commissie Kwaliteitsvisitatie voor de AVG) voorziet 
daarom planningsproblemen in 2018 en 2019. Dit kan 
leiden tot problemen met herregistratie voor de AVG’s.

Vanaf 1 januari 2020 zal de RGS namelijk bij herregistratie 
toetsen of aan deze herregistratie-eis is voldaan. Indien 
hieraan niet is voldaan, kan slechts herregistratie 
plaatsvinden voor een kortere periode (meestal twee jaar), 
waarin alsnog aan dit vereiste zal moeten worden voldaan. 
De leden worden andermaal opgeroepen om tijdig met 
de visitatie te beginnen en bij het Kwaliteitsbureau van de 
NVAB dat de Kwaliteitsvisitatie secretarieel ondersteunt 
een plekje te reserveren in de agenda.

Brochure melden calamiteiten
In december 2016 heeft de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) de brochure voor zorgaanbieders 
‘Calamiteiten melden aan de IGZ’ gepubliceerd. De 
NVAVG heeft deelgenomen aan de commentaarronden en 
onderschrijft het belang en de inhoud van deze brochure. 
We zien de brochure als een verheldering van de 
procedure en begrippen vanuit de Wet kwaliteit, klachten 
en geschillen zorg (Wkkgz) en verwachten dat discussie 
over wel of niet melden van een incident of calamiteit in 
het veld hiermee beter kan worden onderbouwd.  

U vindt meer informatie en de brochure op  
https://www.igz.nl/melden/melden_calamiteiten.aspx 

Publicatie richtlijnen
Gezien de kosten heeft het bestuur besloten om de 
richtlijnen niet te laten binden en drukken. De vormgever 
maakt een printbare pdf, die ieder naar eigen wens kan 
(laten) printen of digitaal kan gebruiken. Publiciteit van 
de recent vastgestelde richtlijnen wordt opgepakt middels 
e-mails naar de stakeholders, publicatie in het TAVG en 
|via social media (LinkedIn). Het verzoek aan de leden 
is om dit waar mogelijk te delen. Daarnaast staan de 
richtlijnen op de website, zowel bij het nieuws als bij  
de publicaties. Leden en derden kunnen zich via de 
website abonneren op nieuws, door interessegebieden 
aan te geven. 

In overleg met de PR-commissie wordt doorlopend 
gezocht naar andere kanalen om tot publiciteit te komen.
Voor nieuwe richtlijnen (zoals in ontwikkeling door 
het nieuwe Richtlijnbureau VG-sector) wordt meer 
gestructureerd aandacht besteed aan implementatie 
en publicatie. Dit als onderdeel van de oorspronkelijke 
projectaanvraag en met geoormerkte financiële 
ondersteuning.

VZVZ en het Landelijk SchakelPunt (LSP)
Met de inwerkingtreding van de Wet cliëntenrechten 
bij elektronische verwerking van gegevens en het 
bijbehorende Besluit elektronische gegevensuitwisseling 
tussen zorgaanbieders, is voor zorgaanbieders die 
gegevens uitwisselen de verplichting ontstaan om per 
1-7-2017 te voldoen aan NEN 7510, NEN 7512 en NEN 
7513. Dit is een voorwaarde om aangesloten te blijven of 
te worden op het LSP.

NEN: ´Deze norm geeft richtlijnen en uitgangspunten voor 
het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die 
een organisatie in de gezondheidszorg moet treffen ter 
beveiliging van de informatievoorziening.´

Voorjaarsvergadering 21 april 2017Van het bestuur

Kortom: stel een intervisiegroepje samen en 
meld bij het bureau (kwaliteitsvisitatie@nvavg.nl)  
wanneer jullie willen beginnen. Hoe eerder je start, 
hoe groter de kans dat er voldoende gelegenheid 
is om de visitatie tijdig af te ronden. Alle informatie 
is te vinden op de website van de NVAVG onder 
Kwaliteit en Kadering.
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VSOP syndroombrochures
De Vereniging Samenwerkende Ouder- en 
Patiëntorganisaties (VSOP) heeft de NVAVG en de 
AVG-opleiding benaderd om in de komende drie 
jaar, met subsidie van Stichting Dioraphte, digitale 
syndroomgebonden brochures te ontwikkelen. Deze 
worden gericht op zowel zorgprofessionals als cliënten 
en hun vertegenwoordigers. Als basis worden zowel de 
syndroomgebonden adviezen van de AVG-opleiding als 
nieuwe literatuur-reviews door VSOP zelf gebruikt.

De rol van de NVAVG bestaat uit het werven van 
meelezers onder haar leden, die voor hun diensten 
overigens vacatiegeld zullen ontvangen. Het betreft 
de volgende aandoeningen: Foetaal Alcoholsyndroom, 
22q11, 1p36 del, syndroom van Rett, Kabuki-syndroom, 
SLO, CHARGE, syndroom van Williams, Sotos, Smith 
Magenis en Kleefstra. Daarnaast wordt een algemene 
brochure ontwikkeld met aandachtspunten bij een 
syndroomdiagnose. Leden met specifieke belangstelling 
c.q. expertise kunnen zich melden bij Marijke Meijer: 
m.m.meijer@erasmusmc.nl

Positionering behandeling en bijzondere 
zorgvormen Wet Langdurige Zorg (WLZ)
In het eerste kwartaal van 2017 ontving de NVAVG het 
concept-adviesrapport van Zorginstituut Nederland (ZIN) 
over de positie van behandeling en bijzondere zorgvormen 
in de WLZ. Dit betreft met name medische zorg van 
algemene aard (ook wel ‘huisartsenzorg’), vergoeding 
van hulpmiddelen, tandartsenzorg en vergoeding van 
farmaceutische zorg. De voorliggende vraag betreft het 
domein van waaruit deze zorg moet worden gefinancierd: 
de WLZ, de Zorgverzekeringswet (ZVW) of een  
combinatie daarvan.

Zoals in vorige ALV’s en bestuursmededelingen 
besproken, heeft de NVAVG zich hard gemaakt voor het 
handhaven (en waar mogelijk versterken) van integrale 
interdisciplinaire zorg, waarbij laagdrempelige toegang 
tot zorg (met zo min mogelijk complexe constructies) 
voor diegenen met een WLZ-indicatie tevens een 
zwaarwegende overweging moet zijn.

Vanwege de conceptstatus van het rapport kunnen 
we dit adviesrapport voor deze ALV nog niet met onze 
leden delen. Op dit moment verwerkt ZIN de reacties 
van alle betrokken partijen (waaronder de NVAVG) op 
de verschillende mogelijkheden die in het concept-
rapport worden onderzocht (inclusief implicaties voor 
financiering).

In brede zin geeft het rapport aan dat medische zorg van 
algemene aard, net als doelgroepspecifieke zorg, volledig 

zou moeten worden vergoed vanuit de WLZ (dus niet 
worden overgeheveld naar de ZVW). De NVAVG is van 
mening dat hiermee het meest recht wordt gedaan aan 
de integraliteit van zorg, waarbij AVG en huisarts op basis 
van onderlinge afspraken in staat worden gesteld om 
binnen hetzelfde domein hun verantwoordelijkheden af te 
bakenen en interdisciplinair samen te werken.

De NVAVG dringt echter aan op verder onderzoek 
naar de impact en noodzakelijke afspraken met de 
huisartsverenigingen, aangezien hiermee een beroep 
wordt gedaan op de bereidheid van
huisartspraktijken/-posten om zich door WLZ-instellingen 
te laten contracteren.

Daarnaast adviseert ZIN om farmaceutische zorg niet 
langer bij de WLZ onder te brengen, maar over te 
brengen naar de ZVW. Hiermee zou vergoeding van 
medicatiekosten voor WLZ-cliënten gelijk getrokken 
worden met de rest van Nederland. De NVAVG heeft 
begrip heeft voor dit gelijkheidsargument, benadrukken 
wij de noodzaak tot interdisciplinaire samenwerking in de 
keten van farmaceutische zorg (denk aan FTO, taken van 
de geneesmiddelencommissie, medicatiereviews met de 
apotheker) en spreken wij onze zorg uit over de gevolgen 
van het introduceren van een eigen risico bij mensen met 
een verstandelijke beperking. 

Zodra het definitieve rapport beschikbaar komt, naar 
verwachting tweede of derde kwartaal 2017, zal de 
NVAVG dit onder haar leden kenbaar maken. Wij 
verwachten bij de najaars-ALV van 2017 te kunnen 
spreken over een definitief overheidsbeleid op dit punt, 
inclusief de gevolgen voor onze beroepsgroep.

Extramurale productie voor de AVG-poli’s 
Op de vorige ALV bespraken we het rapport van 
Zorginstituut Nederland (ZIN), waarin o.a. wordt 
geconcludeerd dat de interdisciplinaire zorg op de  
AVG-poliklinieken in de toekomst zal worden vergoed 
via de Zorgverzekeringswet. De huidige subsidieregeling 
zou per 1 januari 2018 komen te vervallen, om plaats te 
maken voor financiering vanuit de ZVW. 
 
Dit ZIN-rapport (dd oktober 2016), vindt u terug op 
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/
adviezen/2016/10/31/extramurale-behandeling-ontleed. 

Gaandeweg dit traject werd duidelijk dat het veld 
(lees: de beroepsverenigingen in samenwerking met 
het ZIN) nog een substantiële hoeveelheid werk te 
verzetten heeft om te komen tot ‘good practices’ 
en uitgewerkte interdisciplinaire producten op onze 
poliklinieken. Daarnaast is vervolgadvies rondom de 
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bekostigingsstructuur vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) noodzakelijk om declaratie van producten in de 
ZVW mogelijk te maken. 

In februari j.l. lichtten minister Schippers en 
staatssecretaris van Rijn bovenstaande verder toe in een 
brief aan de Kamer. Deze brief is aan alle leden verstuurd 
met de ALV stukken. De NZa zal haar adviezen met 
betrekking tot de bekostigingsstructuur in later in 2017 
uitbrengen, waarbij het ZIN initiatief zal nemen om de 
verschillende beroepsverenigingen te ondersteunen bij 
het verder ontwikkelen van de noodzakelijke producten 
en interdisciplinaire zorgpaden. Tegen deze achtergrond 
werd besloten de bestaande subsidieregeling voor de 
poliklinieken te verlengen tot 1 januari 2019. 

Het NVAVG-bestuur is voornemens om structureel een 
of meerdere bestuursleden vrij te spelen om dit traject 
te begeleiden in de periode 2017-2018. Hiervoor dient 
nauw samengewerkt te worden met het ZIN, waarbij we 
terug zullen vallen op onze bestaande samenwerking 
in de werkgroep specialistische professionalisering 
(met daarin vertegenwoordiging van alle betrokken 
beroepsverenigingen in de VG-sector). 

Daarbij zal lopende en toekomstige richtlijnontwikkeling 
een structurerende rol spelen. Bij tussentijdse 
ontwikkelingen, inclusief de te verwachten raadpleging 
van NVAVG-leden (denk aan expert- / focusgroepen), 
zullen wij u daarover informeren. 

Coalitie Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg 
Zoals al besproken in de najaars-ALV van 2016 is de 
NVAVG nauw betrokken bij de coalitie Kwaliteitsagenda 
Gehandicaptenzorg. In navolging van de brief van 
staatssecretaris van Rijn van juli 2016 is uitvoering van 
de actiepunten vanuit de kwaliteitsagenda momenteel in 
volle gang. 

In dit overleg nemen o.a. het Ministerie van VWS, 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), stichting MEE, 
vertegenwoordigers van de grote cliëntorganisaties (o.a. 
Kans Plus, Iederin), Verpleegkundigen en Verzorgenden 
Nederland (V&VN) en de NVAVG deel. In dit verband is 
sprake van een zeer goede samenwerking tussen alle 
genoemde veldpartijen en wordt naast de inzet op de 
huidige actiepunten het voornemen uitgesproken om 
deze samenwerking ook daarna verder voort te zetten. 

Voor de NVAVG is, dat kan u niet ontgaan zijn, 
interdisciplinaire richtlijnontwikkeling het grootste 
speerpunt binnen de kwaliteitsagenda. Financiering van 
ons sectorbrede Richtlijnbureau en de inmiddels lopende 

richtlijnen (zie desbetreffende bestuursmededeling) 
komt allen voort uit de coalitie Kwaliteitsagenda 
Gehandicaptenzorg. 

Het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen 
AVG en de huisarts (zie bestuursmededeling over 
de handreiking Huisarts en AVG), het ontwikkelen 
van handvatten waarmee de bevoegdheden en 
bekwaamheden van groepsbegeleiding beter kan 
worden ingezet (samen met V&VN) en het stimuleren 
van de ontwikkeling van een beroepsvereniging voor 
groepsbegeleiding (samen met VGN) zijn andere 
onderwerpen waarbij de NVAVG een actieve rol speelt. 

Op dit moment wordt binnen de coalitie gewerkt aan de 
ontwikkeling van een communicatieplatform waarmee 
alle aspecten van de Kwaliteitsagenda op één plek 
worden ondergebracht. Zodra dit project van start gaat 
(medio 2017) zal de NVAVG haar leden hierover verder 
informeren. 

Handreiking Huisarts en AVG 
Net op tijd voor de ALV hebben de LHV en NVAVG de 
laatste hand gelegd aan de revisie van de Handreiking 
Huisarts en AVG, waarvan de oorspronkelijke versie 
dateerde uit 2010. Dit geactualiseerde document 
biedt handvatten voor zowel de onderlinge taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen Huisarts en AVG 
als een modelovereenkomst waarmee WLZ-instellingen 
huisartszorg kunnen contracteren. 

De NVAVG dankt de LHV voor de productieve 
samenwerking en wil in het bijzonder haar dank 
uitspreken aan Henny van Schrojenstein Lantman -de Valk 
voor haar inhoudelijke werk aan de handreiking. Tijdens 
de ALV zal de handreiking Huisarts en AVG ter vaststelling 
aan de leden worden aangeboden. 

Richtlijnontwikkeling – naar een VG-sectorbreed 
Richtlijnbureau 
Bij de vorige ALV werd unaniem besloten dat de NVAVG 
een voortrekkersrol in mocht nemen om te komen tot een 
interdisciplinaire en sectorbrede infrastructuur waarmee 
in de toekomst richtlijnen zullen worden ontwikkeld. 
Hiertoe heeft de vereniging een kwartiermaker aangesteld 
in de persoon van Geurt van de Glind, die samen met 
het bestuur in sneltreinvaart alle partijen aan elkaar heeft 
verbonden om dit doel te realiseren. 

Nu kan de NVAVG haar leden, met gepaste trots, melden: 
sectorbrede richtlijnontwikkeling is een feit. VWS heeft 
subsidie beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen 
van een infrastructuur voor de hele VG-sector (dus: 
beroepsverenigingen, cliëntorganisaties, VGN, ZIN en 
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zorgverzekeraars) en er is subsidie beschikbaar gesteld  
(en/of toegezegd) om de eerste grote richtlijnen ‘nieuwe 
stijl’ te gaan ontwikkelen. 

Inmiddels zijn de richtlijnen Probleemgedrag en Ketenzorg 
Visuele Beperkingen van start gegaan, op dit moment nog 
met ondersteuning van het Erasmus MC (in afwachting 
van de verdere ontwikkeling van een eigen infrastructuur). 
Daarnaast spreekt VWS de intentie uit om een derde 
richtlijn Ketenzorg Motorische Beperkingen ook van 
financiering te voorzien. 

Tijdens de ALV heeft Geurt van de Glind in samenwerking 
met de stuurgroep Richtlijnontwikkeling een toelichting 
gegeven over de stand van zaken en de plannen voor de 
toekomst van bovenstaande.

Richtlijnontwikkeling – kwaliteitskoepel V&VN / 
Verenso / NVAVG 
Parallel aan een infrastructuur om binnen de VG-sector 
aan richtlijnontwikkeling te werken, zijn de NVAVG, 
Verenso en V&VN in gesprek met VWS om te komen tot 
een kwaliteitskoepel, waarbij de verschillende sectoren 
binnen de WLZ hun krachten kunnen bundelen om 
sectoroverstijgende richtlijnen gezamenlijk te gaan 
ontwikkelen. Hiermee zou een grote slag gemaakt worden 
op zowel de kwaliteit van richtlijnen door onderlinge 
kennisdeling en afstemming tussen de sectoren en zou 
tegelijkertijd een toekomstbestendige koepel worden 
opgericht waarin interdisciplinaire richtlijnontwikkeling 
onder de WLZ geborgd wordt. 

De betrokken partijen zijn het eens over de toegevoegde 
waarde van een kwaliteitskoepel en werken 
momenteel aan een uitwerking van de noodzakelijke 
randvoorwaarden en onderliggende structuur. Allereerst 
zal een kwartiermaker worden aangesteld, met subsidie 
van VWS, om deze structuur in te gaan richten. 

Stuurgroep RichtlijnOntwikkeling (SRO) 
Bovenstaande ontwikkelingen maken dat de Stuurgroep 
RichtlijnOntwikkeling (SRO) van de NVAVG een nieuwe 
impuls krijgt. De meest ingrijpende verandering is dat 
Heleen Evenhuis heeft besloten dat dit een goed moment 
is om haar werkzaamheden voor de SRO over te dragen. 
Het bestuur heeft alle begrip voor haar besluit en bedankt 
Heleen, nogmaals en nog steeds, voor haar inzet om te 
komen tot deze nieuwe vorm van richtlijnontwikkeling. 

De positie van de SRO zal een ontwikkeling doormaken, 
parallel aan alle bovenstaande ontwikkelingen. De NVAVG 
is niet langer degene die richtlijnontwikkeling in de VG-
sector alleen moet trekken, maar tegelijkertijd dienen 
we onze eigen prioriteiten en belangen als professionele 

beroepsgroep niet uit het oog te verliezen in de 
interdisciplinaire systemen. Hier zal de SRO een bepalende 
rol gaan spelen, waarbij zij met een directe koppeling naar 
het sectorbrede richtlijnbureau enerzijds en de NVAVG op 
zal komen voor de belangen van de AVG. 
 
Mutatie lidmaatschap en contributiefacturen 
Mede namens Petra Noordhuis (secretariaat) en Danielle 
Peet (penningmeester) het vriendelijke doch dringende 
verzoek om zo spoedig mogelijk na een wijziging (van aios 
naar AVG of van AVG naar gepensioneerd) deze wijziging 
door te geven aan het NVAVG-secretariaat. Dit voorkomt 
contributiefacturen met een onjuist bedrag. 

Wat betreft deze facturen: deze worden elk jaar in de 
zomer per e-mail verstuurd. Een groot deel van deze 
facturen staat op dit moment nog open. Zou u ze alsnog 
willen voldoen? Hiermee voorkomen we het moeten 
nazenden van herinneringen met alle mogelijke gevolgen 
van dien. Daarnaast is het belangrijk dat we over de juiste 
e-mailadressen beschikken. 

(wan)Betaling contributie 
Het betalen van de contributie verloopt nog niet perfect. 
Een aanzienlijk deel van de leden betaalt de contributie 
niet op tijd. Het kan natuurlijk gebeuren dat een 
factuur per mail snel verdwijnt. Daarom wordt na de 
betalingstermijn een herinnering gestuurd, met daarin 
de opties om een eventuele regeling te treffen bij de 
betaling of anderszins hulp te krijgen. Indien dit niet leidt 
tot betaling, dan zal een incassoaankondiging gedaan 
worden. Als het lid dan nog steeds in gebreke blijft, zal 
daadwerkelijk tot inschakelen van een incassobureau 
overgegaan worden met bijkomende kosten. We hopen 
dat al deze maatregelen niet nodig zijn en dat iedereen 
gewoon betaalt als de factuur binnenkomt. In de statuten 
staat overigens dat bij niet betalen van twee opvolgende 
jaren het bestuur tot royement kan overgaan. 

Aanmelden nieuwsbrief website 
Sinds kort bestaat de mogelijkheid om een abonnement 
te nemen op onderdelen van de nieuwsberichten op 
de website. Na aanmelding wordt u geïnformeerd over 
relevante onderwerpen. Zoals bij voorbeeld een link naar 
een interessant congres zoals het EKC symposium op 17 mei. 
http://www.linkh.nl/52-790- het-ekc- symposium-17- mei-
2017.html 

Nascholing van EKC zal in de komende tijd door het 
bestuur nog nader bekeken worden.  
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Mijn zoon stuurde een 
filmpje van zijn kinderen 
die zijn ochtendworkout 
naspelen. Bijna vijf en 
bijna drie zijn ze, en ze 
geven een vrolijk kijkje 
in de gang van zaken bij 
hen thuis. Wat opvalt, 
is hoeveel plezier ze 
hebben aan het springen 

op de plaats en - terwijl ze elkaar corrigeren 
en stimuleren- het doen van steps-oefeningen 
op de onderste traptrede. Ik word er helemaal 
blij van en vraag me even later af waarom zij 
wel, en de meeste mensen met verstandelijke 
beperkingen niet?

Onze achterburen zijn mensen met verstandelijke 
beperkingen en ze wonen in een sociowoning. ‘s Morgens 
tussen negen en half tien stoppen er diverse busjes voor 
de deur die de bewoners oppikken voor hun dagelijkse 
gang naar de dagbesteding, tussen de een en drie 
kilometer van ons huis. Om vier uur brengen dezelfde 
busjes de mensen weer naar huis. Heel soms, bij mooi 
weer, zie je enkelen van hen ‘s avonds een blokje om 
wandelen. Met frisse tegenzin, omdat het moet van de 
begeleiders, de diëtiste, de dokter. Zou het echt niet 
anders kunnen?

Waar ik dan weer wel vrolijk van word, zijn de uitkomsten 
van het onderzoek van Noortje Kuijken, één van de 
promovendi bij ons. Zij onderzoekt wat er nodig is voor 
mensen met verstandelijke beperkingen om gezond te 
leven. Er is al heel veel onderzoek naar gedaan, er zijn 
veel interventies ontwikkeld. Het droevige lot van die 
interventies is dat ze vaak na afloop van het project, als 
de subsidie voor het extra personeel stopt, op de plank 
belanden. We wilden graag weten wat er voor nodig was 
om mensen met verstandelijke beperkingen gezonder te 
laten leven en meer te laten bewegen.

Noortje begon met het interviewen van 21 mensen 
met verstandelijke beperkingen1. Later sprak ze ook 
begeleiders, familie, managers en andere stakeholders 
met dezelfde vraag. Wat opvalt, is dat mensen met 
verstandelijke beperkingen aangeven wat ze graag 
zouden willen en welke hulp ze daarvoor nodig hebben. 

Terwijl de andere geïnterviewden juist de nadruk leggen 
op wat er niet kan, en waarom niet. 

Dit is wat de mensen met verstandelijke beperkingen 
zeiden: om gezond te leven moet je je gezond 
voelen, gelukkig, en onafhankelijk zijn. Wat ze van 
anderen nodig hebben is: motivatie, ondersteuning 
en de omgevingsfactoren moeten in orde zijn. Bij die 
omgevingsfactoren moet je denken aan: kun je lopen of 
fietsen naar je werk? Is het niet te ver? Is er een veilige 
route? Maar ook: zijn er mogelijkheden om te bewegen 
in de buurt? Is er een sportcentrum dat zich voor hen 
openstelt? Een zwembad? 

Inmiddels is het onderzoek een stuk verder en op dit moment 
wordt er een pilot study gedaan, waarin mensen met 
verstandelijke beperkingen in groepsverband een plan maken 
om meer te bewegen. Met simpele dingen; bewegen is niet 
alleen sporten, maar ook de hond (van de buren?) uitlaten, 
de was ophangen, je kamer poetsen, de flessen naar de 
glasbak brengen. Er is gekozen voor groepen, zodat mensen 
elkaar kunnen stimuleren, en niet alleen maar afhankelijk zijn 
van de toch al drukke begeleiders.

Natuurlijk wordt er tegelijkertijd met accelerometers 
gemeten hoeveel (meer) mensen bewegen en wordt er 
met hen geëvalueerd hoe ze het vinden. Het is werk in 
uitvoering en ik ben benieuwd.

Wel is er al zoveel enthousiasme voor dit nog lopende 
project, dat er al een vervolgsubsidie is van Stichting 
SPZ2 om dezelfde aanpak uit te testen bij mensen met 
verstandelijke beperkingen in de wijk. En sinds kort werkt 
Kristel Vlot-van Anrooij in een samenwerkingsproject 
met Groningen en Rotterdam aan een vervolgonderzoek 
waarin onderzocht wordt hoe we de omgeving van 
mensen met verstandelijke beperkingen zodanig kunnen 
beïnvloeden dat die minder obesogeen wordt3.

Het bewegen met plezier lijkt voor mensen met 
verstandelijke beperkingen dus toch mogelijk…

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

1  Kuijken NM, Naaldenberg J, Nijhuis-van der Sanden MW, van Schrojenstein-Lantman de Valk HMJ. Healthy living according to adults with intellectual 
disabilities: towards tailoring health promotion initiatives. J Intellect Disabil Res. 2016 Mar;60(3):228-41. doi: 10.1111/jir.12243.

2 http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/start-werkplaats-bewegen-dromen-ontdekken-en-doen-nieuws.html
3 http://sterkeropeigenbenen.nl/onderzoeken/onderzoek-lopend/gezonde-leefomgeving-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/

Bewegen met plezier Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk



Dakloos door een ‘minimal brain damage’
De klap op Karels kersenpit
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Karel was een topbouwvakker, met een 
prachtige staat van dienst. Dik 32 jaar werkte 
hij met veel plezier in de bouw, tot dat ene 
fatale ongeluk. Op een winderige dag beukte 
de lading van een kraan vervaarlijk tegen een 
stapel kozijnen aan. En of de duvel ermee 
speelde, viel één van die kozijnen boven op 
Karels kersenpit. Zijn benen, schouders en 
hoofd waren flink beschadigd. Ja, de klap op 
zijn kop kwam hard aan. Maar niet zo hard 
als de ‘klappen’ die Karel daarna kreeg, van 
allerlei elkaar tegenwerkende instanties.

Aanvankelijk kreeg kreupele Karel een redelijke WAO-
uitkering, maar nadat een paar ‘knappe kantoorklerken’ 
besloten dat hij best met wat minder toe kon, kwam 
daar een einde aan. Karel, voorgoed bouwvakker af, 
moest noodgedwongen rondkomen van een schijntje. 
Schandalig! Maar het erge is: er zijn er meer zoals Karel.

Als straatdokter krijg ik regelmatig mensen op consult 
die letterlijk en figuurlijk zijn gevloerd door een ongeval. 
Naast veel fysiek ongemak ontstaat er bij hoofdletsel 
vaak een situatie van hersenbeschadiging. Dokters en 
psychologen noemen dat met een duur woord ‘minimal 
brain damage’. Slachtoffers zijn door hun ongeluk licht 
geestelijk gehandicapt geraakt. Ze denken trager, praten 
met een afwijking en kunnen niet zo goed keuzes maken 
in hun leven. Op zich is dat al vervelend genoeg, maar 
erger is dat hun aandoening haast niemand opvalt. En 
áls mensen al iets menen te zien, denken ze dat Karel 
dronken is. Ook al heeft hij geen druppel gedronken. Veel 
daklozen kampen met deze gevolgen van hoofdletsel en 
verdienen daarom meer steun.

Boos word ik als Karels klachten niet serieus worden 
genomen. Maar ik word helemaal laaiend als hersenletsel 
door laks gedrag van de overheid tot dakloosheid leidt. 
Want de klap die Karel in de bouw kreeg, was slechts de 
eerste in een lange serie…

Pogingen om opnieuw te beginnen in zijn moederland 
mislukten jammerlijk. Karel keerde geknakt en berooid 
terug. Daarna vond hij onderdak bij een dubieuze 
huisbaas, van het soort dat bij de gemeente op een 
zwarte lijst staat. Maar wist Karel veel. Hij had een 
woonvergunning en schreef zich netjes in op het stadhuis. 

Het is goed dat de gemeente huisjesmelkers aanpakt, 
maar helaas werd ook Karel daar de dupe van. Hij moest 
van de politie per direct zijn woning verlaten. Hij kreeg 24 
uur voor het opbergen van zijn spullen!

Nu had Karel kunnen wapperen met zijn huurcontract 
en de registratiepapieren van de gemeente. Ook hij 
heeft namelijk rechten. Maar Karel was te overdonderd 
en vergat dat hij die papieren had. En niemand die hem 
ernaar vroeg. Absurd! Als een woning onbewoonbaar  
wordt verklaard heeft de gemeente ook een verplichting 
naar de huurders! Want nu stond Karel wel mooi op 
straat.

Inmiddels maakt Karel een vermoeide en een 
teleurgestelde indruk. Vaak schudt hij meewarig zijn 
hoofd; Karel heeft de hoop op een eigen huisje haast 
opgegeven. Gelukkig komt hij in aanmerking voor 
woonbemiddeling, en staat hij hoog op de lijst. Op goede 
dagen trekt hij zich daar dan ook aan op. 

Arme Karel, dat kozijn op z’n knar was slechts de eerste 
klap. Klappen van WAO, huisbaas en gemeente volgden 
snel. Deze situatie moet snel verbeteren. Voor dakloze 
alcoholisten, gebruikers en psychiatrische patiënten 
bestaan er verschillende vervolgprojecten in deze stad. 
Maar een goede opvang en begeleiding van mensen met 
‘minimal brain damage’ is er niet. Toch is het nodig. Want 
al valt de handicap niet meteen op, deze klap komen 
sommigen nooit meer te boven!

Uit ‘Dokter, kom snel! Mijn bed beweegt!
Vijftig verhalen van de straatdokter’ 
Uitgeverij DUODUO
ISBN 978-90-79951-01-7

Michiel Vermaak is onze vaste columnist, maar hij komt al uitgebreid aan het woord in een interview in dit nummer. 
Daarom in deze editie een column van zijn ‘collega’: Marcel Slockers, huisarts en straatdokter.

Marcel Slockers, huisarts 
Gezondheidscentrum 
DWL en straatdokter in 
Rotterdam
slockers@knmg.nl  
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Inleiding
Depressie komt bij mensen met een verstandelijke 
beperking (IQ≤70) vaker voor dan bij volwassenen 
zonder verstandelijke beperking (VB).1-4 Tot op heden 
zijn er geen evidence-based behandelmethoden voor 
depressie anders dan farmacologische behandeling voor 
mensen met een VB. Reguliere behandelmogelijkheden, 
zoals psycho-educatie of cognitieve gedragstherapie, 
zijn vaak niet mogelijk vanwege de ernst van de 
verstandelijke beperking.5-7 Lichttherapie is een effectieve 
behandeling gebleken bij mensen zonder VB voor zowel 
seizoensgebonden als niet-seizoensgebonden depressie, 
met minder bijwerkingen en een snellere werking dan 
antidepressiva.8-10 Echter, de effecten gevonden bij mensen 
zonder VB kunnen niet zonder meer gegeneraliseerd 
worden naar de doelgroep volwassenen met een VB, 
omdat de werking van lichttherapie verloopt via de 
beïnvloeding van het circadiane ritme.11-13 Het circadiane 
ritme is een 24-uursritme dat wordt aangestuurd vanuit 
de hersenen, zoals het slaap-waakritme.14-15 Vanwege 
de veelal aanwezige aangeboren of later verworven 
hersenbeschadigingen of hersenafwijkingen bij mensen 
met een VB, kan het effect van lichttherapie anders zijn in 
deze groep. Daarom moeten de toepassingsmogelijkheden 
en de effectiviteit van lichttherapie onderzocht worden bij 
mensen met een VB, zodat duidelijk wordt of lichttherapie 
een goede behandeloptie is voor depressie. Het doel van 
het beschreven onderzoek was het beoordelen van de 
toepasbaarheid van lichttherapie voor mensen met een 
matige of (zeer) ernstige VB. 

Methode
Lichttherapie is gedurende twee weken dagelijks 
aangeboden in de woonvoorziening of op dagbesteding. 
De lichtlamp verspreidt wit licht met een sterkte van 
10.000 lux. Deelnemers moesten tussen 7:00 en 12:00 
uur, 30 of 60 minuten bij de lichtlamp zitten. De duur 
hangt af van de afstand tussen de deelnemer en de 
lichtlamp: 30 minuten met een afstand van 20 cm of 60 
minuten met een afstand van 30 cm.16 Begeleiding heeft 

dagelijks een vragenlijst ingevuld over de toepasbaarheid 
van lichttherapie. Depressieve symptomen zijn voor 
en na de twee weken lichttherapie gemeten met de 
depressieve stemmingschaal van de Angst, Depressie 
En Stemming Schaal (ADESS).17 Om ook zicht te krijgen 
op de toepasbaarheid van lichttherapie bij mensen met 
gedragsproblematiek heeft begeleiding de Aberant 
Behavior Scale (ABC)18 ingevuld en is de meeste recente 
score op het Consensusprotocol Ernstig Probleemgedrag 
(CEP) opgevraagd bij de gedragsdeskundige. 

Resultaten
In totaal hebben acht mannen en zes vrouwen 
deelgenomen aan het onderzoek. Hun gemiddelde leeftijd 
was 52 jaar (sd= 12). Drie deelnemers hadden een matige 
VB, drie een ernstige VB en acht een zeer ernstige VB. 
Bij 10 deelnemers is de lichttherapie op ten minste 10 
dagen correct uitgevoerd. Redenen voor het niet correct 
kunnen uitvoeren van lichttherapie waren een epileptisch 
insult kort voor het moment van lichttherapie, begeleiding 
was vergeten de lichtlamp aan te bieden of begeleiding 
kon de lichtlamp niet vinden. Ook was het voor enkele 
cliënten moeilijk om voldoende lang lichttherapie aan 
te bieden doordat zij niet altijd goed bij de lamp bleven 
zitten of omdat de bus om naar dagbesteding te gaan er 
al was voordat de lichttherapie was afgerond. 

Zes deelnemers hadden een zodanig hoge score op de 
prikkelbaarheidsschaal van de ABC dat kon worden 
gesproken van ernstige gedragsproblematiek (percentiel 
ranking score boven 80%).19 Vier van hen hadden ook 
een CEP-score van 3 of 4. Voor twee van de deelnemers 
met ernstige gedragsproblemen was het niet mogelijk om 
tenminste 10 dagen deel te nemen aan de lichttherapie.
Alle begeleiders beoordeelden de lichttherapie als 
toepasbaar. Zij observeerden geen bijwerkingen, al werd 
voor vijf deelnemers aangegeven dat het moeilijk was om 
dit te beoordelen vanwege de ernst van de VB. Geen van 
de deelnemers reageerde negatief op de lichttherapie. 
Voorafgaand aan de lichttherapie scoorden negen 
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De toepasbaarheid van lichttherapie 
bij volwassenen met een depressie 
en een matige of (zeer) ernstige 
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¹ Amarant Groep, Tilburg
2 Leerstoel Geneeskunde voor verstandelijke Gehandicapten, Erasmus MC, Rotterdam



van de veertien deelnemers boven het afkappunt van 
de depressieve stemmingsschaal van de ADESS. Na 
lichttherapie scoorden zes van hen onder het afkappunt.

Conclusie
Lichttherapie is goed toe te passen bij cliënten met een 
matige of (zeer) ernstige VB, ook wanneer er sprake is van 
gedragsproblematiek. Het behandeleffect voor depressie 
moet verder onderzocht worden. Momenteel wordt een 
randomized controlled trial gedaan om het effect van 
lichttherapie op depressieve klachten bij volwassenen met 
een VB te onderzoeken. 
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Onderwijs: 
een van de drie pijlers van de VG 
geneeskunde
Sylvia Huisman, Dederieke Maes-Festen, Mathilde Mastebroek, Sandra Mergler, Sonja Soudant, Ietske Tack, Hanneke 
Veeren, Margreet Walinga (AVG’s)

Onderwijs is naast patiëntenzorg en 
wetenschap een van de drie pijlers van de 
geneeskunde. Geneeskunde voor mensen 
met VB en de AVG opleiding bestaan nu ruim 
anderhalf decennium. Door de jaren heen 
zijn allerlei lokale initiatieven ontplooid 
om dokters in verschillende stadia van 
hun opleiding –van bachelor-coschappen-

huisartsen in opleiding- met deze tak binnen 
de geneeskunde in contact te brengen. Bij 
nagenoeg alle acht universitair medische 
centra zijn AVG’s actief betrokken bij het 
onderwijs. Recent kwamen verschillende AVG’s 
voor een werkconferentie bijeen om hun 
ideeën en ervaringen uit te wisselen teneinde 
het onderwijs aanbod te versterken.
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Het doel van onderwijs in de Geneeskunde voor mensen 
met VB volgt uit de NVAVG missie: alle mensen met VB 
hebben toegang tot hoog kwalitatieve zorg. Daaruit volgt 
dat onderwijs gericht moet zijn op het beter toerusten van 
dokters in het algemeen, ongeacht hun specialisatie, om 
de best mogelijke zorg te bieden. Alle dokters, van chirurg 
tot psychiater, krijgen immers te maken met patiënten 
met VB. Daarnaast biedt onderwijs de mogelijkheid 
om studenten in contact te brengen met deze tak van 
de geneeskunde, zodat gemotiveerde en geschikte 
kandidaten zich kunnen aanmelden bij de AVG opleiding. 
Dat is een voorwaarde voor het verder verbeteren van 
specialistische zorg voor die vragen van patiënten met 
VB, waarop andere dokters alleen onvoldoende antwoord 
kunnen geven.

De inhoud van het onderwijs is gericht op het bewustmaken 
van (aspirant) dokters van zowel de kenmerken van 
patiënten met VB als van de medische zorg aan deze 
patiënten. Het doel is toegang tot en bieden van medische 
zorg aan hen te verbeteren. Dat gebeurt als dokters zich 
competent(er) voelen en zij kunnen ervaren dat zorg 

aan patiënten met VB een positieve uitdaging is, die veel 
plezier en voldoening kan geven.

Afgelopen decennia is er veel veranderd in het onderwijs. 
Zo is het onderwijs steeds meer probleemgeoriënteerd 
en competentiegestuurd opgezet. Dit biedt veel 
mogelijkheden om juist het AVG vak via verschillende 
onderwijsingangen en -vormen voor het voetlicht te 
brengen. Het klinisch redeneren van de AVG wordt 
namelijk geïnitieerd door probleemformulering en het 
medisch handelen wordt bepaald door competenties die 
voor een belangrijk deel generaliseerbaar zijn voor andere 
takken van geneeskunde. 

Zo is de AVG beroepspraktijk een proeftuin voor  
medisch-ethische dilemma’s. De dagelijkse consultvoering 
is een oefenplein voor communicatie. De doorgaans 
meervoudige en complexe hulpvragen van patiënten en 
hun omgeving kunnen enkel worden beantwoord door 
een integrale benadering. En de werkomgeving vereist 
een sterk rolbewustzijn en interdisciplinaire samenwerking 
in het kwadraat. Dit zijn onderwijs thema’s die toenemend 
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Doel

Waar

Wat

Voor 
wie

Basis 
Toepassen generaliseerbare 
competenties.

•  Kenmerken kwetsbare 
populatie, zoals patiënten 
met VB.

•  Thema’s: communicatie, 
wilsbekwaamheid, ethiek, 
multipathologie,  
gezondheidsinformatie, 
zorg toegang etc.

Basiscurriculum  
geneeskunde.

1.  Modules (consultvoering, 
kijken en luisteren etc.)

2. Kennisclips
3.  Casuïstiek t.b.v. werk-

groepen (chronische zorg, 
patiënt/ouderperspectief, 
ethische dilemma’s etc.)

4.  Colleges

Studenten Bachelor en 
Master.

Verdieping I  (vakinhoudelijk)
Vergroten specifieke kennis en specialistische vaardigheden t.b.v.  
medische zorg aan mensen met een VB .

•  Kenmerken AVG vak en specialistische beroepsuitoefening.
•  Thema’s: specifieke gezondheidsproblemen (etiologie gerelateerde, 

handicapgebonden), specialistische methoden diagnostiek en  
behandeling. 

Curriculum  
geneeskunde  
/coschap. 

1. Keuze coschap
2.  Coschap (sociale 

geneeskunde?)
3. Semi-arts stage

Studenten met  
belangstelling voor 
het vak AVG.

Huisartsopleiding 
(+ overige  
specialisaties, zoals 
kindergeneeskunde 
en psychiatrie).

1.  Scholing  
(uniforme scholing in 
NL, waar nodig  
toegespitst op  
regionale situatie)

2. stage

Huisartsen in opleiding, 
AIOS overigen.

Landelijk  
beschikbaar. 

Kennisbank: 
1. Leerboek
2. Kennisclips
3. Richtlijnen

Huisartsen, medisch 
specialisten  
(kinderarts,  
psychiater, specialist 
ouderen  
geneeskunde).

Binnen zorginstelling/
AVG polikliniek/ 
expertise centrum.

1.  Stages en keuze 
coschappen

2. Scholing

Huisartsen, medisch 
specialisten,  
gedragsdeskundigen, 
verpleegkundigen, 
paramedici.

Verdieping II (context)
Interdisciplinair  
samenwerken,
zorgsystemen en  
netwerken.

•  Rolbewustzijn en - 
flexibiliteit.

•  Thema’s:  
positionering,  
samenwerken  
1e - 3e lijn.

Schema Onderwijs VG Geneeskunde



belangrijk zijn voor de meeste specialisaties. Het vakgebied 
Geneeskunde voor mensen met VB is uitermate geschikt 
voor het ontwikkelen van de benodigde competenties, 
ook voor andere specialisaties.

Een model voor onderwijs in de geneeskunde voor 
mensen met VB met de volgende bouwstenen (zie schema):
1. Basis: generaliseerbare competenties
2.  Verdieping I: specialistische, vakinhoudelijke 

competenties
3.  Verdieping II: interdisciplinair samenwerken in context 

van zorgsystemen en netwerken

Het is aan te bevelen dat geneeskunde voor mensen met 
VB in alle fasen van de medische opleiding is verweven. 
Dat kan via patiëntgebonden of themagebonden 
onderwijs waarbij Geneeskunde voor mensen met VB als 
danwel generaliseerbare competenties centraal staan. Dit 
onderwijs kan gegeven worden door docenten verbonden 
aan de leerstoelen, AVG-opleiding of regionale AVG’s 
die gelieerd zijn aan de universitair medische centra. 
Onderwijsvormen kunnen variëren van colleges tot 
kleinschalige werkgroepen, en van stages tot digitaal 
onderwijs via filmpjes en ander beeldmateriaal. 

De AVG’s die bij de werkconferentie aanwezig waren, 
pleiten voor een NVAVG Werkgroep Onderwijs VG 
Geneeskunde, die in samenwerking met andere commissies 
zoals de PR commissie, het onderwijs in de Geneeskunde 
voor mensen met VB in alle fases van de opleiding 
stimuleert en versterkt. Ook ligt er een belangrijke rol 
voor de AVG’s in de regio’s om met elkaar en de gelieerde 
academisch medische centra tot goede samenwerking te 
komen en een goed onderwijsaanbod te bewaken.

De komende tijd zal de NVAVG onderwijscommissie zich 
richten op:
1.  Het versterken van de contacten met de diverse 

onderwijsgremia binnen alle universitair medische 
centra.

2.  Het systematisch doch flexibel ontplooien van een 
onderwijs aanbod in verschillende fases van de 
medische opleiding aan alle universitair medische 
centra in samenwerking met de AVG’s in de regio’s.

3.  Het ontwikkelen en beschikbaar maken van 
onderwijsmateriaal.

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten of doe mee!
Contact: j.veeren@erasmusmc.nl (Hanneke Veeren)  
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Spelling
Wiebe Braam, AVG en redactielid TAVG

De redactie worstelt nog weleens met 
teksten die wij krijgen, waarin AVGen als 
meervoudsvorm van AVG wordt geschreven. 
De officiële spellingsregels geven aan dat bij 
woorden die eindigen op de letters a, i, o, 
u, y en bij afkortingen het meervoud wordt 
aangegeven door ‘s. Het meervoud van AVG 
is dus AVG’s (net als vwo’s en wc’s). Alleen 
afkortingen die op een s of een x eindigen, 
krijgen een meervoud op apostrof en -en: 
BMX'en, hbs'en, sms'en, SOS'en, etcetera.

VG of VB?
Meer moeite hebben we met het door elkaar 
gebruiken van de afkortingen VG (verstandelijk 
gehandicapt) en VB (verstandelijk beperkt). 
Uiteraard kunnen afkortingen gebruikt worden 
wanneer bepaalde woorden vaak in de tekst 
voorkomen en er ruimte bespaard moet worden. 
Maar strikt genomen is dat in het TAVG  
niet nodig. 

Omdat tegenwoordig de term ‘verstandelijke 
beperking’ als minder stigmatiserend wordt 
ervaren dan de aanduiding ‘verstandelijke 
handicap’ zouden wij in het TAVG opteren 
voor VB. Verwarrend is dan wel dat we als 
beroepsgroep nog steeds VG in de naam 
AVG hanteren en de vereniging NVAVG heet. 
Hierover zal ongetwijfeld al vaker  
gediscussieerd zijn. 

Desondanks heeft in het dagelijks spraakgebruik 
de term verstandelijke beperking (VB) wel 
de voorkeur gekregen boven verstandelijke 
handicap (VG). De consequentie is dat als we 
het over het individu hebben we de naam 
verstandelijk beperkten (VB) moeten gebruikten 
en niet meer verstandelijk gehandicapten (VG). 
En dat doen we dan vaak weer niet. 

Kortom, wij vinden het verwarrend wanneer  
wij een ingezonden tekst door de redactionele 
bril bekijken. In bijgaand artikel zijn daarom 
de door de auteur gekozen vormen nog 
gehandhaafd.  
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Samenvatting 
Cutis Verticis Gyrata (CVG) is een beschrijving van een 
afwijkend uiterlijk van de hoofdhuid, waarbij er niets 
vermeld wordt over de onderliggende etiologie. Niet 
zelden blijft deze onbekend. De huidafwijking kent een 
primaire en een secundaire vorm. 
Er bestaat een associatie met de psychiatrie, waarbij de 
aanwezigheid van een verstandelijke beperking en/of 
schizofrenie worden genoemd. Een samenhang met een 
chromosomale afwijking is hierbij niet ongebruikelijk.
Het voorliggende artikel omvat een beknopt overzicht van 
geselecteerde literatuur met betrekking tot CVG en de 
associatie met de psychiatrie en verstandelijke beperking.

Achtergrond
Kenmerkend voor CVG zijn de groeven en plooien in de 
hoofdhuid, die de vorm van het onderliggende cerebrum 
nabootsen. Dit verschijnsel werd voor het eerst in de 
negentiende eeuw (1837) door Alibert genoemd, waarna 
Robert het voor het eerst uitgebreid heeft beschreven 
(1843). Diverse termen zijn in het verleden gebruikt, 
waaronder: ‘abnormal development of the scalp’, 
‘furrowed thick skin’, ‘ribbed or corrugated skin’, ‘cutis 

sulcata’, ‘bulldog scalp’, ‘pachydermie vorticellée’, ‘cuir 
chevelu encephaloide’, ‘elephanthiasis du cuir chevelu’, 
‘pachydermie plicaturée du cuir chevelu’, ‘cutis capitis 
striata’, ‘megalia cutis’ en ‘paquidermia vorticelada’.1 De 
inmiddels meest gangbare term ‘cutis verticis gyrata’ werd 
door Unna (1907) geïntroduceerd.

Classificatie Primaire en secundaire vorm van CVG
In de literatuur wordt een primaire en secundaire vorm 
van CVG onderscheiden. Deze classificatie werd in de 
twintigste eeuw door Polan1 gemaakt, waarnaar vele 
auteurs inmiddels hebben verwezen. Een overzichtelijke 
tabel van deze classificatie werd door Diven2 gemaakt en 
aangepast op basis van de toen beschikbare kennis.  
Een geactualiseerde tabel is aan dit artikel toegevoegd  
(zie tabel 1). 

Dertig jaar na de introductie van de classificatie van 
Polan, heeft Garden3 een subclassificatie geïntroduceerd 
binnen de primaire vorm. Te weten: een essentiële en 
een niet-essentiële vorm. Het onderscheid zit hem in het 
respectievelijk niet of wel gepaard gaan met bijkomende 
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Cutis Verticis Gyrata: 
een huidaandoening geassocieerd 
met psychiatrie en verstandelijke 
beperking?
Een beknopt overzicht Eveline van Dienst, Aios psychiatrie, Den Haag

Primair (vaak symmetrisch, histologisch 
normaal of toegenomen bindweefsel, 
ontstaansleeftijd is meestal na de pubertijd)

Essentieel
 Geen abnormaliteiten

Niet-essentieel
 Geassocieerd met:
 Psychiatrie (schizofrenie)
 Verstandelijke beperking
  Cerebrale parese (spastische paralyse, 

paraplegie, tri- of tetraplegie,  
hemiplegie, diplegie, athetose en ataxie)

 Epilepsie
  Oogafwijkingen (blind, strabismus, 

cataract, nystagmus, 

Tabel 1 – classificatie CVG 2, 4, 14

Secundair (lokaal onderliggend proces, mentaal gezond, meestal asymmetrisch, 
abnormale histologie, ontstaan op elke leeftijd)

Oorzaken
Lokaal
Inflammatoir: eczeem, psoriasis, folliculitis, impetigo, erysipelas, pemphigus
Post-trauma 
Tumors incl. cerebriform intradermal naevus (CIN)
    
Systemisch
Acanthosis nigricans
Acromegalie
Amyloidose
Syndroom van Apert
Syndroom van Ehlers-Danlos 
Eileider carcinoom 
Feutale Zika embryopathie
HIV lipodystrofie 
Hyper IgE syndroom 

primaire hypertrofische osteoartropathie  
(pachydermoperiostose)
Leukemie
Lymfoom
Myxoedeem
Neurofibromatose
Syfilis
Aplasie van de schildklier
Tubereuze sclerose



abnormaliteiten. Bij de primaire essentiële vorm is er géén 
sprake van bijkomende abnormaliteiten en bij de primaire 
niet-essentiële vorm is er wel sprake van bijkomende 
abnormaliteiten. De abnormaliteiten zijn onder andere: 
verstandelijke beperking, schizofrenie, epilepsie en/ of 
oftalmologische afwijkingen.1, 3, 4 Terugkijkend in de 
literatuur werd de eerste casus van een patiënt met 
CVG gepaard gaande met verstandelijke beperking, 
microcefalie en epilepsie (primaire niet-essentiële vorm) 
beschreven door McDowall en Cowan (1893). 

Bij de primaire vorm zijn de groeven en plooien 
voornamelijk symmetrisch in de sagittale richting gelegen. 
Er is geen standaard omschrijving van aantal, breedte of 
diepte van deze groeven en plooien te geven. Histologisch 
onderzoek kan geen onderliggende oorzaak aantonen.

Van de secundaire vorm van CVG is de etiologie bekend. 
Deze is gelegen in aantoonbaar onderliggende lokale 
en/ of systemische aandoeningen. Zoals in tabel 1 te zien 
is, zijn de oorzakelijke factoren zeer divers. Dit uit zich 
dan ook in verschillende uiterlijke kenmerken, omdat de 
formatie van groeven en plooien afhankelijk is van de 
onderliggende oorzaak. Histologisch onderzoek kan een 
onderliggende oorzaak aantonen. 

CVG in combinatie met een verstandelijke beperking 
en/of schizofrenie
Het vervolg van het artikel richt zich op de niet-essentiële 
primaire vorm van CVG.

Prevalentie
Er is weinig bekend over de prevalentie van CVG onder 
de patiënten met een verstandelijke beperking en/
of schizofrenie. Er zijn slechts een paar onderzoeken 
in psychiatrische instellingen gedaan. Uiteenlopende 
percentages van 0.2% - 11.4% worden beschreven.4 - 9 
Opvallend is de man-vrouw verhouding die gezien 
wordt binnen deze onderzoeken. Het merendeel van 
de aangedane patiënten is man. Een verklaring hiervoor 
wordt niet gegeven. 

Etiologie
De etiologie is onbekend. Lange tijd werd gedacht aan 
een onderliggende endocrinologische oorzaak. Dit 
gezien enkele onderzoeksresultaten uit het verleden: 
de sekseverdeling (man > vrouw), de ontstaansleeftijd 
(voornamelijk beschreven als na de pubertijd), het 
tezamen voorkomen met bijvoorbeeld acromegalie en/
of acromegalomane kenmerken en/of primaire sekse 
infantilisme en het positieve effect van castratie en/of 
hypofysectomie op de huidafwijking. Naar aanleiding 
van deze gegevens is er een beperkt aantal onderzoeken 
gedaan met een focus op het endocriene functioneren. 

Enkele losse gevalsbeschrijvingen melden eveneens 
aanvullende endocriene bloed- en urinewaarden. Daar de 
focus van deze gevalsbeschrijvingen niet specifiek gericht 
was op endocrien (dys)functioneren, waren aanvullende 
bloedonderzoeken slechts beperkt ingezet.1, 3, 10 - 15 

De resultaten van de onderzoeken die wel een focus 
hadden op endocrien functioneren zijn inconsistent. In 
één onderzoek werden afwijkingen gevonden waarbij 
men suggereerde dat er een mogelijke endocrinologische 
oorzakelijke factor aanwezig zou kunnen zijn.4 In een 
ander onderzoek werden er in eerste instantie mogelijk 
relevante endocrinologische afwijkingen gevonden, echter 
na corrigerende metingen bleek dit niet het geval.7 In 
weer een ander onderzoek werden eveneens mogelijk 
relevante endocrinologische afwijkingen gevonden, 
echter deze bleken niet significant ten opzichte van een 
controlegroep.16

Genetica
Er werd gezocht naar het voorkomen van chromosomale 
afwijkingen en syndromale beelden, omdat (subtiele) 
veranderingen in het DNA kunnen bijdragen aan datgeen 
wat schizofrenie wordt genoemd.17 In enkele artikelen zijn 
er chromosomale afwijkingen aangetoond, doorgaans 
echter met verouderde technieken. Tevens worden 
er syndromale beelden beschreven. De beschreven 
afwijkingen en beelden zijn echter weinig consistent. 
Uitspraken over een oorzakelijke factor worden in de 
artikelen niet gedaan. Een tabel van de beschreven 
afwijkingen en beelden zijn aan dit artikel toegevoegd. 
(tabel 2)

Beeldvormend onderzoek
Gezien de mogelijkheid van het voorkomen van 
comorbide neurologische afwijkingen, werd er gezocht 
naar artikelen aangaande (modern) beeldvormend 
onderzoek. Er werden enkele gevalsbeschrijvingen 
gevonden waarbij aanvullend onderzoek middels een  
CT-scan en/of MRI-scan is uitgevoerd. De resultaten van 
deze gevalsbeschrijvingen zijn inconsistent. Sommige 
artikelen melden geen neurologische afwijkingen 12, 18, 19 
en andere artikelen wel.11, 13  15, 18, 20 Ook hier worden de 
afwijkingen niet consistent beschreven.
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Chromosomale afwijkingen:
Fragiliteit chromosoom X 9, 21, 22

Fragiliteit chromosoom 10 21

Fragiliteit chromosoom  3 13

Fragiliteit chromosoom 16 1

Fragiliteit chromosoom 12 9, 22

Fragiliteit chromosoom  9 9

Inferted Y 11

Triplo-X 23

Syndromen:
Cornelia de Lange 24

Noonan 25, 26

Cohen 27

Klinefelter 19

Lennox-Gastaut 20 

Turner 28, 29

Tabel 2 – chromosomale afwijkingen en/ of syndromen:
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Conclusie
Cutis Verticis Gyrata is een beschrijving van een afwijkend 
uiterlijk van de hoofdhuid waarbij er een primaire en 
secundaire vorm worden onderscheiden. De etiologie van 
desecundaire vorm is gelegen in een inflammatoire en/ 
of systemische component. De etiologie van de primaire 
vorm is onbekend. Onderzoek bij een patiënt met CVG 
zal zich moeten richten op het differentiëren tussen deze 
twee vormen (bv middels een biopsie danwel aanvullend 
bloedonderzoek). De primaire niet-essentiële vorm van 
CVG gaat onder andere gepaard met verstandelijke 
beperking, schizofrenie, epilepsie en/ of oftalmologische 
afwijkingen. Geadviseerd wordt dan ook betreffende  
specialismen in consult te vragen voor het aantonen of 
uitsluiten van comorbide pathologie. Bij het voorkomen 
van een combinatie van zeldzame symptomen kan er 
sprake zijn van een associatie met een chromosomale 
afwijking. Een consultatie bij een klinisch geneticus is  
dan ook raadzaam voor verdere diagnostiek.

Strijdige belangen: geen.
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Behandeling van overgewicht in een 
zorginstelling waarbij er veel aandacht is 
voor de cliënt in combinatie met een aan de 
doelgroep aangepast begeleidingsprogramma, 
is effectief gebleken bij kinderen met een 
verstandelijke beperking. Deelnemers zijn na 
het drie maanden volgen van dit programma 
gemiddeld 20,7 kg afgevallen.

Het Happy Weight stippenplan is een programma om 
gewichtsreductie te bewerkstelligen in deze doelgroep. 
Binnen dit afvalprogramma is gewerkt aan voeding, 
beweging, gedrag en betrokkenheid van de omgeving, 
ouders en familie. 

Om de effectiviteit van het stippenplan te beoordelen 
werd een onderzoek verricht bij 101 kinderen tussen de 
10 en 17 jaar. Begeleiding vond plaats tijdens een klinische 
opname in de periode 2001 tot 2011. De kinderen 
verbleven gemiddeld negen maanden intern en gingen 
om de week een weekend naar huis. Alle deelnemers 
hadden overgewicht of (morbide) obesitas. Bij een deel 
van de onderzoeksgroep was daarnaast ook sprake 
van een psychische stoornis, gewichtsproblemen door 
medicatie of een genetische aandoening. 

De studie werd uitgevoerd in een gespecialiseerd 
centrum voor de behandeling van kinderen met een 
verstandelijke beperking en gedragsproblemen of 
ontwikkelingsstoornissen. Het multidisciplinaire team 
bestond uit professionals zoals een diëtist VG, een GZ-
psycholoog, een kinderarts en een bewegingsagoog, 
aangevuld met een systeemtherapeut om ouders 
te begeleiden. Er is gewerkt met het Happy Weight 
Stippenplan (voorheen ‘Eetcontroleprogramma’). 

De kinderen verbleven in een speciale woongroep, die 
gesitueerd was in een woonwijk in het dorp. In het 
programma zijn nieuwe eetgewoontes aangeleerd met 
behulp van cognitieve gedragstherapie. De deelnemers 
kregen een persoonlijke opdracht die, wanneer behaald, 
beloond werd. Hierbij was de opvatting dat beloningen 
belangrijk zijn, maar NIET in de vorm van eten en drinken. 
Er werd met de kinderen samen altijd gezocht naar een 
leuke, niet eetbare(!) beloning. Streefgewichten werden 

in stapjes beschreven: haalbare doelen werden gesteld 
als 1e streefgewicht, 2e streefgewicht enz. Ook beweging 
was onderdeel van het programma: elke dag moesten de 
deelnemers minimaal een half uur bewegen. 

Daarnaast werd aandacht geschonken aan betrokkenheid 
van de ouders, gezien hun voorbeeldfunctie als het 
gaat om gedrag en het verzorgen van eten en drinken. 
Hiervoor kregen de ouders een systeemtherapeut 
toegewezen en kregen ze les in het lezen van etiketten op 
voedingsmiddelen, meten en wegen van porties en het 
bereiden van de warme maaltijd. Ook is er uitleg gegeven 
over voedingsmiddelen in de supermarkt.

De kinderen hadden allemaal een voedingsadvies in de 
vorm van op maat gemaakte ‘stippen’. Het bijbehorend 
stippenblad werd elke dag, aan de hand van wat er is 
gegeten, ingevuld. Voor de warme maaltijd zorgde de kok 
in de keuken. Elk kind kreeg een eigen koffertje met de 
warme maaltijd met voor hem/haar toegestane porties. De 
keukendeur op de groep was altijd op slot wanneer er geen 
eetmoment was. Eetmomenten lagen ook heel duidelijk 
vast. Ouders werd gevraagd dit in de weekenden thuis ook 
zo te doen. Vaak kwam er in weekenden thuis toch gewicht 
bij, terwijl het kind op de groep heel goed afviel. De vraag 
was hoe dit bespreekbaar te maken met ouders en hoe aan 
te tonen dat het thuis niet goed gaat. De oplossing was het 
kind te wegen voor het naar huis gaat (vrijdagavond) en ook 
weer te wegen bij terugkomst op de groep (zondagavond). 
Ouders hiermee confronteren gaf veel duidelijkheid over hun 
eigen rol in dit afvalproces van hun kind. 

Dit is het eerste multidisciplinaire programma dat is 
uitgevoerd en beschreven bij kinderen met een verstandelijke 
beperking en overgewicht/obesitas. De gegevens tonen aan 
dat het programma effectief is, mits op maat gemaakt. Het 
heeft geleid tot aanzienlijke gewichtsvermindering bij deze 
groep kinderen, ook bij degenen met obesitas door een 
gendefect. In geval van ‘genetic obesity’, bepaald door de 
syndroomachtergrond van cliënten, moet de intake aan kcal 
(= aantal stippen per dag) aan speciale eisen voldoen. De 
diëtist VG is daarmee bekend. 

Op dit moment zijn er nog geen langetermijngegevens 
bekend. 

Overgewicht en obesitas 
bij mensen met een verstandelijke 
beperking
Jose Veen, diëtist VG
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Overgewicht en obesitas zijn een groot maatschappelijk 
probleem. De percentages liegen er niet om. Het is dan 
ook niet zo gek dat dit probleem ook speelt binnen de 
populatie van mensen met een bijzondere achtergrond. 
Een beetje afhankelijk van welke literatuur men 
raadpleegt, worden de volgende prevalentiecijfers 
(gemiddeld) gevonden:
 

Prevalentie overgewicht en obesitas - figuur 1

Het is een probleem dat groeit, en waar feitelijk bijzonder 
weinig aandacht voor is. 

Cliënten die in woongroepen wonen zijn afhankelijk van 
de goede zorg, geleverd door de instelling. De instelling 
is verantwoordelijk voor hun gezondheid. De Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft enkele jaren geleden 
gesteld dat instellingen moeten werken aan gezonde 
leefstijl, waaronder gezond gewicht. In de praktijk is 
daar echter nog maar weinig van te zien. Instellingen 
geven aan dat zij een gezonde leefstijl in het algemeen 
en het werken aan gezonde voeding en gezond gewicht 
in het bijzonder, heel lastig vinden. Het raakt aan de 
problematiek van vrijheidsbeperking, waar groepsleiding 
in de praktijk enorm mee worstelt. Hierbij moet worden 
aangetekend dat groepsleiding zelf meestal te weinig 
kennis heeft van voeding en hoe met voeding om te gaan 
als mensen te dik worden. 

Zelf koken op de groepen is tegenwoordig de trend, 
maar veel groepsleiding heeft zelf niet meer geleerd 
om te koken. Vaak wordt er gewerkt met kant en klaar 
producten, is er te weinig variatie in voeding, zijn er 
standaard te weinig groenten en fruit in het dagmenu en 
zijn de porties per persoon per maaltijd niet passend. Niet 
zelden komt de catering de warme maaltijden leveren. 
Vaak zijn die wel goed van samenstelling, maar in porties 
niet passend voor de doelgroep. Dit alles draagt niet bij 
tot een gezond gewicht voor de cliënt. 

LVG cliënten die veel zelf kunnen en mogen beslissen 
vormen de moeilijkste categorie. Met name gezien de 
energiebeperking die moet worden opgelegd als mensen 
moeten gaan afvallen. Men vindt in het algemeen dat 

deze cliënten zelfregie moeten hebben en dientengevolge 
met eten en drinken kunnen/mogen doen wat zij zelf 
willen. Ook als er levensbedreigend overgewicht ontstaat. 
Dit is een misverstand, want wat is vrijheidsbeperking en in 
hoeverre kan iemand met een beperking zelf beslissingen 
nemen? Ook ligt het gevaar van overvragen op de loer. Bij 
afvallen naar een gezond(er) gewicht tellen keuzevrijheid 
en zelfregie, maar wel binnen de grenzen die de cliënt kan 
overzien. Als dat goed gemotiveerd en beschreven wordt 
in het zorgplan, is het geen vrijheidsbeperkende maatregel 
maar een kwestie van goede zorg. 

Een extra probleem is dat men vindt dat deze cliënten zelf 
gemotiveerd moeten zijn om af te vallen en het dus ‘zelf’ 
moeten willen (intrinsieke motivatie). Als de cliënt zelf 
niet gemotiveerd is, doet men dus niets onder het motto: 
‘dan heeft het geen zin’. Dit uitgangspunt is niet juist. Er 
is weliswaar bekend dat mensen LVG geen of slechts heel 
beperkte intrinsieke motivatie kennen. Maar de ervaring 
leert dat zij wel gemotiveerd kunnen raken als de eerste 
effecten van het afvallen voor henzelf duidelijk merkbaar 
zijn in de vorm van succeservaringen, zoals een kleinere 
maat kleding, het niet meer kortademig zijn, je fit voelen, 
complimenten krijgen over hoe je er uitziet, een beter 
zelfbeeld krijgen en trots zijn op jezelf. De omgeving moet 
hen op weg helpen en begeleiden. Mensen met een LVG 
kunnen het nooit helemaal zelf. 

Waar het natuurlijk om gaat is de vraag: Wie is er binnen 
een instelling verantwoordelijk voor dat mensen een gezond 
gewicht hebben? Op dit moment verschuilt iedereen 
zich achter iedereen. Niemand neemt het voortouw. De 
behandelcoördinator lijkt de aangewezen persoon om 
alles wat nodig is voor een gezonde leefstijl, een goede 
gezondheid van de cliënt, te borgen. Echter in de praktijk is 
hier in zorgplannen niet of nauwelijks aandacht voor. 
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Productkaart 
Brood - figuur 2

Prevalentie

Overgewicht
Obestas

Prevalentie

Overgewicht
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'gewone'
kinderen

13%
2%
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31%
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volwassen

47%
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volwassen

47%
26%



Omdat reguliere programma’s voor behandeling van 
overgewicht en obesitas niet passen bij de mogelijkheden 
en genetische achtergrond van mensen met een beperking, 
is het belangrijk te werken met een aangepast programma. 
Onder leiding van een diëtist VG. Speciaal voor deze 
doelgroep is het Happy Weight stippenplan ontwikkeld.
 
Wat is het Happy Weight stippenplan?
Happy Weight stippenplan is een visueel programma over 
voeding en kcal. Plaatjes van voedingsmiddelen en het 
aantal stippen als maat voor de kcal. 

De stippen hebben een kleur, groen is gezond en oranje 
is minder gezond om te kiezen. De diëtist VG maakt een 
voedingsadvies ‘op maat’ en vertaalt dat in stippen. Het 
aantal stippen per dag is leidend. Dat is de grens voor de 
intake aan kcal, om effectief te kunnen zijn met afvallen! 
Binnen dat aantal stippen mag de cliënt eigen keuzes 
maken. Het gaat om de positieve insteek! Niets wordt 
verboden, alles mag, mits het past binnen het aantal 
stippen per dag wat is toegestaan. Men kan werken in print 
dan wel digitaal. De digitale versie heeft de mogelijkheid 
van e-coaching. Uiterst belangrijk in een tijd waarin uren 
voor dieetadvisering in de basisverzekering erg beperkt zijn.

 

Overzicht digitaal stippenplan werkgedeelte - figuur 3

Voor cliënten die er zelf mee kunnen werken is het 
een programma met duidelijkheid en structuur. Voor 
groepsleiding en omgeving biedt het de mogelijkheid op 
één lijn te komen en weg te blijven uit de discussie met 
cliënten als het gaat om voeding, beweging, gedrag en 
omgaan met omgeving. 

Waar kan men terecht?
Voor het Happy Weight Stippenplan is men welkom 
bij het Expertisecentrum Advisium van ’s Heeren Loo in 
Wekerom. Daar is een landelijke polikliniek voor eet- en 
gewichtproblematiek gevestigd, voor mensen met een 
beperking, psychiatrische problematiek, syndromale 
afwijking en ‘genetic obesity’. Diëtist VG Jose Veen 
werkt met het Stippenplan en volgens de methode: 
Oplossingsgericht werken. Wens is te komen tot een 
behandelcentrum Obesitas voor deze doelgroep, met 

de mogelijkheid van interne training en begeleiding van 
ouders en familie. 

Diëtist VG Jose Veen is tevens verbonden aan de PWS 
poli en de Syndromen poli, beiden voor volwassenen 
in het Erasmus MC Rotterdam. Ook werkt zij samen 
met de stichting Kind en Groei voor kinderen met PWS. 
Verder verwijzen kinderartsen endocrinologen van het 
Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam hun kinderen met 
complexe obesitasproblematiek door naar de polikliniek 
in Wekerom. Daarnaast is er samenwerking met het WKZ 
in Utrecht in het kader van een onderzoek (A new dietary 
intervention for children with hypothalamic obesity after 
treatment for craniopharyngioma: a pilotstudy). Hierbij 
wordt onderzoek gedaan naar het effect van het Happy 
Weight stippenplan digitaal bij kinderen in de leeftijd van 
10-18 jaar die behandeld worden wegens hypothalame 
obesitas na een hypofyse tumor.

Omdat de bariatrische chirurgie (zoals een 
maagverkleining) in opmars is, zijn ook de mensen met 
een verstandelijke beperking (met name LVG) hierop 
gefocust. Het is belangrijk daar samen met de cliënt 
kritisch naar te kijken en aan te geven wat er allemaal bij 
komt kijken. Een operatie is geen tovermiddel, het vraagt 
ook om strikt omgaan met voeding volgens een bepaald 
advies. 

Conclusie
Meer aandacht voor het groeiende probleem van 
overgewicht en obesitas in de VG lijkt gerechtvaardigd. 
Preventie middels een passend leefstijl beleid. Curatief: 
advies en begeleiding ‘op maat’ aan de hand van een tool 
die past bij de mogelijkheden van mensen met een VB en 
waarmee zij effectief kunnen zijn. Niet zelden wordt een 
afvalresultaat bereikt van 30 of 40 kg. 

Aan overgewicht en obesitas gelinkte 
genafwijkingen/syndromen zijn:
• Albright's erfelijke osteodystrophy
• Alstrom syndroom 
• Bardet-Biedl syndroom
• Börjeson-Forssman-Lehman syndroom 
• Carpenter syndroom 
• Cohen syndroom
• Deletie 16p11.2
• Deleties van 6q16, 1p36, 2q37 en 9q34, 
• Fragile X syndroom
• Maternale uniparentale disomy van chromosoom 14 
• MC4R mutatie
• MOMO syndroom 
• Prader-Willi syndroom
• Rubinstein-Taybi syndroom 
• Syndroom van Down
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Dit artikel is een verkorte versie van de Engelstalige 
publicatie: Verreussel MJT, Dieleman JP, Rasenberg S, 
Veen-Roelofs J, van Baak MA (2016) Obesity Treatment 
in Children with Intellectual Impairment: Outcome of a 
Multidisciplinary Inpatient Program. J Obes Weight Loss 
Ther 6: 328. doi:10.4172/2165-7904.1000328
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Algemeen
Tubereuze Sclerose Complex (TSC) is een autosomaal 
dominante aandoening veroorzaakt door mutaties in 
de TSC1 of TSC2 genen. Het heeft een prevalentie van 
ongeveer 1:6.000 mensen. Bij ongeveer 85% treedt 
epilepsie op, meestal vanaf het eerste levensjaar, waarvan 
50% zeer moeilijk te behandelen (refractair) is. Ongeveer 
50% van de patiënten heeft een verstandelijke beperking 
en nog eens 30% heeft speciale begeleiding nodig voor 
leerproblemen. Tevens komen gedrags- en psychiatrische 
problemen veel voor, recent gevat onder de noemer 
‘TAND’ (TSC-associated neuropsychiatric disorders) (zie 
Figuur 1.). Naast deze vaak ernstige neuropsychiatrische 
problemen speelt tumorgroei levenslang een grote 
rol, waarbij vooral sub-ependymale reusceltumoren 
(SEGAs) een grote rol spelen op de kinderleeftijd, 
en de renale angiomyolipomen (AML), pulmonale 
lymfangioleiomyomatose (LAM) op latere leeftijd tot grote 
morbiditeit en zelfs mortaliteit leiden. 

Recente therapeutische ontwikkelingen: everolimus 
voor refractaire epilepsie
Tot voor kort was de behandeling van de tumorgroei, 
epilepsie en TAND vooral symptomatisch. Nadat 
farmacologische remmers van mTOR significante reductie 
lieten zien van de omvang van renale angiomyolipomen, 
SEGAs, LAM en huidmanifestaties (Figuur 2), zijn de 
therapeutische mogelijkheden drastisch verbeterd. 
Aangezien mTOR-remmers direct aangrijpen op het 
onderliggende ziekteproces, was de volgende vraag of 
deze ‘disease-modifying drugs’ ook effect hebben op 
andere manifestaties van TSC zoals epilepsie. Een recent 
zeer groot internationaal onderzoek waarbij 366 mensen 
met TSC en refractaire epilepsie werden geïncludeerd, 
wat gigantisch is voor een zeldzame aandoening, liet 
een significante reductie van de aanvalsfrequentie zien 
(French et al, Lancet 2016). Bij een placebo werd bij 15% 
procent een significante aanvalsreductie (>50%) gezien, 
bij een relatief lage dalspiegel bij 28%, en bij een hogere 

Update Tubereuze Sclerose Complex 
Nieuwe ontwikkelingen 
behandeling epilepsie
Dr. Agnies van Eeghen, AVG
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dalspiegel bij 40%. Na deze trial is everolimus recent in 
Nederland geïndiceerd voor de behandeling van refractaire 
epilepsie bij TSC. Everolimus heeft met name in het begin 
van de behandeling bijwerkingen zoals orale zweren, 
gastro-intestinale problemen en luchtweginfecties. 
Met goede begeleiding kunnen deze bijwerkingen 
geminimaliseerd worden. 

Figuur 2. Werking van sirolimus. mTORC1 is belangrijk 
voor celgroei, celproliferatie, en synaptische plasticiteit, 
en speelt een grote rol in vele biologische processen. 
Mutaties in TSC1 en TSC2 zorgen voor een dysfunctioneel 
TSC1-TSC2 eiwitcomplex, waardoor mTORC1 
hyperactivatie optreedt. Rapamycine remt deze mTOR en 
de rapamycine analogen zoals everolimus en sirolimus 
blijken diverse manifestaties van TSC te verbeteren.   

Consequenties voor de praktijk
Everolimus kan voorlopig alleen via de TSC expertisecentra 
van het Erasmus MC en UMCU gegeven worden. Wij 
raden daarom aan iedere patiënt met TSC aan om onder 
behandeling te komen van een TSC expertise centrum, 
indien dit nog niet het geval is. Het TSC expertisecentrum 
levert dan tertiaire zorg als deel van de ‘shared care’ met 
lokale behandelaren zoals onder andere kinderartsen, 
AVG’s en epileptologen van SEIN. 

Lopende studies
Via de expertise centra lopen diverse studies, onder 
andere naar het effect van bumetanide op gedrag bij TSC 
en het effect van cannabinoïden op epilepsie bij TSC. 

Algemene informatie
•  TSC kinderpoli Erasmus MC: Drs. G.H.B. Bindels-

de Heus en Dr. M.C.Y. de Wit; tubereuzesclerose@
erasmusmc.nl.

•  TSC volwassen poli Erasmus MC: Dr. L. De Graaff en Dr. 
A.M. van Eeghen, tubereuzesclerose@erasmusmc.nl.

•  TSC kinderpoli UMCU: Dr. F. Jansen, stcentrum@
umcutrecht.nl. 

•  TSC volwassen poli UMCU: Dr. A.H.M. Vergeer, poli-
erfelijke-aandoeningen@umcutrecht.nl.

Dr. Agnies van Eeghen, AVG; a.vaneeghen@erasmusmc.nl
Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam; De Hartekamp 
Groep, Haarlem ; Academisch Medisch Centrum, 
Amsterdam  

Figuur 1. 
TSC-geassocieerde 
Neuropsychiatrische 
Aandoeningen, recent 
samengevat als ‘TAND’ 
(de Vries et al, 201). 
Er is tevens een 
TAND-checklist in 
de Nederlandse taal 
beschikbaar via de 
expertise centra.



Interview

‘Ik ben een dokter van de gemeente en ik heb 
ervaring met mensen met wie het niet zo goed 
gaat en die vroeger leerproblemen hadden 
op school.’ Zo stelt Michiel Vermaak zich voor. 
Daar herkennen de dak- en thuislozen die op 
zijn spreekuur komen zich bijna altijd in. 
Met het label ‘verstandelijk gehandicapten’ 
hebben ze niet zoveel. Michiel zelf ook niet 
bij deze groep, maar een aantekening in hun 
dossier is wel handig om zijn cliënten naar de 
juiste hulp te kunnen verwijzen. Ik zocht hem 
op tijdens zijn spreekuur op Havenzicht in 
Rotterdam. 

Havenzicht bestaat uit een nachtopvang en een 
verpleegafdeling voor dak- en thuislozen. Op Havenzicht 
woont ook nog een aantal ex dak- en thuislozen. Ronald 
Verstraaten is de maatschappelijk werker op Havenzicht 
en Michiel Vermaak draait er een AVG spreekuur. 

Hoe ben je hier als AVG beland?
‘Barbara van Straaten promoveerde in 2016 op een 
onderzoek naar dakloosheid en stabiele huisvesting in 
de vier grote steden.1 Bijna 30% van de daklozen bleek 
een verstandelijke beperking te hebben (een IQ onder de 
70). In de algemene bevolking is dat ongeveer 2%. De 
uitkomsten van dit onderzoek waren voor de gemeente 
Rotterdam aanleiding om ook een AVG in te zetten bij de 
hulp aan dak- en thuislozen. En nu draai ik hier eens per 
maand een vast spreekuur en kom regelmatig op verzoek 
langs. Mijn cliënten worden geselecteerd door Ronald 
Verstraaten, die in het eerste kennismakingsgesprek bij 
iedereen de SCIL screening afneemt.’ 

Wat houdt de SCIL screening in?
‘De SCIL is geschikt om snel te screenen op een mogelijke 
lichte verstandelijke beperking (LVB). Het gaat om een 
korte screeningslijst die in negen van de tien gevallen 
een LVB correct voorspelt. Dat iemand een LVB heeft, 
is eigenlijk nooit direct zichtbaar, maar het is wel van 
grote invloed op het algemeen functioneren en de 
benadering die iemand nodig heeft. Het gaat bij een LVB 
om een combinatie van een lager dan gemiddeld IQ én 
beperkingen in het gedrag, die leiden tot problemen in 
het maatschappelijk functioneren.’ 

Het is dus de combinatie van een LVB met andere 
factoren, die tot problemen leidt?
Ronald: ‘Ja. Vorige week was hier een kennis van me, 
die ongediplomeerd is. Uit nieuwsgierigheid heeft hij 
de SCIL screening gedaan. Een score onder de 19 is 
een indicatie dat er mogelijk sprake is van een LVB. 
Hij scoorde 13 punten, terwijl hij wel leidinggevende 
in een productieomgeving is. Hij vroeg me toen of 
hij dom is, maar dat is hij dus niet. Hij is zelfredzaam 
en dát maakt het grote verschil. Hij heeft een beter 
aanpassingsvermogen en is sociaal-emotioneel verder 
ontwikkeld dan onze cliënten. Hij heeft een netwerk om 
zich heen en redt zich dus wel.’

Michiel: ‘We hebben hier weleens een Libanon-
veteraan gehad, die de test erg slecht maakte, terwijl hij 
hoogopgeleid was. Hij bleek een posttraumatische stress 
stoornis (PTSS) te hebben, waardoor hij niet in staat was 
om de test goed te maken. De SCIL is dus een indicator, 
die gecombineerd wordt met een gesprek en een 
inventarisatie van de problemen.’

Ze weten precies welk 
verhaal ze moeten vertellen 

om zo weinig mogelijk 
last van artsen en andere 
hulpverleners te hebben.

Hoe kan het dat een LVB zo lastig te herkennen is 
voor artsen die geen AVG zijn?
‘Onze cliënten komen vaak met een prachtig (aangeleerd) 
verhaal bij een arts. Dan vertellen ze bijvoorbeeld dat ze 
in Engeland gewoond hebben. Je zou daar zo overheen 
kunnen praten, maar als AVG zijn we gewend om door 
te vragen. Als je in dit geval tussendoor even vraagt wat 
de hoofdstad van Engeland ook alweer is, dan moeten ze 
je het antwoord schuldig blijven. Ze weten precies welk 
verhaal ze moeten vertellen om zo weinig mogelijk last 
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30% van de dak- en thuislozen heeft een 
IQ onder de 70 
Wat is de rol van de AVG?
Petra Noordhuis



van artsen en andere hulpverleners te hebben. Ze zijn 
streetwise. Dat er meer aan de hand is, merk je pas als je 
een test doet of als je extra vragen stelt.’ 

Wat is de meerwaarde van de AVG bij de dak- en 
thuislozenzorg?
‘De AVG heeft vooral meerwaarde bij het signaleren van 
een LVB. Je ziet het in deze populatie echt niet aan de 
buitenkant en je hoort het niet tijdens een oppervlakkig 
gesprek. Ik werk ook bij het Veiligheidshuis, een 
samenwerkingsverband van justitie, zorg en bestuur. 
Daar worden de complexe gevallen besproken, vaak 
‘draaideurcriminelen’ met een verstandelijke beperking, 
maar dat laatste is daar nog onvoldoende bekend. 

Dan wordt er bijvoorbeeld gezegd dat de cliënt een 
antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft, terwijl die 
persoon een sociaal-emotionele leeftijd van vier jaar heeft. 
En kinderen van vier hebben allemaal een antisociale 
persoonlijkheidsstoornis, als je hun gedrag afzet tegen dat 
van een gezonde volwassene. Bekijk je hun gedrag vanuit 
het perspectief van een vierjarige, dan is passender zorg 
en ondersteuning mogelijk, die rekening houdt met hun 
verstandelijke beperking. 

Cliënten met een 
verstandelijke beperking 

blijken vaak goed te 
floreren in detentie.

Cliënten met een verstandelijke beperking blijken vaak 
goed te floreren in detentie. Dat is niet omdat ze zich 
als een psychopaat heel gehaaid aanpassen, maar het is 
omdat ze goed gedijen in een omgeving met structuur en 
duidelijke regels. In die wereld snapt iemand met een LVB 
zijn omgeving. Helaas onderkent de psychiater de LVB niet 
altijd. Logisch, want ze zijn er niet in opgeleid.’ 

Is er wel een kentering op dat gebied?
‘Ja, Jannelien Wieland (psychiater) promoveerde in 
2016.2 Eén van de conclusies van haar onderzoek is 
dat sommige psychiatrische stoornissen vaker of juist 
minder vaak worden vastgesteld bij patiënten met een 
LVB. Zo komen posttraumatische stressstoornissen en 
persoonlijkheidsstoornissen veel voor bij deze patiënten. 
Dit is belangrijke informatie, omdat het invloed heeft op 
de manier waarop je de geestelijke gezondheidszorg voor 
deze groep patiënten organiseert.’

Terug naar jouw spreekuur. Na de SCIL screening 
komt iemand dan bij jou. Hoe gaat het dan verder?
‘Ronald verwijst zo’n vijf tot zes mensen per spreekuur 
naar me door. Daarvan verschijnt ongeveer tweederde 
daadwerkelijk. Ik heb dan een gesprek met ze, samen met 
iemand van MEE. De meeste mensen die mijn spreekuur 
bezoeken hebben een verstandelijke beperking én ggz-
problematiek, zoals een verslaving of een depressie. 
Desondanks zijn ze in de ggz niet op hun plek. Als ze daar 
uitbehandeld zijn, dan hebben ze namelijk nog steeds 
die LVB. De kans dat ze na hun behandeling wéér in de 
problemen komen, is dan heel groot.’ 
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Carlo wil geen geld, 
hij wil een huis

Carlo (41) is op Curaçao geboren. Hij 
maakte zijn school niet af en ontmoette 
verkeerde ‘vrienden’. Zij stimuleerden hem 
om bolletjes te slikken en op het vliegtuig 
naar Nederland te stappen. Carlo kreeg 
tienduizend euro per transport, wat slechts 
een druppel op de gloeiende plaats van het 
drugstransport is. Hij liet zich hier zes keer 
voor gebruiken, waarbij hij vier keer werd 
gepakt. Nu vindt hij het tijd om zijn leven 
op orde te maken. 

Carlo: ‘Ik wil graag in Nederland blijven. Op Curaçao 
is het gevaarlijk voor me. Daar vinden dagelijks schiet-
partijen plaats in het criminele circuit. Bovendien wil 
Curaçao me helemaal niet terug hebben. En Schiphol 
kom ik ook niet meer in. 

In Nederland woon ik op straat. De gemeente geeft 
me elke maand wel wat geld, maar dat ben ik zo 
weer kwijt aan allerlei mensen die nog geld van me 
tegoed hebben. En ik moet veel boetes betalen, want 
af en toe steel ik eten. Ik heb er ook mooie schoenen 
van gekocht. Kijk, honderdtien euro! Maar eigenlijk 
hoef ik dat geld niet. Ik wil gewoon een woning.’

Michiel: ‘Wij hebben Carlo getest en vervolgens ma-
ken we bij de gemeente duidelijk welke hulp hij nodig 
heeft. Heel kort door de bocht: de opvang en zorg hier 
kost geld en als dakloze veroorzaakt hij overlast. Door 
hem een woonplek (met begeleiding) en budgetbeheer 
te bieden kunnen we kosten besparen en de overlast 
beperken. En niet onbelangrijk: voor Carlo zelf is het 
ook de beste structurele oplossing.’



Interview

Wat kun jij dan voor hen doen om die problemen te 
voorkomen?
‘Door mensen een ‘vlaggetje’ mee te geven krijgen ze 
hopelijk passender hulp. Ze worden geholpen met een 
woning, een uitkering, dagbesteding etc. Vervolgens 
moeten we wel de vinger aan de pols houden door 
bijvoorbeeld eens per week koffie te gaan drinken en 
te kijken hoe het gaat. Dit doen we via de ambulante 
ondersteuning. Die kan dan zien of er bijvoorbeeld niet 
een stapel onbetaalde rekeningen ligt. Of dat ze meerdere 
telefoonabonnementen hebben omdat die zo ‘voordelig’ 
waren. Wij kunnen ze als AVG niet rechtstreeks naar een 
passende woonomgeving leiden, maar onze brief in het 
dossier (waarin staat dat er waarschijnlijk sprake is van een 
laag verstandelijk vermogen) helpt daarbij dus wel. 

De gemeente koopt eigenlijk voornamelijk bij de ggz 
in, wat betreft de hulp aan dak- en thuislozen. De 
gemeente had voorheen nooit contact met AVG’s of VG 
instellingen. En dat is jammer, want zowel in de ggz als in 
de psychiatrie wordt de verstandelijke handicap te weinig 
onderkend. We hebben in Nederland 2,3 miljoen mensen 
met een IQ onder de 85. Zij zijn niet ziek en geen patiënt, 
maar ze zijn wel extra kwetsbaar. Ze lopen een hoger 
risico om in de problemen te komen, door een minder 
groot aanpassingsvermogen en een sociaal emotionele 
achterstand. Dat ze die achterstand hebben geeft niet, 
want ze horen er net zo goed bij als elk ander. Er moet 
alleen wel rekening mee gehouden worden. 
Dak- en thuislozen met een verstandelijke beperking 
krijgen vaak niet de juiste zorg. Niet passende zorg kost 
erg veel geld, waarbij het resultaat van de investering ook 
nog eens onvoldoende is. Bovendien blijven onze cliënten 
tegen justitie en tegen de regelgeving aanlopen. Ze be-
grijpen al die regels  niet. Dan hebben ze bijvoorbeeld een 
afspraak om drie uur met iemand van de hulpverlening, 
maar tijdens de SCIL screening blijkt dat ze geen klok 
kunnen kijken. Ze zijn dus niet in staat om op die afspraak 
te verschijnen, maar door de hulpverleners wordt het vaak 
als desinteresse of demotivatie gezien.’ 

Jaargang 35, juni - N
um

m
er 2   68

Van jeugdzorg naar 
daklozenzorg?

Hoe is het mogelijk dat licht verstandelijke 
beperkten (LVB) zo lang verborgen 
blijven en pas ontdekt worden als ze 
na veel ellende in het daklozencircuit 
terechtkomen? Hebben we als samenleving 
zo weinig observerend vermogen thuis, 
op school en op het werk, dat we deze 
mensen chronisch overschatten en 
chronisch onder druk zetten? Zijn we te 
druk met het kijken op onze schermpjes 
dat we niet in staat zijn om gedrag van 
anderen te duiden? 

Igor van Laere, coördinator van de Nederlandse 
Straatdoktersgroep: ‘De straatdokters vinden 
het onacceptabel dat een groep mensen in onze 
samenleving veel signalen afgeeft die niet gezien of 
gehoord worden. Het signaal dat men het zelf niet 
kan, dat men aan vele loketten laat zien dat men 
het niet kan of ervan wegblijft. Het signaal dat men 
hulp en begeleiding nodig heeft niet zelfstandig 
kan wonen, overleven en bezig zijn. Signalen dat 
men eerst dakloos moet raken om vervolgens via 
omweg, psychosociale crisis, detentie en klinieken pas 
begeleid gaat wonen.3

Igor van Laere

De Nederlandse Straatdokters Groep vindt het 
belangrijk dat we overal op elkaar letten en 
dat we vragen of we mogen helpen vanuit een 
vanzelfsprekende dienstbaarheid. Juist voor mensen 
met wie het niet zo goed gaat en die vroeger 
leerproblemen hadden op school.’ 

Meer lezen, zien of bijwonen?
• www.straatdokter.nl 
• www.streetmedicine.org 
• www.doctorsforhomeless.org 
•  ‘Zorg beter begrepen’ van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (verklaringen voor de groeiende vraag naar 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking). 

• Uitzending gemist: De Straatdokter (EO).
•  Interview met psychiater Witte Hoogendijk: https://

www.nrc.nl/nieuws/2017/02/09/ons-alarmsysteem-
gaat-te-vaak-af-6619980-a1545503 (NRC)



Je vertelde eerder dat je weleens te horen hebt 
gekregen dat je als AVG ‘discrimineert’ door mensen 
op IQ in te delen, omdat je tegelijkertijd zegt dat ze 
gewoon bij ‘wij’ horen en geen aparte groep vormen.  
‘Ja. Het ‘vlaggetje’ in het dossier heeft absoluut nut bij het 
vervolgtraject in de begeleiding naar passende hulp, maar 
natuurlijk plak ik liever ook geen labels. Het gaat hier om 
een groot deel van de bevolking. Die kun je niet allemaal 
een etiket geven. Ze maken gewoon onderdeel uit van de 
maatschappij, net als de mensen die een bovengemiddeld 
IQ hebben. Mensen met een verstandelijke beperking 
hebben ook niet per definitie problemen. De kans dat 
ze problemen krijgen is misschien wel net zo groot als 
bij de ‘gemiddelde mens’, maar de kans dat ze er niet 
zelf uitkomen is wel een stuk groter. Ze overzien de 
consequenties van hun handelen wat minder goed, 
bijvoorbeeld als ze boetes niet betalen.’ 

Bij het schrijven van dit artikel zitten we midden 
in de kabinetsformatie. Wat moet er landelijk 
gebeuren, vind jij?

‘Als je naar deze IQ curve kijkt, dan zitten de beleidsma-
kers over het algemeen op een IQ van 115 en hoger. De 
mensen die in de problemen zitten, hebben een IQ van 85 
of lager. Die aantallen zijn even groot, maar beide groepen 
kennen elkaar niet. Ik vraag het weleens aan mensen die 
mijn colleges volgen: als je nu je telefoon pakt en je kijkt 
in je contactenlijst, hoeveel mensen zijn er dan met een 
IQ onder de 85? Ik durf te wedden dat het er geen één is, 
tenzij het een familielid is.’ 

Hoe zorg je ervoor dat de beleidsmakers dan wel 
weten wat er speelt en wat er nodig is? 
‘Het gaat om bewustwording. We moeten beseffen 
dat er in Nederland 2,3 miljoen mensen zijn die net iets 
minder snel dingen oppakken of doorhebben en dat 
zij kwetsbaarder zijn en zo nodig passende hulp nodig 
hebben. En dat deze groep een hoger risico heeft op 
psychosociale stress, depressie, somatisatie, dakloosheid 
en verslaving. Je zou het dan bijna kunnen zien als 
symptomen. Als iemand in deze groep marihuana gaat 
roken omdat hij de wereld niet begrijpt, dan heeft het 
geen zin om hem alleen van die verslaving af te helpen.  

Er zit een probleem onder en dat moet onderkend 
worden. Bij het Veiligheidshuis heb ik de stelling: iedereen 
die een high impact target is, heeft een verstandelijke 
beperking tot het tegendeel is bewezen.’ 

Ronald: ‘Ook in detentie zou men direct moeten starten 
met een SCIL screening. Gelukkig wordt dit steeds meer 
toegepast.’

Michiel: ‘De mensen die ik vandaag gesproken heb zijn 
allebei onlangs uit detentie gekomen. Vervolgens kunnen 
ze hun leven niet op orde krijgen wat betreft woonruimte 
en uitkering en dan belanden ze vervolgens weer hier. Ze 
veroorzaken opnieuw overlast en dat kost ons veel gemeen-
schapsgeld. Naast het feit dat we een passende oplossing 
voor de dak- en thuislozen zoeken, besparen we dus ook 
gemeenschapsgeld door een structurele oplossing te bieden.’ 

Wat is je pleidooi voor deze groeiende groep mensen?
‘We zouden in onze divers samengestelde maatschappij 
meer rekening moeten houden met de kwetsbaren en 
hun behoeften en aandachtspunten. Tot nu toe is daar te 
weinig aandacht voor, wat erg zorgwekkend is.  

De hoeveelheid verwarde mensen neemt toe, omdat de 
wereld te ingewikkeld voor een groep mensen wordt. 
De hoeveelheid prikkels wordt groter en niet iedereen 
heeft het aanpassingsvermogen om zich in die sterk 
veranderende wereld te handhaven. We zijn als mensen 
ook helemaal niet gemaakt om in zo’n stressvolle 
omgeving te leven.’ 

Ronald: ‘Mijn moeder pleitte altijd voor rust, reinheid en 
regelmaat. Als je deze voorwaarden niet in je leven hebt 
en je kunt ze ook niet zelf regelen, dat val je van het ene 
probleem in het andere.’

Michiel: ‘En daar wil ik als AVG graag verandering in 
brengen.’

Referenties 
1  Straaten B van. On the way up. Exploring homelessness and stable 

housing among homeless people in the Netherlands. Rotterdam, 
Erasmus Universiteit, 2016. http://codag4.nl/wetenschappelijke_
publicaties

2  Wieland J. Psychopathology in borderline intellectual functioning. 
Explorations in secondary mental health care. Leiden University 
Medical Center (LUMC), 2016. https://openaccess.leidenuniv.nl/
handle/1887/38454

3  Laere I van. Social medical care before and during homelessness in 
Amsterdam. Universiteit van Amsterdam, 2009 [Dissertatie]. http://dare.
uva.nl/record/325935  

Petra Noordhuis
Tekst en de rest, www.tekstenderest.nl  
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Bakker-van Gijssel EJ, Lucassen PL, Olde Hartman TC, 
van Son L, Assendelft WJ, van Schrojenstein Lantman-
de Valk HM. Health assessment instruments for people 
with intellectual disabilities-A systematic review. Res 
Dev Disabil. 2017 Mar 16;64:12-24. doi: 10.1016/j.
ridd.2017.03.002. [Epub ahead of print]

BACKGROUND: People with intellectual disabilities (ID) 
experience health disparities and are less likely to undergo 
recommended age- and gender-specific screening 
and health promotion. New diagnoses are frequently 
missed. Assessments with the aid of health assessment 
instruments are a way to address these problems.
AIM: The aim of this review is to find the available health 
assessment instruments for people with ID used in primary 
care and evaluate their quality.
METHODS: We conducted an electronic literature search 
of papers published between January 2000 and May 
2016. After a two-phase selection process (kappa: 
0.81 and 0.77) we collected data from the 29 included 
peer-reviewed articles on the following four domains; 
development, clinimetric properties (i.e. validity, reliability, 
feasibility, acceptability), content (i.e. ID-related health 
problems, prevention and health promotion topics) and 
effectiveness of the instruments.
RESULTS/CONCLUSIONS: We distinguished 20 different 
health assessment instruments. Limited information 
was found on the development of the instruments as 
well as on their clinimetric properties. The content of 
the instruments was rather diverse. The included papers 
agreed that health assessment instruments are effective. 
However, only three instruments evaluated effectiveness 
in a randomised controlled trial. Patients with ID, carers 
and general practitioners (GPs) generally appreciated the 
health assessment instruments.
IMPLICATION: Two instruments, "Stay well and 
healthy -Health risk appraisal (SWH-HRA)" and the 
"Comprehensive Health Assessment Programme (CHAP)", 
appeared to have the highest quality. These instruments 
can be used to construct a health assessment instrument 
for people with ID that meets scientific standards. 

Butcher NJ, Marras C, Pondal M, Rusjan P, Boot E, 
Christopher L, Repetto GM, Fritsch R, Chow EW, Masellis 
M, Strafella AP, Lang AE, Bassett AS. Neuroimaging and 
clinical features in adults with a 22q11.2 deletion at risk 
of Parkinson's disease. Brain. 2017 Mar 24. doi: 10.1093/
brain/awx053. [Epub ahead of print]

The recurrent 22q11.2 deletion is a genetic risk factor 
for early-onset Parkinson's disease. Adults with the 

associated 22q11.2 deletion syndrome (22q11.2DS) 
may exhibit phenotypes that could help identify those 
at highest risk and reveal disease trajectories. We 
investigated clinical and neuroimaging features relevant 
to Parkinson's disease in 26 adults: 13 with 22q11.2DS 
at genetic risk of Parkinson's disease (mean age = 41.5 
years, standard deviation = 9.7), 12 healthy age and sex-
matched controls, and a 22q11.2DS patient with l-DOPA-
responsive early-onset Parkinson's disease. Neuroimaging 
included transcranial sonography and positron emission 
tomography using 11C-dihydrotetrabenazine (11C-DTBZ), 
a radioligand that binds to the presynaptic vesicular 
monoamine transporter. The 22q11.2DS group without 
Parkinson's disease demonstrated significant motor 
and olfactory deficits relative to controls. Eight (61.5%) 
were clinically classified with parkinsonism. Transcranial 
sonography showed a significantly larger mean area 
of substantia nigra echogenicity in the 22q11.2DS risk 
group compared with controls (P = 0.03). The 22q11.2DS 
patient with Parkinson's disease showed the expected 
pattern of severely reduced striatal 11C-DTBZ binding. The 
22q11.2DS group without Parkinson's disease however 
showed significantly elevated striatal 11C-DTBZ binding 
relative to controls (∼33%; P < 0.01). Results were similar 
within the 22q11.2DS group for those with (n = 7) and 
without (n = 6) psychotic illness. These findings suggest 
that manifestations of parkinsonism and/or evolution to 
Parkinson's disease in this genetic at-risk population may 
include a hyperdopaminergic mechanism. Adequately 
powered longitudinal studies and animal models are 
needed to evaluate the relevance of the observed clinical 
and imaging phenotypes to Parkinson's disease and other 
disorders that are more prevalent in 22q11.2DS, such as 
schizophrenia. 

de Graaf G, Engelen JJ, Gijsbers AC, Hochstenbach R, 
Hoffer MJ, Kooper AJ, Sikkema-Raddatz B, Srebniak 
MI, van der Kevie-Kersemaekers AM, van Zutven LJ, 
Voorhoeve E. Estimates of live birth prevalence of children 
with Down syndrome in the period 1991-2015 in the 
Netherlands. J Intellect Disabil Res. 2017 Mar 5. doi: 
10.1111/jir.12371. [Epub ahead of print]

BACKGROUND: In Western countries, increasing maternal 
age has led to more pregnancies with a child with Down 
syndrome (DS). However, prenatal screening programs, 
diagnostic testing and termination of pregnancy influence 
the actual DS live birth (LB) prevalence as well. The aim of 
this study is to examine these factors in the Netherlands 
for the period 1991-2015. In our study, we establish a 
baseline for DS LB prevalence before non-invasive prenatal 
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testing will be made available to all pregnant women in 
the Netherlands in 2017.
METHODS: Full nationwide data from the Dutch cytogenetic 
laboratories were used to evaluate the actual DS LB 
prevalence. In addition, nonselective DS prevalence, which 
is the DS LB prevalence that would be expected in absence 
of termination of pregnancies, was estimated on the basis 
of maternal age distribution in the general population.
RESULTS: Because of an increase in maternal age, 
nonselective DS prevalence increased from around 15.6 
[95% confidence interval (CI) 13.9-17.4] per 10 000 LBs 
in 1991 (311 children in total) to around 22.6 (95% CI 
20.3-24.9) per 10 000 in 2015 (385), the increase levelling 
off in recent years. Actual LB prevalence rose from 
around 11.6 (95% CI 10.9-12.2) per 10 000 in 1991 (230 
children) to an estimated peak of 15.9 (95% CI 15.6-16.2) 
per 10 000 in 2002 (322), gradually decreasing since 
to 11.1 (95% CI 10.8-11.5) per 10 000 in 2015 (190). 
Reduction of DS LBs resulting from elective terminations 
had been fairly constant between 1995 and 2002 at 
around 28% and rose afterwards from 35% in 2003 to 
around 50% in 2015.
CONCLUSIONS: In spite of expansion of antenatal 
screening in the Netherlands in the 1990s and early 
2000s, actual DS LB prevalence increased during this 
period. However, after 2002, this trend reversed, probably 
because of informing all pregnant women about prenatal 
testing since 2004 and the implementation of a national 
screening program in 2007. 

Hermans H, Soerokromo N, Evenhuis H. The applicability 
of bright light therapy in adults with moderate, severe or 
profound intellectual disabilities: a brief report. J Intellect 
Disabil Res. 2017 Feb 22. doi: 10.1111/jir.12365. [Epub 
ahead of print]

BACKGROUND: Bright light therapy (BLT) is effective in 
the treatment of depression in the general population. 
It may be a good treatment option for adults with 
intellectual disabilities (ID) too. However, its applicability 
and effectiveness are not studied in groups of adults with 
ID, yet. Our aim was to study the applicability of BLT in 
adults with ID.
METHODS: Bright light therapy was offered for 2 weeks, 
using a 10 000 lux light box, to 14 adults with moderate, 
severe or profound ID. Applicability of BLT and change in 
depressive symptoms were studied with questionnaires.
RESULTS: Bright light therapy was successfully applied 
for ≥10 days in 10 participants. It was also applicable in 
participants with rather severe challenging behaviour. 
Before BLT, nine participants scored above the cut-off 

score of the ADAMS' depressive mood subscale. After BLT, 
six of them scored below cut-off.
CONCLUSIONS: Bright light therapy is applicable in adults 
with moderate, severe of profound ID. Its effectiveness 
as a treatment for depression in adults with ID should be 
further studied. 

Kline AD, Krantz ID, Deardorff MA, Shirahige K, Dorsett 
D, Gerton JL, Wu M, Mehta D, Mills JA, Carrico CS, Noon 
S, Herrera PS, Horsfield JA, Bettale C, Morgan J, Huisman 
SA, Moss J, McCleery J, Grados M, Hansen BD, Srivastava 
S, Taylor-Snell E, Kerr LM, Katz O, Calof AL, Musio A, 
Egense A, Haaland RE. Cornelia de Lange syndrome 
and molecular implications of the cohesin complex: 
Abstracts from the 7th biennial scientific and educational 
symposium 2016. Am J Med Genet A. 2017 Feb 12. doi: 
10.1002/ajmg.a.38161. [Epub ahead of print]

Cornelia de Lange Syndrome (CdLS) is due to 
mutations in the genes for the structural and regulatory 
proteins that make up the cohesin complex, and is 
considered a cohesinopathy disorder or, more recently, 
a transcriptomopathy. New phenotypes have been 
recognized in this expanding field. There are multiple 
clinical issues facing individuals with all forms of CdLS, 
particularly in the neurodevelopmental system, but also 
gastrointestinal, cardiac, and musculoskeletal. Aspects 
of developmental and cell biology have found common 
endpoints in the biology of the cohesin complex, 
with improved understanding of the mechanisms, 
easier diagnostic tests, and the possibility of potential 
therapeutics, all major clinical implications for the 
individual with CdLS. The following abstracts are the 
presentations from the 7th Cornelia de Lange Syndrome 
Scientific and Educational Symposium, June 22-23, 2016, 
in Orlando, FL, in conjunction with the Cornelia de Lange 
Syndrome Foundation National Meeting. In addition to 
the scientific and clinical discussions, there were talks 
related to practical aspects of behavior including autism, 
transitions, communication, access to medical care, and 
databases. At the end of the symposium, a panel was 
held, which included several parents, affected individuals 
and genetic counselors, and discussed the greatest 
challenges in life and how this information can assist 
in guiding future research. The Research Committee of 
the CdLS Foundation organizes this meeting, reviews, 
and accepts abstracts, and subsequently disseminates 
the information to the families through members of the 
Clinical Advisory Board and publications. AMA CME 
credits were provided by Greater Baltimore Medical 
Center, Baltimore, MD
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Pelsser LM, Frankena K, Toorman J, Rodrigues 
Pereira R. Diet and ADHD, Reviewing the Evidence: A 
Systematic Review of Meta-Analyses of Double-Blind 
Placebo-Controlled Trials Evaluating the Efficacy of Diet 
Interventions on the Behavior of Children with ADHD. 
PLoS One. 2017 Jan 25;12(1):e0169277. doi: 10.1371/
journal.pone.0169277. eCollection 2017.

INTRODUCTION: Attention-deficit/hyperactivity disorder 
(ADHD) is a debilitating mental health problem hampering 
the child's development. The underlying causes include 
both genetic and environmental factors and may differ 
between individuals. The efficacy of diet treatments 
in ADHD was recently evaluated in three reviews, 
reporting divergent and confusing conclusions based 
on heterogeneous studies and subjects. To address this 
inconsistency we conducted a systematic review of 
meta-analyses of double-blind placebo-controlled trials 
evaluating the effect of diet interventions (elimination and 
supplementation) on ADHD.
METHODS: Our literature search resulted in 14 meta-
analyses, six of which confined to double-blind placebo-
controlled trials applying homogeneous diet interventions, 
i.e. artificial food color (AFC) elimination, a few-foods 
diet (FFD) and poly-unsaturated fatty acid (PUFA) 
supplementation. Effect sizes (ES) and Confidence intervals 
(CI) of study outcomes were depicted in a forest plot. I2 
was calculated to assess heterogeneity if necessary and 
additional random effects subgroup meta-regression was 
conducted if substantial heterogeneity was present.
RESULTS: The AFC ESs were 0.44 (95% CI: 0.16-0.72, 
I2 = 11%) and 0.21 (95% CI: -0.02-0.43, I2 = 68%) 
[parent ratings], 0.08 (95% CI: -0.07-0.24, I2 = 0%) 
[teacher ratings] and 0.11 (95% CI: -0.13-0.34, I2 = 
12%) [observer ratings]. The FFD ESs were 0.80 (95% 
CI: 0.41-1.19, I2 = 61%) [parent ratings] and 0.51 (95% 
CI: -0.02-1.04, I2 = 72%) [other ratings], while the PUFA 
ESs were 0.17 (95% CI: -0.03-0.38, I2 = 38%) [parent 
ratings], -0.05 (95% CI: -0.27-0.18, I2 = 0%) [teacher 
ratings] and 0.16 (95% CI: 0.01-0.31, I2 = 0%) [parent 
and teacher ratings]. Three meta-analyses (two FFD and 
one AFC) resulted in high I2 without presenting subgroup 
results. The FFD meta-analyses provided sufficient data to 
perform subgroup analyses on intervention type, resulting 
in a decrease of heterogeneity to 0% (diet design) and 
37.8% (challenge design).
CONCLUSION: Considering the small average ESs 
PUFA supplementation is unlikely to provide a tangible 
contribution to ADHD treatment, while further research 
is required for AFC elimination before advising this 
intervention as ADHD treatment. The average FFD ES is 
substantial, offering treatment opportunities in subgroups 

of children with ADHD not responding to or too young 
for medication. Further FFD research should focus on 
establishing the underlying mechanisms of food (e.g. 
incrimination of gut microbiota) to simplify the FFD 
approach in children with ADHD. 

Poelen EA, Schijven EP, Otten R, Didden R. Personality 
dimensions and substance use in individuals with mild to 
borderline intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2016 
Oct 17. pii: S0891-4222(16)30222-0. doi: 10.1016/j.
ridd.2016.10.003. [Epub ahead of print]

AIMS: The aim of this study was to examine the role of 
the personality dimensions anxiety sensitivity, negative 
thinking, impulsivity and sensation seeking (as assessed 
by the revised version of the Substance Use Risk Profile 
Scale; SURPS) in substance use in individuals with mild to 
borderline intellectual disabilities (MBID).
METHOD: We tested the relationship between level of ID 
and SURPS personality dimensions and the relationship 
between SURPS personality dimensions and severity of 
alcohol and drug use. Participants were 118 persons 
(mean age 20.5 years) with a mean IQ of 71.1 admitted to 
care facilities for persons with MBID and severe behavioral 
problems.
RESULTS: We found no significant relationship between 
level of ID and the four personality dimensions. In 
addition, findings showed that individuals with lower 
levels of anxiety sensitivity, higher levels of negative 
thinking, impulsivity and sensation seeking showed 
more severe alcohol use. Individuals with higher levels of 
negative thinking and sensation seeking had more severe 
drug use.
CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS: The SURPS 
personality dimensions identify persons at increased 
risk for substance use disorders and might be useful 
in developing selective substance use interventions for 
individuals with MBID. 

Pruijssers A, van Meijel B, Maaskant M, Keeman N, 
van Achterberg T. Quality of Diagnosis and Treatment 
Plans After Using the 'Diagnostic Guideline for Anxiety 
and Challenging Behaviours' in People with Intellectual 
Disabilities: A Comparative Multiple Case Study Design. 
J Appl Res Intellect Disabil. 2016 Jul;29(4):305-16. doi: 
10.1111/jar.12180. Epub 2015 Mar 1.

BACKGROUND: People with intellectual disabilities 
often have a multitude of concurrent problems due to 
the combination of cognitive impairments, psychiatric 
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disorders (particularly anxiety) and related challenging 
behaviours. Diagnoses in people with intellectual 
disabilities are complicated. This study evaluates the 
quality of the diagnoses and treatment plans after using a 
guideline that was developed to support professionals in 
their diagnostic tasks.
MATERIALS AND METHODS: A comparative multiple case 
study with an experimental and control condition, applying 
deductive analyses of diagnoses and treatment plans.
RESULTS: The analyses revealed that the number of 
diagnostic statements and planned treatment actions in 
the experimental group was significantly larger and more 
differentiated than in the control condition. In the control 
group, consequential harm and protective factors were 
hardly mentioned in diagnoses and treatment plans.
CONCLUSIONS: Working with the 'Diagnostic Guideline 
for Anxiety and CB' leads to improved diagnoses and 
treatment plans compared with care as usual. 

Schaafsma D, Kok G, Stoffelen JM, Curfs LM. People with 
Intellectual Disabilities Talk About Sexuality: Implications 
for the Development of Sex Education. Sex Disabil. 
2017;35(1):21-38. doi: 10.1007/s11195-016-9466-4. 
Epub 2016 Dec 16.

Existing sex education programmes have failed in 
involving people with intellectual disabilities in the 
development of these programmes. Not involving the 
target population decreases the likelihood that the sex 
education programme will be effective. This study was 
conducted to assess the perspectives of people with 
intellectual disabilities on several sexuality-related topics. 
Semi-structured interviews were held with 20 people 
with intellectual disabilities covering topics such as: sex 
education, relationships, sex, social media, parenthood 
and support. The reported frequency of sex education 
the participants receive is low. Their knowledge regarding 
sex education is mainly limited to topics such as safe 
sex, contraception and STI's and tends to be superficial. 
Additionally, knowledge on safe sex does not always 
translate to safe sex behaviour. Finally, relationships are 
important for most participants; mainly because they 
don't want to be alone. Findings from both this study 
and literature shows that there seems to be a need for 
high quality sex education. Topics to consider to include 
are: online relationships, social media and parenthood. It 
would also be beneficial to focus on sexuality-related skills. 
Finally, to increase the effectiveness of a sex education 
programme, it is advisable that a theory-and evidence-
based framework, such as Intervention Mapping, is used 
for its development. 

Schoufour JD, Echteld MA, Evenhuis HM. Comparing 
two frailty concepts among older people with intellectual 
disabilities. Eur J Ageing. 2017;14(1):63-79. doi: 10.1007/
s10433-016-0388-x. Epub 2016 Jun 24.

In general, disabilities are considered a consequence of 
frailty rather than a cause of frailty, whereas in people 
with intellectual disabilities (ID), disabilities are often 
lifelong, which could have consequences for the feasibility 
and validity of frailty instruments. To better understand 
frailty in people with ID, we compared two broadly used 
concepts: the frailty phenotype (FP) and the frailty index 
(FI) taking into account their feasibility (e.g., percentage 
of participants able to complete the frailty assessments), 
agreement, validity (based on 5-year mortality risk), 
influence of motor disability, and the relation between 
single frailty variables and mortality. The FI and an adapted 
version of the FP were applied to a representative dataset 
of 1050 people with ID, aged 50 years and over. The FI 
was feasible in a larger part of the dataset (94 %) than the 
adapted FP: 29 % for all five items, and 81 % for at least 
three items. There was a slight agreement between the 
approaches (∼ = 0.3). However defined, frailty was related 
with mortality, but the FI showed higher discriminative 
ability and a stronger relation with mortality, especially 
when adjusted for motor disabilities. Concluding, these 
results imply that the used FI is a stronger predictor for 
mortality and has higher feasibility than our adaptation 
of the FP, in older people with ID. Possible explanations 
of our findings are that we did not use the exact FP 
variables or that the FI includes multiple health domains, 
and the variables of the FI have lower sensitivity to lifelong 
disabilities and are less determined by mobility. 

Spruyt K, Braam W, Smits M, Curfs LM. Sleep Complaints 
and the 24-h Melatonin Level in Individuals with Smith-
Magenis Syndrome: Assessment for Effective Intervention. 
CNS Neurosci Ther. 2016 Nov;22(11):928-935. doi: 
10.1111/cns.12653.

AIMS: Individuals with Smith-Magenis syndrome (SMS) are 
reported to have a disrupted circadian rhythm. Our aim 
was to examine problematic sleeping in those attending 
our sleep clinic for the first time.
METHODS: At intake, caregivers of 50 children and nine 
adults with SMS were surveyed about the sleep pattern 
and potential melatonin administration. Sampling of 
salivary melatonin levels was performed.
RESULTS: At intake, exogenous melatonin was used by 
16 children (27.1% of sample; 56.3% male) with mean 
age 6.8 ± 2.8 years, whereas 34 children (57.6%; 7.5 
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De LHV en de Nederlandse Vereniging Artsen 
voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) 
willen de medische zorg voor mensen met 
een verstandelijk beperking optimaliseren 
door samenwerking. Daarom volgde begin 
2017 een update van de al eerder bestaande 
Handreiking Samenwerking huisarts & AVG, 
die informatie geeft  om de samenwerking 
soepel te laten verlopen. De bijbehorende 
praktijkkaart geeft handvatten voor de 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden, 
financiële vergoedingen, declaraties 
en afspraken over zorg tijdens ANW-
diensten. Ook biedt de handreiking een 
modelsamenwerkingsovereenkomst, die 
gebruikt kan worden bij de samenwerking 
tussen huisarts en AVG. 

Samenvatting van de handreiking
1   Voor mensen met een verstandelijke beperking 

die niet op een instellingsterrein wonen en die 
geen behandelindicatie hebben, biedt de huisarts 
huisartsenzorg die voldoet aan de richtlijnen en 
normen van de beroepsgroep. Steeds vaker  
bieden huisartsen ook deze zorg aan mensen  
met een verstandelijke beperking die op een 
instellingsterrein wonen.

2    De arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG)  
is de expert op het gebied van medische zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking. De AVG 
behandelt de handicap gebonden aandoeningen, 
maakt het medisch deel van het individuele 
zorgplan, vervult handicap gerelateerde preventieve 
gezondheidszorgtaken en adviseert over algemene 

Elders gepubliceerd / D
iversen

± 4.8 years old; 64.7% male) and nine adults (15.3%; 
36.8 ± 15.3 years old; 44.4% male) were not taking 
melatonin at intake. Participants were reported to have 
problems with night waking and early awakenings 
regardless of melatonin administration. Overall, moderate 
to high levels of salivary melatonin at noon were found 
in individuals with SMS. In particular, children with SMS 
showed a disrupted melatonin pattern. Furthermore, 
the endogenous melatonin level, age, and gender may 
potentially interact, yielding the severity range of sleep 
disturbances reported in SMS.
CONCLUSION: Treatment of sleep problems in SMS is 
complex, and our findings may support person-centered 
sleep and medication management. Future clinical 
trials including larger groups may shed light on such 
approaches. 

Van L, Boot E, Bassett AS. Update on the 22q11.2 
deletion syndrome and its relevance to schizophrenia. 
Curr Opin Psychiatry. 2017 Feb 21. doi: 10.1097/
YCO.0000000000000324. [Epub ahead of print]

PURPOSE OF REVIEW: Schizophrenia occurs in ~25% of 
individuals with 22q11.2 deletion syndrome (22q11.2DS), 
the strongest known molecular genetic risk factor for 

schizophrenia. This review highlights recent literature in 
22q11.2DS as it pertains to psychosis and schizophrenia.
RECENT FINDINGS: Advances in noninvasive prenatal 
testing allow for early detection of 22q11.2DS in 
utero, whereas premature birth has been shown 
to be a significant risk factor for development of 
psychotic illness in 22q11.2DS. Impairments in various 
domains of cognitive and social functioning, as well 
as neuroanatomical alterations, are comparable with 
those in other high-risk groups and may serve as early 
signs of psychosis in 22q11.2DS. Novel research on the 
pathogenesis of schizophrenia in 22q11.2DS using cellular 
and mouse models indicates changes in expression of 
genes within the 22q11.2 deletion region and elsewhere 
in the genome, implicating molecular pathways involved 
in schizophrenia and associated neurocognitive deficits. 
Increased risks of obesity and of Parkinson's disease 
in 22q11.2DS warrant consideration in antipsychotic 
management.
SUMMARY: Progress in characterizing and predicting 
psychotic illness in 22q11.2DS supports this identifiable 
subpopulation as a molecular model with important 
implications for understanding the pathogenesis 
of schizophrenia in the general population and for 
development of potential novel therapies. 
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gezondheidstaken (zoals vaccinaties,  
infectiepreventie, zintuigenscreening, arbozorg  
en hygiëne, en kwaliteitsbewaking van de  
medische zorg.

3    De huisarts biedt (acute), generalistische medische 
hulpverlening aan alle op naam in de praktijk 
ingeschreven patiënten en kan ook acute zorg 
op het instellingsterrein leveren, mits daarover 
adequate afspraken zijn gemaakt tussen de huisarts, 
huisartsenpost en de instelling. Er is ook een 
substantieel aantal zorginstellingen dat gebruik maakt 
van een organisatie die huisartsen in dienst heeft 
voor ANW-diensten. Zo’n organisatie verleent ANW-
zorg aan mensen met een verstandelijke beperking 
in instellingen waarmee het een contract heeft 
afgesloten.

4   Voor acute handicap-gerelateerde gezondheids-
problemen bij een patiënt met een verstandelijke 
beperking kan de betrokken begeleider, huisarts of 
instelling in principe een beroep doen op de AVG. 
De instellingen organiseren een regionale 24-uurs 
bereikbaarheid van de AVG.

5    De huisartsenzorg wordt uit de Zorgverzekeringswet of 
de Wet langdurige zorg (Wlz) gefinancierd. Dit hangt 
af van de indicatiestelling en de verblijfssituatie van 
de patiënt. Is sprake van een Wlz-indicatieverblijf met 
behandeling? Heeft de instelling een Wlz-toelating 
voor behandeling?

 •  Financiering Wlz: voor patiënten met een  
indicatie voor Wlz-verblijf en –behandeling en  
die in een woonvoorziening verblijven met een 
toelating voor behandeling. De patiënt kan dan  
niet op naam ingeschreven worden (NONI). 
Declaratie vindt plaats via het contract met de 
zorginstelling.

 •  Financiering Zorgverzekeringswet: in alle 
andere gevallen wordt de huisartsenzorg uit de 
Zorgverzekeringswet gefinancierd. De patiënt wordt 
op naam ingeschreven en heeft de plicht zich te 
verzekeren bij een zorgverzekering. De declaratie 
vindt op de gebruikelijke wijze plaats via de 
zorgverzekering.

 •  Waar incidenteel zorg wordt geleverd (bijvoorbeeld 
op vakanties) kan een huisarts het passantentarief in 
rekening brengen.

6   Om de medische zorg over te dragen aan een huisarts, 
dient aan een aantal randvoorwaarden voldaan 
te zijn. Afspraken hierover dienen vastgelegd te 
worden in een overeenkomst. In bijlage 2 vindt u een 
modelovereenkomst die u kunt gebruiken.

7    De LHV/NHG en NVAVG willen voor huisartsen 
en AVG’s gezamenlijk deskundigheidsbevordering 
faciliteren. Dit kan zowel lokaal als landelijk gebeuren.

8    De huisarts kan mensen met een verstandelijke 
beperking voor wie de aanspraken en financiering via 
de Zorgverzekeringswet lopen, doorverwijzen naar de 
AVG voor een consultatie. De AVG wordt voor deze 
patiënten gefinancierd uit een overgangsregeling 
die per zorgkantoor verschillend kan zijn. Bij een 
monodisciplinaire consultatie van de AVG is geen 
CIZ-indicatie nodig. Indien multidisciplinaire inzet van 
gespecialiseerde gedragsdeskundigen en paramedici 
nodig blijkt, is er (afhankelijk van de zorgverzekeraar/
zorgkantoor ) soms wel een CIZ-indicatie nodig. Vanaf 
2018 verwachten we dat de mogelijke inzet van een 
multidisciplinair behandelcluster wordt gefinancierd 
vanuit de Zorgverzekeringswet. De AVG wordt 
gefinancierd vanuit de Wlz voor patiënten die met een 
Wlz-indicatie verblijf en behandeling in een instelling 
wonen.

Documenten downloaden?
De genoemde documenten zijn te downloaden via http://
nvavg.nl/verwijzers/  
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De website ‘Zoeken naar Somatische 
verklaringen voor probleemgedrag’ van het 
CCE heeft een nieuwe vormgeving gekregen. 
Niet alleen het uiterlijk van de site is weer 
helemaal up to date. Ook de 70 belangrijkste 
somatische aandoeningen die ten grondslag 
kunnen liggen aan probleemgedrag zijn volledig 
geactualiseerd. De informatie is nu eveneens te 
raadplegen op tablets en telefoons.

Alle 70 aandoeningen zijn aangevuld met recente 
bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur. Channa 
de Winter, arts voor verstandelijk gehandicapten, 
heeft deze update verzorgd. Zij heeft een nieuwe 
literatuurstudie gedaan ter aanvulling op de 
bestaande literatuurbevindingen voor deze top 70 
lijst. Deze aanvullingen zijn opgenomen in de tekst en 
literatuurverwijzingen. Deze update wordt over enkele 
jaren opnieuw gedaan zodat deze top 70 lijst van meest 
voorkomende somatische aandoeningen bij mensen met 
een verstandelijke beperking actueel blijft.

De top 70 lijst is een selectie uit de vele duizenden 
aandoeningen die een mens kan hebben. De lijst is 
gebaseerd op de expertise van een geselecteerde 
groep artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG's) 
gecombineerd met de kennis uit medisch-wetenschappelijk 
onderzoek onder mensen met een verstandelijke beperking. 
De aandoeningen uit de top 70 lijst komen vaak voor 
bij mensen met een verstandelijke beperking, worden 
gemakkelijk over het hoofd gezien of kunnen gepaard  
gaan met probleemgedrag (evidence based). 

Probleemgedrag in context
De tekst is aangevuld met het CCE gedachtengoed over 
meervoudig weten van probleemgedrag in context. 
Probleemgedrag in context veronderstelt dat we breed 
kijken naar de cliënt in zijn context. Daarbij betrekken 
we de sociale, fysische én organisatorische context. Ook 
kijken we meervoudig, dat wil zeggen met aandacht voor 
feiten, belevingen, betekenissen, belangen, normen en 
waarden. Niet alleen die van de cliënt, maar ook die van 
de sociale context.

Naast breed en meervoudig kijken we ook specifiek 
naar probleemgedrag. De essentie van deze manier van 
kijken is dat het bij een cliënt in context steeds gaat om 
een bepaalde persoon in een bepaalde context. De drie 
manieren van kijken vragen om een multidisciplinaire 
benadering van probleemgedrag in context.

Online tool
Op de website www.cce.nl/somatiek wordt de nadruk 
gelegd op de biologische factoren. Ondanks de onomstreden 
relatie tussen (probleem)gedrag en een somatische 
aandoening wordt een somatische aandoening als verklaring 
voor probleemgedrag nogal eens gemist. Somatische 
aandoeningen kennen zichtbare en verborgen symptomen. 
Klachten worden soms niet geuit of gesignaleerd. Om het 
gedrag van de cliënt te begrijpen hebben we een model 
gemaakt waarvan de onderdelen stap voor stap uitgewerkt 
kunnen worden. Vervolgens kun je inzoomen op een 
selectie van 70 van de meest voorkomende somatische 
aandoeningen die ten grondslag kunnen liggen aan 
probleemgedrag. Hierbij is telkens aangegeven:
• Wat is de aandoening
• Welke klachten geeft deze aandoening.
•  Hoe vaak de aandoening voorkomt in de algemene 

bevolking en bij mensen met een verstandelijke 
beperking (in percentages weergegeven).

Je kunt zoeken op aandoening of op klacht voor deze 
selectie van 70 van de meest voorkomende somatische 
aandoeningen.

Over Somatische verklaringen voor probleemgedrag
Mensen met een verstandelijke beperking hebben gemiddeld 
meer medische aandoeningen en bezoeken vaker de huisarts 
dan mensen zonder verstandelijke beperking. Ongemak, pijn 
of verminderd lichamelijk functioneren kunnen een grote 
invloed hebben op de kwaliteit van bestaan en het gedrag 
van de cliënt. Het CCE merkt bij consultaties binnen de 
gehandicaptenzorg nogal eens dat somatische verklaringen 
voor probleemgedrag onderbelicht blijven. Klachten worden 
niet altijd geuit of gesignaleerd en de symptomen kunnen 
wel eens niet zichtbaar zijn.

CCE 9 mei 2017 
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Website ‘Somatische verklaringen voor 
probleemgedrag’ geheel vernieuwd
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Op 21 april sluit ik als workshopleider aan 
bij de studiedag van de NVAVG. Voor mij een 
mooie kans om te ervaren waar AVG’s zich zoal 
mee bezighouden. Mijn conclusie? Krijg je de 
kans om eens bij een congres van een totaal 
andere discipline aan te sluiten, maak daar dan 
gebruik van! 

Als bewegingswetenschapper is het vanzelfsprekend  
om interdisciplinair te werken. Je hoort niet bij één vak, 
maar vormt vaak een schakel. Ik ken de meerwaarde van 
‘over de schutting kijken’ dan ook uit de praktijk en liet 
deze kans om een dag aan te sluiten niet aan me  
voorbij gaan.  

Mooie woorden
Om te beginnen heb ik nieuwe, bijna poëtische woorden 
gehoord: holosystolisch geruis, een bicuspide aortaklep, 
souffle. Heel andere woorden dan ik zelf dagelijks gebruik 
in gesprekken en trainingen binnen woonzorginstellingen. 
Mijn woorden zijn oer-Hollands: leefstijl, motivatie en 
verandering. 

Uitdagingen van een AVG
Door deze dag realiseer ik me nog meer voor welke 
vragen en uitdagingen AVG’s staan. Steeds weer 
afwegen: wel of niet verder onderzoeken? Wel of niet 
doorverwijzen? Wel of geen medicatie? En zo ja: welke 
medicatie? 

Alleen maar medicatie….?
Tegelijkertijd mis ik ook iets tijdens de ochtend, met name 
als het gaat over niet-aangeboren hartaandoeningen. 
Want hoe groot zou de invloed van leefstijl kunnen zijnl? 
Hoe laag zou ik mijn LDL-cholesterol kunnen krijgen door 
uitsluitend gezond eten en voldoende bewegen? 

Leefstijl is een variabele
Alleen in een tabel tijdens een presentatie vind ik  
het terug. Leefstijl heeft invloed op de mate van effect  
van een cholesterol-medicijn. Maar is dat niet de 
omgekeerde wereld? Zou een gezonde leefstijl 
eigenlijk niet het ‘basismedicijn’ moeten zijn, waarbij 
je kan onderzoeken wat de aanvullende invloed is van 
cholesterol-medicatie? 

Door mijn eigen bril
Maar ik realiseer me ook dat ik door mijn eigen bril kijk. 
*  De bril waarmee ik zie dat Nederland één van de 

voorlopers is op het gebied van onderzoek naar 
(het beïnvloeden van) gezonde leefstijl binnen de 
verstandelijk gehandicaptenzorg. 

*  De bril waarmee ik regelmatig zie hoe eenvoudig het 
soms kan zijn om cliënten te motiveren, als je nét de 
juiste dingen doet. 

*  De bril waarmee ik € 2.500,= per cliënt per jaar voor 
het verlagen van het LDL-cholesterol automatisch 
vertaal naar 8 x € 2.500,= voor een locatie. Daarmee 
zou je toch een paar dagen in de week een extra 
persoon kunnen inzetten die specifiek aandacht 
besteed aan leefstijl. 

Gezamenlijk doel
Bij de workshops die ik ’s middags geef over het 
‘verkopen’ van leefstijladviezen besef ik dat onze brillen 
helemaal niet zo anders zijn. We willen allemaal hetzelfde. 
Tegelijkertijd kun je nog zo goed signaleren en deskundig 
adviseren, maar als dat advies niet wordt opgevolgd (of 
dat nu over leefstijl gaat of over motivatiegebruik) dan 
behaal je geen resultaten. Leer je naast signaleren en adviseren 
óók effectief motiveren? Dan kom je samen tot resultaten!

Nog beter leren motiveren?
Meer weten over (leren) motiveren? Of een motiverende 
aanpak op het gebied van leefstijl voor je eigen 
zorgorganisatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact op 
met Mariëlle Tromp via marielle@vitalezorgverlener.nl of 
0592 - 861 634. 

NVAVG studiedag
Hoe ‘verkoopt’ u leefstijladviezen 
aan cliënten én begeleiders? 
Mariëlle Tromp, bewegingswetenschapper

Mariëlle Tromp, als 
bewegingswetenschapper 
gespecialiseerd in motivatie 
en gedragsverandering. 
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De oudere generatie zal het zich nog 
herinneren. Zodra de bekende bus van de 
schooltandarts het schoolplein opreed voor 
de halfjaarlijkse controle, brak bij menig 
leerling het angstzweet uit. Jammer, want 
angst voor de tandarts draagt niet bij aan een 
gezond gebit en kan zich nog generaties lang 
manifesteren. Gevolg is een slecht gebit met 
alle negatieve gevolgen van dien voor iemands 
gezondheid. 

Maar de tandheelkundige zorg heeft inmiddels 
een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De oude 
schooltandarts voor ‘ziekenfondspatiëntjes’ is verdwenen 
en heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een nieuw 
programma, waarbij de nadruk ligt op preventie. Jeugd 
komt nu veelal ontspannen naar de halfjaarlijkse controle. 

Maar voor kinderen die het nog wel erg spannend vinden 
is er gelukkig de aanpak van het Centrum voor Tandzorg, 
dé specialist in tandheelkundige zorg. Professionele 
zorg in een moderne praktijk of op locatie in één van 
de Dental Cars. Naast de reguliere tandheelkunde voor 
jeugd en volwassenen en orthodontie is het centrum 
gespecialiseerd in ouderenzorg, gehandicaptenzorg en 
genoemde behandeling van angstpatiënten, sinds  
1 januari dit jaar ook als CBT. Daarmee ontzorgen zij 
tevens de collega-tandartsen in de regio. 

Aandacht voor kwetsbare groepen
Volgens directeur Ton van Groeningen, is stichting 
Centrum voor Tandzorg een maatschappelijke organisatie. 
‘Dat betekent dat wij geen winstoogmerk hebben. 
Onze deuren staan open voor iedereen, maar vooral 
ook voor de kwetsbare groepen in onze samenleving. 
Vanwege onze doelstelling hebben we meer tijd en 
ruimte voor persoonlijke aandacht. Maar we verzorgen 
ook preventielessen op scholen en geven informatie over 
gebitsverzorging aan mantelzorgers van hulpbehoevende 
ouderen. Het is namelijk slecht gesteld met de gebitten 
van (kwetsbare) ouderen. Met onze Dental Cars die ook 
rolstoeltoegankelijk zijn, kunnen we centra bezoeken 
en tandzorg op maat verlenen. Bij de behandeling van 
complexe patiënten met bijvoorbeeld extreme angst, een 
handicap of een complex vraagstuk vanwege bijkomende 
aandoeningen zoals bij Alzheimer, kunnen wij onze 
gedifferentieerde tandartsen inzetten.

 
Specifieke expertise
Hij vervolgt: ‘Want gespecialiseerde zorg vraagt 
natuurlijk om specifieke expertise. Nou, die hebben we 
in huis. Zo werken we bij angstpatiënten met extreme 
angst voor de tandarts samen met een psycholoog en 
kunnen we bij behandelingen in bepaalde gevallen 
ook lachgas gebruiken of volledige narcose toepassen. 
Die mogelijkheid bestaat ook bij de behandeling van 
meervoudig gehandicapten. Onze hypermoderne 
behandelruimten zijn hiervoor volledig toegerust. 
Doelstelling bij angstpatiënten is in alle gevallen om 
mensen over hun angst heen te helpen, zodat zij  
daarna weer gebruik kunnen maken van reguliere 
tandzorg bij hun eigen tandarts. Voor deze behandeling  
is een verwijzing van de eigen tandarts, huisarts of 
specialist nodig’. 

Over m’n eigen angst heen
Kindertandarts Gert Stel is al vele jaren in het vak actief 
als behandelaar en opleider. Hij heeft zich volledig 
gespecialiseerd in de tandheelkundige behandeling 
van kinderen met angstproblemen. Gevraagd naar het 
waarom vertelt hij: ‘Ik denk dat m’n eigen angst als kind 
voor de tandarts en de wijze waarop een andere tandarts 
mij daarover heen heeft geholpen misschien wel de 
belangrijkste drive is geweest om uiteindelijk geen chirurg, 
maar kindertandarts te worden.  Ik vind dat elke tandarts 
goede ‘kindertandzorg’ moet kunnen bieden, maar ik 
begrijp ook, dat daar grenzen aan zitten. Echter er zijn 

Nieuw regionaal Centrum Bijzondere 
Tandheelkunde te Rosmalen
Aandacht voor kwetsbare groepen



in ons land nog maar weinig doorverwijsmogelijkheden. 
Gelukkig kunnen we bij ons dergelijke kinderen goed 
helpen. Ik word erg blij van een kind dat angstig aan de 
hand van moeder of oma binnenkomt en met een brede 
lach en een vrolijke sticker de deur weer uit gaat na de 
behandeling. Daar doe ik het voor.’ 

Op 23 mei was er voor verwijzers een Open Huis in het 
onlangs geopende CBT in Rosmalen. Bezoekers aan deze 
dag konden onder andere een kijkje nemen in de speciale 
behandelkamer voor narcosetoediening.  

Centrum voor Tandzorg

Behandelcentrum 's-Hertogenbosch
Eekbrouwersweg 4, 5233 VG 's-Hertogenbosch

Behandelcentrum en CBT te Rosmalen
Groote Wielenlaan 109, 5247 JB Rosmalen

tel. 073 303 26 26
www.centrumtandzorg.nl 
cbt@centrumtandzorg.nl 
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Afstuderen 2017
In deze tweede editie van de TAVG kunnen we het 
heuglijke feit melden dat er een grote groep van onze 
aios-leden is afgestudeerd als AVG:
Jolinda van den Beukel, Roos Bots, Kawin Chong, 
Annemieke Eisses, Toos Ganzevoort, Annelies Goorts, 
Marloes Heutmekers, Berty Hilderink, Niels Huisman, 
Rogier Kersseboom, Anja Kattentidt, 
Saskia Stienezen-de Klein, Annefloor Mulder, Anouk 
Ramackers en Nanette Roelfsema.
Namens de leden van de VAAVG wenst het bestuur jullie 
een plezierige en succesvolle carrière toe in dit geweldige 
vakgebied! 

ALV en samenstelling
Inmiddels is de jaarlijkse ALV georganiseerd, een 
vergadering waarbij we ook met onze nieuwste leden 
mooie interacties hebben gehad.
We hebben afscheid genomen van voorzitter Annelies 
Goorts, secretaris Annefloor Mulder en algemeen 
bestuurslid Saskia Stienezen-de Klein.
Het nieuw geïnstalleerde bestuur bestaat nu uit de 
volgende aios: voorzitter Ellen Schulte, secretaris Marlise 
Andriesen, penningmeester Shaneeta Heer, Anneke 
Nijenhuis, Lenneke van Loo, Bart Ross, Mirjam Hollegien 
en Claire Heinst. 
Ook was er na afloop interesse uit het eerste jaar 
en hebben inmiddels Laura Schipper en Margot van 
Remmerden zich aangesloten.

Doelen van het afgelopen en het nieuwe jaar
In het afgelopen jaar heeft het bestuur hard gewerkt aan 
de contacten met de AVG opleiding, de aios, de NVAVG, 

de SBOH en andere aios-verenigingen. Daarnaast hebben 
we ook een mooie vooruitgang geboekt in de structurele 
evaluatie van het onderwijs door het instellen van de 
onderwijscommissie. 
In het nieuwe jaar wil het bestuur deze doelen voor ogen 
blijven houden, door frequente contactmomenten te 
blijven plannen via de bestuursleden en betrokken aios.

PR & Facebook
De VAAVG wil natuurlijk ook een bijdrage leveren aan PR 
voor het vakgebied, hiervoor hebben wij in bestuurslid 
Laura Schipper een enthousiaste medestander gevonden. 
Zij zal zich namens de VAAVG gaan bezighouden met 
verschillende aspecten hiervan. 
Naast de publieke relaties, is het ook belangrijk om in 
contact te blijven met de eigen leden. In de huidige tijd 
kan daarbij de social media niet ontbreken. Het bestuur 
heeft daartoe sinds kort een Facebookpagina aangemaakt, 
waarmee wij op informele wijze contact zullen houden 
met onze leden. De bedoeling is om hierop vooral zaken 
als interessante nascholingen en sociale activiteiten van de 
activiteitencommissie, borrels en dergelijke te delen.

Zoals u leest, blijft het bestuur van de VAAVG werken aan 
meerdere korte en langere termijn zaken. 
Wij hopen er dit jaar in elk geval weer een leerzaam, 
succesvol, maar ook gezellig jaar van te maken!

VAAVG
Afdeling HAG/AVG
Postbus 2040
3000 CA  Rotterdam
bestuur@vaavg.nl 

Aios nieuws
Van de VAAVG
(Vereniging Aspirant Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten)
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In de vorige nummers van de TAVG heeft 
u het al kunnen lezen: de ambities rond de 
ontwikkeling van richtlijnen worden steeds 
meer werkelijkheid. Dit is grotendeels 
te danken aan de inspanningen van de 
aftredende voorzitter van de SRO, prof. 
Heleen Evenhuis, die het afgelopen jaar 
richtlijnenontwikkeling van de NVAVG en de 
gehele VG-sector in een stroomversnelling 
heeft gebracht. Dit is naast de leerstoel, 
ook een zeer indrukwekkende nalatenschap 
waarvoor we allen zeer dankbaar moeten zijn. 

Dankzij het resulterende draagvlak en momentum bij het 
Ministerie van VWS, zijn er met behulp van startsubsidies 
twee organisatiestructuren gestart: 
1   een ‘kwartiermakerschap’ om een toekomstbestendig 

multidisciplinair richtlijnenbureau VG vorm te geven, en 
2   een kwaliteitskoepel langdurige zorg. 

Na introductie van de nieuwe SRO zullen deze 
infrastructuren uitgebreider worden beschreven.  

Samenstelling en taken van de Stuurgroep 
Richtlijnontwikkeling 
De SRO bestaat nu uit vijf actieve leden, met ieder aparte 
verantwoordelijkheden. Agnies van Eeghen heeft Heleen 
Evenhuis opgevolgd als voorzitter. Bas Castelein zal, nu hij 
zijn functie als voorzitter van de NVAVG heeft neergelegd, 
zowel deel uitmaken van de SRO als het NVAVG-bestuur 
met een verbindende strategische functie. Hij zal 
voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de contacten met 
VWS en de partners in het toekomstige richtlijnenbureau 
VG en de kwaliteitskoepel. Marlies Valstar zorgt voor 
continuïteit en Marjan Fischer en Erik Boot versterken haar 
als aanspreekpunt voor nieuwe en lopende richtlijnen. In 
de volgende ‘update’ zal de rol van de SRO uitgebreider 
beschreven worden, nadat een officiële taakopdracht door 
de NVAVG is geformuleerd. 

Omdat het te duur en arbeidsintensief is om aan alle 
richtlijnen, pre-richtlijnen, handreikingen en addenda 
dezelfde kwaliteitseisen te stellen als hierboven, zal 
door de SRO en de kwartiermakers worden nagedacht 
over de kwaliteitseisen en vormgeving van andere types 
handreikingen. De SRO heeft ook hulp nodig bij het 

prioriteiten stellen van toekomstige richtlijnen en zullen de 
achterban later dit jaar daarop bevragen.      

Kwartiermakersproject voor een toekomstig 
Richtlijnenbureau VG
In het organogram hieronder kunt u zien dat Geurt 
van de Glind vorm zal geven aan het toekomstige 
multidisciplinaire Richtlijnenbureau VG. Er is reeds van 
start gegaan met richtlijnen ontwikkeling ‘nieuwe stijl’, 
waarbij de hoogste kwaliteitsnormen worden nagestreefd. 
 
Organogram Kwartiermakersproject: Betrokken 
partijen bij de ontwikkeling van de Structuur en 
Infrastructuur voor Richtlijnontwikkeling in de 
Verstandelijk Gehandicapten sector

Richtlijnen Probleemgedrag en Visuele Beperkingen
Aan het Erasmus MC zijn inmiddels twee projectgroepen 
gestart met de ontwikkeling van evidence-based richtlijnen 
voor de VG-sector. Het betreft hier de multidisciplinaire 
richtlijnen ‘Probleemgedrag en gedragsstoornissen bij 
volwassenen met een verstandelijke beperking’ (sinds 1 
februari jl.) en ‘Ketenzorg visuele beperkingen bij mensen 
met een verstandelijke beperking’ (sinds 1 april jl.).  
De richtlijnen dienen in oktober 2018 resp. maart 2019 
afgerond te zijn. 

Naast de projectgroep, die het grootste deel van 
het werk uitvoert, kennen beide richtlijnen ook 
werkgroepen, hoofdzakelijk samengesteld uit experts 
van relevante beroepsverenigingen en cliëntorganisaties. 
Zij becommentariëren het werk van de projectgroep, doen 
inhoudelijke suggesties en dragen verantwoordelijkheid 
voor de aanbevelingen die uiteindelijk in de richtlijn komen. 
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Nieuws
Stuurgroep richtlijnontwikkeling (SRO)
Agnies van Eeghen, voorzitter SRO
Geurt van de Glind, kwartiermaker richtlijnenbureau VG
Marieke Kroezen, projectleider richtlijnontwikkeling VG-sector

Ketenpartners:
Logopedisten Huisartsen

Ergotherapeuten Begeleiders

Fysiotherapeuten Diëtisten

Kernpartners:
VGN, ledeer(in), 

NVO, NIP, NVAVG, 

V&VN, NVApVG



De werkgroep voor de richtlijn Probleemgedrag wordt 
voorgezeten door Prof. dr. Petri Embregts (Tilburg 
University), terwijl voor de richtlijn Visuele Beperkingen 
de gesprekken met de beoogd voorzitter inmiddels in een 
afrondende fase verkeren. 

Daarnaast zal bij beide richtlijnen met een 
Wetenschappelijke Adviesraad gewerkt worden die de 
projectgroep vooral methodologisch ondersteunt. Namens 
de NVAVG hebben Dederieke Maes-Festen en Gerda 
de Kuijper zitting in de werkgroep Probleemgedrag en 
Arjen Louisse en Liesbeth Sjoukes vertegenwoordigen de 
AVG’ers in de werkgroep Visuele Beperkingen. 

Traject richtlijnontwikkeling
Het traject van richtlijnontwikkeling ‘nieuwe stijl’ ziet er 
voor beide richtlijnen hetzelfde uit, gezien bij beide de 
NICE-standaarden voor evidence-based richtlijnontwikkeling 
aangehouden worden. Het proces is als volgt: 

•  Allereerst wordt de richtlijn afgebakend, er wordt 
omschreven op welke zaken en doelgroepen de 
richtlijn wel én niet van toepassing is en belangrijke 
terminologie wordt gedefinieerd. 

•  Vervolgens worden uitgangsvragen opgesteld. Dit zijn 
de vragen waarvoor in de richtlijn een antwoord in de 
vorm van een aanbeveling zal worden geformuleerd. 

•  Om een antwoord te kunnen formuleren worden 
kennisprotocollen opgesteld, waarin uiteengezet 
wordt welke kennisbronnen middels welke methoden 
gebruikt zullen worden om de uitgangsvragen te 
beantwoorden. We onderscheiden daarbij drie soorten 
kennisbronnen: 

 -  Kennis uit bestaande nationale en internationale 
kwalitatief hoogstaande richtlijnen: deze wordt 
middels een oriënterend literatuuronderzoek in 
kaart gebracht en geanalyseerd op bruikbaarheid. 
Daarnaast wordt geïnventariseerd welke kennis 
geüpdatet moet worden en waar kennislacunes 
bestaan.

 -  Wetenschappelijke kennis: deze wordt middels 
één of meerdere systematische literatuurreviews 
in kaart gebracht. In samenwerking met 
informatiespecialisten van de Medische Bibliotheek 
van het Erasmus MC wordt een zoekstrategie 
opgezet, waarna publicaties gescreend worden, 
kwaliteitsbeoordeling plaatsvindt en vervolgens 
data-extractie en analyse om alle kennis die in 
primaire studies aanwezig is mee te nemen in de 
richtlijnontwikkeling.

 -  Praktijkkennis: hiermee wordt de kennis bedoeld 
die professionals bezitten (professionele kennis) 

en de kennis die mensen met een verstandelijke 
beperking en hun familie/naasten bezitten 
(ervarings- en naastbetrokkenenkennis). Deze 
kennis wordt verzameld door een inventarisatie 
te maken van interventies, zorgprogramma’s, 
protocollen etc. die reeds in de praktijk gebruikt 
worden en hier een kwaliteitsbeoordeling aan te 
hangen. Daarnaast wordt kennis verzameld middels 
enquêtes, interviews en focusgroepdiscussies. 
Hierin wordt vooral gefocust op zaken als gewenste 
samenwerkingsverbanden en communicatie, rollen 
en verantwoordelijkheden, multidisciplinariteit en 
geprefereerde aanpak van problematiek. 

•  Op basis van de verzamelde kennis worden 
antwoorden op de uitgangsvragen geformuleerd in 
de vorm van concrete aanbevelingen. Dit resulteert 
in een eerste versie van de richtlijn die onderworpen 
zal worden aan een adviesronde en praktijktoets. 
Hierin worden verenigingen en experts gevraagd 
om commentaar op de conceptrichtlijn te leveren. 
Daarnaast kunnen professionals die met de richtlijn 
gaan werken middels de praktijktoets kennis maken 
met de richtlijn en op basis van hun ervaringen 
aanbevelingen voor verbeteringen doen.

•  Tot slot volgen de formele commentaarfase en 
autorisatiefase.

Er is nu een projectvoorstel ‘Ketenzorg rond ernstige 
motorische beperkingen bij mensen met een verstandelijke 
beperking’ in ontwikkeling.  

Kwaliteitskoepel Langdurige Zorg
Terwijl bovenstaand ‘kwartiermakerschap’ net werd 
opgestart, kwam er een nieuwe financiële impuls 
vanuit VWS om, samen met andere partners in de Wet 
Langdurige Zorg, richtlijnontwikkeling vorm te geven. Op 
uitnodiging van VWS, directies Publieke Gezondheid en 
Langdurige Zorg, voeren Verenso (ouderengeneeskunde), 
V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden) en de 
NVAVG overleg om tot samenwerking te komen. Die 
samenwerking is gericht op ontwikkeling, implementatie 
en evaluatie van kwaliteitsstandaarden. Door samen te 
werken zou een kwaliteits- en efficiëntieslag gemaakt 
kunnen worden. 

Aan dit verzoek van VWS moest de NVAVG natuurlijk 
gehoor geven, ondanks de complexiteit van het opzetten 
van twee infrastructuren, en de complexiteit van de 
hoeveelheid samenwerkingspartners. Het is uiteindelijk de 
visie dat het richtlijnenbureau VG op termijn opgenomen 
zal kunnen worden in de kwaliteitskoepel, en we houden 
u op de hoogte over de voortgang.  
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proep Ten slotte 
We zullen u zoveel mogelijk blijven informeren over 
de diverse projecten, maar u ook weer niet teveel 
overspoelen met informatie. In een volgende TAVG  
wordt verder ingegaan op de rol van de SRO.  

De Adviesgroep Ethiek behandelt vragen van het 
bestuur en van leden van de NVAVG.  Daarbij gaat het 
niet om casuïstische, ethische vragen, maar om morele 
problemen die geregeld voorkomen. Dergelijke problemen 
worden mondeling of schriftelijk behandeld. Over 
veelvoorkomende vragen wordt een notitie geschreven. 

Momenteel wordt gewerkt aan een notitie over 
‘vertegenwoordiging’. Ook van buiten de beroepsgroep 
en door de media wordt de Adviesgroep Ethiek benaderd 
met ethische vragen over mensen met een verstandelijke 
beperking.

Voor vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk contact  
met ons opnemen.   

Contact?: Mail naar sro@nvavg.nl  

De commissie bestaat uit negen leden, waarvan zeven 
AVG’s, een ethicus en een geestelijk verzorger. Er wordt 
zes- tot achtmaal per jaar in Utrecht in de nabijheid van 
het centraal station vergaderd. 

Per 1 oktober houdt Riet Niezen na bijna zes jaar op 
met het voorzitterschap van de Adviesgroep Ethiek. Wie 
heeft belangstelling om voorzitter te worden van deze 
interessante commissie met enthousiaste leden? 

U kunt zich bij het secretariaat van de NVAVG voor verdere 
informatie (secretariaat@nvavg.nl, Petra Noordhuis). 
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Oproep: kom met namen/contactgegevens van 
goede begeleiders 
Bij de net gestarte, maar ook bij toekomstige richtlijnprojecten speelt een grote beroepsgroep een belangrijke rol: 
begeleiders van instellingen, dagcentra en activiteiten. Begeleiders zijn soms als verpleegkundige/ verzorgende 
verbonden aan hun beroepsvereniging, maar meestal niet. Om de kennis en ervaring van deze beroepsgroep te 
ontsluiten, willen we een Landelijke Raad van Begeleiders van cliënten met een Verstandelijke Beperking instellen. 
We willen AVG’s vragen om enthousiaste begeleiders (maar geen verpleegkundigen/verzorgenden) te benaderen 
en aan te melden voor participatie in deze Landelijke Raad. Dit kan via het e-mailadres: richtlijnbureauVB@ 
erasmusmc.nl. VWS heeft inmiddels aangegeven geïnteresseerd te zijn in deze Landelijke Raad, ook omdat 
in het kader van de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg, werk gemaakt gaat worden van stichting van een 
beroepsvereniging voor deze groep professionals. 

Oproep:  
Wie wordt de nieuwe voorzitter 
van de Adviesgroep Ethiek?
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HOE ZIET DEELNAME ERUIT? 
 Kennismaking in het UMC Utrecht of 

Jonx Groningen: verkorte IQ test en 

lichamelijk onderzoek 

 Vragenlijsten invullen 

Tijdens het gebruik van het medicijn:  

 5 controles in het Wilhelmina 

Kinderziekenhuis of Martini Ziekenhuis 

WIE KUNNEN DEELNEMEN? 
 Kinderen van 5 t/m 15 jaar 

 Autisme Spectrum Stoornis en/of 

epilepsie 

 IQ van 55 of hoger 

Het medicijn bumetanide is bekend als plaspil en kan daarnaast in 
de hersenen prikkelgevoeligheid verbeteren. In dit onderzoek 
krijgen kinderen met autisme en/of epilepsie 3 maanden lang 
bumetanide of een niet-werkzaam studiemedicijn (placebo). 
Daarna meten we met vragenlijsten of het gedrag en welzijn is 
verbeterd. Deelnemers kunnen kiezen om in Utrecht of in 
Groningen mee te doen. 

 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
  
 
 

Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact opnemen: 

Utrecht:   BASCET@umcutrecht.nl of        088 – 755 0776 
Groningen: ATN-BASCET@lentis.nl of   050 – 522 3299 

PRIKKELGEVOELIGHEID BIJ AUTISME   
EN EPILEPSIE VERBETEREN 

BASCET onderzoek: 
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Elders in dit nummer staat een oproep 
om cliënten te includeren in het BASCET 
onderzoek. In dit onderzoek wordt het effect 
van bumetanide bij kinderen met autisme 
en/of epilepsie dubbelblind onderzocht. Dit 
onderzoek is erg interessant.

De meeste AVG’s hebben weleens meegemaakt dat 
kinderen met autisme en zeer problematisch gedrag 
tijdens een koortsende infectieziekte zomaar tijdelijk 
(bijna) ‘normaal’ gedrag vertonen. Is de ziekte voorbij dan 
vervallen ze weer in probleemgedrag. Deze ervaring, de 
verbetering en de latere terugval, is zeer dramatisch voor 
de ouders. 

We zien deze tijdelijke verbetering als een gevolg van 
uitputting tijdens de ziekte. Maar een goede verklaring vormt 
dit niet, aangezien de verbetering van het gedrag al op kan 
treden voordat de koorts goed en wel is begonnen en ook 
nog wel kan aanhouden nadat de koorts is verdwenen.

Onlangs las ik een review artikel van Peter Good met 
de titel “Simplifying study of fever's dramatic relief of 
autistic behavior”.1 Hij vroeg zich ook af wat dan wel de 
verklaring voor deze soms dramatische verbetering van 
het gedrag kan zijn en onderzocht de literatuur hierover. 
Een van de hypotheses is het als anabole reactie op 
de infectie uit de spieren vrijkomen van glutamine and 
taurine. Beide stoffen onttrekken door middel van osmose 
water aan de hersenen. Myeline bevat bij mensen met 
autisme meer water (‘overhydrated myelin sheaths’).
Nog recenter las ik een artikel van Lemonnier et al. over 
de gunstige effecten van bumetanide bij autisme.2 Ik 
ken dit middel vanuit mijn coschappen interne als een 
zeer sterk werkend diureticum (heette toen Burinex®) 
en met het artikel van Good nog vers in mijn geheugen 
was ik meteen geïnteresseerd. Het artikel van Good werd 
overigens in dit artikel niet geciteerd.

In het onderzoek door Lemonnier et al. werd bij 88 
kinderen met een autistische stoornis het effect op 
gedrag onderzocht van 0,5, 1,0 of 2,0 mg bumetanide 
tegen placebo gedurende drie maanden. Resultaten van 
de behandeling werden beoordeeld met de Childhood 
Autism Rating Scale (CARS), de Social Responsive Scale 

(SRS) en de Clinical Global Impressions (CGI)  Op alle drie 
de schalen trad een significante verbetering op. 

Helaas ontstonden, zoals te verwachten, dosisafhankelijke 
verlagingen van de kaliumspiegel. Ondanks dat de 2,0mg 
dosis duidelijk betere resultaten opleverde dan de 1,0mg 
dosis, werd geadviseerd toch laag te doseren onder 
controle van de kaliumspiegel.

Referenties 
1   Good P. Simplifying study of fever's dramatic relief of autistic behavior. 

Clin Nutr ESPEN. 2017 Feb;17:1-7. doi: 10.1016/j.clnesp.2016.09.002. 
Epub 2016 Oct 20.

2   Lemonnier E, Villeneuve N, Sonie S, Serret S, Rosier A, Roue M, Brosset 
P,  et al. Effects of bumetanide on neurobehavioral function in children 
and adolescents with autism spectrum disorders. Transl Psychiatry. 2017 
May 9;7(5):e1124. doi: 10.1038/tp.2017.101.

Wiebe Braam, AVG
braam@planet.nl  

Bascet onderzoek
Het effect van bumetanide bij 
kinderen met autisme en/of epilepsie
Wiebe Braam, AVG



A
dvertentie

Jaargang 35, juni - N
um

m
er 2   85

 

 
 AVG 

 (basisarts, jeugdarts) 
 

die zich uitgedaagd voelt door zeer complexe problematiek en graag werkt in een landelijk 
expertisecentrum (16-24 uur in overleg vast te stellen) 

 
Vacaturenummer: 17.24  
Met ingang van: per direct   
 
Als landelijk expertisecentrum biedt De Hondsberg specialistische jeugdzorg op het gebied van 
observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling bij jeugdigen van 0-18 jaar met een (lichte) 
verstandelijke beperking en bijkomende complexe, vaak psychiatrische problematiek. Een kind kan dus 
door elke regio doorverwezen worden naar de landelijke specialistische functie van De Hondsberg. 
 
Binnen de Hondsberg werk je binnen het medisch team, waar behalve de AVG ook een psychiater, arts 
en verpleegkundig specialist deel uitmaken. Dit team staat onder leiding van een manager . 
 
Belangrijkste taken: 
Uitvoeren van de medische zorgverlening van De Hondsberg via observatie, diagnostiek, exploratieve 
behandeling en evaluatie en bijstelling van de resultaten van de medische begeleiding/ behandeling, dan 
wel adviseren in deze. 
Leveren van een bijdrage aan het toepassen van relevante richtlijnen op het gebeid van infectiepreventie 
en medicatieveiligheid. 
Informatie ontvangen van en geven aan jeugdigen, wettelijk vertegenwoordigers, ouders en  
verzorgenden, gedragswetenschappers en medewerkers van de groepen over de  
gezondheidsaspecten van jeugdigen. 
Deelnemen aan het Centraal Cliënten Overleg (CCO) om op medische zaken vooraf een inschatting te 
maken over gezondheidsrisico’s. 
Een medische bijdrage leveren (al dan niet via een multidisciplinair overleg) aan de zorgplansystematiek. 
Verantwoordelijk voor de dossiervorming voor zover het gaat om medische zaken. 
 
Wij vragen: 
Je bent een ervaren basisarts, jeugdarts bij voorkeur geregistreerd AVG. Je hebt ervaring met jeugdigen 
met beperkingen / gedragsvraagstukken. Je hebt actuele kennis van relevante wet- en regelgeving. 
Je houdt je op de hoogte van beleidsontwikkelingen en inhoudelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied 
en kan deze vertalen naar de organisatie.  
Je hebt goede communicatieve vaardigheden, je bent flexibel, representatief en cliëntgericht.   
Je beschikt over een goed invoelend vermogen en je kunt uitstekend in teamverband werken. 
Je vindt kwaliteit van zorg belangrijk en wilt werken aan verbetering en vernieuwing van de zorg. 
Je hebt een kritisch-wetenschappelijke instelling en interesse in wetenschappelijk en zorgonderzoek. 
Bovenal heb je aantoonbare affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking. 
 
Wat bieden wij: 
We bieden een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 
Salaris is conform CAO Gehandicaptenzorg in overleg vast te stellen en wordt gebaseerd op je ervaring 
en opleiding. Jezelf blijven ontwikkelen vinden we belangrijk en daarom investeren we in relevante 
scholing en opleidingsmogelijkheden. 
 
Kader:  
Binnen Koraal Groep staan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of 
psychosociaal gebied centraal. Koraal Groep bestaat uit elf stichtingen en is actief op de terreinen 
jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs, arbeid(stoeleiding) en maatschappelijke opvang.  
Koraal Groep staat voor ondersteuning van de cliënt in zijn/haar systeem bij complexe hulpvragen en wil 
haar expertise verder uitbouwen. Wij werken veel samen met ketenpartners om een optimale 
ondersteuning te realiseren in het belang van onze cliënten.  
 
Sollicitatie: 
Wij nodigen je graag uit je sollicitatiebrief  te richten aan: 
De Hondsberg, afdeling P&O, Postbus 10102, 5060 GA Oisterwijk; of per e-mail naar 
pz@dehondsberg.koraalgroep.nl onder vermelding van vac. 17.24. Bij vragen kunt u contact opnemen 
met mevrouw T. van der Velden, manager via telefoonnummer 013-5232963. 
 
Voor het werken bij De Hondsberg is een verklaring omtrent gedrag een vereiste.  
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Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG, 24-32 uur, Baarn) 

 
  
  Heb jij een (bijna) afgeronde AVG opleiding en vind je het een uitdaging een bijdrage te leveren aan 

de kwaliteit van medische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking? Dan is deze vacature 
zeker iets voor jou. Lees snel verder en reageer! 

 
 Wat ga je doen 

Als AVG bied je medische deskundigheid gericht op de specifieke gezondheidsproblemen van 
mensen met een verstandelijke beperking. De huisartsgeneeskundige zorg is in handen van de 
huisarts met wie je regelmatig medisch beleid afstemt. Primair gaat het om de volgende taken en 
verantwoordelijkheden: 

 
 Je volgt de gezondheid van de cliënten en verricht preventief onderzoek; 
 Je adviseert cliënten, verwanten, medewerkers en medisch specialisten die betrokken zijn bij 

de cliënt; 
 Je bent mede verantwoordelijk voor het medische deel van het persoonlijk plan van de cliënt;  
 Je participeert in het multidisciplinaire behandelteam van gedragsdeskundigen en paramedici 

en je werkt nauw samen met verpleegkundigen en huisarts; 
 Je maakt deel uit van project- en consultatie teams, zoals het slaapteam en pijnteam; 
 Je adviseert het management ten behoeve van het medisch beleid; 
 Je behandelt cliënten via de poli functie van het Centrum voor Diagnostiek en Behandeling; 
 Je voert zo mogelijk de functie uit van opleider van AVG aios. 

 
Je takenpakket wordt mede vormgegeven aan de hand van je ervaring en jouw belangstelling. 
 
Waar kom je te werken 

  Sherpa en Amerpoort zijn twee zorginstellingen die in de provincie Utrecht ondersteuning bieden aan 
mensen met een beperking in alle levensfasen. De zorg wordt geboden vanuit Gezondheidscentrum 
Zandheuvelweg te Baarn. Dit gezondheidscentrum is een samenwerkingsverband van Amerpoort en 
Sherpa. De zorg wordt geboden op de terreinen Eemeroord en Nieuwenoord, maar ook aan cliënten 
die in de regio wonen. Onder andere huisartsen, AVG’s, verpleegkundigen, een psychiater, 
gedragsdeskundigen, paramedici en een tandartspraktijk maken deel uit van het 
gezondheidscentrum.  
 
Wij vragen 

 Je hebt een opleiding op WO niveau. 
 Je heb een (bijna) afgeronde AVG opleiding. 
 Je hebt een BIG-registratie. 
 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. 
 Je kunt goed in multidisciplinair verband samenwerken. 
 Je vindt het een uitdaging een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de medische zorg aan 

mensen met een verstandelijke beperking. 
 Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving (BOPZ, WGBO etc.). 

 
Wij bieden 

 Een uitdagende en interessante baan binnen een professioneel en enthousiast team; 
 Een contract van minimaal 24 uur per week voor de duur van1 jaar met uitzicht op verlenging; 
 Een salaris van min. €4.082,- en max. €6.153,- (FWG 70) bij een fulltime dienstverband 

conform de CAO Gehandicaptenzorg; 
 Sherpa en Amerpoort bieden gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals korting op 

collectieve ziektekostenverzekering, fietsplan, korting fitnessabonnement en 
eindejaarsuitkering van 7,05%. 

Vragen over deze vacature? 
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Frijkje Atsma, manager 
gezondheidscentrum Zandheuvelweg en Christophorus op tel 035 – 646 31 30 of 06 – 12 74 94 80. 
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Amsterdam, 3 april 2017 

 

Beste artsen,  

Midden in Amsterdam, tussen winkels en restaurants, gelegen aan het Vondelpark bevindt zich een prachtige 
woonvoorziening voor 90 mensen met een verstandelijke beperking. Beter bekend als ‘de kleine Johannes’. 
Officieel heet de ‘kleine Johannes’ allang anders, maar in de volksmond wordt deze aanduiding nog altijd 
gebruikt. De benaming ‘kleine Johannes’ refereert aan het boek van Frederik van Eeden. In het verhaal staat 
de ontwikkeling van kind tot volwassene en de worsteling met levensraadsels centraal. Een toepasselijke 
naam voor onze bewoners, maar ook voor de zorg die zij nodig hebben. Want net als de bewoners is ook de 
zorg die zij nodig hebben continuin ontwikkeling.   
 
Een belangrijke nieuwe ontwikkeling binnen Amsta Karaad, zo heet onze organisatie inmiddels, is dat onze 
AVG na 15 jaar heeft besloten om ruimte te bieden aan zijn eigen ontwikkeling. Dat betekent dat wij per 1 juni 
2017 op zoek zijn naar een AVG (óf twee AVG’s die graag als duo werken).   

Na een fase waarin kwaliteit van zorg onder druk stond, zijn wij nu in een fase van opbouw aangekomen. 
Amsta Karaad is volop in ontwikkeling, wij zoeken collega’s die graag aan deze professionaliseringsslag 
willen bijdragen:  

Ben jij het juweel waar Amsta Karaad naar op zoek is?  

Heb je een visie op zorg en behandeling voor bewoners met een verstandelijke beperking? Ben je proactief in 
het vormgeven aan vernieuwing en verbetering van het zorgaanbod? In staat deze zorg multidisciplinair vorm 
te geven en je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden? Ben je ondernemend en 
nieuwsgierig en vind je het leuk om op zoek te gaan naar samenwerkingsverbanden en het binnenhalen van 
‘state of the art’ kennis?  

Wat hebben wij jou te bieden? 

De locatie Overtoom (voorheen ‘kleine Johannes’) is onderdeel van een groep van 10 locaties waar in totaal 
250 bewoners met uiteenlopende beperkingen wonen. We hebben een jong en dynamisch multidisciplinair 
team, een extramuraal behandel en adviescentrum mét een AVG poli (Wijzer) en een bewonersgroep met 
uiteenlopende zorgbehoeftes. De behandeldienst van Karaad is gehuisvest op die mooie locatie aan de 
Overtoom in een nieuw onlangs opgeleverd deel van het pand.  

Amsta biedt naast zorg en behandeling voor bewoners met een verstandelijke beperking ook zorg en 
behandeling aan een 1250 bewoners met NAH (niet aangeboren hersenletsel). De behandeldienst bestaat in 
totaal uit ongeveer 50FTE medewerkers, het medisch team van Karaad bestaat op dit moment uit ongeveer 5 
FTE.    

Wil je meer informatie over de vacature en mogelijkheden? Dan kun je contact opnemen met Marieke van 
den Berg, manager Behandel en Adviescentrum óf René Verfaille, eerste geneeskundige.  

Marieke van den Berg: 0624659242 of ma.vandenberg@amsta.nl René Verfaille: 0621536964 of r.verfaille@amsta.nl   

Met vriendelijke groet, 

 

Marieke van den Berg 
Manager Behandel en Adviescentrum 
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