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Als alles goed gaat komen de stukken die de vorige keer pro-
blemen bij het verwerken gaven nu ongeschonden in het
tijdschrift. Het betreft twee onderzoeken waaraan AVG’s
meegewerkt hebben. Als vervolg op enkele artikelen in het
septembernummer, vindt U hier een model voor hoortoestel-
aanpassing.
De studiedag over seksualiteit leverde ook stof op: twee arti-
kelen van een inleider en een workshop begeleider zijn hier
opgenomen. Misschien volgend nummer meer over dit
onderwerp. Zeker nu we onze eerste NVAVG-standaard heb-
ben!

Tot mijn spijt is de vorige keer een overzichtsschema over
het omgaan met tuberculose weggevallen of achtergeble-
ven: ik hoop dat het nu beter terecht komt.
Verder verschillendsoortige boekbesprekingen en gevarieerd
nieuws.

En -hoera- er komen reacties op het werk-in-uitvoering stuk
(het domein van de AVG) uit het septembernummer. Zou er
nu toch een discussie in het tijdschrift ontstaan? Ik hoop het.

Truus Nijdam, eindredacteur.
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Competenties

De NVAVG is hard aan het werk met het ontwikkelen van een
competentieprofiel. Competentieprofiel. In de auto onder-
weg van thuis naar het werk laat ik het woord nog eens een
paar keer door m’n hoofd rollen: competentie.
Raar woord eigenlijk, competentie. Vroeger werd ons
geleerd dat je aan tafel nooit mocht zeggen ‘ik zit helemaal
vol’ maar heel netjes ‘ik heb mijn competentie’ en sindsdien
heb ik het altijd een beetje vreemd woord gevonden. De
laatste tijd heb ik het woord competentie ook veel gehoord
in combinatie met het woord ouderschap. Zijn de competen-
ties die ik als moeder heb zo wezenlijk anders dan die van
mij als AVG?
Ik stap ’s ochtends helemaal als moeder in de auto, vis tij-
dig een bijna achtergebleven meeneemkoek van de achter-
bank, geef de juiste gymtas aan het juiste kind en bel terwijl
ik van het schoolplein wegrijd vast de naschoolse opvang om
een wijziging in het ophalen vanmiddag door te geven.
Gaandeweg glijden mijn gedachten van het ene aandachts-
gebied in het volgende: dat ik niet moet vergeten melk te
halen, maar dat komt niet eens slecht uit omdat ik vanmid-
dag op een andere locatie moet werken en dan op de terug-
weg toch langs de supermarkt kom. En oh ja, als ik op die
andere locatie ben kan ik gelijk die videoband van het fra-

giele-X-syndroom meenemen. In de auto neem ik in gedach-
ten de afspraken voor die dag even door. Tegen de tijd dat ik
bij mijn werk aan kom ben ik er helemaal klaar voor, vol
energie voor een nieuwe werkdag en tijdelijk moeder af.
Gelukkig voltrekt het hele proces zich ’s avonds in omge-
keerde volgorde. Met mijn gedachten nog bij het gesprek
van vanmiddag met ouders rijd ik naar huis, maar denk pre-
cies op tijd aan de nog te halen melk. En als de kinderen op
de achterbank schuiven verdwijnt het tasje met de fragiele-
X-syndroom videoband uit het zicht: morgen er weer op tijd
aan denken om die mee te nemen naar de teambespreking.

De rollen wisselen tijdens een ritje in de auto. De compe-
tenties voor beiden zitten in dezelfde persoon.
Ouderschapscompetentie, AVG competentie. Volgens het
woordenboek zijn er twee betekenissen van het woord ‘com-
petentie’. Het beschrijft enerzijds de formele bevoegdheid
van een persoon, anderzijds de deskundigheid.

Het is te hopen dat iedere AVG een zekere ‘honger’ naar ken-
nis blijft houden en niet tevreden achterovergeleund zal zeg-
gen: “Nou, ik heb mijn competentie, hoor!”

Hanneke Veeren, voorzitter NVAVG.
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Taakopdracht revisie richtlijn far-
macologische sedatie
Er is een taakopdracht geformuleerd.
Vanuit de stuurgroep zullen binnenkort
mensen benaderd worden om aan de
werkgroep deel te nemen. Uiteraard
kunt u zich bij belangstelling wenden
tot het secretariaat.

Taakopdracht: Omgaan met vragen
rond het levenseinde bij mensen met
een verstandelijke beperking.
Een oproep voor deelname aan deze
werkgroep op de website en in het
TAVG heeft meerdere reacties opgele-
verd. Binnenkort zal de werkgroep van
start gaan.

Wetenschapsbeleid
Naar aanleiding van het RGO rapport
‘Advies Beperkingen en Mogelijkheden,
Onderzoek bij mensen met een ver-
standelijke beperking’ heeft op 28 juni
2005 een conferentie plaatsgevonden
bij VWS waar ongeveer 60 deelnemers
afkomstig uit alle partijen in het veld
aan hebben deelgenomen.
Teleurstellend was dat de staatssecre-
taris uiteindelijk slechts een schamele
twee miljoen heeft toegezegd terwijl er
voor het welslagen van het hele plan
om tot structurele verbeteringen te
komen 8 tot 9 miljoen nodig is. Het
bestuur is inmiddels in overleg met de
VGN, het ministerie en andere direct
betrokkenen om tot een oplossing te
komen.
Het bestuur werkt aan een notitie met
de contouren van het wetenschapsbe-
leid waarop de taakopdracht van een
Commissie Wetenschapsbeleid geba-
seerd zal worden

LKNG richtlijn ‘Dementie in Beeld,
Landelijke Richtlijnen voor het
vaststellen van dementie bij men-
sen met een verstandelijke beper-
king’
Recent is bovengenoemde richtlijn door
de LKNG opgesteld. Een multidiscipli-
naire richtlijn, waarvan aan de opstel-
ling ook AVG’s hebben deelgenomen.
De richtlijn wordt niet integraal overge-
nomen als NVAVG richtlijn. De proce-
dure volgens welke het LKNG deze
richtlijn heeft opgesteld als ook de
werkwijze komen niet overeen met
criteria die de NVAVG opgesteld heeft
(door de Stuurgroep Richtlijn
Ontwikkeling) voor de eigen NVAVG
richtlijnen.
Wij denken echter dat het een waarde-
vol document is om binnen het multi-
disciplinaire werkveld te verspreiden of
te gebruiken. 
Geïnteresseerden kunnen zich wenden
tot het secretariaat waar enkele exem-
plaren aanwezig zijn. Het is ook te
downloaden van www.lkng.nl.

Competentieprofiel
In het kader van de modernisering van
de vervolgopleidingen van de beroepen
in de gezondheidszorg moet het profiel
van de AVG worden omschreven in een
aantal competenties. Het curriculum
van de opleiding moet hieraan worden
aangepast. Het CHVG heeft hiertoe
opdracht gehad van VWS. Om dit te
kunnen doen heeft het CHVG het
MOBG (Modernisering Opleidingen en
Beroepsuitoefening in de Gezondheids-
zorg) in het leven geroepen. Door pro-
blemen met de financiering van het
project is er enige vertraging opgelo-

pen. De huisartsen en de verpleeghuis-
artsen hebben al wel een competentie-
profiel. De NVAVG heeft in
samenwerking met de opleiding het
NIZW gevraagd om ons te ondersteu-
nen met het schrijven van een profiel.
Het is van groot belang dat er veel
input komt vanuit de hele breedte van
de beroepsgroep. Er zal dan ook op
korte termijn, als de ALV akkoord is
gegaan met inschakeling van het
NIZW, een startconferentie georgani-
seerd worden waarbij AVG’s vanuit ver-
schillende werkvelden om hun visie
gevraagd zal worden.

Kathleen van den Brink
Secretaris NVAVG bestuur 

RGO=
Raad voor Gezondheids Onderzoek

VGN = Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland

LKNG = Landelijk Kennisnetwerk
Gehandicaptenzorg

CHVG = College voor Huisartsgenees-
kunde en Verpleeghuisgeneeskunde

NIZW = Nederlands Instituut voor Zorg
en Welzijn



Het syndroom van Sanfilippo behoort tot mucopolysacchari-
dosen. Mucopolysaccharidosen zijn erfelijke stofwisselings-
ziekten waarbij, ten gevolge van een deficiëntie van een
Lysosomaal enzym, mucopolysacchariden onvoldoende wor-
den afgebroken; de afbraakproducten worden vervolgens in
hersenen, lever, hart en andere organen gestapeld. Het syn-
droom van Sanfilippo is de meest voorkomende aandoening
binnen de mucopolysaccharidosen. 
Van de ziekte van Sanfilippo zijn vier types bekend (A t/m
D), geclassificeerd naar het onderliggende enzymdefect. 
Bij Sanfilippo type A is deficiëntie van sulfamidase de onder-
liggende oorzaak. 
Type A komt in Noord - Europa frequenter voor dan de ande-
re types. Er is meestal sprake van een vroeg begin en een
snellere achteruitgang en ernstiger beloop dan bij de andere
typen.
Bij Sanfilippo type B is het enzym a-N-acetylglucosaminida-
se deficiënt. Mensen die lijden aan het syndroom van
Sanfilippo type B tonen voornamelijk een centraal nerveuze
degeneratie die leidt tot een progressieve dementie met
daarbij gedragsproblemen met motorische onrust en agres-
sie. In tegenstelling tot andere mucopolysaccharidosen,
tonen cliënten met Sanfilippo B weinig somatische verschijn-
selen, althans op jonge leeftijd. De ernst en het verloop van
de aandoening zijn zeer wisselend, ook binnen een familie
wordt een wisselend verloop gezien. Cliënten met dit type
kunnen een hoge leeftijd bereiken. 
Bij Sanfilippo Type C is er sprake van deficiëntie van acetyl-
CoA: a-glucosamide-N-acetyltransferase. 
Bij type D is een deficiëntie van N-acetylglucosamine-6-sul-
faat sulfatase de oorzaak. Type C en type D komen veel min-
der frequent voor dan type A en B.1-10

Hoewel de genoemde vier typen in biochemisch opzicht van
elkaar verschillen, zijn deze vier vormen klinisch moeilijk tot
niet van elkaar te onderscheiden. 
De incidentie van het syndroom van Sanfilippo wordt geschat
op 1:24000 tot 1:50.000.1, 6, 9, 11

Het syndroom is een autosomaal recessieve aandoening,
waarbij heparaansulfaat in verschillende weefsels wordt
opgeslagen en in de urine uitgescheiden. De stapeling van
heparaansulfaat in de weefsels leidt geleidelijk tot een ver-
storing van de functie van deze weefsels.9 12 Het syndroom
wordt gekarakteriseerd door verstandelijke handicap,
gedragsproblemen en milde skeletdeformatie.13

Het is niet bekend hoeveel mensen met het syndroom van
Sanfilippo er in Nederland zijn, aangezien er geen landelijk
registratiesysteem voor deze aandoening is. Er wordt van uit
gegaan dat een aanzienlijk deel van de volwassen mensen
met het syndroom van Sanfilippo in een voorziening voor
mensen met een verstandelijke handicap woont. 
Binnen de Stichting Pepijn en Paulus, een dienstverlenende
instelling voor mensen met een verstandelijke handicap, lijdt

een aantal cliënten aan het syndroom van Sanfilippo. In de
praktijk blijkt dat deze mensen al op relatief jonge leeftijd
kenmerken van achteruitgang vertonen, wat verklaard kan
worden door de afwijkende stofwisseling van deze cliënten.
Het is echter onduidelijk in welke mate welke morbiditeit en
specifiek welke ouderdomskenmerken bij deze cliënten voor-
komen. Artsen voor mensen met een verstandelijke handi-
cap hebben in absolute zin namelijk slechts weinig cliënten
met dit syndroom in hun cliëntenbestand en daarom is ken-
nis over de levensloop bij deze mensen beperkt.14 Bovendien
is wel beschikbare kennis niet systematisch verzameld. Voor
de praktijk is het echter wel relevant om meer inzicht te heb-
ben in de verouderingskenmerken van cliënten met het syn-
droom van Sanfilippo. 
Het doel van het onderhavige onderzoek is dan ook het ver-
zamelen van kennis binnen de zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap in Nederland over veroudering bij
mensen met het syndroom van Sanfilippo. 
De vraagstelling luidt:
• Welke bijkomende aandoeningen komen voor bij mensen

met het syndroom van Sanfilippo die wonen in een
voorziening voor mensen met een verstandelijke handi-
cap? 

• Welke van deze aandoeningen zijn leeftijdsgebonden?

Methode 
Het onderzoek is uitgevoerd vanuit Stichting Pepijn en
Paulus en de capaciteitgroep Huisartsgeneeskunde van de
Universiteit Maastricht in het kader van een wetenschaps-
stage. 

Gegevensverzameling 
Via schriftelijke vragenlijsten is nagegaan welke aandoenin-
gen voorkomen bij cliënten met het syndroom van
Sanfilippo. De vragenlijsten zijn verzonden aan NVAVG-leden
via het adressenbestand van de NVAVG. Het gaat dus om
artsen die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap in Nederland. De vragenlijst bestaat
uit twee delen. Het eerste deel van de vragenlijst gaat over
algemene gegevens zoals: het aantal cliënten met dit syn-
droom dat de aangeschreven arts onder behandeling heeft
en per cliënt het geslacht, het geboortejaar, het type van het
Sanfilippo syndroom, het jaar van het eerste symptoom van
het syndroom en het oorspronkelijke niveau en het huidige
niveau van verstandelijke handicap. 
Het tweede deel van de vragenlijst gaat over de huidige
symptomen en de bijkomende aandoeningen. Daarbij wordt
gevraagd naar het voorkomen van: dementie, gedragspro-
blemen, slaapproblemen, slikproblemen, hepatosplenome-
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galie, gewrichtsafwijkingen, oogafwijkingen, epilepsie, hart-
problemen, rolstoelafhankelijkheid, houdingsanomalieën en
huidaandoeningen. 
De aandoeningen waarnaar in het tweede deel van de vra-
genlijst wordt gevraagd, zijn geselecteerd via literatuuron-
derzoek naar dit syndroom13, 15, 16 en via (ervarings)
deskundigheid van experts (AVG's). 

Analyse
De gegevens zijn geanalyseerd met behulp van SPSS, versie
9. Eerst is via frequentieverdelingen nagegaan welke aan-
doeningen bij hoeveel cliënten voorkomen. Daarna is geana-
lyseerd of het voorkomen van deze aandoeningen
leeftijdsgebonden is. Hiervoor is de onderzoeksgroep ver-
deeld in (gezien het geringe aantal cliënten) twee leeftijds-
groepen: jonger dan 40 jaar en 40 jaar en ouder. Voor de
grens van 40 jaar is gekozen omdat deze grens ook wordt
gehanteerd bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelij-
ke handicap en mensen met het syndroom van Down in de
recent verschenen dementierichtlijnen voor mensen met een
verstandelijke handicap. Deze grens wordt bij deze mensen
gesteld omdat zij vroegtijdig verouderen.17

Via de Fisher's Exact toets is nagegaan of de verschillen tus-
sen beide leeftijdsgroepen statistisch significant van elkaar
verschillen. Daarbij wordt de grenswaarde van 0,10 gehan-
teerd.

Respons
De vragenlijsten zijn aan 253 artsen die lid zijn van de
NVAVG opgestuurd (zomer 2004). Na drie weken zijn, non-
respondenten telefonisch gerappelleerd. In totaal hebben
155 artsen (61 %) de vragenlijst geretourneerd. Van deze
155 artsen hebben 127 aangegeven geen cliënten met dit
syndroom in hun praktijk te hebben. Negen artsen blijken
niet meer werkzaam in de sector. Van de respondenten heb-
ben negentien te kennen gegeven wel cliënten met dit syn-
droom te hebben. Het gaat in totaal om 29 cliënten (zie tabel
1). 

Tabel 1: 
Aantal aangeschreven AVG, naar respons (absoluut en procentueel) 

Tabel 2 laat enkele kenmerken van de onderzoekspopulatie
zien. Het blijkt dat de verhouding man-vrouw nagenoeg
gelijk is: 15 mannen en 14 vrouwen.
De meesten (n=17) hebben het syndroom van Sanfilippo
type B, negen hebben type A, en van drie is het type onbe-

kend. Op twee cliënten na hebben alle cliënten een verstan-
delijke handicap, waarvan de meesten (n=19) een zeer ern-
stige verstandelijke handicap. Verder blijkt dat alle cliënten,
op één na, in de loop der jaren ernstiger verstandelijk
gehandicapt zijn geworden. 
De gemiddelde leeftijd (per 1-1-2004) van de onderzoeks-
groep is 37 jaar (7-72 jaar). Van drie cliënten ontbreekt de
leeftijd. Van de overige 26 cliënten is de helft ouder dan 40
jaar. 

Tabel 2:
Onderzoeksgroep naar geslacht, type syndroom van Sanfilippo, oorspronkelijk en
huidig niveau van verstandelijke handicap en leeftijd (absoluut en procentueel)

Resultaten
Via vragenlijsten is bij AVG's geïnventariseerd welke aan-
doeningen hun cliënten met het syndroom van Sanfilippo
hebben. Tabel 3 laat de resultaten van deze inventarisatie
zien. Daarbij is vergeleken of deze aandoeningen vaker voor-
komen bij oudere (40+) dan bij jongere (< 40 jaar) met het
syndroom van Sanfilippo. De Fisher's Exact toets is alleen
uitgevoerd indien er minimaal 5 cliënten de betreffende aan-
doening hebben. 

Tabel 3 laat zien dat van de cliënten meer dan helft de vol-
gende aandoeningen heeft: dementie, bewegingsonrust,
slikprobleem, rolstoelafhankelijkheid, epilepsie, bewegings-
beperking. Meer dan een kwart heeft slaapproblemen, ver-
toont agressie en heeft oogaandoeningen. Hepatomegalie,
splenomegalie en houdingsanomalieën 
komen bij twee cliënten voor. 
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Bij het vergelijken van de twee leeftijdsgroepen blijkt alleen
dementie statistisch significant vaker voor te komen in de
leeftijdsgroep 40+ in vergelijking met de groep tot 40 jaar
(p=0,10).

Discussie 
De gegevens in dit onderzoek zijn verkregen door alle
NVAVG-Ieden aan te schrijven. De respons is voor een pos-
tenquête met ruim 60% goed te noemen.
In een vervolgonderzoek is het aan te bevelen om nog een
keer aan de non-respondenten te vragen aan te geven of en
zo ja hoeveel cliënten met het syndroom van Sanfilippo zij in
hun praktijk hebben. 
De respondenten hebben in totaal 29 cliënten die bekend
zijn met het syndroom van Sanfilippo in hun praktijk. Deze
onderzoeksgroep is, voor het bepalen van morbiditeit en de
invloed van de leeftijd op deze morbiditeit erg klein. De uit-
komsten van dit onderzoek kunnen daardoor instabiel zijn.
De 29 cliënten die in dit onderzoek zijn betrokken zijn uiter-
aard een selectieve groep binnen de groep mensen met het
syndroom van Sanfilippo. Deze cliënten zijn nagenoeg alle-
maal verstandelijk gehandicapt en hebben zeer waarschijn-
lijk meer ondersteuning nodig dan mensen met het
syndroom van Sanfilippo die niet woonachtig zijn in de ver-
standelijk gehandicaptensector. In hoeverre er ook volwas-
sen mensen met dit syndroom zijn buiten de verstandelijk
gehandicaptensector is niet bekend. De resultaten zijn door
deze manier van onderzoek zeer waarschijnlijk vertekend. 
Opvallend is, dat er in de onderzoeksgroep veel cliënten met
het syndroom van Sanfilippo type B zijn vertegenwoordigd,
terwijl bekend is dat type A in Noord-Europa frequenter
voorkomt dan de andere types. Het beloop van type A is ern-

stiger (zie inleiding) en mogelijk zijn deze mensen met dit
type ondervertegenwoordigd in de onderzoeksgroep. Daar-
naast is bekend dat een aantal cliënten uit twee grote fami-
lies met het syndroom van Sanfilippo type B in de
onderzoeksgroep vertegenwoordigd zijn. Ook hierdoor wor-
den de resultaten mogelijk vertekend. 
De resultaten geven niettemin inzicht in de morbiditeit van
mensen met het syndroom van Sanfilippo binnen verstande-
lijk gehandicaptensector. 
Onderzoek5 liet zien dat de meeste cliënten met het syn-
droom van Sanfilippo uiteindelijk ernstig of zeer ernstig ver-
standelijk gehandicapt worden. Daarbij komen lichamelijke
problemen zoals slikproblemen, epilepsie, artritiden, cardio-
myopathie en rolstoelafhankelijkheid voor. Deze bevindingen
worden door dit onderzoek bevestigd. 
Verschillen in morbiditeit tussen de twee onderscheiden leef-
tijdsgroepen (<40 en >40) zijn in dit onderzoek nauwelijks
aangetoond. Enerzijds kan dit het resultaat zijn van de klei-
ne aantallen cliënten (in beide groepen slechts dertien per-
sonen). Anderzijds is het niet uit te sluiten dat de tweedeling
in leeftijd niet goed is geweest. Wellicht komen de ouder-
domsaandoeningen al veel eerder voor dan rond de 40 jaar.
Een andere indeling (afkappunt bij jongere leeftijd) was in
dit onderzoek niet opportuun, omdat de aantallen binnen de
jongste leeftijdsgroep dan te klein zouden zijn voor vergelij-
king. Het is wel duidelijk dat de morbiditeit van mensen met
het syndroom van Sanfilippo aandacht behoeft.
Aandoeningen als bijvoorbeeld dementie, epilepsie en slik-
problemen komen in grote mate voor: duidelijk vaker dan bij
oudere mensen met een verstandelijke handicap in het alge-
meen.18, 19

Door de bewegingsonrust, dementie, (zeer) ernstige ver-
standelijke handicap, slikproblemen, aanrakingsgevoeligheid
en andere gedragsproblemen zoals agressie, angst, schreeu-
wen, gillen, die kenmerkend zijn voor dit syndroom, kan de
ondersteuning van cliënten met dit syndroom ingewikkelder
zijn dan van cliënten met een verstandelijke handicap door
een andere oorzaak. Zo kunnen deze cliënten tijdens eten,
aankleden, verschonen en wassen snel geagiteerd raken. 
Ook kan het extra lastig zijn om bij hen aandoeningen als
cholelithiasis en nierstenen de diagnosticeren. Daarom is het
belangrijk dat de ondersteuners van de cliënten met dit syn-
droom goed over dit syndroom en de bijbehorende sympto-
men geïnformeerd zijn. 
Het onderzoek kan worden beschouwd als een voorstudie
voor verouderingsonderzoek bij mensen met het syndroom
van Sanfilippo. Momenteel worden de mogelijkheden ver-
kend om grootschaliger onderzoek op dit gebied uit te voe-
ren. Uiteraard worden alle AVG's die cliënten hebben met dit
syndroom en nog geen gegevens hebben verstrekt van harte
uitgenodigd om dat alsnog te doen.

Samenvatting 
In dit onderzoek is de morbiditeit van mensen met het syn-
droom van Sanfilippo nagegaan. Tevens werd onderzocht
welke aandoeningen vaker bij ouderen dan bij jongeren
voorkomen. Via de NVAVG-leden werden morbiditeitsgege-
vens van 29 cliënten ontvangen en geanalyseerd. Meer dan
de helft heeft de volgende aandoeningen: dementie, bewe-
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Tabel 3:
Gerapporteerde aandoeningen (gerangschikt naar voorkomen); totaal (n=29)
(absoluut en procentueel) en naar leeftijdsgroep (n=26) (absoluut).



gingsonrust, slikprobleem, rolstoelafhankelijkheid, epilepsie,
bewegingsbeperking. Verschil tussen de leeftijdsgroepen
(<40 en 40+) is alleen gevonden ten aanzien van dementie. 

Correspondentie:
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Postbus 40, 6100 AA Echt
T 0475-479666, e-mail: a.schoonbrood@pepijnenpaulus.nl
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BODY MASS INDEX (BMI) BIJ MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN

Mw. A.G.M. van Knijff-Raeven, mw. C.C.M. Jansen-Jacobs, P.J.W. Freens, J. Hoekman, mw. M.A. Maaskant

Inleiding
De Body Mass Index (BMI) is een internationaal erkende
maat voor de gewichtstatus. De BMI wordt als volgt bere-
kend: gewicht in kg / lengte in meters.2 Een BMI van 25 of
meer betekent dat iemand te zwaar is. Een BMI van 30 of

meer betekent dat iemand ernstig overgewicht heeft.
Mensen met een BMI van minder dan 18,5 hebben onderge-
wicht.1 2 

Ondergewicht kan onder meer leiden tot verminderde licha-
melijke en geestelijke conditie en tot de afbraak van eigen
lichaamsweefsels (eerst afbraak van vet- daarna van de ove-
rige weefsels zoals spieren, lever, nieren, hart, zenuwweef-
sel).3 Het is ook een ernstige risicofactor voor osteoporose.4

Overgewicht kan leiden tot aandoeningen als diabetes melli-
tus (type 2), hart- en vaatziekten, hypertensie, hersenbloe-
dingen en bepaalde vormen van kanker. Volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er wereldwijd een
forse stijging van overgewicht. In totaal komt, in ontwikkel-
de landen, minstens 2-6% van de kosten voor de gezond-
heidszorg op rekening van overgewicht.4 Overgewicht kan
dus worden aangemerkt als een belangrijke bedreiging van
de gezondheid.

Ook in Nederland is overgewicht een groot gezondheidspro-
bleem. Ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders
heeft matig of ernstig overgewicht; dus met een BMI van 25
of hoger.5 Van de volwassen (20+) Nederlanders heeft 11%
ernstig overgewicht (mannen: 9%, vrouwen 12%). Daarbij
is het percentage personen met ernstig overgewicht in de

Samenvatting
In dit onderzoek is van 744 volwassen mensen met ver-
standelijke beperkingen de Body Mass Index bepaald.
Uit de resultaten blijkt dat 32% van de cliënten overge-
wicht (BMI > 25) heeft en 10% ernstig overgewicht (BMI
> 30); 6% heeft ondergewicht (BMI < 18,5).
Risicogroepen op overgewicht zijn vrouwen, mensen met
(zeer) lichte of matige verstandelijke beperkingen, oude-
ren, mensen met Down syndroom. Hoewel dit wel werd
verwacht, lieten de resultaten niet zien dat gedeconcen-
treerd wonen een risicofactor is voor overgewicht.
In de discussie wordt ingegaan op de mogelijkheden van
en overwegingen bij het stimuleren van gewichtsreduc-
tie. 
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afgelopen jaren gestegen: van 9% in 2000 naar 11% in
2003.6

Ook bij mensen met verstandelijke beperkingen komt (ern-
stig) overgewicht vaak voor. Diverse onderzoeken geven aan
dat mensen met lichte verstandelijke beperkingen, mensen
met het syndroom van Down en degenen die leven in de
samenleving risicogroepen zijn voor overgewicht. Vaak heb-
ben mensen met verstandelijke beperkingen een gemiddeld
hogere BMI dan personen in de algemene populatie.7 Zo
bleek uit onderzoek in Chicago (VS) dat slechts vier van de
48 cliënten met Down syndroom van lokale woon- en dag-
voorzieningen geen overgewicht hadden; de gemiddelde BMI
was ruim 33.8 Uit een ander Amerikaans onderzoek bij 283
personen met Down syndroom bleek dat 45% van de man-
nen en 56% van de vrouwen overgewicht had. Tevens bleek
dat thuiswonenden gemiddeld een hogere BMI hadden dan
degenen die in een zorginstelling wonen. Dit verschil was
echter niet statistisch significant meer wanneer mannen en
vrouwen apart werden geanalyseerd (gemiddeld BMI: thuis-
wonende vrouwen en mannen: resp. 32,1 en 29,8; vrouwe-
lijk resp. mannelijke cliënten van zorginstelling: 29,7 en
27,8).9 Ook Prasher10 toonde aan dat bij mensen met ver-
standelijke beperkingen met Down syndroom en degenen
die leven in de samenleving overgewicht absoluut en relatief
vaak voorkomt. Hove11 onderzocht 282 Noorse mensen met
verstandelijke beperkingen. Hij concludeerde dat er een
sterke samenhang bestaat tussen de BMI-categorieën en het
niveau van verstandelijke beperkingen. Bij mensen met lich-
te verstandelijke beperkingen kwam (ernstig) overgewicht
vaak voor (67%), bij mensen met (zeer) ernstige verstan-
delijke beperkingen daarentegen kwam ondergewicht vaak
voor (15%). Ook bij mensen met Down syndroom kwam
(ernstig) overgewicht veel vaker voor dan bij mensen met
een andere oorzaak van verstandelijke beperking, namelijk
74% en 44%. In vergelijking met de algemene populatie
bleek12 dat in een periode van 13 jaar de BMI van personen
met verstandelijke beperkingen meer was toegenomen. Het
onderzoek in Groot-Brittannië van Bell13 toonde aan dat bij
mensen met verstandelijke beperkingen en in het bijzonder
mensen met het syndroom van Down vaker overgewicht
voorkomt dan in de algemene populatie. Meer dan 70% van
de personen met Down syndroom in dat onderzoek had
overgewicht, dat gold voor meer dan de helft van de mensen
met verstandelijke beperkingen door een andere oorzaak en
het gold voor ruim 30% van de personen in de algemene
bevolking. Uit onderzoek van Draheim14 bleek ook dat de BMI
van de onderzochte 150 mensen met verstandelijke beper-
kingen te hoog was (gemiddeld 28.0 (mannen) en 32.3
(vrouwen)).
Draheim et al.14 toonden aan dat de deelnemers aan hun
onderzoek weinig lichaamsbeweging hebben: ruim de helft
had geen of nauwelijks lichaamsbeweging. Het aanbieden
van een fitheidprogramma aan mensen met verstandelijke
beperkingen kan gunstige effecten hebben op gezondheids-
aspecten (onder meer op cardiale fitheid en kracht). De
invloed op de BMI was echter marginaal.15

Ook bij mensen met verstandelijke beperkingen komen eet-
stoornissen voor. Bekend is de onverzadigbare eetlust van
mensen met het syndroom van Prader Willi. Andere veel-
voorkomende eetstoornissen zijn bijvoorbeeld pica en rumi-
neren. Het literatuuroverzicht van Gravestock7 geeft aan dat

een groot aantal mensen met verstandelijke beperkingen
een eetstoornis heeft, zelfs tot wel ruim 40% van de
betreffende onderzoekspopulatie. In dit artikel wordt echter
niet verder ingegaan op specifieke groepen van mensen met
eetstoornissen.
Sinds enige tijd zijn er signalen dat de residentiële cliënten
van de stichtingen waar de auteurs werkzaam zijn steeds
zwaarder worden. Dit vormde de aanleiding om de BMI’s van
alle residentiële cliënten periodiek te verzamelen en te ana-
lyseren. Tegelijkertijd verhuist een aantal cliënten naar
gedeconcentreerde woonvoorzieningen. Ook bij een aantal
van hen is een aanzienlijke toename van gewicht ontstaan.
Dit zou veroorzaakt kunnen worden doordat zij minder
gezonde voeding nuttigen en/of minder bewegen dan voor-
heen. In de discussie wordt hier verder aandacht aan
besteed.
De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wil-
len de auteurs nagaan hoe de verdeling naar BMI is van resi-
dentiële cliënten van de deelnemende stichtingen en wat
risicogroepen zijn voor onder- en overgewicht. Anderzijds
wordt specifiek aandacht besteed aan één mogelijke risico-
factor: de woonsituatie. De auteurs willen onderzoeken of
cliënten die gedeconcentreerd wonen gemiddeld genomen
zwaarder zijn dan cliënten die op de hoofdlocaties wonen,
waarbij gecorrigeerd wordt voor andere mogelijke risicofac-
toren.

Uit bovenstaande is de volgende vraagstelling voor onder-
zoek ontstaan.

Vraagstelling: 
• Wat is de BMI van de deelnemende cliënten (gemiddeld

en naar BMI-categorie)?
• Zijn er risicogroepen voor onder- en overgewicht met

betrekking tot: leeftijd, geslacht, niveau van ver-
standelijke beperkingen, etiologische diagnose en woonsi-
tuatie?

• Indien bewoners van gedeconcentreerde woningen een
risicogroep voor overgewicht zijn ten opzichte van bewo-
ners van de hoofdlocatie: is deze relatie ook aanwezig
indien wordt gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, niveau
van verstandelijke beperkingen en  etiologische diagnose?

Methode:
Indelingen in BMI-categorieën
Op grond van internationale afspraken1 2 is de BMI inge-
deeld in vier categorieën:
1. ondergewicht: BMI < 18,5
2. normaal gewicht: BMI > 18,5 - < 25
3. overgewicht: BMI > 25 - < 30
4. ernstig overgewicht: BMI > 30.

Deze indeling geldt niet voor:
• Aziatische rassen, waarvoor een andere BMI-indeling

wordt gebruikt. Aangezien er nauwelijks cliënten van
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Aziatische afkomst vertegenwoordigd zijn in de onder-
zoeksgroep, is voor alle cliënten bovengenoemde indeling
gehanteerd.

• Kinderen, daarvoor is de BMI niet geschikt als maat voor
gewichtstatus. Voor hen bestaan groeilijnen. In dit onder-
zoek zijn alle cliënten jonger dan 20 jaar om deze reden
uit de analyses gelaten

• Volwassenen die korter zijn dan 1,60 meter. Voor hen is
de BMI ook ongeschikt als index voor (on)gezond gewicht.
Er zijn vooralsnog geen goede alternatieve maten. In de
analyses zijn deze personen (ouder dan 20 jaar: n=292;
39%; gemiddelde lengte: 1,51 meter; standaard deviatie
0,08 meter) wel meegenomen, maar steeds is gecon-
troleerd of de resultaten wezenlijk anders zijn wanneer zij
wel geëxcludeerd zouden zijn. Indien dat het geval bleek,
is dit vermeld.

Onderzoeksgroep en gegevensverzameling
Van Gemiva-SVG groep zijn in 2003 de lengte en het gewicht
gemeten van een aantal (begeleid) zelfstandig wonende
cliënten. Van alle cliënten in 24-uurszorg van Stichting Pepijn
en Paulus (dus degenen die in een van de woningen van de
stichting verblijven), uitgezonderd de mensen die onder
begeleiding zelfstandig wonen, zijn in de periode 2002-2003
ook het gewicht en de lengte gemeten. Lengte en gewicht
zijn door de diëtist opgevraagd bij de woning. In elke woning
is een weegschaal beschikbaar, de ondersteuners hebben het
gewicht van de cliënten gemeten. De gebruikte weegschalen
zijn echter niet allemaal geijkt. De lengte is gemeten door de
medische dienst. Meestal is hiervoor gebruik gemaakt van
een meetlat, soms van een meetlint.
Er is geen betrouwbaarheidsonderzoek gedaan naar deze
gegevens. In de praktijk bleken enkele nametingen in over-
eenstemming te zijn met de oorspronkelijke metingen.
Daarnaast zijn van deze cliënten gegevens verzameld over
geboortedatum, geslacht, woonsituatie (op hoofdlocatie,
gedeconcentreerde woning, zelfstandig, niveau van verstan-
delijke beperkingen en etiologische diagnose (wel of geen
Down syndroom). In totaal gaat het om 800 mensen met
verstandelijke beperkingen.
Zoals eerder gesteld, zijn alle cliënten die jonger zijn dan 20
jaar (n=53) niet in de analyses betrokken. Bij drie van de
resterende cliënten ontbrak informatie over lengte en/of
gewicht. Ook zij zijn niet in de analyses betrokken. In totaal
bestond de onderzoeksgroep dus uit 744 cliënten.
In onderstaande tabellen (tabellen 1-5) is een beknopt over-
zicht gegeven van enkele kenmerken van de onderzoeks-
groep.

Tabel 1:
Onderzoekspopulatie naar leeftijd (absoluut en procentueel)

Tabel 2:
Onderzoekspopulatie naar geslacht (absoluut en procentueel)

Tabel 3:
Onderzoekspopulatie naar etiologische diagnose (wel/geen syndroom van Down)
(absoluut en procentueel)

Tabel 4:
Onderzoekspopulatie naar niveau van verstandelijke beperkingen (absoluut en
procentueel)

Tabel 5:
Onderzoekspopulatie naar woonsituatie (absoluut en procentueel)

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat ruim de helft van de
cliënten tussen de 30 en 49 jaar oud is, 12% is 60 jaar of
ouder (tabel 1). De mannen zijn met ruim 60% in de meer-
derheid (tabel 2), dit komt grotendeels doordat een van de
deelnemende instellingen van oudsher overwegend een
mannelijke populatie heeft. Van 16% is bekend dat zij het
syndroom van Down hebben (tabel 3). Bijna driekwart van
de cliënten is matig of ernstig verstandelijk beperkt (tabel
4). Driekwart van de cliënten woont in een woning op de
hoofdlocatie van Stichting Pepijn en Paulus, 23% woont in
een gedeconcentreerde woning (variërend in duur van al
jarenlang tot recent), 3% woont zelfstandig (tabel 5).

Gegevensanalyse
Bij het bepalen van risicogroepen is gekozen voor de gemid-
delde BMI, omdat de gemiddelde BMI gedetailleerdere infor-
matie geeft dan een indeling in BMI-categorieën. Bij
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vergelijking van twee groepen cliënten is gebruik gemaakt
van ongepaarde T-testen, bij meerdere groepen van ANOVA.

Om na te gaan of gedeconcentreerd wonen een risicofactor
is voor overgewicht (ten opzichte wonen op de hoofdlocatie)
is een logistische regressie-analyse uitgevoerd, waarbij is
gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, niveau van verstandelij-
ke beperkingen, etiologische diagnose. Er is steeds tweezij-
dig getoetst.

Resultaten
Allereerst is nagegaan wat de BMI van de cliënten is en hoe
de verdeling van de onderzoekspopulatie is ten aanzien van
de BMI-categorieën.
In tabel 6 zijn de resultaten weergegeven.

Tabel 6:
Onderzoekspopulatie in aantal en percentage en Nederlandse bevolking in per-
centage, naar indeling in BMI

Tabel 6 laat zien dan iets meer dan de helft van de cliënten
een gezond gewicht heeft. Bij 6% is sprake van onderge-
wicht. Ruim 30% heeft overgewicht, en 10% ernstig overge-
wicht.
De gemiddelde BMI ligt met een waarde van 24,5 nog net
beneden de grens van 25. 

Ten opzichte van de Nederlandse bevolking (tabel 6 laatste
kolom) blijkt dat ondergewicht bij de onderzoekspopulatie
vaker voorkomt (6% ten opzichte van 2%). Gezond gewicht
en ernstig overgewicht komen ongeveer even vaak voor.
Overgewicht komt in de Nederlandse bevolking vaker voor
dan bij de onderzoekspopulatie (35 ten opzichte van 32%).

Risicogroepen:

Tabel 7:
Onderzoekspopulatie naar geslacht en BMI-score.

Tabel 8:
Onderzoekspopulatie naar niveau van verstandelijke beperkingen en BMI-score.

Tabel 9:

Onderzoekspopulatie naar leeftijdscategorie en BMI-score (bij het weglaten van
de personen korter dan 1,6 meter, bleek er geen statistisch significant verschil
tussen de leeftijdsgroepen).

Tabel 10:

Onderzoekspopulatie naar etiologie (wel/geen Down syndroom) en BMI-score
(bij het weglaten van de personen korter dan 1,6 meter, bleek er geen statistisch
significant verschil meer tussen beide groepen).

Tabel 11:
Onderzoekspopulatie woonsituatie en BMI-score.

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat er diverse risicogroepen
zijn: vrouwen (tabel 7), mensen met (zeer) lichte of matige
verstandelijke beperkingen (tabel 8), ouderen (vanaf 50
jaar) (tabel 9), mensen met het syndroom van Down (tabel
10) en mensen die niet op de hoofdlocatie wonen (tabel 11).

Het is zeer wel mogelijk dat er een groot onderling verband
is tussen alle of enkele bovengenoemde variabelen. Zo is
bekend dat in gedeconcentreerde woningen meer mensen
met (zeer) lichte of matige verstandelijke beperkingen
wonen dan op de hoofdlocatie. Dat dus zowel mensen met
(zeer) licht / matig verstandelijke beperkingen als cliënten
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van gedeconcentreerde woningen risicogroepen zijn is dus
weinig verbazingwekkend. De belangstelling gaat in eerste
instantie uit naar de gevolgen van deconcentratie op de BMI.
Daarom is multivariaat geanalyseerd of cliënten die gede-
concentreerd wonen een groter risico hebben op overgewicht
dan cliënten die op de hoofdlocatie wonen. Daarbij is gecor-
rigeerd voor leeftijd, geslacht, niveau van verstandelijke
beperkingen en etiologische diagnose. Om te vermijden dat
er gecorrigeerd wordt voor veel categorieën van de variabe-
len, is gekozen voor de volgende correctie:

• leeftijd (< 50; 50+), 
• geslacht (M; V), 
• niveau van verstandelijke beperkingen (matig-(zeer)licht;

(zeer) ernstig), 
• etiologie (geen/wel Down syndroom). 

In deze berekeningen zijn de mensen met ondergewicht
(BMI < 20) niet meegenomen. Voor toelating van een varia-
bele tot het model is de significantiegrens van 5% gehan-
teerd, voor het verwijderen van een variabele uit het model
de 10% grens. 
Tabel 12 laat de resultaten zien van de logistische regressie-
analyse. De afhankelijke variabele is BMI: overgewicht (BMI
> 25) vs. gezond gewicht (BMI: > 18,5- < 25). Het signifi-
cantieniveau van de invloed van de variabele wordt in de 4e
kolom aangegeven. De odds ratio (OR) staat in de 5de
kolom, het 90% betrouwbaarheidinterval rondom de OR is in
de laatste kolom weergegeven. Het blijkt (tabel 12) dat
bewoners van gedeconcentreerde woningen geen extra risi-
co hebben op overgewicht ten opzichte van bewoners van de
hoofdlocatie, wanneer wordt gecorrigeerd voor leeftijd,
geslacht, niveau van verstandelijke beperking en etiologi-
sche diagnose (wel/geen Down syndroom): de odds ratio is
1,2 (90% BI: 0.9-1.7). 
Tabel 12 laat ook zien dat oudere leeftijd (50+), (zeer) lich-
te-matige verstandelijke beperkingen, vrouwzijn en Down
syndroom, ook na correctie voor de andere variabelen, risi-
cofactoren zijn voor overgewicht. De variabele ‘geslacht’
heeft de hoogste risicofactor van alle onafhankelijke varia-
belen. Vrouwen hebben 2,2 maal zoveel kans op overgewicht
dan mannen (met correctie op leeftijd, geslacht, niveau van
verstandelijke beperkingen en etiologische diagnose).

Beschouwing
Het onderzoek is uitgevoerd bij twee stichtingen voor dienst-
verlening aan mensen met verstandelijke beperkingen. Bij
een stichting zijn gegevens verzameld bij alle residentiële
cliënten, bij de andere stichting alleen van zelfstandig
wonende cliënten. Er is dus geen steekproef getrokken uit
het cliëntenbestand. De eerste stichting is in grote lijnen ver-
gelijkbaar met andere soortgelijke dienstverleners. De zelf-
standig wonende cliënten van de tweede stichting zijn
uiteraard een aparte groep (lichtere mate van verstandelijke
beperking en veel zelfstandiger) ten opzichte van de andere
residentiële cliënten van de stichting. Maar zij zijn vergelijk-
baar met andere zelfstandig wonende mensen met verstan-
delijke beperkingen. Vooralsnog zijn er geen redenen om
aan te nemen dat de onderzoeksgroep substantieel verschilt
in BMI van andere residentieel wonende mensen met  ver-
standelijke beperkingen. Er is geen vergelijking gemaakt
tussen de onderzoeksgroep en alle residentieel wonende
mensen met verstandelijke beperkingen in Nederland. Er
mag, gezien het bovenstaande, worden aangenomen dat de
resultaten van het onderzoek indicatief zijn voor de totale
populatie residentieel verblijvende mensen met verstandelij-
ke beperkingen in Nederland. 

De onderzoeksgroep is met ruim 700 cliënten groot. Binnen
sommige variabelen zijn de groepen soms klein. Hierdoor
kunnen de uitkomsten instabiel zijn. Daarom is er bij de
logistische regressie, waar meerdere variabelen in het model
zijn opgenomen, voor gekozen om de onafhankelijke varia-
belen te dichitomiseren, hoewel daardoor wel informatie ver-
loren kan gaan.

Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de
onderzoekspopulatie, net als in de algemene bevolking,
overgewicht heeft. Ouderen (50+), cliënten met (zeer) lich-
te-matige verstandelijke beperkingen, vrouwen en cliënten
met Down syndroom zijn risicogroepen voor overgewicht. 
Deze bevindingen komen in grote lijnen overeen met ander
onderzoek op dit gebied (Gravestock, 2000). 

De prevalentie van overgewicht bij mensen met verstande-
lijke beperkingen is in sommige van de in de inleiding
genoemde onderzoeken hoog (de gemiddelden liggen soms
rond of boven de 30) en ook aanzienlijk hoger dan in het
onderhavige onderzoek werd gevonden. Dit heeft mogelijk te
maken met de verschillen in samenstelling van de doelgroe-

Tabel 12:
Resultaten van logistische regressie-analyse: onafhankelijke variabelen, signifi-
catieniveau, odds ratio en 90% betrouwbaarheidsinterval rond OR.
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pen van de onderzoeken (bijvoorbeeld veel mensen met het
syndroom van Down of veel mensen met lichte verstandelij-
ke beperkingen). Ook kan een rol spelen dat in sommige
Europese landen (bijvoorbeeld Finland, Groot-Brittannië en
Duitsland) en de VS van Amerika de gemiddelde BMI in de
algemene bevolking beduidend hoger is dan die in Nederland
(RIVM, 2005). Dit zal dan waarschijnlijk ook gelden voor
mensen met verstandelijke beperkingen aldaar. 

De aanleiding van dit onderzoek was de ervaring dat som-
mige cliënten die buiten de hoofdlocatie gaan wonen, fors in
gewicht toenemen. Dit onderzoek betreft slechts een één-
malige meting. Dat uit de resultaten niet bleek dat gedecon-
centreerd wonen een risicofactor is, kan hiermee te maken
hebben. De BMI’s van cliënten zijn niet in de tijd gevolgd.
Dus het is ook niet aan te tonen dat cliënten na verhuizing
daadwerkelijk in gewicht zijn toegenomen, hoewel dat in de
praktijk wel zo lijkt. Om na te gaan of gedeconcentreerd
wonen een risicofactor is, is longitudinaal onderzoek nodig.
In voorgenomen vervolgonderzoek, waarin de BMI van cliën-
ten gedurende een aantal jaren wordt gemeten, zal opnieuw
worden geanalyseerd of cliënten die gedeconcentreerd
wonen al dan niet meer in gewicht toenemen dan cliënten
die op de hoofdlocatie blijven wonen. Indien dat het geval is,
moeten de leefstijlen van deze cliënten in kaart worden
gebracht en eventuele interventies worden overwogen. Dit
sluit echter geenszins uit dat ook voordat een groot deel van
de populatie overgewichtig is, nagedacht moet worden of en
zo ja bij wie interventie wenselijk is. 

Een verder punt van aandacht vormt ook het ondergewicht
bij 6% van de onderzoekspopulatie. Verder onderzoek zal
gericht moeten zijn op het in kaart brengen van de risico-
factoren en waar mogelijk aanknopingspunten moeten bie-
den voor de aanpak van dit ondergewicht.

Evenals in de algemene populatie, is ook bij mensen met
verstandelijke beperkingen overgewicht een veel voorko-
mend fenomeen. Overgewicht is een gezondheidsbedreigen-
de factor en een grote kostenpost voor de gezondheidszorg.
De talloze diëten en voorlichtingscampagnes geven aan dat
reductie van overgewicht door velen gewenst wordt. In de
zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen is er lange
tijd veel minder aandacht besteed aan overgewicht en de
reductie daarvan. Mogelijk is overgewicht in deze sector pas
sinds kort een probleem. In vroegere jaren werd de voeding
in woonvoorzieningen afgepast op hoeveelheid en voedings-
stoffen en calorieën door de centrale keuken. Overgewicht
kwam daardoor wellicht veel minder voor dan nu.
Tegenwoordig is de keuzevrijheid van cliënten terecht een
essentieel principe. Daar hoort ook bij dat cliënten hun eigen
voeding mee bepalen. Tevens is het denkbaar dat met het
leven in de samenleving door mensen met verstandelijke
beperkingen de mogelijkheden voor ongezond eten zijn toe-
genomen. Uit onderzoek bij ouderen zonder verstandelijke
beperkingen bleek inderdaad dat het wonen in residentiële
zorg de alcohol-, zout- en vetconsumptie gunstig beïnvloed-
de en er betere controle was door diëtisten.16

Een ander fenomeen binnen de zorg voor mensen met ver-
standelijke beperkingen is dat steeds meer nadruk komt te
liggen op de kwaliteit van het bestaan.15 In de praktijk blijkt

dat cliënten en ondersteuners vaak kiezen voor lekkere voe-
ding, die vaak energierijk is en weinig vezels bevat. Hierdoor
worden veel calorieën opgenomen en treedt weinig verzadi-
ging op. Door de welvaart in Nederland is het meestal een-
voudig te realiseren zulke ongezonde voeding te kopen. Het
is dus niet zo verwonderlijk dat, mede gezien de gewichtsta-
tus in de algemene bevolking, ook bij mensen met verstan-
delijke beperkingen overgewicht een probleem is. Uiteraard
zijn er ook cliënten en ondersteuners die wel letten op
gezonde voeding en gezond gewicht.

Een moeilijk aspect is echter wel of, en zo ja in hoeverre
ondersteuners (professionele hulpverleners en mantelzor-
gers) zich actief moeten of mogen bemoeien met overge-
wicht van mensen met verstandelijke beperkingen. Het
zelfbeschikkingsrecht van mensen met verstandelijke beper-
kingen is, zoals gezegd, essentieel. Maar ook de gezondheid
van de cliënten is van belang, temeer omdat gezondheid een
belangrijk onderdeel uitmaakt van de kwaliteit van bestaan.17

Die gezondheid is niet alleen voor betrokkenen zelf belang-
rijk, maar ook voor ondersteuners. Van Hooren et al.18 spre-
ken in dergelijke situaties van spanning tussen streven naar
autonomie en goede zorg. Enerzijds gaat het om het respec-
teren van de autonomie in termen van geheel vrij laten en
zelfstandig kiezen, en anderzijds van het ingrijpen in het
kader van het principe van weldoen. Wanneer ervan wordt
uitgegaan dat ook bij mensen met verstandelijke beperkin-
gen overgewicht bestreden moet worden - de gezondheids-
risico’s zijn duidelijk aangetoond-, dan zijn er vele manieren
die hieraan kunnen bijdragen. Van Hooren & Widdershoven,19

bespreken onder meer het deliberatieve model van autono-
mie: in dit model verhelderen de cliënt en ondersteuner
gezamenlijk de wensen van de cliënt, en worden de waarden
en normen afgewogen, verder ontwikkeld en zo nodig her-
zien. Zo kan in overleg naar het gewenste doel gewerkt wor-
den. In dat kader is het zogenaamde EetControleProgramma
(ECP), ook bekend als het ‘stippendieet’, voorhanden. Via
stippen worden energetische (calorische) waarden van de
voedingsmiddelen gevisualiseerd. De cliënten kunnen dage-
lijks een aantal ‘stippen eten’. Het voordeel is dat ECP niet
bepaalde voeding verbiedt, maar keuzemogelijkheden ten
aanzien van eten en drinken biedt.20 Dat de keuzes gevisu-
aliseerd worden, is een groot voordeel, juist voor de doel-
groep mensen met verstandelijke beperkingen. In de
praktijk heeft deze methode zijn bruikbaarheid bewezen. Zo
bleek dat de BMI van een cliënt met verstandelijke beper-
kingen met behulp van het stippendieet binnen 1 jaar is ver-
laagd van 45 naar 32.21 In de dagelijkse praktijk van een van
de auteurs (diëtist) wordt vaak gebruik gemaakt van voe-
dingsadviezen door middel van foto’s of pictogrammen. Via
een dergelijke visualisering kan een dagmenu inzichtelijk
worden gemaakt, of dat wat per keer gegeten of gedronken
wordt. Ook worden foto’s gebruikt om voeding met een cliënt
bespreekbaar te maken. Ook worden speciale placemats
gebruikt, waarop via tekst of plaatjes zichtbaar is voor een
cliënt wat er op het bord hoort te liggen. Op deze manier
wordt er niet teveel, maar ook niet te weinig eten genuttigd.
Steeds wordt gezocht naar materiaal dat aansluit op het
begripsniveau van de cliënt, zodat de betrokkenheid zo opti-
maal mogelijk is. Frequente begeleiding van cliënten door de
diëtist is belangrijk, waarbij ook het netwerk van de cliënt
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betrokken moet worden (professionele ondersteuners en
mantelzorgers).

Conclusie
Het is onzes inziens van belang dat ook bij mensen met ver-
standelijke beperkingen overgewicht zoveel als mogelijk
wordt beperkt. Daarbij is het van essentieel belang dat er
rekening wordt gehouden met hun zelfbeschikking.
Overgewicht is ook bij mensen met verstandelijke beperkin-
gen een probleem. Het is daarom ook van belang om perio-
diek na te gaan hoe vaak overgewicht voorkomt en wat
risicogroepen zijn. Op deze wijze kunnen voorlichtingspro-
gramma’s worden afgestemd op de juiste doelgroepen.
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Summary
In this study the Body Mass Index of 744 adult clients
with intellectual disability was determined. The results
show that 32% of the clients are overweighed (BMI ( 25)
and 10% are obese (BMI ( 30). 6% Of the clients are
underweighed (BMI < 18.5).
Risks groups for overweight are women, people with mild
and moderate intellectual disability, elderly people and
people with Down syndrome. Unexpectedly, the results
did not show that integrated living is a risk factor for obe-
sity.
The discussion pays attention to the possibilities and
considerations regarding stimulating the reduction of
overweight.
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Al lang zijn er aanwijzingen voor een hogere prevalentie van
hypothyreoïdie bij mensen met het syndroom van Down
(DS). In de meeste studies hiernaar is de diagnose hypothy-
reoïdie gesteld op basis van afwijkende schildklierfunctietes-
ten. Er bestaat echter enige discussie over de vraag hoe
klinische impressie en schildklierfunctietestresultaten (ook in
de algemene populatie) zich tot elkaar verhouden bij het al
dan niet stellen van de diagnose hypothyreoïdie. Daarnaast
is de vraag of de normaalwaarden, zoals vastgesteld voor de
algemene populatie, mogen worden toegepast op patiënten
met DS. 

Prasher en Haque1 ondernamen een studie met als vraag-
stelling: zijn de normaalwaarden voor thyroïd stimulerend
hormoon (TSH) en de vrije fractie thyroxine-4 (FT4) uit de
algemene populatie valide voor de populatie met DS? Zo
niet, is er dan nog steeds een associatie tussen DS en een
hogere prevalentie van hypothyreoïdie?

Bij een cohort van 250 personen met DS werd anamnese en
standaard lichamelijk onderzoek verricht, evenals onderzoek
van de mentale status en niet-schildklier gerelateerd bloed-
onderzoek. Medicatie werd geregistreerd. Negenentachtig
personen werden geëxcludeerd vanwege pre-existente
schildklierstoornissen of problemen geassocieerd met (tijde-
lijke) schildklierfunctiestoornissen zoals dementie, depressie
of systemische infectie, het gebruik van bepaalde medicatie
of de aanwezigheid van thyroperoxidase of thyroglobuline
antistoffen. Nog eens eenenvijftig personen werden geëxclu-
deerd omdat bloedafname niet mogelijk was. Aldus resteer-
den 110 personen met DS in goede klinische conditie, zonder
aanwijzingen voor schildklierfunctiestoornissen. Deze groep
bestond uit 67 mannen en 43 vrouwen. De gemiddelde leef-
tijd was 41,7 (SD 11,46; range 17-71). In 5% was er alleen
een klinische diagnose DS en in de overige 95% een cytoge-
netische onderbouwing. Zesendertig procent van de geïnclu-
deerden woonde in een groepswoning, 41% in het eigen
gezin en 23% verbleef langdurig in een instituut. De onder-
zoekers bepaalden bij deze 110 personen TSH en FT4.

De normaalwaarden (in de algemene populatie) voor FT4 en
TSH bedragen 9,0-20,0 pmol/l respectievelijk 0,4-5,5 mU/l.
Negenzeventig (72%) van de klinisch gezonde personen met
DS waren volgens deze normaalwaarden (biochemisch)
euthyreood. Subklinische hypothyreoïdie (normaal FT4, ver-
hoogd TSH) werd gevonden in 14 personen (13%) en een

laag FT4 en normaal TSH in 17 (15%). De NHG-standaard
beschouwt deze groep als euthyreood.
De mediaan van FT4 was 11,0 pmol/l en volgens de auteurs
significant (p-waarde onbekend) lager dan die in de algeme-
ne populatie. De auteurs stellen op basis van dit gegeven
voor om als normaalwaarden van FT4 in de populatie met DS
7,5 tot 15,4 pmol/l aan te houden (95%-interval). 
De mediaan TSH in de onderzoeksgroep was 2,84 mU/l, met
een spreiding vrijwel conform de standaardpopulatie. Op
grond hiervan stellen de auteurs  voor om als normaalwaar-
den voor TSH  in DS 0,7 tot 7,9 mU/l. aan te houden.
Deze studie bevestigt de hoge prevalentie van subklinische
hypothyreoïdie in patiënten met DS. 

De kracht van de studie ligt in de aselecte onderzoeksgroep
en het uitsluiten van patiënten met aan schildklierfunctie-
stoornissen gerelateerde aandoeningen. Daar tegenover
staat een zwakke weergave van de resultaten en een onvol-
ledige onderbouwing van de toegepaste statistiek. 
De auteurs wijzen op het belang van adequate diagnostiek,
zodat (chronische) onder- en overbehandeling kunnen wor-
den vermeden. De door hen, onzes inziens ten onrechte,
voorgestelde bijstellingen van de normaalwaarden in de po-
pulatie met DS, zouden echter leiden tot toename in de
onderbehandeling van subklinische hypothyreoïdie. De kans
– zoals die nu bestaat - op  overbehandeling lijkt te verkie-
zen boven die op onderbehandeling.

Onze conclusie is dat de vraagstelling op grond van dit
onderzoek niet beantwoord kan worden. Er zijn dan ook
geen argumenten voor een aanpassing van het beleid bij
schildklierfunctiestoornissen bij mensen met DS.
Wel willen we van harte de oproep van de auteurs onder-
steunen om onderzoek te initiëren naar de klinische effecten
van thyroxine substitutie. 

C.T.P. Krediet, co-assistent
M.L. Toepoel, AVGIO
F.Ewals, AVG
Prinsenstichting
Postbus 123, 1440 AC Purmerend
email: m.toepoel@prinsenstichting.nl
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Terecht merken Krediet en collegae op dat uit dit onderzoek
geen argumenten gehaald kunnen worden om de normaal-
waarden van TSH en FT4 bij mensen met DS aan te passen.
De suggestie in het hiervoor besproken artikel om deze aan
te passen en dan nog wel in precies de verkeerde richting, is
gevaarlijk en op onjuiste gronden genomen.
TSH en FT4 werden gemeten bij een groep personen met DS
van waaruit iedereen met een klinisch vermoeden op een
schildklierfunctiestoornis waren geëxcludeerd. Bij hen bleek
de gemiddelde TSH bij DS hoger te zijn en de gemiddelde
FT4 lager ten opzichte van de normaalwaarden bij de alge-
mene populatie. 

Terwijl hypothyreoïdie bij DS vaker voorkomt en zeker in het
beginstadium vaak wordt gemist, zullen de in dit onderzoek
gevonden gemiddeld hogere TSH en lagere FT4 hierdoor wel-
licht gedeeltelijk verklaard kunnen worden. Daarnaast is het
de vraag of de regulatie van de schildklierfunctie bij DS wel
geheel normaal is. Recent werd deze vraag gesteld naar aan-
leiding van een onderzoek van de schildklierfunctie bij pas-
geborenen met DS door het Emma Kinderziekenhuis.1

Persoonlijk ben ik geneigd om meer op de TSH te vertrou-
wen als ‘marker’ van de schildklierstatus en bij een ver-

hoogde TSH met een laagnormale FT4 al met suppletie te
beginnen. 

Nu komt hypothyreoïdie bij mensen met DS vaker voor dan
in de algemene bevolking. Bekend is dat de ziekte in het
begin niet leidt tot klinisch duidelijk herkenbare symptomen,
zeker bij DS. Het is dan ook gevaarlijk om op basis van dit
onderzoek te stellen dat de normaalwaarden bij DS aange-
past moeten. Een hogere bovengrens van de TSH en een
lagere ondergrens van de FT4 zal tot verdere onderdiagnos-
tiek van hypothyreoïdie leiden.
Ook ik steun de oproep van de auteurs om onderzoek te ini-
tiëren naar de klinische effecten van thyroxine substitutie bij
DS. Deze oproep siert al jaren lang wetenschappelijke arti-
kelen over dit onderwerp.

Wiebe Braam, AVG
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REACTIE

Downsyndroom en hypothyreoïdie: aanpassing van normaalwaarden onvoldoende onderbouwd

Inleiding
In Nederland wonen ongeveer 110.000 mensen met een ver-
standelijke beperking. Uit onderzoek blijkt dat 20-40% van
deze mensen slechthorend is.1 Slechthorendheid verslechtert
het spraakverstaan, de ruimtelijke oriëntatie en de sociale
betrokkenheid. De verstandelijke beperking resulteert in het
minder tot niet in staat zijn om dit verlies met intelligentie te
compenseren. Voor mensen met tevens een visuele beper-
king geldt dat zij slechthorendheid niet of minder kunnen
compenseren door spraak afzien. Bijkomende gezondheids-
problemen belemmeren verder de mogelijkheden van com-
penseren. 
Compenseren van gehoorverlies door middel van hoortoe-
stellen moet voor alle mensen met een verstandelijke beper-
king binnen handbereik liggen. Hoe dit echter bij deze
doelgroep systematisch, resultaatgericht en vooral praktisch
kan worden aangepakt staat nergens beschreven.

Bartiméus, een landelijke organisatie voor slechtzienden en
blinden met in Doorn een locatie voor mensen met een ver-
standelijke beperking, heeft een model ontwikkeld voor het
aanpassen van hoortoestellen en de begeleiding van de
slechthorende en zijn omgeving. 

Werkwijze
Om informatie te verkrijgen over het gehoor van de 344
cliënten van Bartiméus Doorn werd eerst, in samenwerking
met het UMC-Utrecht, de gehele populatie gescreend het
meten van oto-akoestische emissies. Bij afwijkende beoor-
deling werd het gehoor gemeten met toon- en spraakaudio-
metrie, vrije-veld-audiometrie (eventueel geconditioneerd
via de tastzin), of brainstem evoked response audiometry
(BERA) onder narcose. 

HOORTOESTELLEN VOOR SLECHTHORENDEN MET EEN (VISUELE- EN) VER-

STANDELIJKE BEPERKING: EEN PRAKTISCH MODEL

J. Kingma, R. Schelfhout, S. Damen, M. Makker, G. Kuik, B. van Zanten
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Dit resulteerde in 30% slechthorenden (103/344) met >25
dB verlies aan het beste oor.2 Er werd een team geformeerd
om de slechthorenden en de vertegenwoordigers/ begelei-
ders te kunnen adviseren en te scholen over geluid, speci-
fieke begeleiding en aanpassingen. Dit team werkt op vaste
tijden op de locatie en bestaat uit een AVG als coördinator,
een logopedist, een gezondheidszorg psycholoog, een kli-
nisch-fysicus audioloog, een audiologieassistent en een audi-
cien. 

Model
Ten aanzien van de hoortoestelaanpassing werd door trial
and error een model ontwikkeld wat uiteindelijk zeer prak-
tisch bleek te zijn. Wij menen dat dit model bruikbaar is voor
alle slechthorenden met een verstandelijke beperking, onge-
acht de woonvorm en ongeacht de bijkomende beperkingen. 
In dit model wordt een vaste route gevolgd: audiometrie,
voorlichting en scholing, indiceren van hoortoestel volgens
inclusiecriteria, formuleren van de behandeldoelen, keuze

Samenvatting
Gehoorverlies bij mensen met een verstandelijke beper-
king komt in 20-40% voor. Compensatie van dit gehoor-
verlies middels een hoortoestel is voor deze groep van
groot belang en deze aanpassing vergt een bijzondere
aanpak. In deze bijdrage beschrijven we een praktisch
getoetst model voor hoortoestelaanpassingen bij een
groep van 103 slechthorende verstandelijk gehandicap-
ten. De logopedist, audiologieassistent, audioloog, audi-
cien, arts en psycholoog werken conform dit model
samen in een gehoorteam. Het aantal succesvolle hoor-
toesteldragers is 37 en neemt nog toe. In 5 gevallen
faalde de hoortoestelaanpassing. De overgebleven 61
slechthorenden vielen vooralsnog buiten de door ons
geformuleerde inclusiecriteria. De objectieve metingen
en de positieve reacties van de slechthorenden en hun
begeleiders onderstrepen het belang van het voorschrij-
ven van hoortoestellen voor deze bijzondere groep men-
sen.



16
T A V G  2 3 ;  ( 4 )  2 0 0 5

van de hoortoestellen, afspraken over het gewenningstra-
ject, begeleiding in de woonomgeving, regelmatige controles
en evaluaties door het gehoorteam op de locatie. Een uitge-
breide motivering van dit model is te vinden in een recente
publicatie hierover.3

Bij 42 mensen werden tot nu toe hoortoestellen geïndiceerd
en, eerst op proef, aangepast. Deze aanpassing is bij 37
mensen geslaagd en bij 5 mensen mislukt. De hoortoestel-
dragers evenals diegenen die gestopt zijn, gerelateerd aan
de mate van de verstandelijke beperking en de mate van het
gehoorverlies, zijn terug te vinden in de tabel. De hoortoe-
steldragers zijn gelijkmatig over de licht-, matig- en (zeer)
ernstige verstandelijke gehandicapten verdeeld.

Van de 103 slechthorenden kregen 61 cliënten (nog) geen
indicatie voor een hoortoestel vanwege: te gering gehoor-
verlies (10 cliënten met een verlies <35 dB), te groot
gehoorverlies (16 cliënten met gehoorverlies > 90dB), een
zeer ernstige verstandelijke beperking (29 cliënten), ernstig
probleemgedrag (5 cliënten) en tactiele afweer aan de oren
(1 cliënt). Gaandeweg worden de inclusiecriteria, gesteund
door het succes, ruimer gedefinieerd en neemt het aantal
hoortoesteldragers toe. 

Ter evaluatie werd aan de cliënt gevraagd wat het effect van
de toestelaanpassing in het dagelijkse leven is. Als de cliënt
dit niet zelf kon vertellen dan deden de begeleiders dit voor
hem of haar. Letterlijke uitingen van de begeleiders waren
onder meer: “de cliënt hoort de vogels buiten, reageert op
de woonkamergeluiden, kan de geluidsbron lokaliseren,

oriënteert zich beter, reageert sneller, is minder in zichzelf
gekeerd, is alerter, praat meer, praat minder hard, articuleert
beter, vertelt nu na wat is voorgelezen, gaat meer vocalise-
ren, doet nu klappend mee met de muziekactiviteit, de
stemming is beter, voelt zich minder eenzaam, keert in zich-
zelf als het toestel defect is, wordt onrustig als het toestel
defect is, vraagt om het hoortoestel”. Het effect van de hoor-
toestelaanpassing werd tevens geobjectiveerd met vrije
veld-spraakaudiometrie met de hoortoestellen in. En daar-
naast werden zo nodig door de psycholoog met regelmaat
observatieschalen vergeleken.

Josje Kingma-Thijssen, AVG
Bartiméus 

Ruth Schelfhout, logopedist
Bartiméus,

Saskia Damen, gezondheidszorg psycholoog, 
Bartiméus

Michel Makker, audicien 
Utrecht, Laren, Amsterdam en Hilversum

Gerdie Kuik- Reijersen van Buuren, audiologieassistent
audiologisch centrum UMC-Utrecht 

Bert van Zanten, klinisch-fysicus audioloog, 
hoofd audiologisch centrum UMC-Utrecht 

Correspondentieadres
JL. Kingma-Thijssen, Bartiméus medische dienst
Arnhemse Bovenweg 3a, 3940 AB Doorn.
E-mail: j.kingma@bartiméus.nl

* licht verstandelijke beperking:
ontwikkelingsleeftijd 6-10 jaar, IQ 50-70
matig verstandelijke beperking:
ontwikkelingsleeftijd 3-6 jaar, IQ 35-50
ernstige verstandelijke beperking:
ontwikkelingsleeftijd 2-3 jaar, geschatte IQ 20-35
zeer ernstige verstandelijke beperking:
ontwikkelingsleeftijd <2 jaar, geschatte IQ <20

** indeling gehoorverlies conform de WHO richtlijnen slechthorendheid voor
kinderen

Tabel  1:
Mate van het gehoorverlies aan het beste oor bij 103 cliënten met een lichte,
matige, ernstige en zeer ernstige verstandelijke beperking. Daarbij in de licht-
grijze kolom de 37 hoortoesteldragers en de donkergrijze kolom de vijf cliënten
bij wie de hoortoestelaanpassing mislukt is.
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Video en DVD
In december 2005 zal de 15 minuten durende video en DVD
‘Hoortoestellen voor mensen met een verstandelijke beper-
king, (hoe) gaat dat’ verschijnen. Zes hoortoesteldragende
cliënten van verschillende ontwikkelingsniveaus worden in
de film gevolgd en daarbij wordt het model stapsgewijs in
beeld gebracht.

Summary
The prevalence of hearing loss in people with intellectu-
al disabilities is reported to be 20-40% in the
Netherlands. Compensation of this loss by using hearing
aids is of great importance and the fitting of the aid
demands a special approach. In this paper we describe a
practical model of hearing aid fitting for a group of 103
hearing impaired individuals with mental retardation. In
the “audition team” the speech therapist, the audiology
assistant, the audiologist, the hearing aid dispenser, the
physician and the psychologist work closely together.
The numbers of successful hearing aid users is 37 and is
still increasing. In five cases the fitting failed and was
stopped. The remaining 61 individuals didn’t yet match
the inclusion criteria. The objective measurements and
the positive reactions from the patients and there carers
underline the importance of fitting hearing aids for these
special people.

SEKS: LEUK OF LASTIG?

Mw. H. Vermolen-van Gerwen

Inleiding
Op 23 september 2005 heeft de Nederlandse Vereniging van
Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) een stu-
diedag gehouden over anticonceptie, kinderwens en ouder-
schapscompetenties van mensen met een verstandelijke
handicap. Dit naar aanleiding van het in oktober 2002 ver-
schenen advies van de Gezondheidsraad over anticonceptie
voor mensen met een verstandelijke handicap. De gezond-
heidsraad heeft in haar advies in hoofdzaak geprobeerd te
verduidelijken hoe artsen kunnen handelen als zij gecon-
fronteerd worden met een verzoek om anticonceptie voor
iemand met een verstandelijke handicap. Er ontbraken tot
dan toe concrete richtlijnen voor deze beroepsgroep. In
gezondheidsrechtelijke zin blijkt de wetgeving te kunnen vol-
doen. Deze hoeft daarom niet te worden aangepast of uitge-
breid. 
In het rapport wordt een relatie gelegd tussen anticonceptie,
kinderwens en ouderschapscompetenties. 

Het rapport 
Het rapport is genuanceerd opgesteld en richt zich voorna-
melijk op de medische, ethische en gezondheidsrechtelijke
overwegingen bij de besluitvorming op het gebied van anti-
conceptie. Het rapport beperkt anticonceptie van mensen
met een verstandelijke handicap voornamelijk tot de medi-
sche invalshoek. Dat is niet zo vreemd omdat de vraagstel-
ling aan de Gezondheidsraad ook vanuit die hoek kwam. 

In het rapport wordt benadrukt dat er nog geen goede in-
strumenten zijn om de wilsbekwaamheid van mensen met
een verstandelijke handicap goed vast te stellen. Hierdoor is
het niet goed mogelijk voor een arts om een goede inschat-
ting te maken of een verstandelijk gehandicapte mogelijk
over die competenties beschikt om zelf te kunnen beslissen
over anticonceptie en het wel of niet krijgen van kinderen.
Het rapport geeft tevens aan dat er nog onvoldoende goed
voorlichtingsmateriaal voor deze doelgroep aanwezig is
waardoor verstandelijk gehandicapten niet in staat zijn om
een afgewogen oordeel te vormen over bescherming tegen
zwangerschappen, kinderwens en ouderschap. 
Dit maakt dat er in het rapport wel op knelpunten gewezen
wordt, maar dat door het ontbreken van deze belangrijke
instrumenten er geen duidelijk advies in te lezen is.
Regelmatig lees je dat indien de omstandigheden gunstig
zijn er geen belemmeringen hoeven te bestaan.

Ontmoedigingsbeleid 
Inmiddels hebben veel partijen zich over dit onderwerp
gebogen en heeft de staatssecretaris een voorzichtig stand-
punt/conclusie uitgetrokken door een ontmoedigingsbeleid
te adviseren indien verstandelijke gehandicapten aangeven
dat zij graag kinderen zouden willen krijgen. 
In het kader van de mensenrechten, keuzevrijheid en gelij-
ke behandeling is een verbod op het krijgen van kinderen
niet mogelijk. 
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NEE, tenzij …lijkt het beleid  te gaan worden. 
Door de overheid wordt geen duidelijke onderbouwing gege-
ven voor dit standpunt. Maar de belangrijkste afweging lijkt
een financiële afweging te zijn. Bij het honoreren van een
kinderwens bij mensen met een verstandelijke handicap
blijkt er altijd sprake te zijn van veel en langdurige hulpver-
lening, die zeer kostbaar is.

Hoorzitting 
Tijdens de hoorzitting waren ook verschillende hulpverlenen-
de instanties en organisaties aanwezig. Ook een kleine
afvaardiging van de belangenbehartigerorganisaties.
Schrijnende en voorspelbare problemen kwamen naar voren.
Merkbaar was, dat bijna iedereen met dilemma’s zat. Zoals:
we zijn zo goed op weg om verstandelijk gehandicapten te
emanciperen en hun een plaats in de samenleving te geven.
We leggen sterk de nadruk op mensen met mogelijkheden
die zichtbaar aanwezig moeten worden in de maatschappij
met gelijke rechten en eigen keuzes waar we respect voor
moeten hebben. Het opleggen van beperkingen en belem-
meringen past niet in deze ontwikkeling.
Men kon ook niet om het dilemma heen, dat succesvol
ouderschap van niet verstandelijk gehandicapten ook niet
altijd het gewenste resultaat gaf. Er zijn meer kwetsbare
groepen in de samenleving waar we ons ook niet van tevo-
ren mee bemoeien als het gaat om kinderwens en ouder-
schapscompetenties. De kranten staan er vol van. Is het dan
terecht dat we verstandelijk gehandicapten wel die keuze-
vrijheid ontnemen?
Nuchterheid, idealisme en maatschappelijke correctheid
streden met elkaar in het advies aan de Gezondheidsraad.

In het definitieve rapport ziet men niet veel terug van deze
discussie en dat kan de Raad niet kwalijk worden genomen.
Men bracht geen duidelijk en eensluidend standpunt naar
voren. Leeftijd van de aanwezigen, niveau van handicap van
het kind, geloofsovertuiging en de woonsituatie maakten dat
er vanuit heel verschillende invalshoeken naar anticonceptie,
kinderwens en ouderschap werd gekeken. Niet dat de aan-
wezigen niet konden vaststellen dat het voor verstandelijk
gehandicapten heel moeilijk tot niet mogelijk was om zelf-
standig het ontwikkelingsniveau te halen om verantwoorde
ouderschapscompetenties te ontwikkelen. Daar was men het
wel over eens. Maar waarom we invloed mogen hebben op
een mogelijke kinderwens van verstandelijk gehandicapten
en van andere doelgroepen niet, dat was het dilemma. Door
wie moest of mocht dit dilemma dan bespreekbaar gemaakt
worden?
Als je seksualiteit uitsluitend voorbehouden acht tussen man
en vrouw binnen een huwelijk en gericht op voortplanting, is
anticonceptie voor je verstandelijk gehandicapte kind niet
aan de orde. Hebben ouders meer liberale opvattingen dan
kunnen er veel meer motieven zijn om tot anticonceptie over
te gaan. Bescherming van kwetsbare en gemakkelijk beïn-
vloedbare mensen speelt dan een belangrijke rol. 

Kinderwens 
Slechts voor een kleine groep verstandelijk gehandicapten
speelt de kinderwens. Bij zwakfunctionerenden en psychia-
trische patiënten zal dit aantal groter zijn. In het rapport
richt men zich echter op de traceerbare groep verstandelijk
gehandicapten. Omdat zij geregistreerd zijn en hun proble-
men meestal voorspelbaar zijn, kunnen wij sturen en ingrij-
pen. De vraag is waarom bij hen wel en bij andere kwetsbare
groepen niet. Welke beschermende plicht hebben wij bij het
voorkomen van problemen van verstandelijke gehandicap-
ten? En wiens problemen zijn of worden het? Van de ver-
standelijk gehandicapten? Die kan ze niet oplossen. Van de
samenleving? Dat gaat de maatschappij veel geld kosten.
Van de arts die het advies moet geven over anticonceptie of
van de ouders/familie van mensen met een verstandelijke
handicap? 
Kleine kinderen bescherm je door ze beperkingen op te leg-
gen en naar mate zij meer verantwoordelijkheid zelf kunnen
dragen worden de beschermingen minder. Is hier een paral-
lel te trekken met verstandelijk gehandicapten? Wat mij
betreft wel. Als ik van te voren de kennis heb en een inschat-
ting kan maken dat door een gebrek aan competenties geen
verantwoordelijkheid genomen kan worden, vind ik dat wij
de plicht hebben om beslissingen te nemen die de verstan-
delijk gehandicapte zelf niet kan maken, door de aard van de
handicap. Dit geldt voor mij ook voor anticonceptie en kin-
derwens.

Falend ouderschap
Een van de belangrijke conclusies in het rapport is dat voor
het voorkómen van problemen voor kinderen in een gezin
door ‘falend ouderschap’ in ieder geval twee belangrijke fac-
toren aan te wijzen zijn. De eerste is het hebben van een
sociaal netwerk rondom de ouders met een verstandelijke
handicap, waarbij vooral wederzijdse familie een grote rol
kan spelen. De tweede cruciale factor is goed lopende hulp-
verlening in het gezin. Hulpverlening die het vertrouwen
geniet van de ouders, die goed is gecoördineerd en vooral
ook voldoende aanwezig is. Er is een klein onderzoek gedaan
waarin kon worden geconstateerd dat er een mogelijk suc-
ces tot verantwoord ouderschap kan zijn indien een welwil-
lend sociaal netwerk hier volledig verantwoordelijk voor wil
en kan zijn. Het lijkt net alsof de Gezondheidsraad deze
unieke succesverhalen als uitgangspunt neemt en daar een
algemeen advies aan ophangt. De veel meer voorkomende
problemen worden in het rapport onvoldoende bellicht. 

Zelfoverschatting
De Gezondheidsraad wijst er in haar rapport wel op dat,
indien er een te grote nadruk wordt gelegd op de eigen ver-
antwoordelijkheidsmogelijkheden van mensen met een ver-
standelijke handicap, er een gevaar kan ontstaan van
verwaarlozende overschatting. Hierdoor zouden door hen
besluiten genomen kunnen worden waar ze de gevolgen
onvoldoende van kunnen overzien.
Wij betreuren het, dat het sociale netwerk geen prominente
plaats heeft gekregen in het rapport, omdat bij falende anti-
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conceptie het wel het sociale netwerk – in deze de
ouders/familie – is die met de brokstukken zit. In de marge
van het rapport wordt dit als redelijk vanzelfsprekend aan-
genomen. 

Sociaal netwerk
Juist door deze vaststelling zijn wij van mening dat
ouders/familie een veel prominentere plaats zouden hebben
moeten krijgen in het rapport. Hun mening, hun mogelijkhe-
den en hun onzekerheden had als uitgangspunt genomen
moeten worden bij het bepalen van verantwoorde voorbe-
hoedsmiddelen. Zij zijn de blijvende en continue factor waar-
op mensen met een verstandelijke handicap moeten kunnen
rekenen en terugvallen bij problemen. Anders komt het
sociale netwerk voor voldongen feiten te staan en kijken de
professionals er raar van op als deze verantwoordelijkheid
niet door hen kan worden opgepakt.
Verstandelijk gehandicapten zijn mensen met mogelijkhe-
den, maar ook mensen waarvan we van te voren weten dat
er beperkingen zijn. Het zijn in eerste instantie kwetsbare
mensen die door de aard van hun handicap moeite hebben
verantwoorde afwegingen te maken voor keuzes die conse-
quenties hebben voor hun verdere toekomst. 

Algemeen standpunt FvO
De Federatie van Ouderverenigingen (FvO) heeft in een reac-
tie op het rapport onder meer gewezen op gelijke kansen en
gelijke behandeling van mensen met een verstandelijke han-
dicap. Mensen met een verstandelijke handicap dienen de
mogelijkheid te krijgen om hun eigen seksualiteit op een
verantwoorde wijze te ontplooien. Zij dienen zoveel mogelijk
te kunnen besluiten over hun eigen anticonceptie. Indien
nodig moeten zij hierin worden bijgestaan door hun ouders
en verwanten.
Een heleboel ouders zijn het niet eens met deze reactie. 
Het sociale netwerk van ouders en familie moet van meet af
aan betrokken worden bij deze belangrijke beslissing en niet
pas in beeld komen als de professionals – waaronder de arts
– de afwegingen maakt over anticonceptie, kinderwens en
verantwoord ouderschap. Dus verstandelijk gehandicapten
moeten niet indien nodig worden bijgestaan door ouders en
familie bij deze belangrijke beslissing, maar altijd, omdat de
gevolgen bij falende anticonceptie hen direct raakt.

Bescherming tegen zwangerschap
Anticonceptie is in eerste instantie gericht op het voorkomen
van zwangerschappen. Het meest ideale is als dit een wel-
overwogen keuze kan zijn die een verstandelijk gehandicap-
te samen met zijn ouders/familie bijtijds kan maken. In de
praktijk komen we echter ook tegen dat we ongewild – door
het ontbreken van anticonceptie of falende anticonceptie –
geconfronteerd worden met verstandelijke gehandicapte
vrouwen die zwanger zijn. De oorzaken zijn divers. Het tries-
te verschijnsel van seksueel misbruik bij zeer kwetsbare
groepen komt helaas ook in onze doelgroep regelmatig voor

en beperkt zich niet alleen tot verstandelijk gehandicapten
die zelf tot seksuele gevoelens en handelingen instaat zijn.
Ook ernstige verstandelijk gehandicapte vrouwen kunnen
ongewild zwanger worden als zij geen anticonceptie gebrui-
ken. Ouders en zorgorganisatie mogen hier de ogen niet
voor sluiten. Men hoort nog te vaak dat ernstig verstandelijk
gehandicapte vrouwen niet beschermd worden tegen onge-
wenste zwangerschappen. Het argument is – ook van ouders
– dat de verstandelijk gehandicapte niet zwanger kan wor-
den omdat het ontwikkelingsniveau te laag is. Ook zorgor-
ganisaties en medewerkers zeggen dat dit bij hen niet kan
gebeuren. Helaas is de maatschappij niet zo ideaal als wij
zouden willen. 

Het rapport stelt de arts centraal rond de besluitvorming
over anticonceptie. Dat is te billijken als het de medische
aspecten van anticonceptie betreft. 
Toch heeft een bredere benadering de voorkeur gezien de
sociale context en de gevolgen. 

Aanbevelingen: 
• Elke zorgorganisatie moet een uitgeschreven beleid

hebben voor seksualiteit en anticonceptie.
• Dit beleid moet in nauw overleg met cliëntenvertegen-

woordigers tot stand zijn gekomen.
• Dit beleid moet bekend zijn bij ouders, cliënten, profes-

sionals en medewerkers.
• Dit beleid dient als uitgangspunt van handelen, ook voor

de arts.
• Op basis van het vastgestelde algemene beleid moet in

elk individueel zorgplan van de cliënten de seksuele
ontwikkeling en anticonceptie beschreven staan en steeds
worden geëvalueerd.

• Hierbij zijn de cliënt en ouders/familie altijd betrokken.
Gezien de consequenties voor ouders/familie hebben zij
een zwaarwegende stem in het bepalen van de anticon-
ceptie.

• Indien er toch sprake is van zwangerschap, zullen ou-
ders/familie betrokken moeten worden bij de vraag (als
de duur van de zwangerschap dit mogelijk maakt) of de
zwangerschap kan worden voortgezet of dat er een abor-
tus provocatus moet worden uitgevoerd.

• Als er sprake is van de geboorte van een kind moet een
afzonderlijke instantie de belangen van het kind bewaken.

• Er moet begrijpelijk voorlichtingsmateriaal komen over
seksualiteit en anticonceptie van mensen met een ver-
standelijke handicap, zowel voor de verstandelijk gehan-
dicapten zelf als voor ouders/familie.

Ik hoop, dat de aanbevelingen ter harte worden genomen,
want over dit belangrijke onderwerp moet altijd gesproken
worden omdat de gevolgen zo ingrijpend kunnen zijn voor
ouders/familie. De oma die verzucht dat zij heeft gehoopt nu
eindelijk wat meer te genieten van haar vrijheid, is die vrij-
heid ontnomen. Niet omdat ze niet zielsveel van haar klein-
dochtertje houdt, maar omdat er bij haar geen sprake was
van keuzevrijheid en gelijke rechten. Zij werd geconfron-
teerd met de gevolgen van de beperkte competenties van
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haar dochter en had geen andere keuze, dan zorg te dragen
voor haar kleindochter.

Henny Vermolen – van Gerwen
Ouder en lid commissie ethische aangelegenheden NVAVG

EEN SEKSUEEL VORMINGSPROGRAMMA VOOR ZWAKBEGAAFDE PLEGERS

VAN ZEDENDELICTEN

Drs. B. ten Hag, psychotherapeut

Inleiding
In het midden van de jaren 90 van de vorige eeuw werd een
groeiend aantal zwakbegaafde plegers van zedendelicten
doorverwezen naar De Waag, polikliniek voor forensische
ambulante psychotherapie. Vanwege hun intellectuele
beperkingen konden zij niet profiteren van het behandelaan-
bod. Ook konden ze niet terecht in de zwakzinnigenzorg
omdat daarvoor hun verstandelijk niveau te hoog was. Zij
vielen tussen wal en schip. Daartoe is voor zwakbegaafde
plegers van zedendelicten met een IQ tussen de 70 en de 90
een apart behandelprogramma opgezet.1

Bijna 10 jaar later blijkt dat het gemiddelde IQ van de
behandelde deelnemers 80 is, met een spreiding van 
62 – 95.2 Volgens de DSM-IV classificatie3 is eenderde deel
van de deelnemers licht verstandelijk gehandicapt en twee-
derde deel zwakbegaafd. Deze verdeling komt redelijk over-
een wat in de literatuur over behandelprogramma’s wordt
gevonden.4, 5, 6 Onze ervaring is dat ons behandelprogramma
minder geschikt is voor deelnemers met een IQ onder de 60.
Ook is het voor ons belangrijk het behandelaanbod bestemd
te houden voor de zwakbegaafden omdat juist voor deze
groep weinig behandelmogelijkheden zijn.
De behandeling is intensief opgezet. De cliënten worden in
een groep behandeld. De groep komt drie dagdelen per week
bijeen en het programma is gericht op terugvalpreventie en
het versterken van de sociale competentie. Verbale behan-
delonderdelen worden afgewisseld met non-verbale onder-
delen als sport, hobbyontwikkeling en theater/drama.
Binnen het behandelprogramma is voor het onderdeel sek-
suele vorming een belangrijke plaats ingeruimd.7

Weinig verschillen in seksueel gedrag tussen perso-
nen met en zonder verstandelijke beperking
Nader bekeken lijken de verschillen in seksueel gedrag tus-
sen personen met en zonder verstandelijke handicap niet zo
groot te zijn. Bij beide groepen is de seksuele drijfveer even
sterk, al zijn er individuele verschillen waarbij de een sterker
seksueel gemotiveerd is dan de ander. Bij beperkte moge-
lijkheden tot seksueel contact gaan uit beide groepen som-

migen over tot andere vormen van seks, zoals homoseksu-
ele contacten ondanks een heterofiele voorkeur. Onder per-
sonen met en zonder verstandelijke handicap schort het aan
optimale seksuele voorlichting met name op het gebied van
gevoelens. Seksuele kennis schiet nogal eens tekort.
Ondanks voldoende kennis, komt onveilig vrijen voor zowel
onder de normaal begaafden als onder de verstandelijk
gehandicapten. Voor beide groepen geldt dat zij die een sek-
sueel probleem hebben tevens een tekort aan sociale vaar-
digheden hebben. Voor de behandeling van dergelijke
problemen is het vertrouwen op de interne controle naïef en
onvoldoende en is externe supervisie noodzakelijk.
Samengevat lijken de verschillen dus niet zo groot. De prak-
tijk is wel dat er veel discussie is over seksualiteit bij perso-
nen met een verstandelijke handicap en dat er soms sprake
is van ongelijke bejegening: lang niet altijd worden verstan-
delijk gehandicapten verantwoordelijk gehouden voor hun
seksueel ongepaste gedrag. Het gedrag wordt door de vin-
gers gezien, maar soms – bij herhaald gedrag – is de maat
vol, wordt er extreem gestraft en is de mogelijkheid tot
rehabilitatie gering.
Uitgangspunt van de behandeling op De Waag is dat perso-
nen met een verstandelijke beperking een normaal leven
dienen te kunnen leiden waarin zij recht hebben op ont-
plooiing op seksueel vlak. Ze hebben normale verlangens
naar vriendschap, intimiteit en seksuele relaties, maar ze
missen daartoe wel bepaalde vaardigheden. Ook hebben ze
onvoldoende mogelijkheden voor verkennen en experimen-
teren. De individuele doelen zijn echter gevarieerd: bij ieder-
een is het streven de eigen seksualiteit te (her)waarderen.
Sommigen hebben het vermogen een liefdesrelatie aan te
gaan, anderen dienen eerder geholpen te worden vriend-
schappen op te bouwen en plezierige contacten in de vrij-
etijdssfeer te ontwikkelen. Aan seks zijn in de loop der tijd
vele behoeftes opgehangen (behoefte aan vriendschap,
behoefte om je als man te bewijzen, middel om troost te vin-
den) die ook op andere manieren vervuld zouden kunnen
worden.
Voorwaarde voor een gesprek over een seksualiteit met per-
sonen met een verstandelijke beperking is dat het gesprek
op hun niveau moet zijn en dat zij verantwoordelijk gehou-
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den kunnen worden voor hun gedrag. Veel van onze cliënten
kunnen wel veranderen, maar ze zijn niet gewend te veran-
deren en ze hebben dat niet geleerd. Zij zijn echter in staat
(gedeeltelijk) controle te kunnen krijgen over hun seksuele
problemen en zij kunnen aan hun leven nieuwe vormen
geven. De huidige tijd is sterk op seks gericht. Mensen zon-
der verstandelijke beperking hebben al de nodige moeite om
daarmee om te gaan. Iemand met een verstandelijke handi-
cap leeft niet op een eiland en maakt de seksuele overvloed
mee. Ook een afdeling voor verstandelijk gehandicapten kan
zich niet isoleren van de huidige samenleving. Seks door-
dringt alle aspecten van het leven en is alom aanwezig.
Zwakbegaafden kunnen met computers omgaan en hebben
toegang tot internet. Ze vinden daar niet alleen grote hoe-
veelheden porno, maar ze kunnen ook chatten en seksuele
contacten aangaan waar ze niet altijd gelukkiger van wor-
den.

Seksueel misbruik
Een van de helderste definities van normaal seksueel gedrag
tussen twee mensen is door Gijs et al.8 geformuleerd: nor-
maal seksueel gedrag is seksueel contact tussen twee per-
sonen die tot onderlinge consensus in staat worden geacht.
Het gaat dus om seks binnen een gelijkwaardige relatie.
Andere vormen van seks zijn problematisch omdat de con-
tacten niet gelijkwaardig zijn, omdat ze niet op een relatie
gericht zijn (parafiele en non-parafiele seksualiteit) of omdat
ze het seksuele contact afdwingen. Zie figuur 1.

In een aantal gevallen hebben zwakbegaafde personen pro-
blemen om in te zien dat hun seksuele contacten ongelijk-
waardig zijn. Door hun gebrekkige sociaal-emotionele
ontwikkeling voelen sommigen zich thuis bij kinderen en vin-
den zij gemakkelijk contact. Zij die in tehuizen wonen klop-
pen voor hun seksuele behoeften soms aan bij personen die
meer verstandelijk gehandicapt zijn dan zij zelf. Zij denken
consensus te hebben en zij zijn onvoldoende in staat in te
zien dat kinderen en personen met een grotere verstandelij-
ke handicap geen consensus kunnen bieden.
Bij problematisch seksueel gedrag is het daarom belangrijk
de functie van dat gedrag op te sporen. Seks met een kind
hoeft niet in te houden dat iemand een pedofiele belangstel-
ling heeft. Exhibitionisme door iemand met een verstandelij-

ke beperking kan een parafilie zijn, maar ook een (ongepas-
te) poging tot seksueel contact. Seksueel ongepast gedrag
kan eerder gedrag zijn uit onvermogen, dan deviant gedrag.
Dergelijk gedrag is te karakteriseren als schijndeviatie. Dat
betekent niet dat er niet ingegrepen dient te worden. Voor
het slachtoffer maakt het niet uit welke functie het seksuele
gedrag voor de dader heeft. Voor de dader kan het onge-
paste gedrag een sterk bekrachtigend patroon worden waar-
door het moeilijker te behandelen is. Het seksuele gedrag
heeft niet altijd een seksuele functie. Het kan zijn om aan-
dacht te trekken of om troost te zoeken, of anderszins. Bij
de behandeling is het dan van belang nieuw of ander gedrag
aan te leren met dezelfde functie. 
De conclusie luidt dat bij seksueel problematisch gedrag de
vraag onderzocht moet worden of het gedrag te maken heeft
met een afwijkende seksuele voorkeur of met hyperseksuali-
teit, of dat het meer begrepen moet worden als het hebben
van onvoldoende mogelijkheden om normale gelijkwaardige
contacten aan te gaan.

Een aantal specifieke kenmerken zijn verder van belang om
de seksuele problematiek goed in kaart te brengen.
• Onjuiste kennis

Omdat seksuele voorlichting vaak niet goed begrepen is
of onthouden wordt, zijn zwakbegaafden kwetsbaar voor
de misleiding in porno waar ook zij vrijelijk toegang toe
hebben.

• Gebrek aan ervaring
Sommigen hebben slechts seksuele ervaring opgedaan,
hetzij door zelf seksueel misbruikt te zijn, hetzij door
anderen te misbruiken. Een klein aantal heeft zelfs geen
ervaring met eigen seksualiteit in de vorm van masturbe-
ren.

• Onjuiste vertaling van gedrag van kinderen
Lichamelijk gedrag van kinderen wordt gemakkelijk
gezien als seksueel gedrag en kinderen worden als seksu-
eel verleidelijk gezien.

• Gebrek aan leeftijdsadequaat gedrag
Vaardigheden als contact maken, flirten, herkennen van
grenzen van zowel zichzelf als van anderen en omgaan
met afwijzing zijn gebrekkig.

• Gebrekkige impulscontrole
Lust kan op volwassen lichamelijke wijze beleefd worden,
terwijl de emotionele ontwikkeling daarbij achterblijft.

Figuur 1:
vormen van problematisch seksueel gedrag.
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Door deze scheefgroei is het gevaar dat zij zich niet aan-
gepast gedragen, maar eerder driftmatig en ongeremd.

• Geen seksuele voorkeur
Het seksueel ongepaste gedrag of het seksuele delict is
vaak louter seksueel gemotiveerd en niet gericht op een
specifieke seksuele voorkeur. De meeste zwakbegaafden
hebben seks met zowel jongens als meisjes en met zowel
kinderen als volwassenen. Het is hun in de eerste plaats
om seks te doen. 

Het seksuele vormingsprogramma
In de loop der jaren is het voorlichtingsprogramma uitge-
groeid tot een vormingsprogramma waarin meer ruimte
gereserveerd is voor seksualiteitsbeleving en voor de pro-
blematische kanten daarvan. Het programma heet ´Echte
Seks`9 en omvat drie delen:

1. seksuele voorlichting
Vrijuit praten over seks heeft een aanloop nodig. Vereist is
een helder, duidelijk en fatsoenlijk taalgebruik. De woorden-
schat van de cliënten bestaat vaak uit niet begrepen ´dok-
terswoorden´ en pornotaal. Een fatsoenlijk taalgebruik is
belangrijk in het leren respecteren van elkaar. Tevens wordt
het begrip seksualiteit verbreed tot vier terreinen: lichaam,
liefde, lust en legaal (wat wel en niet mag). Deze verbreding
komt voortdurend in het programma terug, onder meer om
de mogelijke overaccentuering van de lustkant te reduceren.
In het specifieke voorlichtingsgedeelte wordt de basiskennis
uitgelegd waarbij vooral aandacht gegeven wordt aan onjuis-
te informatie en mythevorming zoals de grootte van een pie-
mel en de hoeveelheid sperma en het gebrek aan informatie
over het vrouwelijk lichaam.

2. seksuele vorming
Er is veel seksuele nood onder personen met een verstande-
lijke handicap. Centraal in dit tweede deel staat het bevor-
deren van een gezonde seksuele ontwikkeling. Besproken
wordt hoe iemand met zijn eigen seksualiteit en met de sek-
sualiteit van een ander omgaat. Deze benadering staat
enigszins haaks op het terugvalpreventiemodel, het behan-
delingsmodel van voorkeur bij de behandeling van plegers
van zedendelicten. Binnen het terugvalpreventiemodel wor-
den de risicofactoren die tot de delicten hebben geleid opge-
spoord en gewijzigd. Het model is in wezen een negatieve
benadering, die eerder gericht is op het vermijden van de
risicovolle factoren en niet op het ontwikkelen van adequaat
en gezond gedrag. 
In het deel seksuele vorming wordt aandacht besteed aan
voorbehoedmiddelen om ongewenste zwangerschappen en
seksuele overdraagbare aandoeningen te voorkomen.
Vanwege de seksuele nood lijkt seks met zijn tweeën sterk
geïdealiseerd te worden ten koste van seks in je eentje.
Belemmeringen rond masturberen worden besproken. Ruim
aandacht krijgt de kijk op het eigen lijf. Zie figuur 2.

Belangrijke vragen zijn hoe iemand tegen zichzelf en de
ander aankijkt en hoe zijn zelfverzorging is. Een goede zelf-
verzorging is een voorwaarde om contacten met anderen te
kunnen onderhouden. Bij het onderdeel ´Seks met zijn
tweeën´ is instemming het belangrijkste thema en luidt het
motto dat seks plezier voor twee moet zijn. Aan de hand van
hun seksueel ongepaste gedrag wordt het contrast vergroot
zodat de cliënten in kunnen zien dat zij vooral met eigen ple-
zier bezig waren. Het probleem blijft dat voor de meeste van
onze cliënten de mogelijkheid om relaties aan te gaan
beperkt is. Meer vorderingen zijn te maken met het beter
leren omgaan met anderen, waardoor zij gemakkelijker
vrienden zouden kunnen maken. 

3. seksuele ontwikkeling
In het laatste deel wordt geïnventariseerd hoe het op het
gebied van seksualiteit is mis gegaan en hoe het gedrag bij-
gesteld kan worden. Dat kan variëren van minder met seks
bezig zijn, eventueel met behulp van (lustremmende) medi-
catie, het corrigeren van onjuiste attitudes, tot het analyse-
ren van de stappen die gezet zijn om de ander tot seks te
krijgen. 
Uitgelegd wordt wat seksuele prikkels zijn, in hoeverre je er
mee wordt omgeven en hoe sterk je ze opzoekt. Voor- en
nadelen van porno worden besproken. Een belangrijk onder-
deel is het wijzigen van onjuiste attitudes en verkeerde
ideeën over seks en relaties. Lang niet altijd lukt het om hen
de onjuistheid van een idee te laten inzien. Sommige cliën-
ten blijven vinden dat kinderen volwassenen seksueel uitda-
gen. In die gevallen worden motto´s gepresenteerd die
iemand moeten afhouden van het plegen van delicten, bij-
voorbeeld: ´Seksueel misbruik van kinderen: goedkope seks
voor de dader, dure gevolgen voor het kind´.
In de behandeling van plegers van zedendelicten is het van-
zelfsprekend dat de norm duidelijk gesteld wordt. Dat geldt
beslist ook voor zwakbegaafde plegers. Niet bij ieder van hen
is duidelijk dat bepaalde vormen van seks bij bepaalde groe-
pen niet mogen. Uitleg daarover is noodzakelijk. Ook wordt
met hen uitgezocht welke strategieën zij gebruikt hebben om

Figuur 2:
kijk op eigen lijf.
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het slachtoffer zo ver te krijgen. Net als bij de onjuiste atti-
tudes is het niet altijd mogelijk het zelfinzicht zodanig te ver-
groten dat de kans op nieuwe delicten afneemt. Dat
betekent niet dat je niets kunt doen. De meeste cliënten zijn
van goede wil en zij wensen zich te houden aan de norm.
Ook helpt het als je de voor hen negatieve gevolgen zoals
´gevangenis´ of ´je moeder verdriet doen´ zo sterk moge-
lijk maakt.

Aanbevelingen
Met enige bescheidenheid vanwege mijn beperkte ervaring-
en met licht verstandelijk gehandicapten in tehuizen kom ik
op drie aanbevelingen: blijvende aandacht voor seksuele
voorlichting en vorming, het in goede banen leiden van
ongepast seksueel gedrag en het therapeutisch intervenië-
ren bij hardnekkig seksueel probleemgedrag. 
• Seksuele voorlichting en vorming zijn geen eenmalige

activiteiten maar dienen blijvend herhaald te worden. Er
is behoefte aan ruimte om ervaringen op relationeel en
seksueel gebied uit te wisselen. Begeleiding blijft ook
gewenst, zeker wanneer twee mensen een relatie aan-
gaan. Ook is er behoefte aan activiteiten, waarin mensen
op hun niveau elkaar gezellig kunnen ontmoeten.

• Het is zaak niet in de kramp te schieten bij seksueel
ongepast gedrag.  Nodig is alle rust te nemen om goed in
kaart te brengen, wat er is gebeurd. Vervolgens moet
goed bijgehouden hoe het probleem wordt behandeld en
of het heeft geholpen. Bij een volgend incident kan dan
bekeken worden in hoeverre de behandellijn voortgezet of
gewijzigd moet worden. Deze aanpak verdient de
voorkeur boven het voorthobbelen van incident naar inci-
dent. Een goed gedocumenteerde geschiedenis van
iemands seksueel ongepast gedrag is noodzakelijk voor
effectieve behandelinterventies. Het is van belang het
dagelijkse leven voor iedereen veilig te houden, niet
alleen voor het slachtoffer maar ook voor de dader. Het is
niet goed een dader bloot te stellen aan voor hem niet
controleerbare situaties, wanneer hij bijvoorbeeld zonder
supervisie in contact kan blijven met het slachtoffer.

• Bij herhaald seksueel ongepast gedrag kan therapeutis-
che interventie overwogen worden, waarbij soms iemand
naar een (poli)kliniek doorverwezen moet worden. De
therapeutische interventies die momenteel gangbaar zijn,
zijn probleemoplossingvaardigheden (het leren van alter-
natieve oplossingen, leren uitstellen), seksuele zelfregu-
lering; delictanalyse en terugvalpreventie en sociale
vaardigheden.

Drs. B. ten Hag, psychotherapeut 
De Waag, Centrum voor ambulante forensische psychiatrie
van de Dr. Henri van der Hoevenstichting. 
Postbus 1362, 3500 BJ Utrecht.
E-mail: info@dewaag-utrecht.nl

Gepresenteerd in de Workshop op de studiedag van de
NVAVG: Seksualiteit bij mensen met een verstandelijke han-
dicap: aandachtspunten voor artsen. September 2005

Tekening: Martijn Nieuwenhuisen
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Overzichtsschema Tuberculosepreventie
Hieronder het overzichtsschema, dat bij het artikel in het
TAVG 23; (3) 2005, pag. 24 over tuberculosepreventie is
weggevallen.

Preventieve maatregelen tuberculose

Primaire preventie

Secundaire preventie
Bij een opgespoorde besmettelijke patiënt met tuberculose

Adviezen voor reizigers naar endemische gebieden

Commissie  Infectieziekten

VVaann  ddee  CCoommmmiissssiieess
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Het Internet bevat een eldorado aan medische informatie
over ons vakgebied. Ik maak er dagelijks gebruik van. In
deze rubriek wil ik laten zien op welke plaatsen ik vaak infor-
matie ophaal. 
Deze keer gaat het over de Amerikaanse site
‘Developmental disabilities: resources for healthcare
providers’ die, zoals de naam al aangeeft, informatie biedt
voor werkers in de gezondheidszorg voor mensen met een
verstandelijke beperking.

http://www.ddhealthinfo.org/

Onder de button ‘Medical Care Information’ wordt uitgebrei-
de informatie gegeven over een 32-tal syndromen en over
een 19-tal klinische situaties. De informatie die geboden
wordt is voor de AVG zeer informatief en praktisch gericht.
Het heeft soms zelfs de indruk van een ‘AVG-standaard’.

De volgende syndromen worden behandeld:

Angelman Syndrome 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
Autism 
Cerebral Palsy 
Congenital Hydrocephalus 
Congenital Hypothyroidism 
Congenital Rubella Syndrome 
Cornelia de Lange Syndrome 
Down Syndrome 
Duchenne Dystrophy 
Epilepsy 
Fetal Alcohol Syndrome 
Fragile X Syndrome 
Klinefelter (XXY) Syndrome 
Landau-Kleffner Syndrome/Acquired Epileptic Aphasia 
Mental Retardation with Unknown Etiology 
Myotonic Dystrophy 
Neurofibromatosis Type 1 
Noonan Syndrome 
Pediatric Traumatic Brain Injury 
Phenylketonuria 
Prader-Willi Syndrome 
Rett Syndrome 

Smith-Magenis Syndrome 
Spina Bifida 
Status Epilepticus 
Trisomy 18 (Edwards Syndrome) 
Tuberous Sclerosis 
Turner Syndrome 
Velocardiofacial Syndrome 
Williams Syndrome 
XYY Syndrome

En de volgende klinische problemen worden behandeld:

Aggression and Self-Injurious Behavior (SIB) 
Anxiety Disorders 
Aspiration 
Chronic Constipation 
Dental Care 
Early Identification of Developmental Delay and Disability 
Early Intervention of Delay and Disability 
Feeding Disorders 
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) 
Gastrointestinal Disorders 
Mood Disorders (Depression and Bipolar Disorder) 
Nonverbal Patients 
Office Behavior and Noncompliance 
Post Traumatic Stress Disorder and Abuse 
Psychiatric Co-morbidity 
Schizophrenia and Other Psychoses 
Sexuality and Reproductive Health 
Tardive Dyskinesia 
Urinary Tract Infection (Cystitis)

Op basis van de hier geboden informatie zouden vanuit onze
vereniging, uiteraard aangepast aan onze eigen inzichten, op
eenvoudige manier richtlijnen gemaakt kunnen worden.

correspondentieadres:
W. Braam, AVG
‘s Heeren Loo Midden-Nederland
postbus 75, 6710 BB EDE
telefoon: 0318-593562; email: Wiebe.Braam@sheerenloo.nl

alle links staan op: http://home.planet.nl/~braam/links.html

BBooeekkbbeesspprreekkiinnggeenn

Verstandelijk beperkt en epilepsie;
informatie voor ouders en zorgverleners.
Uitgave Nationaal Epilepsie Fonds, Houten
Geheel herziene druk, juli 2005

Dit boekje is tot stand gekomen met medewerking van:
drs. H. Jansen, neuroloog, Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland (SEIN)

R.J. Klahn, ambulant epilepsieverpleegkundige, Stichting
Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
drs. M. Veendrick, AVG, epilepsiecentrum Kempenhaeghe.

Het Nationaal Epilepsie Fonds komt met een nieuwe uitgave
van haar op ouders en zorgverleners gerichte boekje, dat
voorheen ‘Epilepsie bij verstandelijk gehandicapten’ heette.

WWiieebbee’’ss  WWeebb  WWiijjzzeerr
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Het boekje is inderdaad geheel herzien. De lay-out is opge-
frist en de tekst feitelijk geheel nieuw.
Het boekje is nog steeds heel bruikbaar om ouders en
groepsleiding voorlichting te geven over epilepsie. 
Het is een compleet boekje; het vertelt eigenlijk alles wat er
te vertellen is. Hoofdstukken als Soorten aanvallen,
Epilepsiesyndromen, Onderzoek en diagnose, Behandeling
en Anti-epileptica en hun eigenschapppen, bevatten erg veel
informatie. De kwaliteit volledigheid is hier naar mijn mening
ook een valkuil: het lijkt me voor groepsleiding en ouders
moeilijk, om de informatie die hun bewoner of kind betreft,
in zulke hoofdstukken terug te vinden. Het lijkt me daarom
verstandig hen op weg te helpen als je hen als arts op dit
boekje wijst.

De hoofdstukken Eerste hulp bij aanvallen en Epilepsie in het
dagelijks leven zijn praktisch gericht en naar mijn mening
erg nuttig. Ook hier blijken de auteurs graag volledig te
informeren; hoeveel verstandelijk gehandicapten zullen baat
hebben bij de verstrekte informatie over autorijden en rijbe-
wijs? 
Dit is een nuttig boekje voor ouders en groepsleiding. Ze zul-
len zich er zekerder door voelen in het omgaan met de epi-
lepsie van hun kind of zorggebruiker. Door het handzame
register zullen ze er ook gemakkelijk dingen in op kunnen
zoeken. 

Koos de Geest, AVG.

Joe Speedboot
Tommy Wieringa
De Bezige Bij, 2005 

‘Het is een warm voorjaar, in de klas bidden ze voor me
omdat ik al meer dan tweehonderd dagen van de wereld
ben. Ik heb doorligplekken over mijn hele lichaam en een
condoomkatheter om mijn fluit.’
Hoewel deze eerste zin anders doet vermoeden is dit het
begin van een vrolijk en spannend jongensboek, waarin de
aan zijn rolstoel gekluisterde verteller, Frans, geheel in de
ban raakt van Joe Speedboot, een nieuwkomer in het dorp,
die er als een donderslag inrolt. Ze beleven prachtige,
vreemde avonturen, die door de schrijver heel vanzelfspre-
kend worden verteld. 

Wat fascineert mij zo in dit boek?
Is het de spastische verteller die niet kan praten en dus alles
maar gaat opschrijven? Is het zijn laconieke houding die ner-
gens zielig is? “Ik houd niet van geduwd worden maar laat
maar.” Of “er loopt een guts kwijl uit mijn mond als ik naar
hem opkijk. Liters heb ik van dat spul. Ik kan er goudvissen
in houden.” Ik ken geen enkel boek met een spastische
hoofdpersoon en ik moet denken aan een conversatie met
een vriend ongeveer dertig jaar geleden die mij opgetogen
vertelde dat hij een prachtig boek had gelezen waarin de
hoofdpersoon een hazenlip had. (J.M.Coetzee; Wereld &
wandel van Michael K.) Deze vriend die de eerste zeven jaar
van zijn leven zwijgend had doorgebracht door de aangebo-
ren schisis, in die tijd nog niet vroeg operabel, had een mak-
ker gevonden die hem begreep. 

Is het waar dat de emotionele impact van fictie vaak groter
is dan die van de werkelijkheid, zoals Frans Meulenberg stel-
de in zijn inleiding op de colleges literatuur en geneeskunde?
Waarin schuilt de grote kracht van de verbeelding?
Patricia de Martelaere constateert dat ontsnapping onmoge-
lijk is uit de besloten wereld van fictie waardoor de identifi-
catie totaal is. In de werkelijkheid ontbreekt deze eis tot
identificatie en leert de arts de balans tussen distantie en
betrokkenheid te bewaken. De denkwereld van iemand met
een verworven hersenletsel die niet in staat is te praten zal
voor de arts meestal een gesloten wereld blijven. Voel ik me
daarom door dit boek zo aangesproken? 
Frans leidt in het dorp een normaal leven zonder dokters en
begeleiders. Toch moet ook hij na het behalen van het eind-
examen oude kranten op gaan halen terwijl zijn vrienden
gaan studeren. “Zo had Pa het bedacht: ik zou de deuren
langsgaan voor oude kranten en omdat ik een goed doel op
zich was, zouden de mensen graag meewerken”. 
Gelukkig weet Joe een uitweg en gaat Frans zijn geld op een
totaal andere manier verdienen, totdat—ja, ik kan iedereen
aanraden het boek te lezen. 

Willemijn Schretlen, AVG.

Klinische genetica
Schrander-Stumpel CTRM, Curfs LMG, Van Ree JW.
Houten, Bohn Stafleu van Loghum2005 
2005, ISBN 90-313-3939-3
Onlangs verscheen in de serie Praktische huisartsgenees-
kunde het boek Klinische genetica, onder redactie van de
hoogleraren Schrander-Stumpel, Curfs en van Ree, respec-
tievelijk klinisch geneticus, psycholoog en huisarts. 
Het boek valt uiteen in drie delen. 
In het eerste deel wordt ingegaan op de historie, huidige
ontwikkelingen in de genetica en erfelijkheidsadvisering.
Daarnaast komen de onderwerpen prenatale diagnostiek en
ethiek aan de orde. Auteurs van dit deel zijn onder anderen
Prof.  J.Geraedts en Prof. G.de Weert. 
Het tweede deel heet ‘klachtgericht’ en behandelt een aantal
onderwerpen die voor de AVG van belang zijn, zoals de slap-
pe baby en tubereuze sclerose. Voorts worden relatief fre-
quente aandoeningen behandeld zoals diabetes mellitus en
mammacarcinoom en de eventuele genetische aspecten.
Voor ons vak is dit het minst relevante deel. 
Het laatste deel handelt helemaal over ontwikkelingsstoor-
nissen en verstandelijke handicap. 
Hierin wordt een aantal onderwerpen dat voor de AVG van
belang is, relatief summier, maar wel overzichtelijk bespro-
ken. De indeling en het taalgebruik zijn helder. In het lees-
advies bij elk hoofdstuk, worden relevante boeken genoemd.
Verder is er telkens een lijst van websites toegevoegd. 
Al met al een praktisch boek, vooral bedoeld voor de huis-
arts. Het boek is ook voor de AVG goed bruikbaar omdat het
een veelheid aan onderwerpen behandelt- ook onderwerpen
waar we niet dagelijks mee te maken hebben. 
Voorts is het een uitermate geschikt boek om te gebruiken
bij uitleg aan andere hulpverleners en ouders.

Annemieke Wagemans, AVG.
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On the etiology of mental retardation. The clinical
approach
Ute Moog

Vrijdag 11 november verdedigde Ute Moog, klinisch geneti-
cus in Maastricht, haar proefschrift met de titel ‘On the etio-
logy of mental retardation. The clinical approach.’ 
Zij beschrijft daarin de huidige stand van zaken van het kli-
nisch genetisch onderzoek naar mentale retardatie. Dit
onderzoek omvat een klinische evaluatie en cytogenetische,
moleculaire en metabole laboratoriumtesten.
Dit proefschrift beoogt het diagnostisch onderzoek op het
gebied van de etiologie van mentale retardatie te bevorde-

ren en een hulpmiddel aan te reiken voor de praktijk van
hulpverleners voor mentaal geretardeerden.

Een van haar stellingen luidt:
‘Omdat de baten van een diagnose voor de patiënt en zijn
omgeving vele malen groter zijn dan de belasting door
onderzoek, heeft iedere patiënt met mentale retardatie recht
op een diagnostisch klinisch genetisch onderzoek.’

e-mail: ute.moog@gen.unimaas.nl 

NNiieeuuwwss

Visio Sensis Groep 
Samenwerking Sensis en Visio een feit.
Met ingang van 1 oktober 2005 werken Sensis en Visio inten-
sief samen in de samenwerkingsstichting VisioSensisGroep.
Deze samenwerking, waartoe al eerder de intentie was uit-
gesproken, is nu een feit. 
Sensis en Visio bieden zorg, onderwijs, revalidatie en dien-
sten aan slechtziende en blinde mensen. En blijven dat doen,
ieder onder hun eigen naam. Door bundeling van krachten
worden de continuïteit en kwaliteit van de specifieke des-
kundigheid van Visio en Sensis beter gewaarborgd. Het doel
van de samenwerking is de cliënten nóg beter van dienst te
kunnen zijn. 
In de VisioSensisGroep zal de samenwerking zich richten op
strategisch beleid en op enkele concrete gebieden: 
• ontwikkeling van kennis en expertise 
• leren en opleiden 
• ICT voor klanten 
• nieuwe initiatieven en concepten in productontwikkeling. 
Werknemers van beide organisaties stellen momenteel geza-
menlijke werkplannen op voor concrete projecten in 2006.

Actuele berichten van het Nederlands Centrum
Hersenletsel 
T 020-4471300 • F 020-4472247 
E centrum@hersenletsel.nl • www.hersenletsel.nl

Het nieuwe NCH, even kennismaken 
Wij zijn blij u de nieuwe Stichting Nederlands Centrum
Hersenletsel (NCH) te kunnen presenteren. De stichting is de
opvolger van het bestaande NCH en gaat onder dezelfde
naam door met wat we al jaren doen: ontwikkelen en ver-
spreiden van kennis op het gebied van niet-aangeboren her-
senletsel. Alleen doen we dit niet langer vanuit Utrecht, maar
uit een nieuw kantoor in Amsterdam-West, dat we delen met
AXON leertrajecten. 

De oprichting van Stichting NCH is het sluitstuk van een aan-
tal ontwikkelingen én het begin van een nieuwe fase. In
2005, had subsidiegever VWS besloten, zou het NCH samen
met enkele andere kenniscentra opgaan in een nieuwe orga-
nisatie, namelijk CCE Nederland, voluit Centra voor
Consultatie en Expertise Nederland. In CCE Nederland wer-
ken de vijf regionale centra samen, de vroegere ‘consulen-
tenteams’, die ondersteuning en advies geven bij de
begeleiding van mensen met bijzondere zorgvragen.

Ze zeggen dat ik zo veranderd ben
Begin 2006 komt bij uitgeverij Lemma een nieuwe versie uit
van het boek Ze zeggen dat ik zo veranderd ben dat het NCH
samen met Teleac/NOT in 1996 heeft uitgegeven bij de
gelijknamige tv-serie. Het boek krijgt als nieuwe titel
Hersenletsel: achtergronden en aanpak met als ondertitel
het vertrouwde Ze zeggen dat ik zo veranderd ben. Het werk
is geactualiseerd en aangepast aan de nieuwste inzichten en
ontwikkelingen in de behandeling en begeleiding van men-
sen met niet-aangeboren hersenletsel. 
Het boek is geschikt als informatiebron voor mensen met
hersenletsel en hun familieleden en zal ook worden benut als
studiemateriaal bij cursussen voor professionele begeleiders.
Het bestaat uit twee delen. In het eerste deel komen de ach-
tergronden aan bod. Hier wordt ingegaan op onder andere
de oorzaken en gevolgen van hersenletsel en de moge-
lijkheden van herstel. Het tweede deel gaat over de ‘aanpak’,
Thema’s hier zijn: veranderd gedrag, de gevolgen voor de
directe omgeving en verwerking. De hoofdstukken bevatten
praktische adviezen. Dit alles in begrijpelijke en toegankelij-
ke taal. Dezelfde auteurs als in 1996 hebben eraan gewerkt:
Peter Vrancken, Henk Eilander en Patty van Belle. Kritisch
commentaar op de conceptteksten wordt geleverd door een
leesgroep bestaande uit adviseurs van het NCH,
Hersenstichting Nederland en de patiëntenverenigingen
Cerebraal en Samen Verder. Wij zijn erg blij dat we dit boek
dat door de jaren heen voor heel velen een belangrijke bron
van informatie is gebleken, opnieuw en helemaal actueel
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kunnen uitbrengen. Zodra het verschijnt, zullen wij hier ruim
bekendheid aan geven. 

DVD over jongeren met hersenletsel 
Samen met HRMedia (de makers van de tv-serie Ze zeggen
dat ik zo veranderd ben .... ) is NCH een project begonnen
met als doel een DVD te produceren waarin de problematiek
van hersenletsel bij jongeren op indringende wijze aan de
orde komt. Aan de hand van drie portretten van jongeren
met hersenletsel wordt ingegaan op de schoolsituatie,
gezinssituatie en de hulpverlening. Vervolgens laat de DVD
zien welke mogelijkheden ouders en docenten hebben om
een jongere met hersenletsel te begeleiden. Uniek aan dit
project is dat de DVD drie ingangen biedt: jongere, oudere
en docent. De DVD is bedoeld voor jongeren, ouders/verzor-
gers en docenten. Bij de DVD verschijnt een boekje met aan-
vullende informatie over hersenletsel en over adressen en
weblinks. De DVD verschijnt begin 2006. 

Programmagids 2006 
De nieuwe programmagids Professioneel omgaan met cliën-
ten met hersenletsel van AXON leertrajecten is begin okto-
ber verschenen. In de gids zijn alle cursussen en trainingen
opgenomen die AXON in 2006 organiseert. Er zijn cursussen
voor begeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen, parame-
dici, gedragskundigen. Nieuw zijn praktijkworkshops die
AXON op verzoek van veel oud-deelnemers organiseert.
Nieuw zijn ook themaworkshops, waarin in korte tijd een
specifiek thema op het gebied van hersenletsel wordt behan-
deld. Naast trajecten met open inschrijving worden alle tra-
jecten ook incompany aangeboden. 
De gids wordt op verzoek kosteloos toegezonden. U kunt de
gids aanvragen bij AXON leertrajecten, telefoon 020-
480098, post@axonleertrajecten.nl.

OOpprrooeepp

Aankondiging studie Wolf-Hirschhorn syndroom
Vanaf oktober 2003 is de afdeling kindergeneeskunde in
samenwerking met de afdeling antropogenetica van het
UMCN St. Radboud te Nijmegen gestart met een klinische
studie naar kinderen met het syndroom van Wolf-
Hirschhorn. Dit syndroom wordt veroorzaakt door een dele-
tie van een deel van de korte arm van chromosoom 4. Het
syndroom gaat in de regel gepaard met een ernstige menta-
le retardatie en een grote kans op aangeboren problemen
waaronder een lip/gehemeltespleet, hartafwijking, visus
stoornis en slechthorendheid. Veel klinische kenmerken,
waaronder het typische “Griekse helm”-gelaat, zijn goed
gedocumenteerd. Andere kenmerken zoals gedrag, epilepsie
en groei zijn veel minder goed in kaart gebracht. Deze klini-
sche studie zal zich dan ook richten die facetten van dit syn-
droom. De groei, epilepsie, psychomotore ontwikkeling en
de eventuele renale problemen zullen in kaart gebracht wor-
den. Ook zal nader onderzoek gedaan worden naar de groot-
te van de deletie en de eventuele samenhang hiervan met
het klinische beeld. De patiënten zullen benaderd worden via

de oudervereniging ‘Wolf-Hirschhorn 4p’. Na toestemming
van ouders zullen de betrokken medici en paramedici bena-
derd worden voor eventuele nadere (medische) gegevens.
Het doel is om een onderzoeksgroep te verkrijgen van onge-
veer 25 patiënten. Nadere informatie over de opzet en ach-
tergronden van dit onderzoek kunt u verkrijgen via
onderstaand telefoonnummer en e-mailadres. Wij willen u bij
voorbaat hartelijk danken voor uw medewerking.

drs. T.A.J. Antonius 
Afd. kindergeneeskunde, UMC St. Radboud
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
Tel. 024-3614430; E-mail: t.antoniusr@cukz.umncn.nl 

dr. C. van Ravenswaay 
Afd. Antropogenetica, UMC St. Radboud 
Postbus 9101,6500 HB Nijmegen
Tel.: 024-3614017;
E-mail: c.vanravenswaay@antrg.umcn.nl



 
Advance Announcement of the Second European Conference of International 

Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities (IASSID)  
 

 
Bridging Research, Policy and Practice 
 
How? By attending the Second Conference of IASSID-Europe 
Where? University of Maastricht, the Netherlands 
When? From the 2nd-5th August 2006 
 
Abstract Submission and Registration  
 Submission of abstracts from October 2005; 

 see www.unimaas.nl/congresbureau/e-iassid2006 
 Registration begins January 2006  

 
Information 
 Conference and Events Office University Maastricht,  

for all questions about registration, accommodation and logistics 
Phone:  +31 43 3883121   
Fax:  +31 43 3884909 
E-mail:  inge.vanderwalle@fd.unimaas.nl  
Website:  www.unimaas.nl/congresbureau/e-iassid2006 
 
 Local organizing committee, 

for all questions regarding the conference format and content 
Contact: Wil Buntinx, Henny Lantman or Marian Maaskant 
E-mail: E-iassid2006@fd.unimaas.nl 
 
 IASSID Website  
www.iassid.org 
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Tel. 0174-216190 (werk) 070-3642080 (huis)

Mw. A. Wagemans, penningmeester 
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Het TAVG is het verenigingsblad van de
Nederlandse Vereniging van Artsen voor
Verstandelijke Gehandicapten (NVAVG). Deze
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het handhaven, c.q. verbeteren van de kwaliteit
van de medische dienstverlening in de zorg voor
mensen met een verstandelijke handicap, onder
meer door:
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bereiken van de doelstelling kan bijdragen.
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Voor niet-leden bestaat de mogelijkheid een
abonnement te nemen op het TAVG door € 30,-
over te maken op postbankrekeningnummer
2183416 t.a.v. de penningmeester van de NVAVG
o.v.v. "abonnement TAVG".
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kosten
leden niet-leden

- Ethische toetsing van wetenschappelijk onderzoek bij
mensen met een verstandelijke handicap; € 7,- € 9,-

- Epidemiologie, diagnostiek en behandeling van visuele stoornissen
bij verstandelijk gehandicapten; maart 1997 € 7,- € 9,-

- Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van visuele stoornissen
bij verstandelijk gehandicapten; maart 1997 € 9,- € 12,-

- Epidemiologie, diagnostiek en behandeling van slechthorendheid
bij verstandelijk gehandicapten; februari 1995 € 9,- € 12,-

- Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van slechthorendheid
bij verstandelijk gehandicapten; februari 1995 € 7,- € 9,-

- Preventief Geneeskundig Onderzoek (PGO) door de arts voor mensen met
een verstandelijke handicap; een werkboek; E.Weijers/AVG, augustus 1998 € 13,- € 17,-

- Epilepsieprotocol, regio Nijmegen € 3,50,- € 5,-
- Epilepsie bij mentale retardatie, richtlijnen voor diagnostiek en behandeling:

samenvatting; regio West- en Midden-Noord Brabant € 5,- € 7,-
- Epilepsie bij mentale retardatie, richtlijnen voor diagnostiek en behandeling:

wetenschappelijke verantwoording.
regio West- en Midden-Noord Brabant € 7,- € 9,-

- Van psychofarmacagebruik naar psychofarmacabeleid 2002 Y.van Loon,
commissie NVAZ psychische en gedragsstoornissen € 3.50 € 5,-

- Richtlijnen voor farmacologische sedatie bij mensen met een verstandelijke     
handicap. Mw. E. Weijers/AVG, juli 2001 € 13,- € 17,-    

- Medische zorgorganisaties in relatie tot een veranderende zorg; juni 1996 € 6,- € 9,-
- Kwaliteit van Zorg, een speerpunt; november 1997 -- --
- Curriculum Opleiding tot Medisch Specialist Arts voor Verstandelijk

Gehandicapten; 12 maart 1998 gratis € 5,-
- TAVG/TVAZ (losse nummers) € 10,- € 10,-

De publicaties zijn te bestellen bij het secretariaat NVAVG:
JNI / BE - 430
Postbus 1738, 3000 DR  Rotterdam
Tel: 010-4088383, fax: 010-4088365, e-mail: secretariaat@nvavg.nl

Onderstaande publicaties zijn te downloaden van www.nvavg.nl:
- Professioneel statuut Arts voor Verstandelijk Gehandicapten
- Instructie assistent-geneeskundigen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
- Model taakomschrijving BOPZ-arts in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
- Benoembaarheidseisen voor de BOPZ-arts in de VG-sector: De eerste geneeskundige taken en verantwoordelijkheden

in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
- Raam-functiebeschrijving Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)
- Meer Jaren Beleidsplan 2002 - 2005
- Manifesto Basic Standards of Health care for people with intellectual disabilities (EN, FR of NL)
- Richtlijn Screening cervixcarcinoom bij vrouwen met een verstandelijke handicap

- Consensus: "Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van gastro-oesofagale refluxziekten bij verstandelijk 
gehandicapten", H. Gimbel/H.A.R.E. Tuynman,
juni 1999 (ISBN 90 71534 33 2)
Opvragen bij: Bartiméus, secretariaat stafbureau
Postbus 1003, 3700 BA  Zeist, tel. 030-6982403 (€ 12,-)

- Richtlijnen Infectiepreventie ten behoeve van de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap; juni 1997: 
Opvraagbaar bij: Documentatiecentrum St. Werkgroep Infectieziekten
Preventie Lab. Med. Microbiologie, Gebouw I-E4-P,
AZL, Postbus 9600, 2300 RC Leiden, tel. 071-5266756



The department  
for specialized habilitation has 36 employees, and
250 patients under treatment at any time. These
patients are all living in their own homes with 
or without co-patients and the main care is the
responsibility of the municipal and local health
personnel. Habilitation offers services to both 
the patients and their relatives as well as to 
the local health personnel, specially the general
practitioners.

The role
You will play an important role in the department
for specialized habilitation both in respect of 
supporting and guiding other colleagues and sup-
porting the local general practitioners in making
the right diagnosis. Furthermore the physician
will have the responsibility of his or her own
patients. Two days a week you will be traveling
within the district of Bergen/Hordaland visiting
patients and/or local health personnel. The rest of
the time you will spend on analysis, studying 
relevant literature, discussions with colleagues,
observations of patients at the day and night 
clinic and R&D work. You will contribute to a positive
working culture and also to general capability 
building within specialized habilitation. 

We are looking for
Preferably an experienced physician (AVG) who is
motivated to come over to Norway and broaden
his/her horizon. Newly graduated physicians will
also be considered. You must have a genuine
interest in this field of work and hopefully also
eager to do some R & D work. Good communica-
tion skills, fluent in English and willing to learn
Norwegian. 

The rewards
You will have the opportunity to broaden your
knowledge through experiencing a different way of
working within this field. As there is no specializa-
tion within this field in Norway, your knowledge
will be of special value for the rest of the team as
well as for other co-operative health personnel
outside the clinic. You will work in a pleasant 
environment with a flat and democratic manage-
ment style. No night shifts, no work on weekends,
regulated working hours, compensation for travel-
ing, pension insurance, among other things. You
will live in Bergen, both close to the mountains
and the ocean in an area with lots of space 
and nice conditions for a family to live in. Career
possibilities for your partner as well as guaranteed
place in kindergarten for your children.

Physician for people with 
intellectual disabilities (AVG)
dedicated to cross boundaries

Helse Bergen is one of the largest University Hospitals in Norway. The 
hospital is located in Bergen, the second biggest city in Norway with
240.000 inhabitants, beautiful nature, lots of space and very low crime
level, see www.visitbergen.com. Helse Bergen has 9.000 employees, 900
doctors, doctors from more than 20 different countries, including 7 from
the Netherlands. Helse Bergen is organized in 26 clinics or divisions and
one of them is the clinic for Habilitation and Rehabilitation. Within the
department for specialized habilitation we are looking for a

Interested? 
Please send your letter of application with Curriculum Vitae and ref.no 319.58804-T to: Mercuri Urval B.V.,
Diemerhof 26f, 1112 XN Amsterdam, the Netherlands. E-mail: 
sol-ams.nl@mercuriurval.com. Please respond within a fortnight after
publication. For further information please contact mrs. Geertrui van
Gorkom MA, consultant Mercuri Urval, tel. 0031-(0)20-3144500. 
See also www.mercuriurval.com




