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Het TAVG is het verenigingsblad van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstan-
delijk Gehandicapten (NVAVG). Deze vereniging, opgericht in 1981, stelt zich ten doel:
het handhaven, c.q. verbeteren van de kwaliteit van de medische dienstverlening in de
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, onder meer door:
- het bevorderen van de onderlinge gedachtewisseling en samenwerking van artsen in de
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking;
- het bevorderen van meningsvorming en standpuntbepaling t.a.v. onderwerpen die
van belang kunnen zijn voor de organisatie en het functioneren van de medische
dienstverlening in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

De vereniging telt ongeveer 275 leden. Het lidmaatschap staat open voor artsen, werk-
zaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

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

Verenigingsadressen

Bestuur 
(te bereiken via mail of het secretariaat)

Dhr. B. (Bas) Castelein, voorzitter a.i.
E-mail: bas.castelein@nvavg.nl
 
Mw. D. (Danielle) Peet, penningmeester
E-mail: danielle.peet@nvavg.nl
 
Dhr. M. (Matijn) Coret, secretaris
E-mail: matijn.coret@nvavg.nl 
 
Mw. M. (Marian) de Jeu
E-mail: marian.de.jeu@nvavg.nl
 
Mw. S. (Saskia) Stienezen-de Klein
E-mail: saskia.de.klein@nvavg.nl
 
Dhr. M. (Marien) Nijenhuis
E-mail: marien.nijenhuis@nvavg.nl
 
Mw. W. (Willemijn) Hensbroek
E-mail: willemijn.hensbroek@nvavg.nl 

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

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

Website
www.nvavg.nl
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Redactioneel

Van de redactie
Rob Schreuel

Beste lezer,
u hebt het jubileumnummer 35 jaar NVAZ/NVAVG in han-
den. Interviews met belangrijke mensen. U ziet omissies? 
Laat het ons weten. 
Interviewen is niet een competentie die aanwezig is binnen 
de redactie: interviewen, uitwerken, indikken. Dit hele tijd-
schrift is dan ook het werk van één persoon: onze onvolpre-
zen Petra Noordhuis. Een vrouw met vele talenten, ik mocht 
daar 25 jaar terug al van genieten. De redactie gaat haar 
een aanzoek doen, mits het bestuur dat faciliteert. Zij heeft 

nog meer talenten in huis dan u nu weet en ontwikkelt die 
doorlopend, vraag het haar maar. 
Op onze oproepen voor redactieleden is er één blijver 
uitgekomen: een apotheker. Met een door hemzelf 
vastgestelde houdbaarheidsdatum. Een geweldige aanwinst 
voor ons, een aanjager van artikelen en een stevige hulp 
naar professionalisering. Het is echter niet genoeg. Temeer 
omdat ik uit de redactie stap. 
Daarom zeg ik: op naar ons volgende lustrum, maar dan 
wel met u. 

Van de (interim)voorzitter
Bas Castelein, interim-voorzitter NVAVG

We zijn erbij, krenten en de tafel van vijf 
(Bestuursvergadering anno 2016):
"Volgende punt. Het overleg met het Zorginstituut."
"Bedoel je het overleg over de kwaliteitsagenda voor de 
gehandicaptensector?"
"Nee, dat is het overleg met het ministerie."
"Bedoel je het overleg over de bekostiging van bijzondere 
zorgvormen binnen de WLZ?"
"Nee, dat is het andere traject met het Zorginstituut."
"Bedoel je het overleg over de bekostiging van AVG-poli's 
binnen de Zorgverzekeringswet?"
"Bingo!"
Zolang u het niet door vertelt: het is een uitdaging om de 
verschillende overlegvormen tegelijkertijd op het netvlies 
te houden. Om discussie over mijn organisatorische 
vaardigheden te voorkomen, wijt ik dat graag aan de 
toenemende mate waarin we als NVAVG gevonden 
worden als gesprekspartner. Het ministerie van VWS, de 
VGN, de IGZ, collega beroepsverenigingen, enzovoorts. De 
NVAVG staat op de kaart en we zijn er bij. 

Zo hebben we niet alleen een steeds breder platform om de 
belangen van onze leden en collega's te behartigen, maar 
ondervind ik aan den lijve dat de inbreng vanuit 'de dokter' 
dikwijls tot nieuwe inzichten leidt bij beleidstechnische 
onderwerpen. Mede dankzij de doorlopende inzet vanuit 
'onze' commissies en actieve leden heeft de AVG haar lot 
steeds meer in eigen handen, zoals we dat ook mogen 
verwachten zo rond de 35e verjaardag van onze vereniging. 

Hoewel we de pap niet uit het oog mogen verliezen, 
zou ik een aantal krenten willen noemen: de kwaliteits-
visitaties staan klaar voor gebruik (meldt u op tijd aan!). 
We vernieuwen de website (www.nvavg.nl). We leveren 
binnenkort een nieuwe richtlijn psychofarmaca op, maken 
een professionaliseringsslag bij onze AVG-poli's en zijn 
in intensief overleg over de financiering hiervan in de 
toekomst. Dit lijstje maak ik met veel plezier compleet, 
maar u begrijpt de strekking.

Nu heb elk voordeel zijn nadeel (of is dat andersom?) en 
staan we voor een aantal pittige uitdagingen. Zo blijft het 
financieren van Richtlijnontwikkeling een ingewikkelde 
kwestie en vergt het advies omtrent de werkbelasting van 
de AVG een nieuwe aanvliegroute. Aan beide onder-
werpen wordt overigens wel aan (toekomstbestendige) 
handvatten gewerkt. Hoewel ik dit lijstje met enige 
tegenzin ook uit zou kunnen breiden, heb ik het volste 
vertrouwen in de doorlopende inzet van onze leden en 
externe hulptroepen om ook de wat lastiger dossiers op 
een goede manier uit te werken.

Graag wil ik de NVAVG van harte feliciteren met haar 
zevende lustrum en de AVG-opleiding met haar derde. De 
vereniging (dit lustrum overigens ouder dan haar voorzit-
ter) heeft een mooie geschiedenis achter zich, zo blijkt 
maar weer uit deze jubileumeditie van het TAVG, maar we 
hebben genoeg in de pijpleiding om zin te hebben in de 
toekomst. Dank! 
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Bestuursmededelingen
RGS: herregistratie veranderingen
Het doen van diensten wordt een criterium bij herregistra-
tie met ingang van 2017. Besluitvorming hierover volgt in 
de najaarsvergadering 2016.

In april van 2015 is het nieuwe herregistratiebesluit 
specialisten aangenomen, dat van kracht zal zijn vanaf 
1 januari 2020. Er zal een aantal essentiële wijzigingen 
komen in de eisen waar een specialist aan moet voldoen 
om zich te kunnen herregistreren.
De eisen omvatten 4 punten:
-  gedurende 5 jaar minimaal 16 uur per week werkzaam 

in de sector,
-  deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten,
-  deelname aan een evaluatie van individueel functioneren 

en
-  aan externe kwaliteitsevaluatie
Deze laatste 2 eisen zullen worden gedekt door deelname 
aan de kwaliteitsvisitatie die de NVAVG nu ontwikkelt.

Handreiking huisartsen - AVG
Afgelopen zomer is er een begin gemaakt met de herzie-
ning van de handreiking huisarts-AVG, in samenwerking 
met de LHV. Dit proces is inmiddels in een vergevorderd 
stadium maar zal niet voor de ALV in april zijn afgerond. 
Het stuk ligt nu ter commentaar voor aan een aantal leden 
van de NVAVG en LHV, de resultaten daarvan zullen dan 
weer verwerkt worden. De handleiding zal tijdens de ALV 
van april 2016 worden besproken en we zijn voornemens 
u bij de najaars-ALV een vast te stellen document aan te 
kunnen bieden.

Deelname studiedag
Het bestuur heeft besloten om niet langer te werken met 
automatische incasso’s tijdens de studiedag omdat hier 
weinig gebruik van gemaakt wordt en het wel de nodige 
kosten met zich meebrengt. Wie niet betaald heeft mag 
de studiedag niet bijwonen tenzij er op de dag zelf vooraf 
nog contant betaald wordt.

Werkgroep slaapproblemen
Op verzoek van enkele leden is er een nieuwe werkgroep 
slaapproblemen opgericht. Leden van de werkgroep 
zullen zich met elkaar verdiepen in deze problematiek 
en hierover ook advies uitbrengen binnen de vereniging. 
Mocht u belangstelling hebben voor deze werkgroep dan 
kunt u zich aanmelden via het mailadres: slaapgenees-
kunde@nvavg.nl

Voorzitterschap NVAVG
Bas Castelein heeft aangegeven dat hij het interim-
voorzitterschap van de NVAVG tot uiterlijk de najaars-ALV 
van 2016 kan vervullen. Het komende half jaar zal daarom 
actief gezocht worden naar een vervanger, hiervoor zal 
ook tijdens de ALV een oproep volgen.

Extramurale behandeling van mensen met een 
verstandelijke beperking / Comorbiditeitsclusters
Heleen Evenhuis heeft, in nauwe samenwerking met 
de werkgroep Professionalisering en de Poli-werkgroep, 
een rapport geschreven met als (werk)titel: "Extramurale 
behandeling van mensen met verstandelijke beperkingen: 
een voorstel voor interdisciplinaire Comorbiditeitsclusters". 
In dit rapport wordt een voorzet gemaakt voor het verder 
uitwerken van de vergoeding van AVG-poliklinieken bin-
nen de Zorgverzekeringswet. Daarnaast is de NVAVG van 
voornemen het stuk verder uit te werken om te komen tot 
een 'productenboek' voor alle AVG-poli's in het land.

In maart 2016 werd middels een invitational conference 
een grote hoeveelheid feedback opgehaald vanuit de 
achterban, welke door Heleen werd verwerkt tot een 
eerste herziene versie. Tijdens de ALV zal het stuk verder 
worden toegelicht en worden vervolgstappen in dit traject 
besproken, voorafgaand aan de ALV zal het stuk tevens 
aan alle leden worden toegezonden.

Gewijzigde lidmaatschapsstatus
Als uw status wijzigt van aios naar AVG of van AVG naar 
gepensioneerd, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan 
het secretariaat in verband met de contributierekening.

Update website
De website wordt binnenkort geüpdatet. Het gevolg kan 
zijn, dat eventuele gebruikte links in de door u gebruikte 
of gemaakte documenten niet meer kloppen.

Concept richtlijn psychofarmaca
Zoals u allen weet is de werkgroep richtlijn psychofarmaca 
al lange tijd bezig om een nieuwe richtlijn te ontwikkelen 
die beter aansluit bij de huidige werkwijze binnen de 
AVG-praktijken. De richtlijn is inmiddels in een vergevor-
derd stadium aangeland. Het was de bedoeling om u de 
definitieve richtlijn aan te bieden tijdens deze ALV. Tijdens 
de commentaarronde onder de leden bleek echter dat 
er nog een aantal punten zijn waarover de commissie 
zich verder moet beraden. Hierdoor is er enige vertraging 
opgetreden in het proces. De commissie zal hierover een 
nadere toelichting geven tijdens de ALV.

Adreswijziging NVAVG
Het postadres van de NVAVG is sinds vorig jaar gewijzigd 
in:
NVAVG
Postbus 6096
7503 GB Enschede
Post die na 1 januari 2016 aan het oude adres is gericht, 
komt niet meer aan. Dit geldt dus ook voor declaraties.
Het ontvangen van post per e-mail (secretariaat@nvavg.
nl) heeft de voorkeur. Ook declaraties kunnen via dit 
e-mailadres (of via penningmeester@nvavg.nl) gescand 
ingediend worden.
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Professioneel statuut
Tijdens de voorjaars-ALV is er een oproep gedaan om deel 
te nemen aan een invitational  conference over het nut 
van een professioneel statuut en of we dit als vereniging 
moeten handhaven. Deze bijeenkomst heeft plaats 
gevonden en er is besloten om het professioneel statuut 
in revisie te laten gaan. De algemene conclusie is dat een 
professioneel statuut wanneer dat door alle partijen wordt 
erkend van grote meerwaarde kan zijn voor de kwaliteit 
van de patiëntenzorg. 
De commissie Wet en Regelgeving is gevraagd een 
concept professioneel statuut te ontwikkelen. Het is van 
essentieel belang dat ook de VGN zich conformeert aan 
dit statuut. De conceptversie zal vervolgens aan de ALV 
worden voorgelegd. Wanneer het document gereed is zal 
het met de LAD worden besproken om het ook te laten 
opnemen in de cao. Er is dus nog een traject te gaan, we 
komen hier in een later stadium nog op terug.

Oproep Hannah Oorthuysprijs voor het najaar
In het najaar zal de Hannah Oorthuysprijs opnieuw wor-
den uitgereikt. Aan u als leden de vraag om kandidaten 
voor te dragen. Vorig jaar is besloten door het bestuur om 
niet langer onderscheid te maken tussen een oeuvreprijs 
en een stimuleringsprijs. Criteria voor deze voordracht en 
een format hiervoor zijn beschikbaar op de site van de 
NVAVG. De deadline voor het voordragen van kandidaten 
is 1 september 2016.

Betaling contributie NVAVG
Een dringend verzoek aan de leden om de factuur van de 
contributie zo snel mogelijk te (laten) betalen. Ongeveer 
20% van de leden had op 31-12-2015 de contributie van 
dat jaar nog niet betaald.
Dat is vervelend en geeft onnodige problemen bij de 
boekhouding.

Deelname commissies
Als bestuur willen we u allen met klem oproepen om na 
te denken over een aantal functies waarbij de NVAVG 
vertegenwoordigd moet worden. Als bestuur redden we 
het niet om al deze taken erbij te doen maar het is wel 
van groot belang dat we vertegenwoordigd zijn op deze 
plaatsen. Concreet gaat het op dit moment om verte-
genwoordiging bij de Nederlandse Zorgautoriteit in de 
adviescommissie Cure of Care en om vertegenwoordiging 
bij de RGS.
De NZA brengt advies uit aan het ministerie van VWS over 
de wijze van financiering van zorg. Het is dus essentieel 
om onze inbreng hierbij te laten gelden. De LHV en 
Verenso zijn hierbij bijv. ook aanwezig maar zij zitten niet 
altijd op een lijn met onze visie.
De RGS neemt besluiten op gebied van herregistratie en 
toetreding van specialismen. Alle medisch specialismen 
zijn hierbij vertegenwoordigd vanuit opleiding en bestuur. 
Wij hebben dit tot nu toe verenigd in een persoon maar 

we staan sterker wanneer ook wij een dubbele afvaardi-
ging sturen.
Wanneer je interesse hebt om ons op een van deze 
plaatsen te vertegenwoordigen dan horen we dat graag 
via Petra Noordhuis (secretariaat@nvavg.nl).

Diensten
Het is al eerder aangekondigd maar vanaf 1 januari 2017 
zal de NVAVG ook de herregistratie-eis invoeren omtrent 
het verrichten van (achterwacht) diensten. Dit mogen ook 
telefonische diensten zijn. Vanuit de visie dat elke persoon 
met een verstandelijke beperking recht heeft op een AVG 
vinden we dat de AVG ook 24 uur, 7 dagen per week 
beschikbaar moet zijn. Om dit te kunnen waarborgen is 
het nodig dat AVG’s diensten doen. Deze eis is voor de 
meeste specialismen al langer van kracht, wij maakten tot 
nu toe gebruik van een uitzonderingsregeling, die nu dus 
opgeheven zal worden. 
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Rubriekje TAVG, VAAVG
Van de VAAVG (Vereniging Aspirant Artsen voor 
Verstandelijk Gehandicapten): 

In deze nieuwe rubriek zullen wij jullie op de hoogte 
houden van belangrijke zaken die spelen onder de AIOS 
AVG en waar het bestuur van de VAAVG zich mee bezig 
houdt. 

Om te beginnen willen we namens de leden van de 
VAAVG de AIOS AVG die op 28 september 2015 officieel 
hun diploma hebben ontvangen van harte feliciteren met 
het afronden van de opleiding tot AVG, dit zijn Willemijn 
Hensbroek (afgestudeerd op 8 mei 2015) en Miriam 
Montenij (afgestudeerd op 17 juli 2015). 

Gedurende het afgelopen jaar is het bestuur van de 
VAAVG weer druk bezig geweest met diverse activiteiten 
ten behoeve van de opleiding en (aankomende) AIOS 
AVG. 
Vanaf februari 2016 zullen alle nieuwe AIOS AVG bij 
de SBOH in dienst komen, de SBOH is momenteel al 
werkgever van de huisartsen en specialisten ouderenge-
neeskunde in opleiding. De SBOH streeft ernaar de AIOS 

AVG dezelfde arbeidsvoorwaarden te geven als de AIOS 
specialist ouderengeneeskunde. Wij zijn het, echter, als 
vertegenwoordigers voor de aankomende AIOS AVG, 
niet geheel eens met dit voorstel. Er is door het bestuur 
van de VAAVG vooral veel tijd gestoken in betrokkenheid 
bij de nieuwe werkgever SBOH, contacten met de LAD 
(Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) en met 
de aankomende AIOS AVG. De onderhandelingen met 
de SBOH worden door de LAD gevoerd in overleg met de 
VAAVG en andere betrokken partijen. Op het moment van 
schrijven zijn deze onderhandelingen nog niet afgerond. 
Mede door deze wijziging is ook de sollicitatieprocedure 
voor de nieuwe AIOS AVG veranderd: de selectiegesprek-
ken voor de opleiding zijn gestructureerd volgens een 
meer objectieve interviewmethode. Bestuursleden van de 
VAAVG zijn hier nauw betrokken bij geweest en hebben 
deelgenomen in de sollicitatiecommissies. 
Tevens is de VAAVG in overleg met de AVG opleiding 
bezig met structurele evaluatie van het onderwijs tijdens 
de cursusdagen/ de AVG opleiding middels het instellen 
van een onderwijscommissie. Ook is de VAAVG bezig 
met het actief aanhalen van contacten met andere AIOS 
verenigingen. 
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TAVG geschiedenis
Wiebe Braam, AVG

Op de vorige redactievergadering, waarin we het jubile-
umnummer bespraken, vertelde ik dat ik een archief heb 
met (bijna) alle nummers van het TAVG. “Misschien leuk 
dat je iets schrijft over de geschiedenis en de ontwikkeling 
van het TAVG door de jaren heen”, aldus Bertil die wel 
vaker komt met vernieuwende ideeën. Aldus geschiedde 
en zo ploegde ik tussen Kerst en Oud en Nieuw de stapel 
van meer dan 10 kilo en bijna een halve meter hoog door. 
Alleen al door het uiterlijk is de ontwikkeling zichtbaar. 
De eerste nummers waren simpel gestencild, met twee 
nietjes samengebonden. De laatste nummers lijken al bijna 
glossy’s.

Toen op 10 maart 1981 de N.V.A.Z. (Nederlandse 
Vereniging van Artsen in de Zwakzinnigenzorg) werd 
opgericht bleek uit de statuten al meteen dat er een 
ambitieuze opzet met betrekking tot professionele 
doelstellingen werd nagestreefd. Dit leidde meteen tot 
het instellen van “een werkgroep c.q. redaktie voor een 
tijdschrift”. 
De suggesties voor wat betreft de inhoud logen er niet 
om: “oorspronkelijke artikelen, verslagen en artikelen van 
regionale groepen, verslagen van studiedagen en vergade-
ringen, reakties naar aanleiding van verenigingsaktiviteiten 
en persoonlijke reakties, het aankondigen van vergaderin-
gen, nascholingscursussen en andere aktiviteiten”.
De werkgroep ging voortvarend te werk en kwam meteen 
al op een heikel punt: “Hoe moet de relatie tussen het 
bestuur van de N.V.A.Z. en de redaktie van het tijdschrift 
geregeld zijn? Is het tijdschrift een orgaan waarvoor het 
bestuur van de vereniging tevens als beheersraad of redac-
tieraad optreedt? Of heeft de redactie een eigen verant-
woordelijkheid, daarbij zo nodig het kritisch oordeel over 
het optreden van bestuur en vereniging niet schuwend?” 

Het eerste nummer van het TAVG (toen nog onder de 
naam TAVZ: tijdschrift van de vereniging van artsen in 
de zwakzinnigenzorg) verscheen in oktober 1982, onder 
leiding van Marion Gruijters. De voorkant is simpel, bij 
het stencilen is beknibbeld op inkt, we spreken nog van 
zwakzinnigen en oligophrenie, en bewoners van intramu-
rale instellingen heten nog “pupillen”, maar wel duidelijk 
is dat hepatitis B infectie voor de als AVG werkenden het 
belangrijkste topic uit die tijd is. In latere nummers waren 
vooral zintuigstoornissen en “diagnostiek van zwakzinnig-
heid” belangrijke thema’s. 

In 1985, na 5 nummers op A4 formaat, verandert het 
uiterlijk en meteen ook maar de naam van het TAVZ in 
“NVAZ-bulletin”. De redactie is verheugd dat het nieuwe 
formaat de leesbaarheid verhoogt en dat er voldoende 
kopy aanbod is om dat jaar een derde nummer uit 
te brengen. Met dat derde nummer wordt overigens 
meteen weer teruggegaan naar de oorspronkelijke naam 

TAVZ. Top in actualiteit is “De problematiek van gastro-
oesophageale reflux en de gevolgen daarvan bij ernstig 
mentaal geretardeerden”, ook toen al met Riet Niezen als 
voortrekker.
In 1986 vraagt het Bestuur nogmaals in een oproep “aan-
dacht voor het onderwerp: Wetenschappelijk Onderzoek”. 
De regio Zuidoost Nederland reageert met het onderwerp 
Ziekte van Alzheimer en Down syndroom. De artsen van 
“De Boldershof” komen met een oproep om een enquête 
te houden: “U wordt verzocht van alle mongolen boven 
35 jaar een overzicht te maken en deze gegevens op het 
enquête formulier in te vullen”. De artsen van 'Hendrik 
van Boeijen-Oord' komen met een oproep tot het delen 
van ervaringen van het “verloop van een aantal ziekte-
beelden bij zwakzinnigen”, zoals het maligne neuroleptica 
syndroom en ervaringen met het regelmatig verrichten 
van aderlatingen bij niet-geopereerde congenitale 
hartafwijkingen. 
En verder lees ik in het juni nummer van 1986 de 
aankondiging van de festiviteiten rond het eerste lustrum 
van de NVAZ met als thema: “De ouderen hebben de 
toekomst”. Verder wordt benadrukt dat voor de zorg voor 
zwakzinnigen specifieke kennis en kunde nodig is en dat 
daartoe een opleiding in het leven is geroepen voor de 
in de instellingen werkzame huisartsen. De tot dan toe 
gangbare “applicatiecursus” van de NGBZ (Nederlands 
Genootschap ter bestudering van de zwakzinnigheid en 
zwakzinnigenzorg) voldeed niet (meer). De nieuwe cursus 
(bij de Stichting voor Sociale Gezondheidszorg in Utrecht) 
loopt tussen september 1986 en juni 1987 en omvat 126 
cursusuren, verdeeld over 20 dagen en 42 dagdelen, met 
als slot een tweedaagse cursus in een conferentieoord. 
Later zal deze cursus nog enkele malen worden herhaald 
(de SSG ging op in de NSPH - Netherlands School of 
Public Health) tot de officiële opleiding aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam het officieel erkende AVG 
specialisme inluidde.
In nummer 3 van 1986 worden de scripties opgenomen 
van de laatste opleidingsronde van de SSG:
1.  Beschrijving van de populatie van een Z.M.L.K. school 

(H. Hoogeveen - Schroot)
2.  Het syndroom van Down en de ziekte van Alzheimer (H. 

v.d. Stal)
3.  Mogelijk door het voedingspatroon veroorzaakte 

hypoglykemie bij zwakzinnigen (A. Idzinga)
4.  Een progressieve Leukodystrofie, maar welke? (I. van 

der Burgt)
5.  Huidaandoeningen en immunologie bij het syndroom 

van Down (M. Nijenhuis)
6.  Atlanto-axiale dislocatie bij het syndroom van Down (M. 

Wammes - v.d. Waerden)
7.  Wat doet Dantrium® bij Uw patiënt? (J. Sandman)
8.  Beschrijving van de opzet van een onderzoek naar het 

slaap-waak gedrag bij mensen met het Prader-Willi 
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syndroom (B. Helbing - Zwanenburg)
9.  Phenylalanine beperking: een therapeutische mogelijk-

heid voor de volwassen zwakzinnige met phenylketonu-
rie? (M. Gruijters)

10.  Inhaalonderzoek van het chromosoompatroon bij be-
woners van een instituut die lijden aan het syndroom 
van Down (J. Romeijn)

11.  Kopzorgen: het effekt van psychofarmaca bij de 
behandeling van automutilatie bij geestelijk gehandi-
capten (A. Schoonbrood - Lenssen)

12.  Kinkhoest: een ziekte die je juist in de zwakzinnigen-
zorg niet kunt vergeten (M. de Groot - Venema)

13.  Het Sanfilippo syndroom (A. Meester)
14.  Tryptofaan-malabsorptie: ook in de zwakzinnigenzorg 

een verklaring voor psychische- en gedragsstoornissen 
(L. Goffin)

15.  Niet ingedaalde testes bij zwakzinnigen (K. Cuperus 
- Sythoff)

In de jaren ’86 en ’87 wordt veel geschreven over de 
toekomst en positie van de arts werkzaam in de zorg 
voor zwakzinnigen / mentaal geretardeerden (namen die 
door elkaar gebruikt worden), en raakt de term ‘geestelijk 
gehandicapten’ meer in zwang. Nieuws uit de regio’s is 
een vast onderdeel van de inhoud en de rubriek “Voor 
U gelezen” verschijnt. Ook wordt de rubriek “Current 
articles” uit het tijdschrift ‘Developmental Medicine and 
Child Neurology’ integraal gekopiëerd.

Ook in 1988 gaat het goed met het TVAZ en verschijnen 
er weer 3 nummers, terwijl het colofon voorzichtigheids-
halve nog steeds meldt dat er “minimaal 2 nummers per 
jaar” zullen verschijnen. De nummers worden ook steeds 
dikker, van 20 pagina’s naar soms wel 40! Onderwerpen 
die actueel zijn: obstipatie, spasticiteit, laboratorium 
screening, automutilatie, systematisch preventief onder-
zoek, en dementering bij Down syndroom. Alarmerend is 
de angst dat de AIDS golf ook de instellingen zal bereiken 
en of je überhaupt wel een seropositieve verstandelijk 
gehandicapte moet toelaten binnen je instelling met 
zoveel bewoners met verminderde weerstand. 
In 1989 verrast de redactie ons met een ander formaat (= 
smaller) tijdschrift omdat dit goedkoper blijkt te zijn met 
verzenden. Daardoor moet de tekst wel weer naar één 
kolom gaan. Ook nu weer staan er veel samenvattingen in 
vanuit de opleiding van de SSG. 
De AIDS golf heeft de instellingen gelukkig niet bereikt. 
Maar de angst, mede door “de trage reactie en de onge-
lukken bij de Hepatitis B epidemie”, zit er nog flink in.
De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek doet verslag 
en introduceert de criteria waaraan het aan te melden 
onderzoek dient te voldoen:
-  “Aan het onderzoek moet een vraagstelling ten grond-

slag te liggen. Deze vraagstelling moet geëxpliciteerd en 
uitgewerkt zijn in een werkplan; de uitkomsten van het 
onderzoek moeten breder toepasbaar zijn dan bij het 
(de) object(en) of proefpersonen van het onderzoek;

-  het verdient aanbeveling om een onderzoeksbegeleider 
of een begeleidingscommissie erbij te betrekken. Bij 

voorkeur bestaande uit personen die geen zakelijke 
relatie hebben met de instelling waar de onderzoeker 
werkt / waar het onderzoek gebeurt;

-  de intentie moet bestaan om de uitkomsten van het 
onderzoek breder bekend te maken. Bijvoorbeeld door 
middel van een uit te geven onderzoeksverslag, een 
publikatie in een vaktijdschrift, een dissertatie of een 
voordracht tijdens een wetenschappelijke bijeenkomst;

-  de te verwachten einddatum van het onderzoek moet 
vastgelegd zijn.

Tevens zijn wij geïnteresseerd in de begroting en de 
verworven financiering. Gelukkig relativeert de Commissie 
Wetenschappelijk Onderzoek deze ‘eisen’: “Bovenstaande 
criteria mogen niet gelezen worden als strikte 
kwaliteitscriteria.”
 
In het zelfde nummer verschijnt een oproep mee te doen 
aan een onderzoek naar het effect van eltoprazine bij de 
behandeling van agressie. De firma Duphar bv is voorne-
mens er een dubbelblind onderzoek mee te doen. Twee 
jaar later verschijnt in The Lancet een artikel van prof. 
W. Verhoeven, met Yvonne van den Berg en Els de Witte 
- van der Schoot als co-auteurs. Het onderzoek werd 
verricht bij 9 bewoners van het “St Augustinus Institute 
for Mental Retardation” in Gennep. De resultaten waren 
veelbelovend: “In 4 patients, eltoprazine in a final dosage 
of 40 mg daily for 2 weeks resulted in a dramatic decline 
in self-injurious behaviour, which reduced dramatically 
in frequency and/or was less intense. 5 became more 
cooperative and less negative, possibly associated with a 
feeling of well-being. 6 became more alert and active. In 
6, social behaviour improved. All these effects were ap-
parent within 3-4 weeks of treatment with eltoprazine.” 
Het is een raadsel waarom zo’n effectief middel niet in de 
handel is gekomen. En ook waarom het artikel niet in het 
TAVZ werd vermeld. Ook hier blijkt weer dat we liever in 
een internationaal tijdschrift met aanzien publiceren. 

In 1990 verschenen 4 nummers, waarvan de eerste een 
thema nummer was over infectieziekten, met maar liefst 
7 oorspronkelijke artikelen van de hand van artsen in onze 
zorg. Ook het tweede nummer is goed gevuld met 3 oor-
spronkelijke artikelen, maar kennelijk ziet de redactie zich 
toch genoodzaakt een oproep te plaatsen: “De redactie is 
voornemens de regio’s van de NVAZ actiever te betrekken 
bij het TAVZ. Binnenkort krijgen de contactpersonen van 
de regio’s een brief waarin gevraagd wordt periodiek op 
te geven welke onderwerpen er besproken zijn tijdens 
de bijeenkomsten en zo mogelijk het verslag van de 
bijeenkomst en de agenda van de volgende vergadering 
op te sturen”. 
In het oktobernummer een oproep van het bestuur: “In 
januari gaat de VIe cursus voor artsen in de zwakzin-
nigenzorg bij de SSG van start: mits het aantal deelnemers 
minimaal 16 bedraagt. Op dit moment ontbreken hiertoe 
nog enkele aanmeldingen”.
Het decembernummer is een special over maagdarm 
aandoeningen, met 13 pagina’s over defecatieproblemen 
bij zwakzinnigen (dr. Mathus-Vliegen) en Dyspepsie bij 
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bewoners van Huize Boldershof (Yvo van Loon). Ook 
wordt de kreet: “Gewoon als het anders kan? Anders 
als het gewóón moet! geïntroduceerd. Later in allerlei 
varianten herhaald, zoals “Gewoon als het kan, bijzonder 
waar nodig”, “Gewoon waar mogelijk, bijzonder waar 
nodig”, “Normaal waar het kan, bijzonder waar nodig”, 
“Bijzonder waar het kan, gewoon waar nodig” enzo-
voorts, enzovoorts. Het is maar net hoe het je uitkomt!

In 1991 verschijnt in het eerste nummer het eerste artikel 
over een specifiek syndroom: het Angelman syndroom. 
Onze kennis over genetica wordt kennelijk nog minimaal 
geacht te zijn, want er wordt ons uitgelegd dat chromo-
somen de dragers van erfelijke eigenschappen zijn en 
dat iedere celkern 46 chromosomen bevat! Er komt ook 
meteen een werkgroep voor het Angelman syndroom, 
met Raoul Hennekam als een van de drijvende krachten. 
Van zijn hand ook een artikel over het Rubinstein-Taybi 
syndroom naar aanleiding van zijn promotie. En verder 
in dit eerste nummer een verslag over de promotie van 
Heleen Evenhuis over Alzheimer dementie en gehoorver-
lies bij Down syndroom.
Het tweede TAVG nummer is een Jubileumnummer: 
de NVAZ bestaat 10 jaar!! Een goede gelegenheid het 
uiterlijk van het TAVZ te verbeteren. De binnenkant is 
gevuld met 9 artikelen van de hand van 9 prominenten 
“uit de zorg voor verstandelijk gehandicapten.” Een stille 
veranderingen in terminologie? Nee, niet echt, althans, 
de naam van NVAZ en TAVZ verandert pas 5 jaar later, in 
1996.
Het vierde nummer is wederom een syndromen nummer, 
met Rett syndroom (A. Kerr – in het Engels), Trisomie 18 
(W. Dillo - Blumenberg – een samenvatting van haar SSG 
scriptie), Fragiele X syndroom (Yvo van Loon). Het MASA 
syndroom (Mental retardation, Aphasia, Spastic paraplegia 
and Adducted thumbs), een X-gebonden aandoening, 
werd beschreven door Conny Schrander - Stumpel (klin. 
Genet. Maastricht). Zij publiceerde het jaar ervoor in het 
J. Med. Genet. een tweetal casussen en deed een oproep 
om cliënten die aan de beschrijving voldeden aan haar te 
melden. In hoeverre dit succes had is niet duidelijk, maar 
wel dat zij in 1994 in Genet. Couns. Een vervolgartikel 
met 6 families met MASA publiceerde. En tot slot van de 
hand van Frans Scholte een gevalsbeschrijving van een 
bijzondere casus met opvallend dysmorf uiterlijk, waarvoor 
geen verklaring te vinden was. 

Verder deed de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek 
(CWO) verslag van haar activiteiten. Er waren maar 2 
onderzoeksvoorstellen ontvangen, waarvan slechts één 
een positief advies naar het bestuur kreeg. Waarlijk een 
teleurstellende ervaring. De CWO doet verslag van alle 
organisatorische problemen en gebrek aan contacten 
met academische instituties. Ze komt uiteindelijk tot de 
conclusie dat er kennelijk onder de instellingsartsen geen 
onderzoekscultuur bestaat en geen schrijfcultuur aanwezig 
is. Een door de CWO gehouden enquête onder de leden 
van de NVAZ leverde zo teleurstellend weinig reacties op 
dat hieruit geen conclusies getrokken konden worden. 

Verheugend was dat in dit 4e nummer van de 9e jaargang 
voor het eerst een advertentie opgenomen kon worden, 
en wel een hele pagina groot: HB-VAX recombinant 
hepatitis b-vaccin.

Het februari nummer van 1992 is een special omdat 
het TAVG 10 jaar bestaat. De redactie wordt al vanaf 
het allereerste nummer geleid door Marion Gruyters (de 
eerste nummers konsekwent gespeld als Gruijters). De 
ontwikkeling van huisarts naar huisarts-plus en Z-arts naar 
“arts voor verstandelijk gehandicapten” wordt geschetst 
(Franklin Schuckink Kool, voorzitter NVAZ). Naast een 
artikel over biologische psychiatrie staat het nummer vol 
met zaken die de organisatie en ontwikkeling van de 
NVAZ aangaan. Plus de verheugende mededeling dat 
WVC voornemens is om de NVAZ f 50.000,- subsidie 
toe te kennen ten behoeve van de verdere curriculum 
ontwikkeling.
In de twee volgende nummers en in 1993 nog steeds veel 
oorspronkelijke artikelen, maar ook veel verslagen van 
studiedagen. Het eerste en het derde nummer van 1994 
zijn zelfs geheel gevuld met verslagen van studiedagen. 
De redactie is hier zelfs trots op: “De sprekers op de 
studiedagen maken dit (nummer) mogelijk door de tekst 
van hun lezingen aan de redactie van het TVAZ toe te 
zenden.” Maar je kunt ook stellen dat de neiging om zelf 
iets te schrijven inderdaad niet behoort tot de cultuur van 
de Z-arts. En hernieuwd verzuchten dat, als we al iets 
publiceren, dat liever in een internationaal tijdschrift met 
aanzien doen. 

In het colofon van het eerste nummer van 1995 zijn 
ineens de namen van Marion Gruyters (redactie vanaf 
het allereerste nummer), Dieuwke Hedeman (sinds 1989) 
en Janet van der Veen (sinds 1992) verdwenen. De hele 
redactie is opgestapt en Anneke van Beurden, Tonnie 
Coppus en Marij Jacobs nemen het stokje de komende 10 
jaar over. Ze bedanken de vorige redactie en verzuchten 
in hun eerste redactioneel meteen het gebrek aan reacties 
vanuit het veld op het TAVZ. Om dit te stimuleren wordt 
de rubriek “Ingezonden brieven” aangekondigd. Op uit-
nodiging bijt Yvo van Loon (“een trouw scribent”) alvast 
het spits af met de introductie van een nieuwe groep 
medicamenten: “Anti-wanhopica”. Dit zijn medicamenten 
die je voorschrijft als je “geen antwoord weet op de vraag 
van de bewoner”. Yvo schatte dat 15% van de voorge-
schreven medicamenten onder de groep anti-wanhopica 
vallen. “De Inspectie zou elk jaar een uitdraai moeten 
vragen van het gebruik van de anti-wanhopica, zoals ook 
van andere zogenaamde ‘beschermende maatregelen’ 
en deze in het openbaar publiceren met de naam van de 
instelling erbij” We mogen ons gelukkig prijzen dat de 
Inspectie dit advies niet heeft overgenomen…

Verder lezen we in dit nummer dat de NVAZ officieel 
erkend is door diverse gremia en als KNMG, LAD, VWS, 
NWO. De Inspectie vraagt ons vaker om mee te denken bij 
het maken van rapporten. Het Nederlands Epilepsiefonds 
heeft ons bestuur gevraagd mee te willen werken aan 
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een brochure “Epilepsie bij verstandelijk gehandicapten”. 
Kortom, we tellen nu echt mee kan het TAVG trots 
meedelen!
Alleen is de salariëring nog niet je van het: Stichting De 
Binkhorst vraagt een ARTS M/V voor 30 uur per week, 
ingeschaald in functiegroep 65.
Of de oproep tot copy heeft geholpen? De volgende twee 
nummers zijn ineens een stuk dikker geworden. Nummer 
3 telt zowaar 7 oorspronkelijke artikelen (themanummer 
hygiëne en infectieziektenproblematiek). Alle schrijvers 
noemen zich nog steeds arts of huisarts, maar de eerste 
(Riet Niezen - de Boer) presenteert zich al als AVG 
(weliswaar nog als huisarts/AVG). En hoewel in de tekst 
nu consequent over verstandelijk gehandicapten wordt 
gesproken, is de naam van het tijdschrift op de voorkant 
nog steeds: TAVZ, tijdschrift van de vereniging van artsen 
in de zwakzinnigenzorg.

En dan wordt het 1996, een ommekeer jaar. De NVAVG 
viert haar derde lustrum. En ons tijdschrift wordt opeens 
tweemaal zo groot (van A5 naar A4 formaat) en heet 
weliswaar nog steeds TVAZ, maar een slimmerik weet hier 
Tijdschrift van de Vereniging van Artsen in de Zorg voor 
mensen met een verstandelijke handicap van te maken. In 
het redactioneel niets over deze geruisloze overgang. De 
lay-out is sterk verbeterd en het gebruik van de computer 
wordt zichtbaar in ondermeer het gebruik van Exel voor 
tabellen en grafieken. De redactie doet het verzoek om 
“Copy (zo mogelijk op diskette met het uitgeprinte stuk)” 
aan te leveren. Er zijn weer veel oorspronkelijke artikelen 
(vaak nu trots met de vermelding “AVG” achter de naam 
van de auteur en zelfs enkele ‘Ingezonden brieven” die op 
eerdere artikelen reageren. 
Het derde nummer is een extra dik “Lustrumnummer”, 
toegespitst op de ontwikkelingen in de VG-Zorg.

En dan in 1997 komt er de klad in. Aan de lay-out ligt 
het niet: Bart Elffers treedt toe tot de redactie voor de 
lay-out. Maar er zijn weinig oorspronkelijke artikelen 
en de 3 nummers van deze jaargang worden voor meer 
dan de helft gevuld met mededelingen uit de regio’s en 
verslagen van congressen. In 1998 verschijnen slechts 
2 nummers en de oorspronkelijke artikelen zijn meren-
deels van de hand van auteurs buiten de VG-wereld. 
De redactie wijt de teruggang aan ontwikkelingen als 
“fusies, deconcentraties en de-institutionalisering. Straks 
hebben we een erkende registratie; maar wie erkent en 
herkent nog die arts voor verstandelijk gehandicapten? 
Een somber toekomstbeeld of een realiteit?” 
Gelukkig gaat het in 1999 weer beter. Er verschijnen weer 
3 aardig met oorspronkelijke artikelen gevulde nummers. 
De weg omhoog lijkt gevonden te zijn, want in 2000 
(het jaar van de officiële erkenning AVG als specialisme) 
verschijnen er maar liefst 4 nummers, met veel artikelen 
over specifieke syndromen, health watch, osteoporose, 
een voorzichtig begin met AVG zorg aan thuiswonende 
mensen met een beperking en een eerste artikel over 
codering van de verstandelijke beperking in het HIS! 
Vanaf het jaar 2000 kom ik steeds vaker mijn eigen naam 

tegen. Ik schrijf al sinds mijn jeugd, als tiener begonnen 
in het stripblad “De Arend”, als student in “Uilenpraat”, 
als jonge dokter jarenlang wekelijks in Libelle als “de 
Libelledokter”, vervolgens de boekenserie “100 vragen 
over…” en de laatste 15 jaar voor het TAVG. Deze 
laatste vijftien jaar zijn overigens ook digitaal via de 
NVAVG website in te zien. Daarom sluit ik mijn terugblik 
op de geschiedenis van het TAVG hier af. Je mag immers 
als slager ook niet je eigen vlees keuren? 
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Luc Imschoot
Luc heb ik vooral leren kennen tijdens onze gezamenlijke werkzaamheden voor de commissie deskundigheidsbevordering. 
Tijdens de DKB etentjes na de studiedagen was hij vaak de enige man, die zich kranig weerde tussen alle dames in het 
gezelschap. De kortste omschrijving is wat mij betreft: Luc is gewoon leuk, je zou hem zo willen adopteren. Daarmee doe ik 
hem natuurlijk tekort, want hij blijkt ook nog eens een schat van informatie te bezitten over het verleden van de NVAVG, hij 
heeft veel voor de vereniging gedaan én zijn cliënten lopen met hem weg. 
 
De eerste aanzet tot de NVAVG
‘In 1965 werd het Nederlands Genootschap ter Bestudering 
van de Zwakzinnigheid (NGBZ) opgericht. In de zestiger 
jaren waren er in Nederland veel cytogenetische laboratoria 
in instellingen, die onderzoek deden naar de oorzaken van 
handicaps. Toen hebben verschillende hoogleraren (profes-
sor Niermeijer en professor Van Gelderen), maar ook de 
KNMG, NZR, het College voor Sociale geneeskunde en de 
Inspectie gewezen op het belang van samenbundeling van 
kennis en kunde, wetenschappelijk onderzoek en opleiding. 
Dit heeft bijgedragen aan de uiteindelijke de oprichting van 
de beroepsvereniging. 

Luc Imschoot

Het begin van de professionalisering
‘In de zomer van 1975 studeerde ik in Gent (België) af 
als huisarts, waarna ik tot eind 1976 als ‘assistent interne 
niet in opleiding’ werkte. Vervolgens ging ik aan de slag 
bij De Hartekamp in Heemstede, als huisarts voor mensen 
met een verstandelijke beperking. In de zorg voor verstan-
delijk gehandicapten werkten toen voornamelijk oudere 
huisartsen, die de laatste werkzame jaren in een andere 
setting wilden werken. 
Vanaf 1968 werd de intramurale verstandelijk gehandicap-
tenzorg gefinancierd uit de ABWZ, zodat er meer financiële 
middelen kwamen om onder andere de medische zorg 

te betalen. Vóór die tijd werden de pupillen (nu cliënten) 
verzorgd en begeleid door bijvoorbeeld (in de Hartekamp) 
religieuzen. Tijdens mijn beginperiode bij De Hartekamp 
werkte ik nog samen met enkele broeders. Wat betreft 
de professionalisering van de zorg is er gedurende mijn 
werkzame leven enorm veel ten goede veranderd.’ 

Van huisarts naar AVG
‘De huisarts werd in de zeventiger jaren gezien als de 
familiearts, die zijn patiënten tijdens hun hele levensloop 
begeleidde. Mijn collega’s en ik werkten als huisarts voor 
een selecte doelgroep, namelijk mensen met een verstan-
delijke beperking. We werden daarom niet meer gezien 
als volwaardige huisarts. Men noemde ons ‘geclausuleerde 
huisartsen’: we mochten nog wel huisartsenzorg verlenen, 
maar alleen aan mensen met een verstandelijke beperking. 
Daar ontstond onder artsen in de verstandelijk gehandicap-
tenzorg enige onrust over. Dit heeft waarschijnlijk mede 
bijgedragen aan de oprichting van de NVAZ. Overigens was 
dit in dezelfde periode als de ontwikkeling van het functie-
waarderingssysteem. Ook dit zal een rol gespeeld hebben 
bij de ontwikkeling van het specialisme van de AVG.’ 

Oprichting van de NVAZ 
‘In 1978 werd ik lid van het bestuur van de sectie medici 
van de NGBZ en opvolger van Martin Niemeijer, die één van 
de motoren werd in de ontwikkeling van een vakvereni-
ging. In 1981 was de Nederlandse Vereniging van Artsen 
in de Zwakzinnigenzorg (NVAZ) een feit. Martin Niemeijer 
werd voorzitter.
Eind jaren tachtig werd ik bestuurslid bij de NVAZ. In die 
tijd was Bert Boekhoff voorzitter. Daarna volgde een korte 
periode waarin Franklin Schuckink Kool en Jan den Ouden 
voorzitter waren. Cees van Schie volgde hen vervolgens 
op. Samen met onder andere Heleen Evenhuis maakte 
hij zich hard voor de erkenning van de AVG als medisch 
specialisme. Dankzij minister Els Borst was dit op 7 februari 
2000 eindelijk een feit. Dat zij ook arts was, heeft daar 
waarschijnlijk een rol bij gespeeld. Cees van Schie ontving 
op 4 januari 2005 een koninklijke onderscheiding, onder 
andere in verband met zijn bijzondere verdiensten voor 
de medische zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking.’ 

Professionalisering van de zorg
‘In de jaren tachtig kwam de ‘zwakzinnigenzorg’ verder in 
beweging. Men werd zich ervan bewust dat er herbezin-
ning nodig was, wat betreft de positie van artsen die 
in de zorg voor verstandelijk gehandicapten werkten. 
De Stichting Sociale Gezondheidszorg (SSG) in Utrecht 
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ontwikkelde een visie op het professionaliseringproces van 
deze beroepsgroep. Vooral de artsen Marijke Cremers en 
Henk Lelieveld (beiden verbonden aan de SSG) hielden zich 
hiermee bezig. Marijke Cremers heeft zich daarna ook sterk 
gemaakt voor de opleiding tot AVG, die in 2000 formeel 
van start ging.’

De start van de opleiding
‘Zelf kreeg ik gezien mijn werkervaring een ‘generaal 
pardon’ en ik werd bij herregistratie van ‘geclausuleerd 
huisarts’ nu ‘arts verstandelijk gehandicapten’. Andere 
collega’s volgden vanaf 1984 de eenjarige opleiding die 
door de stichting Sociale Gezondheidszorg (SSG) werd 
gegeven. Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk deed 
bijvoorbeeld mee aan het eerste jaar van deze opleiding. 
Collega’s Marion Gruijters, Anneke Schoonbrood en Anne 
Idzinga volgden onder andere in het tweede jaar. Een jaar 
lang volgden zij elke maand een dag colleges en namen ze 
deel aan werkgroepen die zich onder andere bezighielden 
met comorbiditeit, ethiek, maar ook vergadertechnieken. 
Daarnaast schreven ze onderzoeksverslagen, die ze aan de 
groep presenteerden.’ 

Actief voor de NVAZ
‘De sectie medici NGBZ werd in 1988 opgeheven en het 
organiseren van studiedagen werd daarmee ook beëindigd. 
Uiteraard werd ik lid van de NVAZ, die rond het 
organiseren van studiedagen tot dan in competitie was 
met de studiedagen van de sectie medici. De NVAZ 
bestond uit een groep gedreven en enthousiaste leden. 
De vereniging maakte een voorspoedige start. In vrij 
korte tijd werden er diverse inhoudelijke documenten 
opgesteld, zoals de richtlijnen en de standaarden. Zelf 
heb ik meegewerkt aan de standaard ‘Omgaan met 
vragen omtrent kinderwens en anticonceptie bij men-
sen met een verstandelijke handicap’(2005) en ik heb 
enige tijd deel uitgemaakt van de commissie ethiek. 

Zowel tijdens mijn bestuurswerk als tijdens mijn 
werkzaamheden voor de commissies heb ik gemerkt 
dat die gedrevenheid bij de collega’s gebleven is. Het 
werk voor commissies en het bestuur kost de nodige 
tijd en zeker in de huidige tijd (waarin veel AVG’s op 
diverse vlakken bordjes hoog te houden hebben) is 

commissie- of bestuurswerk soms lastig te combineren met 
de privé situatie.’ 

Keuze voor persoonlijke zorg
‘De medische zorg voor cliënten met verblijf en behandeling 
raakt versnipperd en discontinu. Tegenwoordig gaat een 
cliënt naar verschillende medische professionals: voor een 
zere teen naar de huisarts, voor bijvoorbeeld diabetes naar 
de nurse practitioner en voor handicapgebonden klachten 
naar de AVG.
Ik heb meer dan twintig jaar met een vaste populatie 
cliënten gewerkt. Het was voor cliënten, ouders, groepslei-
ding en ook voor mijzelf wennen toen mijn organisatie een 
opleidingsinstelling werd en een deel van de cliënten zorg 
kreeg van wisselende aiossen. Ik heb de gelegenheid gehad 
om tot het einde van mijn werkzaamheden als behande-
lend arts zowel AVG als huisarts te blijven voor cliënten met 
een zeer ernstige verstandelijke beperking. In voorkomende 
gevallen had ik wel overleg met de huisarts of met de nurse 
practitioner, maar ik bleef het vaste aanspreekpunt van de 
cliënt en zijn/haar vertegenwoordigers. Dat geniet ook mijn 
persoonlijke voorkeur.’ 

Contact met collega’s
‘Vroeger zag ik mijn collega’s die werkten in de zorg voor 
verstandelijk gehandicapten tijdens regionale bijeenkom-
sten. In Noord Holland was er geregeld overleg tussen 
de artsen van Noorderhaven, Reigersdaal, Leekerweide 
en wat tegenwoordig De Prinsenstichting heet. Ook in 
Zuid-Holland werden er regionale bijeenkomsten georga-
niseerd. Tegenwoordig zien we elkaar nog steeds tijdens 
de regionale groepsbijeenkomsten. Daarnaast spreken we 
elkaar in landelijk verband tijdens de NVAVG studiedagen, 
waarvan ik jarenlang het inhoudelijke deel met de andere 
leden van de commissie deskundigheidsbevordering heb 
georganiseerd. Nog steeds valt het me op dat de NVAVG 
veel bevlogen leden heeft, die werkelijk hart voor hun 
vak en voor hun patiënten hebben. Het vak van de AVG 
ontwikkelt zich nog steeds en ik hoop van harte dat 
toekomstige collega’s evenveel werkvreugde uit hun job 
zullen halen als ik veertig jaar heb gehad.’  

Marion Gruijters, Titia Kranenburg - de Koning en Luc Imschoot (2011)

Cees van Schie ontvangt een koninklijke onderscheiding (2005) 
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Jouw Dokter, een andere manier 

van werken 
Toen ik Michiel Vermaak en Margriet van Duinen (AVG’s) vroeg of ze in dit TAVG meer wilden vertellen over ‘de AVG als 
zzp (zelfstandige zonder personeel)’, antwoordde Michiel droog: ‘Natuurlijk, dan kan ik gelijk uitleggen dat de AVG’s van 
Jouw Dokter geen zzp-ers zijn. Dan is dat hardnekkige misverstand misschien eindelijk uit de weg geruimd’. Bij deze dus. 
Maar hoe zit het dan wel?

Wat is Jouw Dokter precies?
Michiel: ‘Jouw Dokter kan bij kleinschalige organisaties, 
die niet zelf de beschikking hebben over een AVG, 
medisch advies geven aan patiënten, ouders/verzorgers, 
huisartsen, medisch specialisten en het management van 
de organisatie. Jouw Dokter is een netwerk van AVG’s, 
dat nu bestaat uit Margriet van Duinen, Kathleen van den 
Brink, Corina Vermoen, Talitha van den Heuvel, Jan van 
den Plas, Agnies van Eeghen en ik. Zelf was ik initiatief-
nemer en Margriet sloot vrij snel aan. We besloten een 
maatschap op te richten, omdat alles zakelijk gezien nu 
eenmaal ook goed geregeld moet worden. Maar verder 
zijn we allemaal AVG’s in loondienst bij een instelling, 
die daarnáást ook voor Jouw Dokter werken. Niet omdat 
we de ambitie hebben om ondernemer te worden of om 
commercieel te werken, maar omdat het unieke werkerva-
ring en veel werkplezier oplevert.’ 

Voor wie is Jouw Dokter bedoeld?
Margriet: ‘De reden om Jouw Dokter te starten was, dat 
wij vinden dat iedereen met een verstandelijke beperking 
toegang moet hebben tot de zorg door een AVG. 
Sommige (vooral kleinere) instellingen hebben geen eigen 
AVG. Zij kunnen dan gebruikmaken van Jouw Dokter, die 
op afroep en/of op afspraak consulten op locatie verzorgt. 
De cliënten hoeven niet naar een poli elders te reizen, wat 
vaak belastend is.’

Hoe verloopt een consult van Jouw Dokter?
Michiel: ‘Allereerst wordt er een goede planning gemaakt 
door de instelling, waarbij ook vastgelegd wordt wie er 
bij het consult aanwezig zijn (cliënt, vertegenwoordigers 
zitten bij voorkeur ook aan tafel, soms aangevuld met 
bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een gedragswetenschap-
per, een verpleegkundige of de huisarts uit het dorp). 
Daarnaast wordt de vraagstelling vooraf doorgegeven. 
Voor het eerste consult nemen we een uur de tijd. De 
extra tijd is ook bedoeld om alle betrokkenen te informe-
ren over de werkwijze van Jouw Dokter en kennis met 
elkaar te maken. Vervolgens bespreken we de klacht van 
de cliënt vanuit alle invalshoeken en we onderzoeken 
hem/haar zo nodig. 

Margriet: ‘Het is onze intentie om een langdurige 
samenwerking aan te gaan. Elke AVG van Jouw Dokter 
heeft zo zijn/haar ‘eigen’ locaties, die op regelmatige basis 
bezocht worden. Jouw Dokter is dus niet bedoeld om ad 
hoc capaciteitsproblemen van een instelling op te lossen 

(bijvoorbeeld vervanging bij ziekte of zwangerschap van 
de AVG van de instelling). Die langdurige samenwerking is 
voor ons, de instelling én de cliënt en diens vertegenwoor-
diger erg prettig. 

Jouw Dokter blijft in het hele traject een onafhankelijke 
partij. We doen onze consulten vanuit Jouw Dokter en 
schrijven onze brieven op ons eigen briefpapier.
De AVG’s van Jouw Dokter worden door instellingen 
ingehuurd, voor cliënten die aan de instelling verbonden 
zijn. Als cliënten niet aan een instelling verbonden zijn, 
dan wordt het lastiger om gebruik te maken van onze 
diensten. Deze cliënten kunnen natuurlijk wel terecht bij 
een AVG-polikliniek in de buurt.’ 

Wat is het voordeel van Jouw Dokter?
Michiel: ‘Met een goede planning en voorbereiding kun 
je erg efficiënt werken. Je ziet gedurende de dag een 
aantal cliënten én alle betrokkenen. Door de korte lijnen 
communiceert het erg makkelijk en zo kunnen we een lijn 
uitzetten in de zorg rondom de cliënt. 

Verder hebben we gemerkt dat personeel soms ook 
gestrest raakte als er problemen met (vooral) kinderen 
waren, waarvoor geen AVG ingeschakeld kon worden. 
De consulten van Jouw Dokter leidden tot meer rust 
onder het personeel, omdat de zorgen over deze cliënten 
gehoord werden. Dit was zelfs zichtbaar in de ziektever-
zuimcijfers van het personeel. Het feit dat Jouw Dokter op 
regelmatige basis langskomt én bereikbaar is voor overleg 
tussen de consultdagen in, nam veel stress en onrust weg. 

Daarnaast raken vertegenwoordigers of verpleegkundigen 
vaak het overzicht kwijt in de veelheid van adviezen van 
de verschillende medisch specialisten. Jouw Dokter houdt 
het overzicht en overlegt waar nodig met de andere 
specialisten, zodat de adviezen duidelijk zijn en eventueel 
(beter) op elkaar afgestemd kunnen worden. In gezamen-
lijkheid ontstaat er dan een werkbaar plan van aanpak. 
De samenwerking met de andere specialisten verloopt 
makkelijker naarmate je elkaar beter leert kennen. Wat 
ook op een positieve manier bijdraagt, is het feit dat 
het specialisme van de AVG steeds bekender wordt. De 
samenwerking leidt tot goede initiatieven, zoals gezamen-
lijke consulten met de neuroloog of psychiater. 

Jouw Dokter werkt ook nauw samen met de betrokken 
huisarts. De rol van de AVG hierbij is het meedenken en 
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Margriet van Duinen en Michiel Vermaak 

adviseren. De huisarts houdt de spilfunctie en schrijft zo 
nodig medicatie voor.’ 

Wat maakt het werken voor Jouw Dokter zo leuk?
Margriet: ‘Omdat we op veel verschillende locaties komen, 
kunnen we een kijkje nemen in diverse ‘keukens’. Dit werkt 
heel verfrissend. Daar leren we zelf natuurlijk heel veel 
van, maar we kunnen deze kennis en ervaring ook weer 
op andere locaties delen. Op die manier verspreiden we 
knowhow en kunde. 

Daarnaast is het voor iedere werkende belangrijk om je 
werk zo leuk mogelijk in te richten. Voor de AVG’s van 
jouw Dokter geldt over het algemeen dat ze houden 
van afwisseling, pionieren en wat extra prikkels. Ook 
werken ze graag samen en ze vinden het fijn om kennis 
te delen. Je brengt je eigen bagage (in de zin van kennis 
en vaardigheden) naar de diverse instellingen, maar je 
haalt er ook veel. Dat maakt het werk voor alle betrokken 
partijen mooi en zinvol. Om je werk goed te kunnen doen, 
is het wel van belang dat je een aantal jaren werkervaring 
opgedaan hebt. 
Door Jouw Dokter hebben we bovendien ons netwerk 
flink vergroot, wat leuke nieuwe contacten en samenwer-
kingen heeft opgeleverd.’

Michiel: ‘Soms zijn het ook kleine dingen die ons werk 
bevredigend maken. Bijvoorbeeld het oplossen van jaren-
lange problemen door middel van een simpele oplossing. 

Of een moeder met tranen van ontroering, omdat haar 
autistische zoontje voor het eerst toelaat dat er een dokter 
naar zijn buik luistert. Kleine dingen, maar ze maken soms 
een wereld van verschil.’ 

Wat is de toekomst van Jouw Dokter?
Michiel: ‘Over niet al te lange tijd krijgen we te maken 
met de overgang naar de Zorgverzekeringswet. Dan gaat 
er vast veel veranderen en we zijn benieuwd hoe dat 
gaat. Ook in dat opzicht is het vak van de AVG continu 
in beweging. Wij hopen natuurlijk dat de instellingen het 
belang van de AVG blijven inzien, zodat we met zijn allen 
een optimale medische zorg kunnen leveren aan mensen 
met een verstandelijke beperking.’

Margriet: ‘En wat we persoonlijk ook willen, is dat we ef-
ficiënt kunnen werken, zodat de zorg betaalbaar blijft en 
voor iedereen toegankelijk is. Als artsen van Jouw Dokter 
willen we graag blijven leren en nieuwe impulsen krijgen, 
zodat we onszelf en het vak kunnen blijven ontwikkelen.’

Michiel: ‘We zijn eind 2012 gestart en Jouw Dokter is 
snel gegroeid. We hebben geen ambities om nu verder 
uit te breiden. Het is ook nooit het doel geweest om 
een grote onderneming te starten. Het was het doel om 
kwalitatief goede zorg op locatie te organiseren, voor 
instellingen die niet over AVG’s beschikken. Daar zijn 
we in geslaagd. Jouw Dokter heeft de AVG dichterbij de 
cliënt gebracht.’  
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Henny van Schrojenstein Lantman - de Valk
Toen ik Henny van Schrojenstein Lantman - de Valk Googelde ter voorbereiding op dit interview, werd het al snel 
duidelijk dat het niet zo eenvoudig zou worden om een kort interview te houden (dat is dus ook niet gelukt). Haar 
talrijke publicaties, activiteiten, promotie en specifieke interesses maakten de keuze voor de onderwerpen lastig. Over elk 
onderwerp weet ze namelijk boeiend te vertellen, of het nu over de samenwerking met de huisartsen, participatie óf de 
kleinkinderen is. 

Hoe ontstond het plan om een beroepsvereniging 
voor AVG’s op te richten? 
‘Het idee kwam op bij een aantal artsen van de Boldershof 
(waar ik eind zeventiger jaren werkte), Stichting Maria 
Roepaan en Hooge Burch. In deze instellingen werkte 
een aantal jonge, net afgestudeerde artsen, die samen 
wetenschappelijke bijeenkomsten organiseerden. Tijdens 
die bijeenkomsten ontstond de gedachte dat we een 
basis moesten leggen onder het vak van de AVG (NB: een 
term die toen nog niet bestond, maar die in dit interview 
wel gebruikt wordt). De AVG’s waren immers niet echt 
georganiseerd en er was geen sprake van uniformiteit 
wat betreft werkwijzen en het uitwisselen van kennis 
en ervaring. Ook was er bij de artsen behoefte aan een 
beroepsprofiel. Die behoeften waren ook bij andere artsen 
in het land aanwezig, wat de bodem vormde van de 
uiteindelijke NVAVG.’ 

Ik heb begrepen dat je in 
de eerste lichting van de 
postacademische opleiding 
voor AVG’s zat. Hoe was 
dat? 
‘Dat klopt. Marijke Cremers 
(eerder een collega van 
me op De Boldershof) was 
opleider geworden. Zij had de 
opleiding ‘arts maatschappij & 
gezondheid’ gedaan. Deze opleiding is door meer mensen 
gedaan, die interesse hadden in het werken met mensen 
met een verstandelijke beperking. Zelf heb ik daar ook 
over nagedacht, maar vanwege praktische redenen is het 
er nooit van gekomen. Ik koos voor de eenjarige opleiding 
bij SSG. Ik maakte deel uit van de eerste lichting van de 
opleiding (1984-1985), die zo ongeveer nog uitgevonden 
moest worden. Als studenten hadden we daar vrij veel 
inspraak in; deze eerste lichting werd mede daardoor een 
soort ‘Geuzenclub’. 
Veel jaargenoten hebben het vak van de AVG allang 
verlaten. Sommigen hadden andere ambities. Zo is een 
aantal jaargenoten manager of directeur geworden. 
Anderen merkten gedurende de opleiding en het werken 
in de praktijk dat het niet helemaal aan hun verwachtin-
gen voldeed. Daarnaast waren er ook artsen die tijdens de 
opleiding dingen leerden, die ze in de praktijk niet konden 
toepassen, omdat de instelling daar nog niet aan toe was. 
Zelf was ik inmiddels verhuisd naar Stichting Pergamijn, 
waar ik met Anneke Schoonbrood werkte, die het tweede 
jaar van de opleiding deed. Bij Pergamijn werkte een 
aantal huisartsen, maar zij vonden het prima wat ‘de AVG 

meisjes’ bedachten. Van die vrijheid hebben we uiteraard 
ruimschoots gebruik gemaakt.’

Hoe ontstond het idee om te promoveren?
‘Ik wilde altijd alles uitdiepen en het naadje van de kous 
weten. Ik was begin twintig en besprak mijn wens om te 
promoveren met iemand die (notabene) gepromoveerd 
theoloog was. Zij zei: ‘Dat moet je doen, maar het gaat 
je alleen lukken met een onderwerp dat je leuk genoeg 
vindt’. 
Eén van de zaken waar we in de SSG opleiding mee bezig 
waren, was nadenken over waar je goed in was en wat 
je graag wilde doen. Ik wist dat inmiddels wel: ik wilde 
graag onderzoek doen. Ik heb eigenlijk altijd al geweten 
dat ik ooit wilde promoveren, maar daar heb je een 
onderzoeksplek en een onderwerp voor nodig. De eerste 
lustrumdag van de beroepsvereniging ging over onder-
zoek en toen greep ik mijn kans. Via Marijke Cremers 

kwam ik in contact 
met professor Meindert 
Haveman (mijn promotor), 
die destijds epidemioloog 
in Maastricht was. Marian 
Maaskant was onder-
zoeksassistent en met zijn 
drieën hebben we een 
onderzoek gedaan naar 
het verband tussen de kos-

ten van de zorg en veroudering. Dat was een onderwerp 
waar ik altijd discussies over had met mijn werkgever. Die 
vond dat ik het verband maar eens moest bewijzen en dat 
heb ik gedaan. Het onderzoek verliep goed en ik mocht 
vervolgens ook meewerken aan een langlopend onder-
zoek naar veroudering bij mensen met een verstandelijke 
beperking in Brabant en Limburg. Toen besloot ik ook dat 
ik op dat onderwerp wilde promoveren. 
Midden jaren negentig ontmoette ik professor Harry 
Crebolder (mijn promotor). Hij was hoogleraar huisartsge-
neeskunde en vader van een kind met een verstandelijke 
beperking. Hij snapte als geen ander waarom onderzoek 
nodig was. Harry heeft me naar een onderzoekersoplei-
ding (voor huisartsen) gestuurd, die goed van pas kwam 
bij mijn promotie. 
Ik presenteerde de informatie die voortkwam uit mijn 
onderzoek internationaal. Daarbij kreeg ik van één van 
de toehoorders de opmerking dat mijn informatie slechts 
over de helft van de populatie mensen met een verstan-
delijke beperking ging. De andere helft van de populatie 
(het deel dat zorg van de huisarts kreeg) liet ik immers 
buiten beschouwing. Ik besprak deze opmerking met 

Promoveren kan alleen op 
een onderwerp dat je leuk 
genoeg vindt.
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Harry Crebolder, die met de oplossing kwam: ‘Dan moet je 
maar onderzoek gaan doen in huisartsendatabases’. Dat 
heb ik gedaan, nadat ik met enige moeite de beschikking 
kreeg over een subsidie. En met die informatie rondde ik 
uiteindelijk mijn proefschrift in 1998 af.’ 

Henny van Schrojenstein Lantman - de Valk

Vanwaar je interesse in de samenwerking tussen 
AVG en huisarts?
‘Mijn proefschrift is door diverse partijen opgepikt. Niet 
altijd op de manier die ik voor ogen had, maar het heeft me 
wel in de richting van de samenwerking van de huisarts en 
de AVG gestuurd. Zowel de AVG als de huisarts deed een 
deel van de zorg voor dezelfde patiënt, maar tussen hun 
vakgebieden zat een onzichtbare, maar wel hoge muur. Ik 
zie het als mijn missie om die muur flink te verlagen. 
De rolverdeling van AVG en huisarts is in de afgelopen jaren 
behoorlijk veranderd. Dit heeft onder andere te maken met 
de geldstromen. Sinds de invoering van de zorgzwaartepak-
ketten heeft niet iedereen met een verstandelijke beper-
king, die bij een zorgaanbieder woont, recht op AVG zorg. 
Het heeft daarnaast ook te maken met burgerschapspara-
digma, dat mensen met een verstandelijke beperking recht 
hebben op wonen in de maatschappij. Uiteraard hebben ze 
dat recht, maar het heeft ook een nadeel. Alle mensen die 
in kleinschalige woonvoorzieningen gingen wonen, werden 
namelijk ingeschreven bij de huisarts, die niets wist van de 
specifieke medische zorg voor mensen met een verstande-
lijke beperking. Om die lacune te dichten, moeten er goede 
contacten zijn tussen huisarts en AVG. In Limburg waren 
we al langer bezig met het aanhalen van de contacten met 
de huisartsen, bijvoorbeeld door het geven van bijscholin-
gen en het organiseren van periodiek gezamenlijk overleg. 
Dat kwam eigenlijk voort uit pure noodzaak, omdat in de 
praktijk bleek dat de samenwerking onvoldoende was om 
een optimale zorg te realiseren.’ 

Je noemde zojuist het burgerschapsparadigma, dat 
grote raakvlakken heeft met het idee dat mensen 
met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk 

moeten participeren in de samenleving. Op welke 
wijze zou je dit kunnen bewerkstelligen?
‘Als ik het heel dicht bij huis houd: aan de universiteit in 
Nijmegen werken inmiddels twee werknemers met een 
verstandelijke beperking: Anneke van der Cruijssen en 
Henk Jansen. Zij zijn aangenomen in het kader van het 
promotieonderzoek op gebied van participatie, maar ze 
vormen ook een klankbord als het gaat om de vraag of 
zaken begrijpelijk zijn voor mensen met een verstandelijke 
beperking. 
Ooit gaf ik een college over diversiteit in de gezondheids-
zorg. Ik had de insteek dat ik van alles kon vertellen over 
mensen met een verstandelijke beperking, maar het is na-
tuurlijk veel beter om het mét hen te vertellen. Zo kwam 
ik Anneke tegen, die meteen riep dat ze zelf haar verhaal 
wel wilde vertellen. Dat deed ze met een PowerPoint, en 
met verve! Haar boodschap was: ‘Praat niet over mijn 
hoofd heen en zorg ervoor dat de artsen onderling goed 
communiceren, zodat ik niet iedere keer hetzelfde hoef 
te vertellen.’ Ik heb nog nooit zo’n muisstille collegezaal 
meegemaakt. Als je ziet dat zelfs alle mobiele telefoons 
neergelegd worden, dan weet je dat de boodschap 
overkomt en dat er échte aandacht is. Na de aanvankelijke 
stilte werden er veel vragen aan Anneke gesteld. Anneke 
is daarbij een volwaardig docent, die gerespecteerd wordt. 
Het feit dat ze daarbij als ‘u’ aangesproken wordt, getuigt 
hiervan.’ 

Anneke van der Cruijssen en Henk Jansen

Wat zijn jouw ideeën over de ontwikkeling van het 
vak van de AVG?
‘Allereerst was er de ontwikkeling van de identiteit: waar 
gaat het vak over en over welke kennis moet je beschik-
ken? Daarvoor was het nodig om een curriculum te 
ontwikkelen, waar ik ook aan meegewerkt hebt. Daarbij 
rees ook de vraag: is de AVG er alleen voor mensen die in 
een instelling wonen of is de AVG er voor iedereen met 
een verstandelijke beperking? 

Een ontwikkeling die nog volop gaande is, is het idee dat 
de AVG zich zou moeten richten op de problemen die 
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echt bij mensen met een beperking horen en dat zij de 
huisartsenzaken bij de huisarts laten. Deze ontwikkeling 
loopt al een jaar of tien en de discussie daarover is nog 
niet afgerond. Zelf hang ik het model van Ipse de Bruggen 
aan. Daar werkt een trio van huisarts, AVG en praktijkver-
pleegkundige nauw samen. Elke medische vraag komt bij 
de praktijkverpleegkundige binnen. Zij lost het probleem 
op voor zover dat binnen haar takenpakket past en ze 
verwijst de overige zaken gericht door naar de huisarts 
of de AVG. Elke cliënt bij Ipse de Bruggen (met minimaal 
zorgzwaartepakket 4) heeft dus twee artsen, met elk een 
eigen duidelijk omschreven takenpakket. 

Daarnaast is er in de loop der 
tijd één en ander veranderd 
ten aanzien van de bekendheid 
van de AVG. Van 1995 tot 
2000 was ik opleidingscoördi-
nator van de postacademische 
AVG-opleiding aan de 
Netherlands School of Public 
Health (NSPH) te Utrecht. Eén 
van de cursisten noemde de 
AVG eind jaren negentig ‘het afvoerputje van de samen-
leving’. Eigenlijk had ze wel gelijk. De AVG had geen 
naam en werkte uit het zicht in een ‘gesticht’. Promotie 
was voor de AVG nauwelijks een optie en een erkende 
opleiding was er niet. Er was geen enkele mogelijkheid 
om carrière te maken. 
Het toenmalige negatieve imago van de AVG had vooral 
te maken met de gesloten cultuur van de instellingen, 
waar de AVG’s werkten. Hetzelfde gold voor wat destijds 

APZ-artsen heette. Huisartsen die in psychiatrische 
instellingen werken, raakten hun registratie kwijt als ze 
alleen in deze instellingen werken. Zij hebben net als de 
AVG gelobbyd voor een registratie en een eigen opleiding, 
maar dat is ze nooit gelukt. 

Het is jammer dat de AVG nog steeds moet vechten 
voor zijn plekje en voor een fatsoenlijke vergoeding. De 
AVG heeft sowieso meer tijd nodig per consult, maar 
wat ook bij de berekeningen vergeten wordt, is dat de 
AVG gemiddeld meer tijd kwijt is aan samenwerking en 
communicatie. De AVG communiceert ook met andere 
artsen en specialisten én met de ouders/vertegenwoordi-

gers en groepsleiding. Dit 
komt niet tot uiting in de 
tarieven. Het is een zaak 
van de eigen beroeps-
groep om daarvoor op 
te komen. Het lastige 
daarbij is dat het een 
relatief klein specialisme 
is. De NVAVG doet zijn 
stinkende best om de 

positionering en financiering te verbeteren, maar door 
het beperkte aantal leden én het feit dat veel AVG’s hun 
werk combineren met een jong gezin, ontbreekt het 
hierbij aan capaciteit. In het verleden sprak ik daar vaak 
over met Job Metsemakers, hoogleraar huisartsgenees-
kunde. Hij zei destijds altijd: ‘Met 9000 huisartsen is het 
vertegenwoordigen van het vak goed te doen, maar met 
nog geen 200 AVG’s is het eigenlijk een godswonder wat 
er tot nu toe gebeurd is’. 

Het is een godswonder 
wat er tot nu toe 
gebeurd is.

Henny van Schrojenstein - Lantman begon in 1974 als 
arts-coördinator bij het observatiecentrum voor kinderen 
met leer- en ontwikkelingsstoornissen Ederhorst te 
Ede. In 1977 werd ze arts bij de Stichting Boldershof te 
Druten, in 1980 bij Stichting Pergamijn te Echt. Ze nam 
deel aan de eerste jaargang van de postdoctorale AVG 
(Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten)-opleiding bij 
de Stichting Sociale Gezondheidszorg te Utrecht. 
Van 1990 tot 1995 was ze, naast arts, onderzoeker in 
een prospectieve cohortstudie van ouderen met verstan-
delijke beperkingen bij de afdeling Epidemiologie van de 
Universiteit Maastricht,waar ze in 1998 promoveerde.. 
Van 1995 tot 2000 was ze opleidingscoördinator van 
de postacademische AVG-opleiding aan de Netherlands 
School of Public Health (NSPH) te Utrecht.
Als senioronderzoeker en later als universitair docent 
deed ze bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van de 
Universiteit Maastricht onderzoek naar de prevalentie 
van verstandelijke beperkingen en de rolverdeling tussen 
huisarts en AVG voor deze groep mensen. Ze was 
de Nederlandse partner in een Europees consortium 
(Pomona) waarin van 2002-2008 onderzoek werd 

verricht naar gezondheidsindicatoren voor mensen met 
verstandelijke beperkingen. 
In 2009 werd ze de eerste hoogleraar Geneeskunde 
voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen, vanuit de 
afdeling Eerstelijnsgeneeskunde bij het Radboudumc. Ze 
zette onderzoek op naar de gezondheidsproblemen van 
mensen met verstandelijke beperkingen, de eerste-
lijnszorg voor deze kwetsbare groep mensen en het 
meedoen en gezond leven voor deze groep. Onder haar 
leiding kwam er onderwijs over gezondheid van mensen 
met verstandelijke beperkingen in alle jaren van het 
basiscurriculum Geneeskunde in Nijmegen. Ook kwamen 
er modules voor de huisartsenopleiding en de opleiding 
tot specialist ouderengeneeskunde. 
Tevens startte ze in 2011 met haar collega’s de AVG 
praktijk, een zorginnovatieproject waarin zij consulten 
geven voor huisartsen in de regio Nijmegen. Sinds 
2015 gaat de AVG praktijk samen met De Praktijk, een 
eerstelijns centrum voor gedragswetenschappers voor 
mensen met verstandelijke beperkingen. Dit biedt de 
gelegenheid voor multidisciplinaire consulten. 
(Bron: www.radboudumc.nl) 
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Wat wel zorgelijk is, is de ontwikkeling rondom de 
avond-, nacht- en weekenddiensten. Over het goed 
regelen hiervan wordt in het land wisselend gedacht. 
Niet alle huisartsenposten zijn bereid om zorg te bieden 
aan cliënten met een verstandelijke beperking en niet 
alle AVG’s willen 24-uurs diensten te draaien. Marloes 
Heutmekers (aioto, onderzoeker) heeft onderzocht hoe 
de avond-, nacht- en weekenddiensten geregeld zijn. Zij 
doet nu onderzoek bij een huisartsenpost in Nijmegen, 
waar alle mensen met een verstandelijke beperking 
welkom zijn en waar bekeken wordt of mensen met een 
verstandelijke beperking met andere gezondheidsproble-
men komen, dan mensen zonder die beperking. Met de 
uitkomsten zal gewerkt worden aan een model waarbij 
huisarts en AVG gaan samenwerken in de 24-uurs zorg. 
Dat klinkt simpel, maar hierin hebben we nog een lange 
weg te gaan.’

Je bent inmiddels gepensioneerd, maar nog steeds 
actief lid van de NVAVG. Waar hou je je momenteel 
vooral mee bezig?
‘Ik werk momenteel aan de update van de ‘Handreiking 
huisarts en AVG – optimale medische zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking’. Dat is namelijk wat 
ik echt belangrijk vind: een goede samenwerking tussen 
huisarts en AVG. Daarom heb ik ook meegewerkt aan de 
NHG Leergang (licht) Verstandelijke Beperking. Het zou 
mooi zijn als we de beroepsgroepen van de huisarts en 

de AVG wat dichterbij elkaar kunnen brengen, zodat ze 
elkaar beter weten te vinden. 

Daarnaast ben ik lid van de Commissie Cure & Care van 
Zorginstituut Nederland, waar gesproken wordt over het 
zorgstelsel, de vergoedingen en mogelijke klachten. En 
zo zijn mijn dagen nog steeds gevuld.’ 

Is er leven na de (NV)AVG?
Zeker wel! Ik heb mijn werk altijd ontzettend leuk 
gevonden. Als AVG beschik je zelden over een goede 
anamnese. Je combineert wat symptomen en verhalen 
van omstanders met elkaar en als een soort detective stel 
je op basis daarvan je diagnose en zorg je ervoor dat de 
juiste behandeling volgt. Die puzzel maakt het werk erg 
uitdagend en afwisselend. De wonderbaarlijke manier 
waarop we diagnoses stelden, was ook altijd een levendig 
onderwerp van gesprek in de Limburgse regiogroep. 

De oudere generatie AVG’s heeft heel veel gedaan voor 
het vak en ik laat het met alle vertrouwen over aan onze 
opvolgers. Ik breng meer tijd door met mijn kinderen 
en kleinkinderen en mijn hobby’s. Ik heb mijn vak altijd 
met heel veel plezier uitgeoefend en ik doe en deed mijn 
werkzaamheden met hart en ziel, maar ik ben niet van 
plan om, net als Helen Beange in Australië, tot tegen mijn 
negentigste door te blijven gaan in het vak. Hoezeer ik 
haar ook bewonder: er is nog meer dan alleen werken.  
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Anneke van Beurden
Anneke ken ik als een heel actief lid en als iemand die alles heel grondig doet. Vooral wat betreft de accreditatie kon ik 
altijd bij haar terecht met vragen, want Anneke kende de regelgeving volledig uit haar hoofd. In een middagje bij haar 
thuis heeft ze me bij mijn start bij de vereniging dan ook volledig bijgespijkerd. Naast haar werk voor de accreditatiecom-
missie maakte ze ook deel uit van de redactie van het TAVG en de commissie deskundigheidsbevordering. 

Wat weet je nog over de oprichting van de NVAVG?
‘Ik ben in dit vak gestart in oktober 1979. Toen bestond 
de vereniging nog niet, maar er was wel een genoot-
schap, namelijk de NGBZ*. De NGBZ had een sectie 
medici. Een aantal mensen uit die sectie heeft toen 
een aanzet gegeven om een eigen vereniging op te 
richten voor artsen die werkzaam waren in de zorg 
voor verstandelijk gehandicapten. Vervolgens is in 1981 
de NVAZ opgericht, waaruit uiteindelijk de NVAVG tot 
stand gekomen is. 
Ik moet zeggen dat ik het me niet helemaal precies 
meer herinner. Als je details wilt weten, dan moet je 
bijvoorbeeld bij Heleen Evenhuis zijn. Zij kan je vast 
meer vertellen.’

Met een aantal van je collega’s heb je toen de 
eenjarige opleiding gedaan? 
‘Inderdaad. Ik zat bij de eerste lichting (1984-1985) 
en we volgden één dag per week colleges in Utrecht. 
Er was aandacht voor medische onderwerpen, maar 
ook voor zaken als samenwerken, gespreksvoering en 
ethische vraagstukken. Daarnaast moesten we een 
scriptie schrijven. Ik heb toen als onderwerp labora-
toriumonderzoek binnen onze instelling gekozen. We 
presenteerden de scripties aan elkaar en dat deden we 
volgens mij ergens in een hotel in Brabant. Ik vond het 
heel erg waardevol om van mensen uit andere organisa-
ties te horen hoe zij zaken aanpakten en het bespreken 
van de scripties was daar een goed hulpmiddel bij.’

In 1995 ben je gestart met je werkzaamhe-
den voor het TVAZ**, het tijdschrift van de 
beroepsvereniging? 
‘Ja, dat klopt. Ik nam het stokje toen over van Marion 
Gruijters, die het tijdschrift in 1982 gestart was. Zij was 
in eerste instantie het enige redactielid. Het vullen van 
de redactie was ook toen al een probleem. 
Zelf ambieerde ik het niet om wetenschappelijk 
onderzoek te verrichten, maar zaken die met taal te 
maken hebben liggen me wel. Daarom heb ik me 
destijds aangemeld voor de redactie, toen Marion 
Gruijters (en de andere redactieleden die inmiddels 
waren toegetreden) de redactie verlieten. Aanvankelijk 
deed ik dit samen met Tonnie Coppus en Marije Jacobs. 
Daarna heb ik enige tijd alleen de redactie bemenst, wat 
stevig aanpoten was. Gelukkig kwam er na enige tijd 
weer versterking. 
Daarnaast was het lastig om aan voldoende kopij te 
komen. Dat is een probleem dat nu nog steeds aan de 
orde is. Veel leden wilden liever in een gerenommeerder 
internationaal tijdschrift publiceren, maar voor onze 

lezers was dat natuurlijk jammer. Zij willen immers ook 
op de hoogte blijven van de onderwerpen die bij hun 
collega’s leven. ’ 

2000: het bestuur brengt een toost uit op de erkenning van het vak

Tien jaar later ben je lid van de accreditatiecommis-
sie geworden? 
‘In 2005 ben ik inderdaad vanuit de redactie van het 
TAVG (de opvolger van het TVAZ) overgestapt naar 
de accreditatiecommissie. Ik was toe aan een nieuwe 
functie binnen de vereniging en ik kwam via Titia 
Kranenburg - de Koning op het pad van de accredita-
tiecommissie. Titia werd bestuurslid en zij liet een lege 
plek achter in de accreditatiecommissie. Die plek heb ik 
vervolgens overgenomen. 

Ik heb tot 2014 deel uitgemaakt van de accreditatiecom-
missie en in die periode is er veel veranderd. In 2006 
spraken de wetenschappelijke verenigingen af om met 
één geautomatiseerd systeem voor de accreditatie van 
nascholing te gaan werken. In samenwerking met de 
KNMG heeft softwareleverancier Xaurum een applicatie 
ontwikkeld, die we kennen onder de naam GAIA***. 
De artsen kregen een digitaal accreditatiedossier en 
hier werd in de loop der tijd steeds meer gebruik van 
gemaakt. Het papieren dossier verdween daarmee 
langzaam naar de achtergrond, wat natuurlijk ook 
consequenties voor de accreditatiecommissie had. 

De werkwijze is door de digitalisering veel efficiënter 
geworden. In de beginperiode werkten we met gekopi-
eerde aanvragen en bewijsstukken, die de secretaresse 
van de vereniging kopieerde en naar de leden van de 
accreditatiecommissie stuurde. Elke week kwamen er 
stapels post binnen. Soms zaten daar ‘bijzonderheden’ 
bij, die we dan tijdens de vergaderingen bespraken. 
Ook de veranderende regelgeving kwam tijdens die 
vergaderingen aan de orde. Elke aanvraag werd namelijk 
getoetst aan de meest recente regelgeving.’ 
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Eigenlijk heb je altijd, gedurende je hele 
lidmaatschap, een taak vervuld binnen de 
beroepsvereniging? 
‘Ja, ik bedenk me nu ineens dat ik ook in de commissie 
deskundigheidsbevordering heb gezeten. Uit hoofde 
daarvan was ik ook betrokken bij de organisatie van een 
internationaal congres, ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan van de vereniging in 1991. 
De NVAVG is een beroepsvereniging met relatief weinig 
leden. Als je het specialisme verder wilt ontwikkelen, dan 
ben ik wel bereid om daar een 
steentje aan bij te dragen. Het 
sprak me niet zo aan om een 
bestuursfunctie te vervullen, 
dus ik heb gekozen voor 
commissiewerk.’ 

Je hebt het vak zien ontwik-
kelen van een specialisme in 
de kinderschoenen tot een 
volwaardig specialisme. Wat 
vind je daarin opvallende 
zaken?
‘Eigenlijk ben ik er gewoon in 
gerold. Ik had de huisartsenopleiding gedaan en ik heb 
ervaring opgedaan in een huisartsenpraktijk. Achteraf 
ben ik blij met die ervaring, want vooral in de beginjaren 
deed je als AVG veel huisartsenwerk. Daarnaast werd ik 
natuurlijk geconfronteerd met syndromen en handicaps 
waar ik weinig kennis van had, dus ik leerde ook veel in 
de praktijk. Het vak wijzigde in de loop der tijd van een 
‘huisarts voor mensen met een verstandelijke beperking’ 
in het vak van de AVG, een medisch specialist. 
De AVG’s vormden in de begintijd een gemêleerd 
gezelschap. Er waren artsen die in de laatste jaren van 
hun beroepsmatige leven nog iets anders wilden doen. 
Er waren ook basisartsen zonder enige ervaring en kennis 
van de medische bijzonderheden van mensen met een 
verstandelijke beperking. Later kwamen daar de ‘echte’ 
AVG’s bij, die de opleiding gevolgd hadden. 

Het lastige (maar ook leuke) van werken met deze 
doelgroep is dat de patiënten zelf hun klachten moeilijker 
of niet kunnen verwoorden. Soms komt er dan groeps-
leiding mee naar het spreekuur, die net een aantal dagen 
vrij geweest is. In die gevallen is het vaak zoeken naar een 
diagnose en een oplossing of behandeling. Als onervaren 
arts kun je dan weleens met de handen in het haar zitten. 
Na verloop van tijd wordt dat door de opgedane kennis 
en ervaring minder, maar het is natuurlijk wezenlijk anders 
dan het spreekuur bij een arts die met patiënten werkt, 
die geen verstandelijke beperking hebben. 

Het werkterrein van de AVG is dus verschoven. Van een 
generalist (een huisarts met een specifieke doelgroep) 
werd het een specialist, die veel kennis heeft van speci-
fieke aandoeningen die bij mensen met een verstandelijke 
beperking voorkomen. Het gaat hierbij niet alleen om 
syndromen, maar ook om aandoeningen die vaker 

voorkomen bij mensen met een verstandelijke beperking. 
Het is dus een beetje pionieren geweest. En het is mooi 
dat ik dat van dichtbij mee heb kunnen maken.’ 

Hoe was de bijscholing in de beginperiode geregeld? 
Was nascholing voldoende gericht op patiënten met 
een verstandelijke beperking?
‘Er was al wel relevante bijscholing. De sectie medici van 
de NGBZ organiseerde studiedagen voor onze doelgroep. 
Daarna nam de NVAZ het organiseren van studiedagen 

over. Deze vonden toen ook al plaats aansluitend aan de 
algemene ledenvergaderingen, maar daarnaast waren er 
volgens mij ook separate studiedagen.’ 

Wat sprak je vooral aan in het vak van AVG?
‘Ten eerste de doelgroep. Die ligt je of die ligt je niet. 
Daarnaast vond ik het heel plezierig om met andere 
disciplines samen te kunnen werken. Dat was ook de 
reden om geen huisarts te blijven. In die tijd was je als 
huisarts solistisch aan het werk. De samenwerkingen die je 
nu in huisartsenland ziet, waren er toen nog niet. 

Begin januari 2016 ben ik met mijn werkzaamheden 
gestopt. Ik ga eerst maar eens genieten van niets doen. 
Op werkgebied dan, want privé houd ik me veel bezig 
met mantelzorg. Toen ik nog werkte deed ik dat naast het 
werk, dus het is ook goed dat er nu wat meer ruimte in 
mijn agenda komt. 
Ik wil graag lid van de NVAVG blijven om de vereniging te 
blijven steunen, maar mijn verenigingsactiviteiten zullen 
nu wel beperkt blijven. Op een gegeven moment is het 
klaar.’ 

Hoe zie je de toekomst van de AVG?
‘Ten eerste is het belangrijk dat het vak van de AVG 
voldoende bekendheid heeft. Ik merk in de praktijk 
dat collega-artsen vaak niet weten wat dit specialisme 
inhoudt. De VvAA (een ledenorganisatie en dienstverlener 
in het hart van de gezondheidszorg) kent bijvoorbeeld 
het specialisme van de AVG niet. Ik sta daar te boek als 
GGZ-arts, maar dat ben ik natuurlijk niet. 

Ten tweede moeten er voldoende AVG’s zijn. Zeker regio-
naal zijn er nog tekorten die opgevuld moeten worden. 

Als je het specialisme verder wilt 
ontwikkelen, dan moet je ook bereid 
zijn om je steentje daaraan bij te 
dragen.
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Ook inhoudelijk is er nog veel te ontdekken. Ik hoop dan 
ook dat de leerstoelen blijven bestaan. 

Daarnaast hoop ik dat leden zich realiseren dat het voort-
bestaan van de vereniging van iedereen een zekere inzet 
vraagt. Ik snap ook dat het lastig is, want de nieuwe leden 
zijn vaak jonge vrouwen, die hun werk met een gezin 
moeten combineren. Dan is het agendatechnisch puzzelen 
om daar bestuurs- of commissiewerk mee te combineren. 
Desondanks moet de vereniging wel gedragen worden 
door de leden en met het vertrek van de ‘oude garde’ 
baart me dat nog weleens zorgen. 

In de laatste plaats hoop ik dat de AVG-zorg in de 

Zorgverzekeringswet terecht komt. Dit zal een aantal 
financiële hindernissen wegnemen, die nu soms opge-
worpen worden als mensen een AVG willen consulteren. 
De patiënt zal dan makkelijker toegang krijgen tot de 
AVG-zorg en dat is toch waar we voor pleiten: AVG-zorg 
voor iedereen die het nodig heeft.’  

*  Nederlands Genootschap ter Bestudering van de 
Zwakzinnigheid en de Zwakzinnigenzorg

**  Tijdschrift van de Vereniging van Artsen in de 
Zwakzinnigenzorg

***Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie
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In september 2014 volgde ze Frans Ewals op als hoofd van de AVG opleiding, maar zelf ken ik Hanneke vooral als degene 
die haar workshop ‘Jij als belanghebbende AVG’ tijdens een studiedag over het zorgaanbod nét even anders bracht. 
Geen saaie monoloog van Hanneke. Nee, zij liet de deelnemers brainstormen bij een drankje en wat lekkers. Ze gebruikte 
geen flipover, maar de deelnemers schreven op papieren tafelkleden. Er kwamen erg nuttige gezichtspunten uit voort, 
maar minstens zo belangrijk: het was ook nog eens erg gezellig. En dat is Hanneke ten voeten uit. 

Je bent nu hoofd van de AVG opleiding. Hoe is je 
eigen AVG opleiding gegaan?
‘Er was in het verleden wel een opleiding van de NSPOH, 
waar Henny van Schrojenstein Lantman - de Valk een 
applicatiecursus gaf. Je ging daar dan regelmatig een 
dag heen en aan het eind van het traject kreeg je een 
certificaat. Dit was een soort voorloper van de uiteindelijke 
AVG opleiding. 
Toen de registratie van de AVG’s werd ingesteld, werd ook 
duidelijk dat er een ‘generaal pardon’ kwam voor artsen 
die al in het veld werkten en die aan de criteria voldeden. 
Het certificaat van de cursus bleek toen geen voorwaarde 
te zijn om AVG te worden. Ik heb de opleiding dus wel 
gevolgd, maar de eindscriptie heb ik nooit ingeleverd. Ik 
had inmiddels kleine kinderen en die scriptie schoot er een 
beetje bij in.‘

En na verloop van tijd werd je zelf opleider. 
‘Dat klopt. De ‘echte’ AVG opleiding heb ik dus nooit 
gedaan, maar ik twijfelde er weleens aan of ik hem niet 
alsnog zou gaan doen. Van Praag, een onderwijskundig 
adviseur die het eerste curriculum hielp ontwerpen, zei 
toen: ‘Welnee, je moet gewoon opleider worden. Je hebt 
voldoende kennis en ervaring.’ Ik heb zijn raad opgevolgd 
en het mooie was, dat ik via mijn aiossen op de hoogte 
werd gebracht van de kennis die zij op de opleiding 
opdeden. 
Uit de eerste lichting aiossen is een hele lichting erg 
actieve AVG’s voortgekomen, waaronder o.a. Kathleen 

van den Brink, Sylvia Huisman, Suzanne Duffels , Rianne 
van Dijken, Margriet van Duinen en Marijke Tonino. Zij 
zijn nu zelf ook opleider geworden en vaak op een andere 
manier actief binnen de vereniging. 

Eerste aiosgroep 2000 - 2003

Als opleider volgde ik ook de opleidersscholing in 
Rotterdam. Dit stond natuurlijk in de kinderschoenen, 
dus er was destijds nog weleens wat gemopper over de 
inhoud van deze opleiding. Frans Ewals (toenmalig hoofd 
van de opleiding) hield toen een vurig pleidooi voor het 
aanstellen van nieuwe docenten, want er was een groot 
tekort. Op dat moment heb ik besloten om docent te 
worden, want je kunt natuurlijk blijven mopperen, maar je 
kunt er ook wat aan proberen te doen. Omdat ik docent 
werd, moest ik een deel van mijn werk (psychiatrie bij 
kinderen met een lichte verstandelijke beperking) afstoten. 

Hanneke Veeren



Jubileum
num

m
er

Jaargang 34 - nr. 1 april 2016 
23

Dat was jammer, want het had mijn interesse en het was 
mijn expertise. 

Een aantal jaren geleden is alles rondom de opleiders 
fors geprofessionaliseerd. Tegenwoordig is het formeel 
vastgelegd dat je als opleider ook scholing moet blijven 
volgen (de opleidersopleiding in Rotterdam). Daarnaast 
is er een competentieprofiel voor opleiders opgesteld. De 
professionalisering heeft veel tijd gekost, maar uiteindelijk 
hebben we er veel profijt van gehad. 
De opleidersopleiding duurt net zo lang als de periode 
waarin je een aios opleidt. De opleiders die al een lange 
tijd aiossen begeleiden, volgen deze opleiding dus al heel 
lang. Mede daarom hebben we samenwerking gezocht 
met de specialisten ouderengeneeskunde. Gezamenlijk 
werken we nu met ‘Levenslang Leren’ met het idee 
dat gecertificeerde opleiders zich ook kunnen blijven 
ontwikkelen. 

Opleiders blijven dus leren en ze blijven ook contact hou-
den met het opleidingsinstituut. Daar halen ze niet alleen 
kennis; ze brengen ook kennis en ervaring in. Gemiddeld 
komen de opleiders acht tot tien keer per jaar samen op 
de opleiding. Voorheen spraken de docenten op gezette 
tijden met de opleiders over de aiossen. Daarnaast waren 
er vanuit de opleiding voortgangsgesprekken met de 
aiossen. Vorig jaar zijn we begonnen met een combinatie 
van deze gesprekken. Daarbij zitten we dus met docenten, 
opleiders en aiossen bij elkaar in ‘driehoeksgesprekken’, 
waarbij de voortgang van het leerproces van de aios dus 
met de opleiders erbij besproken wordt. Praktisch gezien 
is het soms wat lastig te regelen, maar daar hebben we 
tegenwoordig Skype voor. Alle betrokkenen zijn tot nu toe 
erg enthousiast over deze nieuwe werkwijze. Het past ook 
goed bij onze manier van opleiden, want de aios bevindt 
zich tijdens de studie ook in een driehoek van praktijkop-
leiding, theoretische opleiding in Rotterdam en zelfstudie.’

Opleiders (januari 2016)

En van opleider werd je dus docent.
‘Klopt, twee dagen per week werkte ik op de opleiding als 
docent. Die twee dagen werken geldt overigens ook voor 
de huidige docenten. Op maandag is het onderwijsdag 
en op donderdag houden ze zich bezig met staftaken. De 
docenten bereiden dan hun onderwijs voor, maar ze hou-
den met elkaar ook de opleiding ‘in de lucht’. De grotere 
opleidingen, zoals de huisartsenopleiding, hebben aparte 

functionarissen voor bijvoorbeeld de beleidstaken en de 
onderwijsontwikkeling. De relatief kleine AVG opleiding 
heeft deze functionarissen niet, dus die taken komen bij 
de docenten te liggen. Onze docenten zijn echte duizend-
poten, die ook beleids- en staftaken uitvoeren.’ 

Onlangs is er weer een nieuwe aiosgroep gestart. Is 
er nog steeds voldoende instroom?
‘Op 1 februari 2016 is er weer een aiosgroep in het eerste 
jaar gestart. Totaal waren er op dat moment 67 aiossen 
tegelijk in opleiding, wat een recordaantal is. In de afgelo-
pen jaren zijn er wat grotere groepen aiossen geweest en 
er zijn wat mensen met een verlengd traject (bijvoorbeeld 
degenen die de opleiding parttime volgen. 

De maximale instroom is momenteel 24 aiossen. Dat 
aantal halen we niet, omdat er niet zoveel opleidingsin-
stellingen zijn. De sollicitaties verlopen nu via de opleiding 
en niet meer via de instellingen, dus we zien nu voor 
het eerst hoeveel geïnteresseerden er daadwerkelijk zijn. 
Hoewel het dus voor ons nieuw is, verloopt de selectiepro-
cedure vlot. Het enige wat daarbij nog lastig is, is om de 
juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Daarbij speelt 
de ‘klik’ tussen opleider en aios een rol, maar ook de loca-
tie. Iemand uit Friesland zal immers niet in Zeeland willen 
werken. Een deel van dit probleem is opgelost doordat 
sommige instellingen zelf een kandidaat voordragen, maar 
er waren ook aiossen die nog geen instellingsplek hadden. 
Ook waren er instellingen die nog geen aios voor konden 
dragen. Aangezien dit er in aantal ongeveer evenveel 
waren, lijkt het theoretisch een makkelijk op te lossen 
probleem. In de praktijk viel dat tegen, gezien de fysieke 
afstand tussen woon- en werkplek. Dit blijft dus nog even 
puzzelen naar de beste oplossing. 

De huidige instroom zal in de toekomst naar beneden 
bijgesteld worden. Omdat er forse tekorten waren, is er 
in de afgelopen periode gekozen voor een aantal aiossen, 
dat ruim geschat was. Het aantal wordt vastgesteld door 
het Capaciteitsorgaan, waar ik ook deel van uitmaak. 
Onze inschatting is dat er rond 2018-2019 een zeker 
evenwicht in de markt ontstaat. Op dat moment zal de 
instroom verlaagd worden naar bijvoorbeeld 15 aiossen. 
Overigens zegt het niets over de regionale tekorten. In 
de Randstand is nu al merkbaar dat het aantal vacatures 
daalt, maar in Twente en Zeeland bijvoorbeeld is dat 
nog niet het geval. Over het geheel genomen zal binnen 
enkele jaren die balans tussen vraag en aanbod wel 
bereikt worden. We moeten natuurlijk ook oppassen 
dat er geen overschot ontstaat, zoals bij andere specia-
lismen. Momenteel hebben we bijvoorbeeld aiossen die 
afgestudeerd klinisch geneticus zijn, maar die geen werk 
kunnen vinden. Zij scholen zich nu om, maar eigenlijk is 
het doodzonde dat zij niet aan de slag kunnen in hun 
oorspronkelijke werkveld.’ 

Wat is er veranderd met de overgang van de aiossen 
naar de SBOH?
‘De aiossen zijn nu niet meer in dienst van de 
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instellingen, maar van een onafhankelijke organisatie 
(SBOH). De reden daarvan was de administratieve 
rompslomp van de subsidie. Instellingen moesten deze 
in het verleden zelf aanvragen. Dat moest anderhalf jaar 
tevoren, terwijl het op dat moment nog niet duidelijk 
is of ze daadwerkelijk een aios kunnen krijgen. Als de 
subsidie toegewezen werd en de instelling onverhoopt 
geen aios kreeg, dan konden ze de subsidie niet 
doorschuiven naar een andere instelling, die wél een aios 
had. Omgekeerd kwam ook voor. Sommige instellingen 
hadden wel een aios, maar zij hadden niet tijdig een 
subsidie aangevraagd. 
Ook kwam het voor dat een aios en een opleider niet 
zo goed matchten. Om administratieve en financiële 
redenen was het dan voor de aios niet zo goed mogelijk 
om naar een andere instelling te gaan en daar de 
praktijkopleiding te vervolgen. 

Nu is het zo dat de SBOH de subsidie krijgt en de salaris-
sen van de aiossen betaalt. Zij regelen dus de volledige 
administratie. Daarmee is het een stuk flexibeler gewor-
den. Aiossen kunnen nu ook veel gemakkelijker in het 
eerste bij een andere instelling werken dan in het derde 
jaar. Onderwijskundig gezien is dit erg interessant. In het 
verleden was dit niet mogelijk vanwege het oerwoud 
van regels. Toch zijn er desondanks die toegenomen 
flexibiliteit nog wel praktische haken en ogen, want in 
regio’s als Friesland, Limburg en Zeeland is het nog niet 
makkelijk om een andere instelling te vinden, waar je 
het derde jaar kunt doen. We hebben dan ook nog niet 
definitief afgesproken dat we een carrousel gaan maken. 
Daar willen we uiteraard ook onze opleiders nauw bij 
betrekken.’ 

Zijn er ook nadelen van die overgang naar de 
SBOH?
‘De aiossen zijn niet blij met de arbeidsvoorwoorden 
van de SBOH. De cao gehandicaptenzorg was voor 
hen gunstiger. Dit is nog steeds onderwerp van diverse 
overleggen en discussies. 
Een ander nadeel is wellicht dat de aiossen gevoelsmatig 
een minder formele binding hebben met de instelling 
waar ze werken. Mogelijk is het commitment daardoor 
iets anders. Ik noem het nu een nadeel, maar het kan 
ook heel goed als een voordeel uitpakken. Iets meer 
afstand kan ook maken dat de verantwoordelijkheden 
duidelijker gescheiden blijven. Bovendien komt het in de 
praktijk weleens voor dat een aios in een spagaat raakt 
tussen wat de instelling van hem/haar verwacht en wat 
de ideeën van de opleiding zijn. Door iets meer afstand is 
dit makkelijker bespreekbaar te maken.’ 

Hoe zou het komen dat er zoveel vrouwen zijn die 
AVG opleiding gaan doen? Is dat het gevolg van 
een relatief groot percentage vrouwen dat arts wil 
worden of zijn er andere redenen?
‘Het vak van de geneeskunde is aan het feminiseren: het 
aantal vrouwen dat geneeskunde studeert, is sterk geste-
gen. De AVG is een ‘care’ vak en niet zozeer een ‘cure’ 

vak. Ik denk dat dat ook meespeelt. Mannen blijken 
vaker te kiezen voor een meer cure- en technisch gericht 
specialisme (zoals orthopedie of interventiecardiologie). 
Bij de AVG wordt iets meer gevraagd van communicatie- 
en interactievaardigheden. Het is holistisch; de AVG 
benadert de patiënt als geheel en niet slechts als een 
onderdeel van het geheel (bijvoorbeeld het bot of het 
hart). Waarschijnlijk is die holistische benadering iets wat 
vrouwen meer aanspreekt.‘

Het takenpakket van de huisarts en de AVG is in de 
loop der tijd veranderd. Verandert daardoor ook de 
inhoud van de opleiding?
‘Ja. Een aantal jaren geleden hebben we het 
‘Zorgaanbod van de AVG’ geformuleerd, waarin de 
verdeling tussen algemeen medische taken en specia-
listische taken ook aan de orde komt. We baseren de 
opleiding op het Zorgaanbod, het competentieprofiel 
(dat momenteel gereviseerd wordt) en de regelgeving. 
De regelgeving is altijd een afspiegeling van het verleden. 
Pas als de praktijk verandert, wordt de regelgeving 
aangepast. Daardoor wringt het af en toe nog wel. 
Maar om op je vraag terug te komen: de opleiding 
verandert dus inderdaad. Er worden steeds minder 
huisartsgeneeskundige vaardigheden aangeboden tijdens 
de opleiding, hoewel dit soms schuurt met de praktijk. De 
ene aios heeft bij de instelling nog allerlei huisartsgenees-
kundige taken en de ander helemaal niet meer. Dat maakt 
het ingewikkeld en daar worstelen we ook mee. Daarom 
is het belangrijk dat er een norm komt, die aangeeft wat 
de AVG wel en niet moet kunnen. 

Aan de ene kant volgt de opleiding de wetenschappelijke 
vereniging, maar aan de andere kant bestaat de vereniging 
voor ongeveer een kwart uit aiossen en opleiders, dus er is 
een grote overlap. Als opleiding volgen we, maar we zijn 
ook verantwoordelijk voor het stellen van een norm. Dat 
is nog wel een uitdaging, want niet alle opleiders denken 
hetzelfde over de taakverdeling tussen huisarts en AVG. 
Daar blijft dus nog wat spanning in zitten.’

Hoe zie je de toekomst van de opleiding? 
‘Er zijn nog uitdagingen genoeg. De opleiding is continu 
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in beweging wat betreft aanpassing en verbetering. We 
houden elkaar scherp en stellen het onderwijsaanbod 
voortdurend bij. Wij zijn momenteel het onderwijsplan 
uit 2007 aan het actualiseren. Bij het doornemen van dit 
document valt zie je pas hoeveel er in de afgelopen jaren 
veranderd is. 

Dat er minder instroom komt, hoeft voor de opleiding 
geen probleem te zijn. We zijn in het eerste jaar met tien 
aiossen begonnen, dus een afname van ongeveer twintig 
naar vijftien zal geen nadelige gevolgen voor de opleiding 
hebben. 

De opleiding zal wel flexibeler moeten worden. De 
‘standaard aios’ die in drie jaar tijd fulltime werkend de 
opleiding afrondt bestaat vrijwel niet. De opleiding zal 
dus een flexibeler aanbod moeten doen, waarbij mensen 
makkelijker gebruik kunnen maken van eerder verworven 
competenties. Je kunt ook denken aan nieuwe tech-
nieken, zoals e-learning, zodat aiossen op zelf gekozen 
momenten kunnen studeren en niet afhankelijk zijn van 
de onderwijsdagen in Rotterdam. We gaan dus in de 
toekomst werken aan hoogwaardig onderwijs, dat flexibel 
aan te bieden is.’ 

Een soort cafetariamodel dus. 
‘Ja. Als we het dan toch over eten hebben: ik gebruik 
weleens de volgende metafoor: het met elkaar dineren 
in een groep is essentieel in een 
opleiding: we doen het met elkaar, 
samen. Maar waar we nu een 
standaard driegangenmenu hebben, 
wordt de toekomst een soort ‘social 
dining concept’, waarbij aiossen een 
persoonlijke keuze kunnen maken uit 
allerlei gerechten van het buffet. Een 
tapasbuffet, zeg maar. Samen eten, 
met voor elk wat wils, waarbij je af 
en toe ook een hapje bij je buurman of -vrouw proeft. 
Tapasonderwijs heeft de toekomst. 

Bij mijn ‘praatje’ voor de aiossen die in februari startten, 
had ik een kookpannetje mee. Ik zei toen: ‘Jullie hopen 
natuurlijk dat we hierin elke onderwijsdag een verruk-
kelijke maaltijd presenteren, met hapklare brokken kennis 
die naar ieders smaak zijn. Dat klopt deels, want we gaan 
met elkaar koken. Vanuit de opleiding leveren we de 
beste chef-koks om jullie te helpen bij het bereiden van de 
gerechten, we hebben een goed uitgeruste keuken en we 
geven jullie een boodschappenlijstje. Maar jullie nemen 
zelf de ingrediënten mee.’ 
Vervolgens heb ik elke aios een pollepel gegeven om hen 
hieraan te herinneren. En dat is ook de moraal van het 
verhaal. Opleiden doen we samen, waarbij ieders inbreng 
van belang is. En we leveren hoge kwaliteit. We zijn 
tenslotte geen friettent.’  

Hoofd van de opleiding: 
Hanneke Veeren. 
AVG’s (docent/staflid): 
Marjan Fisher, Luc Bastiaanse, Wim Kok, Daphne Konz, 
Marijke Meijer. 
Gedragswetenschappers: 
Marion Weisz, Katinka de Jong, Anna Boom, Irma 
Hachmang, Sandra Donders. 
Secretariaat: 
Frieda de Meij , Claudia Roso en Petra van Hal.
Onderwijskundige: 
Monique Beekman. 

Tapasonderwijs heeft
de toekomst
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Hoe is het nu met Sonja?

Sonja van Eif

Als opvolger van Sonja van Eif (secretaresse van de NVAVG 
van maart 2003 tot juni 2007) had ik veel over haar 
gehoord. ‘Sonja deed altijd…’ of ‘Sonja zei altijd…’waren 
kreten die ik vooral in mijn begintijd veel hoorde. Omdat 
ik zelf in 2008 startte, hadden we elkaar nog nooit 
gesproken. Reden genoeg om eens met Sonja te bellen en 
te vragen hoe het met haar gaat. Ze vertelt het volgende. 

AVG’s zijn anders
Begin 2003 zag ik een vacature in de krant. Het Erasmus 
MC zocht een secretaresse die via FMWV/Federa het 
secretariaat van de NVAVG zou gaan voeren. De sollicita-
tiegesprekken verliepen goed en we besloten dat ik per 
1 maart zou starten. Ik had al wel aangegeven dat ik iets 
eerder zou kunnen beginnen, dus feitelijk startte ik infor-
meel al iets eerder. Maar vóór mijn officiële start in maart 
ging ik eerst nog trouwen en op huwelijksreis. Blijkbaar 
had de NVAVG daar lucht van gekregen, want tot mijn 
grote verbazing vond ik op mijn trouwdag een kaart en 
een cadeaubon op de deurmat. Ontzettend attent. Het 
kenmerkt ook de sfeer die ik gedurende de jaren erna 
ervaren heb. Artsen voor verstandelijk gehandicapten zijn 
toch ‘anders’ dan andere specialisten, in positief opzicht 
uiteraard. Het zijn stuk voor stuk vriendelijke mensen, met 
wie het contact altijd op een bijzonder prettige manier 
verlopen is. 

Afscheid van de NVAVG
Hoewel ik een ontzettend leuke tijd bij de NVAVG heb 
gehad, werd het in 2007 tijd voor iets anders. Toen 
ik de kans kreeg om een vergelijkbare, maar meer 
internationale functie binnen Erasmus MC te vervullen, 
heb ik die met beide handen aangepakt. Ik ging daar 
als secretaresse voor een projectmanager werken, die 
zich bezighield met internationale consortia (onder 
andere het beheer van de subsidies). In 2013 werd hij 
themadirecteur bij het Erasmus MC en ik ben met hem 
meegegaan. De themadirecteur is de verbindende factor 
tussen de afdelingen en de Raad van Bestuur. Het thema 
waar ‘mijn’ themadirecteur zich mee bezighoudt is het 

thema Biomedische wetenschappen, waar onder andere 
de afdelingen celbiologie, genetica en neurowetenschap-
pen onder vallen. Net als AVG’s zijn onderzoekers ook 
plezierige mensen om voor te werken. Ze zijn blij dat de 
secretaresse de ondersteunende taken verricht, zodat 
zij zich kunnen bezighouden met hetgeen waarvoor ze 
opgeleid zijn én wat zij zelf het liefste doen. Het vak van 
de secretaresse wordt ook daar gewaardeerd en dat is 
niet onbelangrijk voor je werkplezier. 

Leuke contacten
Net als in mijn huidige werk waren de contacten met 
de diverse leden, commissies en het bestuur het leukste 
van mijn werk voor de NVAVG. De meeste contacten 
waren via e-mail en post, daarom vond ik het altijd erg 
leuk om de leden tijdens de ledenvergaderingen en de 
studiedagen ‘in het echt’ te zien. Omdat deze dagen 
in de begintijd bij de instellingen plaatsvonden, kon ik 
ook kennismaken met de werkomgeving van de AVG’s. 
Tijdens de pauzes ging ik graag een rondje lopen om hier 
en daar een praatje te maken. Het kwam weleens voor 
dat ik met een personeelslid dacht te kletsen, terwijl het 
later een bewoner bleek te zijn. Ook andersom gebeurde 
overigens weleens. 
Omdat de AVG opleiding ook in het Erasmus MC zit, 
kom ik af en toe nog AVG’s tegen. Het is altijd leuk om 
weer even bij te praten en herinneringen op te halen. 
Verder spreek ik af en toe een AVG via Facebook en 
soms kom ik zelfs nog iemand tegen op een zangweek-
end! Ik kijk nog steeds met veel plezier terug op mijn 
tijd bij de NVAVG, waarbij ik me altijd ‘één van hen’ heb 
gevoeld en nooit het idee van een hiërarchie heb gehad.’ 

En hoe gaat het nu op het secretariaat?
Eind 2007 was er een vacature voor secretaresse bij de 
NVAVG en Rob Schreuel (AVG, ik was ooit zijn as-
sistente) vroeg of ik interesse had. Natuurlijk had ik dat, 
want als zelfstandig project- en managementassistent 
deed ik het liefst ‘klussen’ voor medische organisaties. 
En zo kwam het dat ik in december twee keer naar 
Rotterdam reed om vanuit daar met een volle auto 
met archiefspullen weer terug naar het oosten van 
het land te rijden. Het hele huis stond vol met NVAVG 
archiefdozen en het wegwerken daarvan werd een 
zinvolle besteding voor de kerstvakantie. Ik had toch al 
niet zoveel met Kerst. 

Accreditatie
In de jaren erna zijn er veel dingen veranderd. GAIA deed 
toen net zijn intrede en de meters papieren accreditatie-
dossiers werden in de loop der tijd vervangen door digitale 
dossiers. Dit was erg efficiënt, maar het leverde ook veel 
werk op. Het invoeren van alle accreditatiepunten kostte 
namelijk zoveel tijd, dat uiteindelijk in 2013 besloten is dat 
de groepen zelf de punten in de dossiers zouden zetten. Ik 
blij, veel EKC’s iets minder. 
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De techniek staat voor niets
De NVAVG kreeg een nieuw logo en een nieuwe website. 
Er kwam een boekhoudprogramma waarin de financiële 
administratie gevoerd wordt. Bestuursvergaderingen 
werden met een voicerecorder opgenomen en via 
e-mail verstuurd, zodat de notulen op het secretariaat 
uitgewerkt konden worden. Er wordt deels telefonisch 
vergaderd en de iDeal betaling en de digitale enquête 
voor de studiedagen deden hun intrede. Omdat ik 
‘nieuw’ meestal ook ‘leuk’ vind, heb ik veel plezier in al 
die ontwikkelingen. Gelukkig krijg ik ook alle vrijheid om 
nieuwe dingen te bedenken (en uit te voeren). 

Wat ze me nooit verteld hadden
Ook werd er hard gewerkt aan een uniforme huisstijl, 
zodat de NVAVG materialen (banner, folders, brochures 
etc.) van veraf herkenbaar zouden zijn. Daarvoor moes-
ten foto’s gemaakt worden, want wat is PR materiaal 
zonder beelden? Rob Schreuel vond een aantal bewoners 
bereid om te poseren (uiteraard met toestemming van de 
vertegenwoordigers). Terwijl de fotograaf probeerde de 
mooiste portretten te schieten, was het mijn taak om de 
aandacht van de bewoners te trekken en te behouden. 
Bij de één moest dat door Andrea Bocelli te zingen ter-
wijl ik op een tafel achter de fotograaf stond. Gelukkig 
is mijn dochter uitvaartverzorgster en staat Bocceli’s 
Time to say goodbye in de ‘uitvaart top tien’. Ik was 
dus redelijk tekstvast. Daar lag het niet aan. De ander 
probeerde ik te verleiden met spookachtige ringtunes 
van mijn telefoon en de derde wilde per se mijn shirt aan 
op de foto. Dit hadden ze me nooit verteld tijdens mijn 
sollicitatiegesprek…

Over koekjes en krakende stoelen
Is het dan altijd leuk? Natuurlijk niet, ook ik baal 
weleens. Bijvoorbeeld van een volle mailbox waarin de 
enige niet gestelde vraag is ‘Wat zullen we vandaag 
eten?’. Of van een spreker op een studiedag die op 
het laatste moment afzegt, zodat het hele programma 
omgegooid moet worden (terwijl ik al in de auto op 
weg naar Utrecht ben). En ook van een evaluatie van 

een studiedag, waarin men zware onvoldoendes geeft 
in verband met een krakende stoel, een niet zo lekker 
koekje of het Belgische accent van een Belgische spreker. 
Overigens zijn dit ook de dingen waar we achteraf het 
hardst om lachen. Het hoogtepunt van de dag (ik ben 
snel tevreden) vormt nog altijd de vraag of ik even kan 
doorverbinden met een ‘verstandelijk gehandicapte arts’. 
Alleen jammer dat ik hem meestal moet uitleggen.  

Petra Noordhuis
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Dederieke Festen
Dederieke Festen en Thessa Hilgenkamp volgden Heleen Evenhuis op als leidinggevenden van de vakgroep van het Erasmus 
MC. Heleen zei over hen in haar afscheidscollege: ‘Dr. Dederieke Festen en dr. Thessa Hilgenkamp, mijn interim-opvolgers 
die vijf jaar lang de tent draaiende moeten houden: jullie hebben een fantastische start gemaakt met de voorbereidingen 
van GOUD 2 en de Middin-studie, en jij Thessa, met je Marie Curie fellowship waarvoor je in de Verenigde Staten en hier 
twee jaar fundamenteel aan je eigen onderzoekslijn kunt werken. Ik ben trots en blij dat twee zulke uitstekende onderzoe-
kers bereid waren het van mij over te nemen. ’Lovende woorden van Heleen dus. Ik was benieuwd hoe het hen bijna een 
jaar later vergaat. 

Sinds maart 2014 ben je postdoc-onderzoeker 
bij de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk 
Gehandicapten van het Erasmus MC in Rotterdam. 
Samen met Thessa Hilgenkamp vorm je daar nu het 
Management Team van de Leerstoel. Hoe vullen jullie 
deze functie gezamenlijk in, aangezien Thessa nu 
onderzoek doet in Chicago?
‘Toen Thessa nog in Nederland was hebben we de 
gelegenheid gehad om die functie gezamenlijk in te vullen 
en we zijn ook voornemens om dat voort te zetten als zij 
weer terug is. Het is misschien een beetje een bijzondere 
constructie, maar tegenwoordig kun je ook op grotere 
afstand goed contact met elkaar houden. Onze samenwer-
king heeft vooral voordelen. We hebben allebei een andere 
achtergrond: Thessa is bewegingswetenschapper en ik ben 
AVG. In de praktijk werkt het heel goed om samen leiding 
te geven aan de vakgroep. We hebben beiden andere 
onderzoeksdomeinen en netwerken en daardoor kunnen 
we elkaar goed aanvullen en versterken. We geven leiding 
aan een multidisciplinaire vakgroep en het is goed dat wij 
als leidinggevenden ook een verschillende achtergrond 
hebben.’

Heleen Evenhuis heeft me al veel verteld over het 
verleden van de leerstoel. Hoe zie jij het heden en de 
toekomst van de leerstoel?
‘Het Erasmus MC, waar deze leerstoel onder valt, onder-
schrijft het belang van het voorbestaan van de leerstoel. 
Thessa en ik hebben de leidinggevende taken van Heleen 
overgenomen voor een interim periode van vijf jaar. Daarna 
ontstaat er een definitieve oplossing, die op dit moment 
nog niet vaststaat. 

Heleen heeft een stevige basis gelegd voor de samenwer-
king met belangrijke veldpartijen, voorbeelden daarvan zijn 
de samenwerking met het GOUD consortium, Middin en de 
TU Eindhoven. Hoewel alle organisaties in deze tijd onder 
druk staan, hechten ze (gelukkig) toch nog belang aan in-
novatie in de zorg. Het is ons doel om die samenwerkingen 
voort te zetten en uit te bouwen en de onderzoeken naar 
een volgende fase te tillen. Momenteel zijn we bezig met 
het verkrijgen van aanvullende subsidies, om onze doelen 
daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken. 

Eén van de zaken die onze aandacht heeft, is het Nationaal 
Programma Gehandicapten. Dit Programma heeft onder 
andere als doel om duurzame samenwerkingsverbanden 
rondom de zorg te creëren. In eerste instantie is dit 

nationaal gericht, maar we zullen proberen om dit 
internationaal verder uit te breiden. Daarvoor kunnen we 
dan bijvoorbeeld het groeiende internationale netwerk van 
Thessa inzetten.’ 

Je promoveerde op het onderwerp ‘Prader-Willi 
syndrome: clinical aspects and effects of growth 
hormone treatment’. Vanwaar dit onderwerp?
‘In eerste instantie wilde ik kinderarts worden. Ik had 
gestudeerd in België en ik solliciteerde naar een oplei-
dingsplaats kindergeneeskunde, maar je moest eigenlijk 
eerst promoveren voordat je voor een opleidingsplaats in 
aanmerking kwam. Tijdens mijn sollicitaties vertelde ik heel 
enthousiast over mijn ervaringen in de kinderpsychiatrie en 
toen bedacht de sollicitatiecommissie dat ik heel geschikt 
zou zijn voor de Prader-Willi studie. Zo ben ik eigenlijk (heel 
kort gezegd) via die studie in het vak van de AVG gerold.’

Sinds 2015 werk je met onder andere internist-en-
docrinoloog Laura de Graaff in een multidisciplinaire 
poli voor mensen met het Prader-Willi syndroom. Hoe 
is dat idee ontstaan en vormgegeven? 
‘Na de studie bij kinderen met het Prader-Willi syndroom 
(PWS) ontstond bijna vanzelfsprekend de wens om een poli 
voor volwassenen te starten. Er bestaat een hecht landelijk 
netwerk voor mensen met het PWS. Er is een hele actieve 
oudervereniging en er is een PWS fonds, dat opgericht is 
door ouders van een jongeman met PWS. Verder is er een 
aantal zorgverleners dat zich op dit syndroom heeft gericht 
én er zijn klinische centra die zich hiermee bezighouden. 
Uiteindelijk is er een landelijk samenwerkingsverband 
ontstaan (Landelijk Expertisecentrum PWS), waarbij naast 
de behandelcentra ook een digitaal en fysiek expertisecen-
trum wordt opgericht. Het gaat dus om behandeling én 
expertise. Naast het feit dat dit voor de mensen met PWS 
een hele goede stap is, is het voor mij persoonlijk natuurlijk 
ook leuk om (onder andere) de kinderen uit mijn studieperi-
ode nu terug te zien als volwassenen. 

Laura de Graaff is internist-endocrinoloog, zij richt zich op 
mensen met erfelijke en aangeboren aandoeningen. Zij is 
de kartrekker geweest om het centrum in Rotterdam te 
starten. Bij het landelijk Expertisecentrum zijn veel partijen 
betrokken.
Er zijn nu drie fysieke academische expertise- en behandel-
centra (in verschillende staat van oprichting) voor mensen 
met het PWS. Zelf ben ik bij het centrum in Rotterdam 
betrokken. Bij de centra in Nijmegen en Maastricht zijn 
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dat Esther Bakker-van Gijssel en Annemieke Wagemans 
(AVG’s). Ook zij zullen daar met internisten samenwerken. 
In Maastricht is dat Roderick Tummers-de Lind van 
Wijngaarden. Hij hield zich ook met de PWS studie bezig 
en hij is op dit onderwerp gepromoveerd. Laura de Graaff 
was bij een andere studie betrokken, maar zij had dezelfde 
promotor. Op een heel logische wijze zijn we dus eigenlijk 
bij elkaar gekomen.’ 

Hoe gaat het nu met de poli’s? 
‘De poli is eens per twee weken open. Eens per maand 
is het multidisciplinaire team aanwezig. Er is een vast 
multidisciplinair team, dat bestaat uit Laura de Graaff, 
José Veen (kinderdiëtist 
en diëtist verstandelijk 
gehandicaptenzorg), Sylvia 
Rasenberg (GZ-psycholoog 
en orthopedagoog) en 
ikzelf als AVG. Op indicatie 
kunnen ook andere disci-
plines betrokken worden, 
zoals een psychiater. Naast 
de spreekuren is de poli 
altijd telefonisch bereikbaar via een centraal punt. 

Binnenkort start er een digitaal expertisecentrum over 
PWS. Dit is ook een samenwerkingsvorm van veel partijen, 
waaronder de Stichting Prader-Willi Fonds. Er gebeurt dus 
van alles op dit gebied.’ 

Ik kwam je naam ook tegen als spreker bij ‘Focus 
op Onderzoek’ (2015), waar je samen met Gerda 
de Kuijper en Heidi Hermans een lezing gaf over 
verstandelijke beperking en psychiatrie. Is dat een 
ander interessegebied van je? 
‘Een verstandelijke beperking gaat vaak samen met 
psychopathologie. Als AVG heb je regelmatig te maken met 
vragen op dit gebied. Ik wil de 
beantwoording daarvan ook 
graag met evidence kunnen 
onderbouwen en daarom 
heb ik de samenwerking met 
onder andere Gerda de Kuijper 
en Heidi Hermans gezocht. 
Gerda de Kuijper (AVG) 
promoveerde met haar proef-
schrift ‘Aspects of long-term 
use of antipsychotic drugs on 
an off-label base in individuals 
with intellectual disability’ en 
zij is bezig met de revisie van 
de richtlijn psychofarmaca. 

In mei 2012 is Heidi Hermans 
gepromoveerd met het 
proefschrift: ‘Depressie en 
Angst bij ouderen met een 
verstandelijke beperking’. 
Gerda en ik werken wel vaker 

op projectbasis samen. We zijn ook mede-aanvragers van 
elkaars subsidieaanvragen en we werken aan projecten die 
elkaar raken. Samenwerking ligt dan voor de hand.‘

Je werkt ook als AVG op de poli van Ipse de Bruggen 
in Nootdorp. Hoe ziet jouw werkweek er ongeveer 
uit?
‘Ik heb een contract van 32 uur, waarbij ik de ene helft 
klinisch werk en de andere helft onderzoek doe. Nu 
Thessa in het buitenland zit, heb ik het wat drukker met 
de onderzoekskant. Dankzij de medewerking van mijn 
collega’s en werkgevers werk ik nu tijdelijk drie dagen in 
het Erasmus MC. Daarnaast werk ik dan één dag per week 

klinisch. De PWS poli bevindt 
zich in het Erasmus MC, maar 
Ipse de Bruggen is daar ook 
partner in. 

Qua tijd is het nog weleens pas-
sen en meten om alles wat je 
wilt ook voor elkaar te krijgen, 
maar de vakgroep waarvoor 
ik werk is erg inspirerend en 

motiverend. Wat betreft de beroepsgroep valt mij op dat 
AVG’s bijna zonder uitzondering heel erg enthousiast 
over hun werk zijn. De bevlogenheid en het idealisme zijn 
kenmerkend voor deze beroepsgroep. Daarnaast werk ik 
heel prettig samen met Thessa. Dat geldt sowieso voor het 
werken met andere disciplines. 1 + 1 = 3 gaat in ons geval 
zeker op.’

In het NTVG (Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde) stond een artikel van je over de transi-
tie van kinder- naar volwassenenzorg. Ben je hier nog 
steeds bij betrokken en wat is dan de huidige stand 
van zaken?
‘Het artikel is destijds samen met onder andere Stella de 

Multidisciplinair werken 
is in ons geval: 1 + 1 = 3

Dederieke Festen (fotograaf: Levien Willemse)
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Man geschreven. In de tijd van mijn PWS-studie had ik veel 
contacten met de kinderartsen. Als vanzelfsprekend komt 
dan ook de tijd aan de orde, dat de kinderen met PWS 
volwassen worden en niet meer bij de kinderarts terecht 
kunnen. 

Verder maak ik (samen met een aantal collega’s) deel uit 
van een regionaal netwerk van artsen die zich bezighou-
den met erfelijke en aangeboren aandoeningen. Deze 
groep heeft gezamenlijke nascholingen en de deelnemers 
wisselen ervaringen uit. Door de onderlinge contacten 
ontstond er een soort verwij-
zingsnetwerk. De PWS poli 
is eigenlijk niet uitsluitend 
transitiepoli (de PWS poli is 
toegankelijk voor mensen met 
PWS van alle leeftijden), maar 
de kinderen die jarenlang 
hebben deelgenomen aan 
de studies van Stichting Kind 
en Groei (projectleider Anita 
Hokken), worden na het 
bereiken van de volwassen 
leeftijd vaak verder gevolgd 
in het Expertisecentrum voor 
volwassen.’

Er zijn veel ontwikkelingen geweest in de afgelopen 
jaren, wat betreft de inhoud van het vak van de AVG. 
Welke positieve ontwikkelingen heb je gezien? 
‘Ik denk dat het een positieve ontwikkeling is dat de AVG 
zijn identiteit steeds verder gaat vormgeven. Daarnaast is 
het goed dat er inmiddels veel AVG-poli’s zijn en dat het 
aantal nog steeds groeit. Dit draagt bij aan de beschikbaar-
heid van de AVG voor alle mensen met een verstandelijke 
beperking. De poli’s worden ook steeds beter gevonden. 
Het heeft natuurlijk wel wat voeten in aarde gehad (ook 
financieel), maar ook het feit dat veel poli’s zich nu in 
ziekenhuizen bevinden is mijns inziens een goede ontwik-
keling. De drempel om een poli te bezoeken en een AVG te 
consulteren, is voor veel mensen toch wat lager geworden.’ 

En zijn er ook zorgelijke ontwikkelingen? 
‘Er is een zekere schaarste aan AVG’s. De positieve 
kant daaraan is, dat er goed nagedacht wordt over de 
wijze waarop de zorg voor verstandelijk gehandicapten 
vormgegeven wordt en welke rol de AVG daarin speelt. 
Dat leidt tot goede samenwerkingen met bijvoorbeeld 
gedragskundigen en huisartsen. Het nadeel van schaarste 
is natuurlijk dat AVG’s overbelast raken en dat ze geen zorg 
kunnen verlenen op de manier waarop ze dat het liefste 
zouden willen. De tijd voor verdieping ontbreekt helaas nog 
weleens.’

Aan de ene kant zie je de kwaliteit van de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking toenemen 
door meer specialistische kennis en ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld op gebied van genetica. Aan de andere 
kant heb je te maken met bezuinigingen en een 

verzakelijking van de zorg. Wat is de toekomst van de 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking?
‘Dat is een moeilijke vraag. Er zijn inderdaad positieve ont-
wikkelingen, zoals kennisuitbreiding en het meer werken 
volgens richtlijnen. Dit zal zijn vruchten afwerpen op gebied 
van de kwaliteit van de zorg. Aan de andere kant kunnen 
bezuinigingen ook negatieve effecten hebben op de 
kwaliteit van de zorg , zowel wat betreft de medische zorg 
als wat betreft de ondersteuning. Je merkt bijvoorbeeld in 
de klinische setting wel dat mensen zich soms overvallen 
voelen door alle veranderingen die er momenteel gaande 

zijn. Ik hoop dat daar op een gegeven moment weer een 
evenwicht ontstaat, want veranderingen en onzekerheid 
daarover leiden bij alle betrokkenen (ook bij de cliënten) 
tot meer stress en onrust. Als er een nieuw evenwicht is, 
dan kan iedereen zich weer gaan richten op het verder 
uitbouwen van de zorg, in plaats van deze alleen maar 
draaiend houden.’

Heb jij daar last van, dat je niet alles kunt doen wat 
je zou willen doen?
‘O ja, natuurlijk. Ik word er in de praktijk ook mee 
geconfronteerd dat mensen ineens minder zorg krijgen 
dan voorheen of dat er geen ruimte is voor noodzakelijke 
dingen door bezuinigingen. Maar ik vind wel dat mijn 
klinische werkzaamheden goed zijn afgestemd met mijn 
taken bij het ErasmusMC. Ik werk eigenlijk alleen polikli-
nisch, waardoor ik op dit moment iets minder te maken 
heb met alle bewegingen binnen de zorgorganisaties.’ 

Aan Geraline Leusink (leerstoel Nijmegen) vroeg ik 
wat haar missie voor de toekomst is. Zij noemde 
toen de borging van de leerstoel. Wat is jouw idee 
voor de toekomst?
‘Daar sluit ik me natuurlijk bij aan. Als jong vakgebied 
hebben we wat achterstand op anderen, als het gaat 
om wetenschappelijke ontwikkeling, omdat het hele 
onderzoeksgebied nog maar zo kort geleden ontsloten 
is. Onze doelgroep werd ook wat ‘beschermd’ tegen 
wetenschappelijk onderzoek. Ik vind dat mensen met een 
verstandelijke beperking recht hebben op goede zorg, 
net als iedere andere burger. Het is een belangrijke taak 
voor de leerstoel en voor mezelf om bij te dragen aan de 
wetenschappelijke onderbouwing daarvan.’ 

Ik zie het als mijn taak om bij te 
dragen aan de wetenschappelijke 
onderbouwing van de zorg voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking. 



Jubileum
num

m
er

Jaargang 34 - nr. 1 april 2016 
31

Thessa Hilgenkamp
Thessa Hilgenkamp is bewegingswetenschapper en op 
9 mei 2012 gepromoveerd met het proefschrift ‘Physical 
activity and fitness in older adults with intellectual 
disabilities’ binnen de GOUD-studie. Samen met Dederieke 
Festen vormt zij het Management Team van de Leerstoel 
Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten.
Thessa is enthousiast voorstander van beweging voor 
iedereen, maar voor mensen met een verstandelijke beper-
king in het bijzonder. Haar interesse gaat ook uit naar het 
vertalen van onderzoeksresultaten naar zorgverleners of 
andere professionals in het zorggebied.
Haar verbondenheid met de zorg maakt het gemakkelijk 
om in samenspraak met de zorgprofessionals te werken 
aan zorgvernieuwing. Tot 1 juli 2015 werkte Thessa deels 
bij zorgorganisatie Abrona, waar ze betrokken was bij de 
wetenschappelijke ontwikkeling van diverse disciplines van 
behandelaren en op allerlei manieren een aanjager was 
voor het stimuleren van meer bewegen en een gezonde 

leefstijl van cliënten.
Thessa heeft een Marie 
Curie International Outgoing 
Fellowship ontvangen in het 
Europese FP7 programma, 
waarmee ze twee jaar onder-
zoek doet naar potentiële fysiologische beperkingen om 
lichamelijk actief te zijn. Hiervoor doet zij vanaf 1 juli 2015 
een jaar onderzoek bij prof. Fernhall van de University 
of Illinois in Chicago, naar de autonome regulatie van 
de fysiologische inspanningsreactie van mensen met 
een verstandelijke beperking. Daarna volgt een jaar bij 
het Erasmus MC, waarin zij zal onderzoeken of gewoon 
wandelen meer energie kost door een andere motoriek 
bij mensen met een verstandelijke beperking, waardoor 
activiteiten zwaarder zijn dan verwacht.
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Laura de Graaff
Tekst van Laura de Graaff

Polikliniek voor volwassenen met Prader-Willi 
Syndroom (PWS)
De PWS polikliniek draait nu een half jaar en is een 
groot succes! Omdat PWS een complexe aandoening is 
met zowel somatische als gedragsmatige problematiek, 
besteden wij aan al deze gebieden aandacht tijdens 
één polikliniekbezoek. De patiënten en hun ouders of 
begeleiders zijn erg blij dat ze met hun verscheidenheid 
aan problemen op één adres terecht kunnen. Het bezoek 
aan de multidisciplinaire polikliniek kost wat tijd en 
inspanning, maar levert ook veel op voor alle partijen. 
Wij merken dat veel somatische aandoeningen onopge-
merkt blijven, omdat er vaak vanuit wordt gegaan dat 
de symptomen van deze aandoeningen ‘nu eenmaal 
passen bij PWS’. Dat is niet terecht! De kwaliteit van 
leven van mensen met PWS kan sterk verbeteren als 
deze onopgemerkte somatische aandoeningen, zoals 
hormoontekorten of slaap apnoe, behandeld worden. 
Doordat de vermoeidheid afneemt en het inspan-
ningsvermogen toeneemt, zijn patiënten tot veel méér 
in staat. Dat geeft ze het gevoel dat ze meetellen in de 
maatschappij en er meer bij horen.

Polikliniek interne-EAA
Toen ik bezig was met het opzetten van de multidisci-
plinaire polikliniek voor volwassenen met PWS, heb ik 
veel gepraat met kinderartsen en AVG’s in en buiten 
Rotterdam. Ik had het idee dat ik met deze opzet veel 
méér mensen zou kunnen helpen en dat bleek inder-
daad het geval.

Kinderartsen 
Er bleek bij de kinderartsen een grote behoefte te be-
staan aan een betere transitie van de kindergeneeskunde 
naar de volwassen interne geneeskunde. Het grootste 
probleem was de transitie van de patiënten met Erfelijke 
en Aangeboren Aandoeningen (EAA). Veel kinderen met 
EAA worden in het Erasmus MC gezien binnen experti-
secentrum ENCORE. Dit expertisecentrum bundelt vanuit 
het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis de expertise 
op het gebied van zeldzame aangeboren aandoeningen, 
waarbij een cognitieve ontwikkelingsstoornis optreedt. 
ENCORE biedt hoog specialistische zorg en diagnostiek 
aan deze patiënten. 
Door het combineren van basaal en klinisch onderzoek 
probeert ENCORE daarnaast meer inzicht in de aan-
doening te verkrijgen, de behandeling te verbeteren en 
uiteindelijk de kwaliteit van leven te verbeteren voor de 
patiënt. De kinderen die op de verschillende poliklinieken 
van ENCORE werden gezien, bereiken door de verbe-
terde zorg steeds vaker de volwassen leeftijd. Op enkele 
syndromen na, was er voor de meeste syndromen nog 
geen internist die de zorg voor de volwassen geworden 

patiënten op zich wilde nemen. 
Vanuit ENCORE zie ik onder andere de patiënten met 
Neurofibromatose type 1 (NF1) en Tubereuze Sclerose 
Complex (TSC). Deze laatstgenoemde groep zien we 
op de maandelijkse TSC18+ polikliniek, waarvan AVG 
Agnies van Eeghen (zie foto) de kar trekt.

AVG’s 
Naast de kinderartsen, hadden ook veel AVG’s veel 
behoefte aan een vaste internist. Ik kreeg tijdens het 
opzetten van de PWS polikliniek vaak vragen of ik ook 
internist wilde zijn voor mensen met een verstandelijke 
beperking op basis van andere syndromen dan PWS. 
Veel AVG’s hadden moeite om een internist te vinden 
waar zij hun cliënt naartoe konden verwijzen op het 
moment dat zij somatisch in de problemen waren. 
Het ontbrak op z’n zachtst gezegd bij veel internisten 
aan affiniteit met deze doelgroep. Een veel gehoorde 
reactie vanuit de medisch specialisten was ‘wat móet ik 
hiermee?’. Ik vond dat vreselijk om te horen. 
Het ontbreekt helaas bij veel (niet alle!) medisch 
specialisten aan interesse in het onderliggende syn-
droom. Veel van de genetische syndromen die gepaard 
gaan met een verstandelijke beperking, hebben echter 
dermate complexe problemen en een dermate complexe 
pathofysiologische achtergrond dat ze juist ‘internistisch’ 
heel interessant zijn en uitstekend op hun plaats zijn in 
een academisch ziekenhuis! Ik ben heel erg blij dat de 
afdeling Inwendige Geneeskunde dat nu ook inziet. 

Internist voor Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen
Met ingang van januari 2016 heb ik binnen het 
Erasmus MC toestemming gekregen om een inwendige 
polikliniek op te zetten voor Erfelijke en Aangeboren 
Aandoeningen (poli Interne-EAA). Op deze polikliniek 
zijn (jong-)volwassenen met zeldzame genetische syndro-
men, mét of zonder verstandelijke beperking, van harte 
welkom! Mensen met syndromen waarvoor al elders in 
het land een expertise centrum bestaat, raad ik natuurlijk 
aan om naar het desbetreffende expertisecentrum te 
gaan. Als dat, om welke reden dan ook, niet mogelijk is 
dan neem ik, samen met de AVG, de zorg graag op me!

Voor aanmeldingen: interneEAA@erasmusmc.nl

V.l.n.r. Mw. Trudie Korpershoek, assistente polikliniek Interne-EAA; 

Dr. Laura de Graaff-Herder, internist-endocrinoloog; 

Dr. Agnies van Eeghen, AVG
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Geraline Leusink
Met Geraline had ik een erg leuk gesprek terwijl zij in de auto zat en haar rit efficiënt combineerde met een interview. 
Geraline ken ik als enige van de geïnterviewden niet persoonlijk, maar Google zegt het volgende over haar: 
Sinds 2015 is Geraline Leusink werkzaam als associate professor Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beper-
kingen bij onze afdeling. Zij is tevens de nieuwe directeur van het onderzoeksconsortium Sterker op eigen benen. Dit 
consortium, een samenwerkingsverband van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en een aantal 
regionale zorgorganisaties, streeft naar verbetering van de gezondheid en gezondheidszorg voor mensen met verstande-
lijke beperkingen. Geraline is voormalig huisarts, gepromoveerd en heeft ervaring als onderzoeker op het gebied van de 
eerstelijnszorg. Ze bekleedt diverse bestuursfuncties.

Je bent via HBO-Verpleegkunde huisarts geworden, 
waarna je bestuurder en uiteindelijk professor 
Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke 
beperking werd. Een bijzondere carrière!
‘Ik heb inderdaad eerst HBO-V gedaan en vervolgens ben 
ik afgestudeerd als huisarts. Ik heb na de HBO-V enige 
tijd in een algemeen ziekenhuis gewerkt, maar het was 
me altijd al duidelijk dat ik uiteindelijk medicijnen wilde 
studeren. Destijds kon je alleen medicijnen gaan studeren 
na inloting. Met een HBO-V diploma viel je in een andere 
lotingsgroep, waarmee je meer kans maakte om ingeloot 
te worden.’

Eigenlijk was het dus een strategische zet?
‘Zo kun je het wel benoemen ja. Het was (op een positieve 
manier) een beetje berekenend. Ik had alle mogelijkhe-
den onderzocht om medicijnen te studeren en via de 
HBO-V had ik de grootste kans dat dat ook zou lukken. 
Gedurende mijn studie medicijnen heb ik gewerkt als ver-
pleegkundige, ook om mijn eigen studie te bekostigen. Ik 
vroeg me toen - als verpleegkundige - weleens af waarom 
dokters het altijd beter weten dan verpleegkundigen. Om 
dat antwoord te vinden, moest ik zelf dokter worden.’ 

En? Was het zo?
(Lacht.) ‘Ja, dat was eigenlijk wel zo, maar het is natuurlijk 
een beetje gechargeerd. Mijn drijfveer komt voort uit het 
feit dat ik het waarom van dingen wil weten. Ik werkte 
als verpleegkundige altijd in opdracht en ik wilde weten 
waarom die opdracht werd gegeven en hoe die het beste 
gegeven kan worden. Dat paste niet echt in het takenpak-
ket van de verpleegkundige, die - zeker in die tijd - vooral 
uitvoerend bezig was.’ 

Waar komt je interesse voor mensen met een 
verstandelijke beperking vandaan?
‘Ik had altijd al wel sympathie voor de meer kwetsbaren 
in onze samenleving en in het bijzonder voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Dat is waarschijnlijk ontstaan 
doordat een broer van mijn moeder verstandelijk beperkt 
is. Als kind bezocht ik hem elke woensdagmiddag in een 
instelling, waar veertig mannen met een verstandelijke 
beperking of een psychiatrische aandoening op een zaal 
zaten. Het enige dat ze konden doen, was koffie drinken 
en roken. Mijn moeder was lid van de cliëntenorganisatie 
en zo is mijn aandacht voor mensen met een verstande-
lijke beperking gegroeid. Met de bezoeken aan mijn oom 

is de basis gelegd voor mijn werk als bestuurder in de 
gezondheidszorg, waarbij ik vooral voor instellingen voor 
mensen met een verstandelijke beperking heb gewerkt.’ 

Op je LinkedIn profiel staat: ‘Het ontwikkelen van 
macro-economische strategische modellen, gericht 
op innovatieve marktontwikkelingen.’ Hoe moet 
ik dat zien in relatie tot de zorg voor verstandelijk 
gehandicapten?
‘Dit begint al in de tijd dat ik als huisarts werkte. Toen de 
doktersposten rond 2000 opkwamen, heb ik meege-
holpen om deze in te richten. Vervolgens heb ik een 
groot project opgezet wat betreft de vormgeving van de 
praktijkondersteuning. 

Tijdens mijn bestuurswerk voor instellingen voor 
verstandelijk gehandicapten heb ik gekeken naar de 
meerwaarde van participatie. Hoe kunnen we bedrijven 

Geraline Leusink
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enthousiasmeren om mensen met een verstandelijke 
beperking te laten participeren? Als je dat doortrekt naar 
mijn huidige functie als directeur van het consortium, 
waarin we met acht zorginstellingen wetenschappelijk 
onderzoek doen naar de gezondheid voor mensen 
met een verstandelijke beperking, dan ben ik op zoek 
naar een systeem om het onderzoek voor langere tijd 
te borgen zonder teveel afhankelijk te zijn van giften, 
subsidies en organisaties. Daarbij moeten we goed kijken 
naar de keuze voor de onderzoeken, maar ook naar het 
centraliseren van onderzoeken, zodat we veel informatie 
over mensen met een verstandelijke beperking centraal 
beschikbaar hebben. 

Ik heb in 2015 Henny van 
Schrojenstein Lantman - de 
Valk opgevolgd. Henny heeft 
de leerstoel als eerste ingevuld 
en ze heeft het consortium 
opgezet. Ze heeft onderzoek 
gedaan vanuit haar kennis en 
kunde op gebied van mensen 
met een verstandelijke 
beperking en dat heeft ze vooral op basis van specifieke 
gezondheidsproblemen gedaan. Ik wil het graag wat 
breder trekken. Ik kijk bijvoorbeeld naar specifieke ken-
merken binnen groepen, zodat we iets kunnen zeggen 
over voorspellende waarden van gezondheid.’

Ik las een interview met je, dat over de roeivereni-
ging gaat, waar je voorzitter bent. Daarin spreek 
je over ‘boeien en binden’. Hoe pas je dit principe 
zakelijk toe?
‘Ik geef nu leiding aan een vakgroep met hele enthou-
siaste jonge mensen, die erg gedreven zijn om goed 
onderzoek te doen. Hun doel is om uiteindelijk de 
gezondheid(szorg) voor mensen met een verstandelijke 
beperking te verbeteren. Ik kijk kritisch met de onder-
zoekers naar het onderzoek wat ze doen. Door vragen te 
stellen, probeer ik ze enthousiast te maken, betrokken te 
houden en te boeien en te binden. Bij de roeivereniging 
gaat het over boeien en binden voor ledenbehoud en 
het motiveren van mensen om zich bij de vereniging aan 
te sluiten of om lid te blijven. Bij de onderzoekers is die 
intrinsieke motivatie al aanwezig.’ 

Die motivatie van aiossen en AVG’s is wel iets dat 
ik telkens hoor in deze reeks van interviews. Is dat 
iets wat specifiek bij dit specialisme past, denk je?
‘Ik vergelijk het weleens met de instelling van Florence 
Nightingale. AVG’s en AVG’s in opleiding willen iets 
goeds doen voor de medemens. Idealisme is wel een 
eigenschap die bij deze beroepsgroep past. Het vak van 
de AVG is heel breed. Het is weliswaar gericht op een 
specifieke doelgroep, maar daarbinnen heb je te maken 
met een breed werkveld en de nodige uitdagingen om 
tot een goede diagnose en behandeling te komen. 
Daarom is het van belang om multidisciplinair samen te 
werken.’ 

We hebben het over motivatie en idealisme. 
Daarover zei je ooit: ‘Als je met passie en bezieling 
kunt werken, dan kun je heel wat stress verdragen.’
‘Ja, dat is mijn motto. Er zijn altijd minder leuke kanten 
aan een vak, maar als je kijkt naar je passie en uitdagin-
gen, dan is werken een feest. Ook in mijn carrière zijn er 
natuurlijk minder leuke momenten geweest, maar dat 
hoort er nu eenmaal bij.’ 

Ik las vandaag een artikel waarin stond dat een 
burn-out vaak niet het gevolg is dan werkdruk, maar 
eerder van een gebrek aan vrijheid. 
‘Daar kan ik me iets bij voorstellen. Als de kaders duidelijk 

zijn, dan is er in de vakgroep een grote mate van vrijheid 
mogelijk. De onderzoekers zijn bezig met een onderzoek-
straject en binnen zo’n project hebben zij een einddoel, 
dat is promoveren en ongeveer een einddatum. Ik kijk hoe 
ik ze kan helpen om het onderzoek binnen die tijd af te 
ronden, samen met onze senior onderzoeker Jenneken 
Naaldenberg. Onderzoekers zijn professionals en die 
kunnen het beste werken binnen brede kaders.’

In een column zeg je: ‘De zorgprofessional moet zich 
meer als coach opstellen, naast de patiënt’. Geldt dit 
ook voor de AVG?
‘Natuurlijk geldt dit ook voor de AVG, maar dan gaat 
het om de cliënt en zijn ondersteuningsnetwerk. Bij het 
schrijven van deze column schreef ik meer vanuit mijn rol 
als huisarts in relatie tot e-health.
Patiënten hebben tegenwoordig veel kennis van hun 
ziekte of aandoening, omdat ze van alles op het internet 
kunnen vinden. Deze kennis kan ingezet worden in het 
behandeltraject. Iemand met een verstandelijke beperking 
kent zijn lichaam mogelijk minder goed. In die gevallen 
moet de omgeving de cliënt leren, wat het lichaam 
eigenlijk zegt.’ 

In een presentatie van je las ik ‘A game is the 
solution. Mensen zijn tot veel in staat. Het is de ver-
leiding, de uitdaging verpakt in een spel, waardoor 
mensen in actie komen’. Het beroep van de AVG is 
continu in beweging. Hoe ga jij professioneel gezien 
om met verandering en de mogelijke weerstand 
daartegen? 
‘Als bestuurder heb je veel te maken met verandering. 
Voor sommige mensen is het lastig om mee te verande-
ren, zeker als zij al langer in een organisatie werken. Soms 
is het mogelijk om die weerstand te overwinnen, door 
de verandering op een andere manier te verpakken en 

Door kritische vragen te stellen probeer 
ik onderzoekers betrokken te houden, 
te boeien en te binden.
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mensen uit te dagen om in actie te komen. Er zijn zelfs 
spellen die dit stimuleren. Je benadert de verandering dus 
op een andere manier, maar je geeft ook inzicht in wat 
die verandering tot stand kan brengen. In eerste instantie 
is de verandering misschien je doel, maar eigenlijk is het 
feitelijke doel de situatie die ná die verandering komt. De 
verandering is dan het middel om daar te komen.’

Een andere uitspraak op gebied van verandering 
is ‘Geen goede kwaliteit is geen optie. Imago en 
kwaliteit worden leidend in de zorg.’
‘Voor alle organisaties in de zorg is kwaliteit naast resul-
taat erg belangrijk. Het gaat hierbij (ook) om het financiële 
resultaat, dat je nodig hebt om als organisatie voort te 
bestaan. Door de 
marktwerking zie je 
vraag en aanbod in 
de gezondheidszorg 
ontstaan. Cliënten 
en/of patiënten 
hebben zorg nodig, 
maar de zorg heeft 
hen ook nodig. Dat 
geldt ook voor orga-
nisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Cliënten en hun vertegenwoordigers kijken tegenwoordig 
zelf wat er over zorginstellingen geschreven wordt. Als 
een instelling of een ziekenhuis een slecht imago heeft, 
dan gaan zij naar een andere zorgverlener.’ 

Internet en media spelen hier tegenwoordig een 
grote rol in. 
‘Ja, dat moet je benutten als organisatie.’ 

Over imago gesproken: het imago van de AVG 
was voorheen minder positief dan dat van andere 
medisch specialisten. Hoe denk je dat dat nu is?
‘Ik denk dat het al wel veranderd is. Dat zie je ook aan de 
instroom bij de opleiding. Er zijn meer aanmeldingen voor 
de opleiding. Dit heeft denk ik ook te maken met de wijze 
waarop mensen met een verstandelijke beperking tegen-
woordig gepositioneerd worden. Ze zijn niet alleen maar 
zielig of lastig; het gaat nu vooral om een optimale onder-
steuning van mensen met een verstandelijke beperking, 
zodat ze deel uit kunnen maken van de samenleving. Als 
je dat op de juiste manier blijft uitdragen, dan verandert 
het imago van de AVG van dat van de ‘ondergeschoven 
dokter’ naar een multidisciplinaire specialist die ertoe 
doet. Het is een breed specialisme, en juist daardoor voor 
steeds meer basisartsen interessant.’ 

Wat gaan we nog van je zien bij de NVAVG?
‘Ik hoop dat ik met de leerstoel in Nijmegen een bijdrage 
kan leveren aan de gezondheid van mensen met een 
verstandelijke beperking, door publicaties, onderzoek 
en richtlijnontwikkeling. De eerste publicatie sinds mijn 
aanstelling is die samen met Esther Bakker-van Gijssel 
(over psychofarmaca). Deze staat in het Nederlands 

Tijdschrift voor Geneeskunde. Deze publicatie gaat over 
het gebruik van en de bijwerkingen van psychofarmaca. 
Dit is niet alleen een zaak van de AVG, maar ook van de 
huisarts. Daarmee komen we op een ander belangrijk 
punt: de verbinding tussen huisarts en AVG. Dit heeft 
continu mijn aandacht, omdat de samenwerking steeds 
belangrijker wordt door de transitie van de AWBZ naar 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet 
Langdurige Zorg. Vanuit mijn kennis van het huisartsenvak 
kan ik daar zeker invulling aan geven. Eén van onze 
promovendi ontwikkelt producten die mensen met een 
verstandelijke beperking kunnen gebruiken als ze naar de 
huisarts gaan. De communicatie wordt daardoor makkelij-
ker. Deze producten zetten we op onze website en op het 

Kennisplein van Vilans, 
zodat anderen er gebruik 
van kunnen maken en 
wij opgedane kennis 
kunnen delen.’

Wat is je missie? Heb 
je nog een zakelijke 
bucketlist?
‘Mijn doel is dat de 

leerstoel in Nijmegen als professionele organisatie geborgd 
wordt en dat we de financiële mogelijkheden hebben 
om te doen waar we goed in zijn. Het is mijn wens om 
met onderzoek een betere kwaliteit voor de gezondheid 
voor mensen met een verstandelijke beperking te kunnen 
krijgen. Samen met de NVAVG kunnen we dan bekijken 
hoe we die wetenschap in praktijk gaan brengen en 
wie we daar voor nodig hebben. Het is wellicht niet een 
puntje dat je over een paar jaar van je bucketlist afstreept, 
maar het is wel waar ik voor sta. 

Mensen met een verstandelijke 
beperking zijn niet meer slechts 
zielig of lastig
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Marijke Tonino
Marijke leerde ik kennen tijdens een vergadering van het TAVG. Destijds zat zij nog in de redactie. Onlangs (en inmiddels 
een aantal jaren later) vroeg ik haar om mee te werken aan dit interview, gezien haar betrokkenheid bij het hand-/leerboek. 
Het gesprek ging echter een heel andere kant op. Een kant die minstens zo interessant is: de palliatieve zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking. 

In 1997 ben je ‘bij toeval’ in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking terechtgekomen. Hoe 
kwam dat zo? 
‘Ik had een opleidingsplek revalidatiegeneeskunde en ik 
moest een jaar klinisch werk doen. Ik wilde niet in het 
ziekenhuis werken en toen kwam ik bij De Prinsenstichting, 
bij Frans Ewals (AVG), terecht. Een jaar later had ik een 
vervolginterview bij mijn opleidingsplek en toen zeiden ze 
tegen me: ‘Weet je eigenlijk wel hoe enthousiast je over het 
werk met verstandelijk gehandicapten praat?’. Als vervolg 
daarop ben ik met Frans Ewals verder in gesprek gegaan 
over mijn perspectief in de VG zorg. In die tijd zat de AVG 
opleiding eraan te komen, wat ook maakte dat ik mee zou 
kunnen denken over de ontwikkeling van het vak en het 
op de kaart zetten daarvan. Dat was iets waar Frans al veel 
langer mee bezig was. 
Ik besloot dus om in het VG vak werkzaam te blijven. Ik had 
leuke collega’s en ik voelde me bij de Prinsenstichting thuis. 
Daarnaast was het leuk werk én ik had affiniteit met de 
doelgroep.’

Momenteel werk je als arts consulent palliatieve 
zorg én je werkt als AVG. Daarnaast ben je opleider 
bij de AVG-opleiding. Je was eindredacteur van het 
hand-/leerboek Medische zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking en je bent twaalf jaar 
redactielid geweest van het TAVG. Hoe combineer je 
dit allemaal?
‘Mijn werkweken zijn vol. Er komen veel dingen op mijn 
pad en dan moet ik gezien de tijd wel keuzes maken. 
Naast de dingen die je noemt, heb ik nog veel meer dingen 
gedaan. Ik heb bijvoorbeeld ook colleges gegeven op 
hogescholen en universiteiten. Hoe leuk en zinvol het ook 
allemaal was: soms was het ook nodig om dingen af te 
stoten. 
Op dit moment werk ik onder andere als arts consulent 
palliatieve zorg. Ik ben daarmee begonnen voor mensen 
die geen verstandelijke beperking hebben. Alle artsen in 
Nederland kunnen als ze een palliatieve patiënt hebben 
via de IKNL een consulent bellen. Meestal volgt er dan 
telefonisch overleg. Een enkele keer volgt er een bedside 
consult. Ik startte in Den Haag, maar toen ik naar Brabant 
verhuisde werd ik ook in die regio consulent. IKNL heeft me 
gevraagd om nu ook een landelijke dekking, specifiek voor 
verstandelijk gehandicapten, te verzorgen.’

Je rondde in 2011 als eerste arts voor verstandelijk 
gehandicapten de kaderopleiding palliatieve zorg af. 
‘Dat klopt. Ik merkte als AVG dat ik bepaalde trajecten niet 
goed genoeg kon volgen. Ik had van 2007 tot 2009 wel 
een cursus palliatieve zorg gevolgd, maar ondanks die extra 

kennis werd me duidelijk dat er ook nog veel was, waar ik 
onvoldoende van wist. Daarom ben ik toen de kaderoplei-
ding gaan doen. Primair om in mijn eigen vakgebied toe te 
passen. 
Tijdens het volgen van de opleiding werd ik al gevraagd 
om consulent te worden. Ik heb dat op proef een aantal 
maanden gedaan, met achterwacht van een andere arts 
consulent. Al snel bleek dat het prima ging en zo is de 
situatie ontstaan, dat ik nu feitelijk twee specialismen heb. 
Mede door de combinatie van die twee functies is het me 
nóg duidelijker geworden dat mensen met een verstande-
lijke beperking in sommige opzichten écht anders zijn. Dat 
zie je vooral heel goed als je met beide doelgroepen werkt 
(mensen met en zonder verstandelijke beperking), zoals in 
mijn werk als arts consulent palliatieve zorg. Een deel van 
de VG doelgroep is niet of slecht in staat om te zeggen 
wat ze denken of voelen. Er zijn vaak andere reacties op 
medicatie en het gedrag is anders. Er zijn dus veel meer 
haken en ogen aan het werken met deze doelgroep. 
Prisma, een zorginstelling voor mensen met een verstande-
lijke beperking in Brabant, zocht iemand die de palliatieve 
zorg mee wilde vormgeven, maar vanwege mijn privé 
situatie wilde ik destijds niet solliciteren. Toch wilden ze 
graag met me in gesprek en dat heb ik uiteindelijk gedaan. 
Ze vertelden me over de mogelijkheden die ik daar zou 
hebben en wat er inmiddels op dit gebied gedaan was. Dat 
trok me uiteindelijk over de streep. 
Ik werkte er nog geen half jaar, toen daar in mei 2013 het 
eerste high-care hospicebed gerealiseerd werd. Dit houdt in 
dat er 24x7 verpleegkundige zorg aanwezig is, die palliatief 
geschoold is. Daarnaast is er ook 24x7 een kaderarts be-
schikbaar. Willen we voor verstandelijk gehandicapten iets 
bijzonders doen, dan betekent het dat er een hospicebed 
voor degenen moet zijn, voor wie de zorg op de woning te 
ingewikkeld geworden is. Dat moet dan een high-care bed 
zijn, omdat een low-care hospicebed in deze situatie geen 
toegevoegde waarde heeft. 
In de afgelopen tijd hebben we het high-care hospice 
uitgebreid. We hebben nu zes tot acht bedden beschikbaar. 
Er is de beschikking over goed opgeleid personeel, zowel 
op de woning (verzorgenden) als wat betreft de praktijk-
verpleegkundigen. We hebben een praktijkverpleegkundig 
team van zestien mensen, die zowel de palliatieve zorg in 
het hospice als op de woning ondersteunen. Inmiddels is er 
ook een tweede kaderarts palliatieve zorg: Gabriëlle van de 
Graaf (AVG). 
Naast Gabriëlle hebben ook AVG’s Karla Magilsen en Emmy 
Räkers de kaderopleiding afgerond.
Verder heb ik contact met een specialist ouderengenees-
kunde en een GGZ-arts, die in dit vak werken.  Inmiddels 
zijn we dus met zes artsen. Fysiek zien we elkaar niet vaak, 
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maar we hebben wel overleg via telefoon of Skype. Stuk 
voor stuk zijn ze erg gemotiveerd, ook wat betreft de 
onderzoekskant van de palliatieve zorg. We werken nu aan 
het creëren van een academische werkplek bij het hospice, 
waar onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg centraal 
staan. Michael Echteld ondersteunt ons daar nu bij en dat is 
heel erg prettig, want het heeft nogal wat voeten in aarde. 
Hij regelt bijvoorbeeld subsidieaanvragen, hij onderhoudt 
het netwerk en hij organiseert symposia.’

Wat is er geregeld voor mensen met een verstandelijke 
beperking, die thuis wonen en terminaal ziek zijn?
‘Ook zij zijn bij ons van harte welkom. Er was bijvoorbeeld 
een meisje van begin twintig, waar na consultatie en 
overleg met de huisarts 
regelmatig een prak-
tijkverpleegkundige van 
ons team naar toe ging. 
Uiteindelijk is zij met 
ondersteuning van de 
praktijkverpleegkundige, 
moeder en de huisarts 
en ik op de achtergrond 
thuis gestorven. 
Er zijn ook aanmeldingen geweest vanuit de GGZ. Je kunt 
dan denken aan iemand met schizofrenie, die daarnaast 
bijvoorbeeld een ongeneeslijke vorm van kanker heeft. Ons 
hospice is er voor alle mensen die kwetsbaar zijn en die 
mogelijk ook moeilijk gedrag vertonen, waar men in een 
‘gewoon’ hospice niet adequaat mee om kan gaan. Iemand 
die dementeert, kan in een verpleeghuis prima geholpen 
worden. Maar iemand die thuis woont en die bijvoorbeeld 
schreeuwt of afwijkend gedrag vertoont, kan meestal niet 
terecht in een regulier hospice, wat ik overigens ook wel 
begrijpelijk vind.’

De palliatieve zorg versus euthanasie is regelmatig in 
het nieuws, zeker als het wilsonbekwamen betreft. 
‘Precies. Als ik ergens een presentatie geef, dan komt het 
onderwerp euthanasie ook altijd aan de orde. Het is te 
kort door de bocht om te denken dat we daar bij wilson-
bekwamen per definitie niet mee te maken hebben. Zelf 
krijg ik twee soorten euthanasieverzoeken: ten eerste van 
de persoon zelf. Dit zijn verstandelijk beperkten van hoog 
niveau. Hierbij is het heel lastig om goed te beoordelen 
of iemand wilsbekwaam ter zake is en of hij niet iemand 
uit zijn omgeving napraat. Daarnaast moet beoordeeld 
worden of de wens consistent is. Tot nu toe is het niet 
voorgekomen dat de euthanasiewens ingewilligd is, omdat 
de betreffende persoon het traject niet doorkwam. Maar 
je ziet wel dat de criteria gaan schuiven. We zullen er in de 
toekomst dus zeker mee te maken gaan krijgen. 
De tweede groep die om euthanasie vraagt, betreft de 
familieleden van mensen die in hun ogen lijden. Het gaat 
hier meestal om ouders van een kind met een verstandelijke 
beperking én overige ernstige medische klachten.’

Euthanasie bij wilsonbekwamen is regelmatig in het 
nieuws en ook bij de NVAVG krijgen we daar vragen 

van ouders over. Het huidige standpunt is dat er 
geen euthanasie toegepast kan worden bij mensen 
met een verstandelijke beperking, omdat ze wilson-
bekwaam zijn. Wat kun je wél doen voor ouders of 
verzorgers die met een dergelijke vraag komen?
 ‘Het hangt een beetje van de situatie af. De ouders kunnen 
hier voor overleg langskomen, maar ik kan ook met de 
betreffende arts van de instelling sparren. Daarnaast is 
het altijd mogelijk om een bedside consult te plannen. Ik 
beoordeel dan als derde partij de situatie, waarna ik met de 
arts én met de familie in gesprek ga. We hebben het dan 
bijvoorbeeld over de vraag wat in deze situatie medisch 
zinvol handelen is. Per casus bespreken we dan welke 
mogelijkheden er vanuit de palliatieve hoek zinvol zijn. 

Het zijn hele indringende vragen die bij de ouders spelen. Ik 
snap de ouders best wel, die met de vraag om euthanasie 
komen. Ik kan hun verzoek niet honoreren, maar ik kan wel 
uitleggen waaróm dat het geval is, hoe de wetgeving in 
elkaar zit en wat de eventuele alternatieven zijn.’

Euthanasie bij kinderen onder de 12 jaar is in België 
mogelijk en in Nederland wordt daar over gepraat. 
Daarbij speelt de wilsonbekwaamheid ook een rol 
als het om heel jonge kinderen gaat. Denk je dat die 
discussie ook voor mensen met een verstandelijke 
beperking weer gaat spelen?
‘Ja, dat merk je nu al. Momenteel speelt de discussie hoe je 
omgaat met euthanasieverzoeken van kinderen van 12 tot 
16 jaar. Er blijven altijd grijze gebieden. De ‘recht toe recht 
aan’ euthanasieverzoeken zijn glashelder. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om iemand met hevige pijn, die een levensver-
wachting van maximaal een maand heeft. Niemand heeft 
in dat geval problemen met euthanasie, gezien het lijden. 
Maar wat is lijden? Lijden kan ook ernstig psychisch lijden 
zijn. 

Het euthanasieverzoek in verband met ‘voltooid leven’ staat 
ook ter discussie. Er zijn mensen die ruim honderd jaar zijn, 
van wie alle familieleden, vrienden en kennissen overleden 
zijn. Ze kunnen niet meer zelf naar het toilet of hun eigen 
eten klaar maken. Ze zijn volledig afhankelijk van anderen 
en dat kun je ook lijden noemen. Het is een ander soort 
lijden, maar het is absoluut ook lijden. Het definiëren van 
het begrip is iets dat nu speelt. En het zal niet eenvoudig 
zijn om daar uit te komen. Binnen Prisma wordt nu het 
beleid aangescherpt om vanuit de voortrekkersrol die wij 
spelen op het gebied van palliatieve zorg, ook hierbij in 
het licht van de maatschappelijke discussie zorgverleners 
handvatten te bieden.’

Het is te kort door de bocht om te denken 
dat we bij wilsonbekwamen per definitie 
niet met euthanasie te maken hebben.
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Heb je onlangs de documentaire De 
Levenseindekliniek van de NTR gezien (uitgezonden 
in februari 2016)? Daarin werd een aantal euthana-
sieverzoeken besproken, waarvan er één tot veel 
discussie in de media leidde, namelijk die van een 
dementerende vrouw. 
‘Dat is het drama als je euthanasie wilt vanwege het 
verliezen van je kop, om het zo maar te zeggen. Op het 
moment dat je nog goed genoeg bent om je wens uit te 
kunnen spreken, dan ben je nog te goed om het verzoek 
ook daadwerkelijk in te laten willigen. Op het moment dat 
je situatie verslechtert, kom je niet meer in aanmerking voor 
euthanasie. Dan gebeurt dus wat je eigenlijk niet wilde, 
ook niet als je je wensen al eerder (toen je nog gezond was) 
hebt vastgelegd. 

De wet zegt dat je op 
het moment van de 
euthanasie nog steeds 
in staat moet zijn om te 
zeggen wat je wilt. Als 
er refractaire symptomen 
(onbehandelbare ziekte-
verschijnselen) zijn, dan 
is sedatie het alternatief. Je verlaagt dan het bewustzijn, 
waardoor de klachten minder gevoeld worden. Als er een 
afspraak voor euthanasie is gemaakt, dan is deze feitelijk 
niet meer uit te voeren zodra er sedatie is toegepast. Soms 
wordt er dan voor gekozen om iemand over het weekend 
heen te tillen door in het weekend te sederen, waarna 
je de patiënt op maandag weer wakker laat worden. 
Dan is iemand dus weer voldoende bij bewustzijn om de 
euthanasie uit te kunnen voeren. Maar de vraag is: wil 
de patiënt nog wel wakker worden? Het bespreken van 
dit soort dingen is met mensen met een verstandelijke 
beperking veel lastiger.’ 

Je gaf ooit een lezing, waarbij je de vraag stelde: ‘Is 
een verstandelijke beperking een handicap bij het 
sterven?’ Wat is je eigen antwoord op deze vraag? 
‘Heb ik dat gezegd? Geweldig… (lacht). Dat is waarschijn-
lijk na het voorgesprek met de organisator geweest. Ik denk 
inderdaad dat het in sommige gevallen een handicap kan 
zijn, juist omdat mensen niet in staat zijn om hun eigen 
mening en gevoel onder woorden te brengen.’

Het nieuws over verstandelijk gehandicapten richt 
zich de laatste jaren vooral op ethische kwesties als 
kinderwens, gedwongen anticonceptie en levensbe-
eindiging. Wat vind je daarvan?
‘Ik snap wel dat het gebeurt. Zulke zaken hebben meerdere 
kanten. Er is een juridische kant: in de WGBO staat dat wij 
verplicht zijn om goede zorg te leveren. Maar wat is goede 
zorg in bepaalde situaties? Dat vraagt dan weer om een 
antwoord vanuit de ethische hoek. Die veelzijdigheid maakt 
dat het interessante onderwerpen zijn.’

Komt het ook omdat het voor de lezers of de kijkers 
spannende onderwerpen zijn? Het is waarschijnlijk 

‘smeuïger’ dan nieuws over slikstoornissen of 
darmproblemen. 
‘Ja, misschien wel. Op die manier heb ik er nog nooit naar 
gekeken. Het is meer sexy dan darmklachten, dat kun je 
wel zeggen ja.’

Iedereen heeft daar vervolgens een (vaak onge-
nuanceerde) mening over die ook vrijuit overal 
wordt geventileerd. Heb je daar last van als arts, die 
dagelijks met ethische dilemma’s te maken heeft en 
die daarin ook zorgvuldige afwegingen maakt? Hoe 
ga je om met de ’beste stuurlui aan wal’? 
‘Ik word er persoonlijk eigenlijk nooit op aangesproken. Dat 
komt waarschijnlijk omdat ik in het begin van het traject 
al bespreekbaar maak, wat kwaliteit van leven voor deze 

persoon in deze 
situatie is. Ik stel ook 
aan de orde wie wat 
waarover te zeggen 
heeft. Dus vanaf het 
begin is er al veel 
duidelijkheid. Je trekt 
dan samen op. Het is 
niet zo dat de arts het 

alleen voor het zeggen heeft. We doen het in overleg. 
In de palliatieve fase weet je zeker dat iemand gaat sterven 
aan zijn onderliggend lijden. Dan kijk je vooral naar de 
kwaliteit van het leven en het mogelijk verlengen daarvan. 
Daarna komt de terminale fase, waarbij er mogelijk 
levensverkortende keuzes gemaakt worden. Deze hebben 
dan als doel om de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk 
te houden. Vervolgens treedt de stervensfase in. Hierin 
hoeft het bewustzijn niet koste wat kost goed te blijven. 
Het gaat erom dat iemand comfortabel is. Deze zaken leg 
ik ook altijd helder uit aan de betrokkenen. Dat vind ik ook 
belangrijk: een duidelijke uitleg en goede informatie. ’ 

Is er voldoende aandacht voor de medebewoners en 
de begeleiding als er een bewoner overlijdt? 
‘De aandacht daarvoor is groeiend. Toen ik voor het eerst 
meemaakte dat een bewoner (in het ziekenhuis) overleed, 
werd het de bewoners niet toegestaan om bij de begrafenis 
aanwezig te zijn. Frans Ewals (mijn collega destijds) vond dit 
ongehoord. We hebben toen met een geestelijk verzorger 
een afscheidsritueel georganiseerd. 
Gelukkig is er een beweging de goede kant op. Bewoners 
worden goed in de gaten gehouden in de periode van ern-
stige ziekte en overlijden van een medebewoner. Ze hebben 
vaak zelf al wel in de gaten dat er serieus iets mis is.’

Het realiseren van high-care hospice bedden was 
destijds een droom van je. Heb je nog meer van die 
dromen?
‘We hopen de certificering van de high-care dit jaar voor 
elkaar te krijgen. Dat moet dus nog geregeld worden. Wat 
ik verder hoop is dat er verspreid over het land voldoende 
high-care hospices komen, zodat iedereen die niet in een 
‘gewoon’ hospice terechtkan, hier kan verblijven. Dat er 
een landelijke dekking is dus.

Lijden kan ook psychisch lijden 
zijn. Of een voltooid leven.
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Verder was het handleerboek ’Medische zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking’ destijds een gezamenlijke 
droom van de groep AVG’s die afstudeerde in 2003. Deze 
droom is inmiddels uitgekomen. We waren de eerste 
afstuderende groep en we wilden het vak graag op de 
kaart zetten. Samen formuleerden we de volgende doelen: 
-  Voor iedere verstandelijk gehandicapte moet er beschik-

baarheid van de AVG zijn. 
-  Er moet meer wetenschappelijk onderzoek komen. Op 

elke universiteit moet er iemand zijn, die de zorg voor 
verstandelijk gehandicapten als aandachtsgebied heeft (bij 
voorkeur een hoogleraar). 

-  Er moet een goed handleerboek zijn. 

Als opleider heb ik aan alle studenten gevraagd, welke 
onderwerpen zij in dit boek terug zouden willen zien. Het 
idee leefde dus wel bij me, maar in die periode werd het 
boek nog niet geschreven. Dat gebeurde pas veel later en 
ik werd toen ook gevraagd om mijn bijdrage te leveren. 
Er was een redactie van zes personen, die startte met het 
vaststellen van de inhoudsopgave. Daarnaast werden er 
contacten gelegd met de uitgever. Vervolgens begon een 
aantal auteurs met het schrijven van de hoofdstukken, wat 
een lang traject is geweest. Omdat er vele auteurs waren, 
werd het een ‘allegaartje’ qua stijl, dus de eindredactie ging 
dit later rechtbreien. Ook dat was nog een hele klus, die ik 
samen met Rob Braam heb geklaard. Hij is geen AVG, maar 

het was goed om een frisse blik van buiten te hebben. 
Uiteindelijk is het boek in mei 2014 verschenen, elf jaar na 
het ontstaan van dit idee. 
Verder word ik regelmatig gevraagd om presentaties en 
lezingen te geven, ook buiten de wereld van de VG zorg. Ik 
ben af en toe verbaasd over wat er op me afkomt.’ 

Ben ik nog wat vergeten te vragen?
Wat bij onze hospice wel een hele leuke ontwikkeling is, is 
dat er een hele goede samenwerking met de paramedici 
ontstaan is. Onze zorg wordt daardoor meer multidiscipli-
nair, eigenlijk interdisciplinair, wat een grote stap vooruit is. 
De logopedist houdt zich bijvoorbeeld bezig met de mond-
motoriek en de communicatie, de fysiotherapeut wordt 
onder andere ingezet bij pneumoniebehandelingen en 
krachtsverlies. We werken ook samen met ergotherapeuten 
en gedragstherapeuten. Afwijkend gedrag kan bijvoorbeeld 
een signaal van pijn, angst of benauwdheid zijn. Op het 
EAPC zullen we internationaal meer vertellen over ons 
hospice en de werkwijze. Er is internationaal namelijk ook 
de nodige belangstelling voor ons hospice. 

Multidisciplinair werken is echt nodig. 1 + 1 = 3. Ik zie daar 
echt een toegevoegde waarde van, waar ik heel erg blij 
van word. Dit leidt zonder twijfel tot een grote kwaliteits-
verbetering. En dat is iets waar volgens mij alle AVG’s van 
dromen: een optimale kwaliteit van de zorg.  

Medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Auteurs: Braam, W. / Duinen - Maas, M.J. van / Festen, D.A.M. / Gelderen, I. van / Huisman, S.A. / Tonino, M.A.M.

Dokter, onze Piet zit niet lekker in zijn vel, wilt u even kijken? Piet is een man van 43 jaar met een verstandelijke 
beperking, hij heeft het niveau van een kind van 3 en komt met zijn begeleider vanuit de woonvoorziening op het 
spreekuur. Piet praat amper, begrijpt niet alles wat je vraagt en kijkt een beetje angstig. Niet lekker in zijn vel?
De vaak complexe etiologie van de verstandelijke beperking en de comorbiditeit op gezondheid en sociaal functione-
ren, maken patiënten met deze beperking bijzonder kwetsbaar. Omdat het 
medisch-wetenschappelijk onderzoek naar deze patiëntengroep van recente 
datum is, krijgen deze mensen nog niet altijd de evidence-based zorg die 
ze nodig hebben. Dit boek wil graag een helpende hand bieden aan alle 
zorgprofessionals die in de praktijk met deze patiënten te maken krijgen.
In dit zeer complete overzichtswerk wordt in ruim 600 pagina’s geschetst 
wat bijzonder is aan een patiënt met een verstandelijke beperking en 
waarin de medische zorg anders is dan anders. Het boek biedt naast 
uitgebreide, diepgaande achtergrondinformatie praktische handvatten ten 
behoeve van doelgerichte anamnese, diagnostiek en behandeling in relatie 
tot deze speciale patiëntengroep.
Bij de totstandkoming van deze lijvige uitgave is onder leiding van een 
bevlogen redactie een team van bijna 100 experts erin geslaagd een 
kwalitatief hoogwaardig handboek samen te stellen waarin de meest 
actuele kennis is gebundeld.
Medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking is een 
onmisbaar naslagwerk voor de AVG, de huisarts en alle andere (para)medici 
die in de praktijk te maken krijgen met patiënten met een verstandelijke 
beperking.

ISBN: 9789085621249
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Frans Ewals
Frans ontmoette ik meestal op de algemene ledenvergaderingen van de NVAVG. Daar sprak hij altijd vol vuur en 
enthousiasme over de ontwikkelingen bij de opleiding, waar hij (tot eind 2014) hoofd van was. Zijn uitspraken waren 
markant en hij had regelmatig de lachers op zijn hand. Voor dit interview zette ik een aantal van zijn uitspraken op 
een rijtje en ik vroeg Frans om daar (met de kennis van nu) nogmaals op te reageren. 

‘De AVG heeft een duidelijke plaats gekregen in de 
Nederlandse gezondheidszorg.’
‘Profileren blijft altijd nodig, maar in de afgelopen 
periode heeft het vak heel veel bekendheid gekregen. 
Formeel gezien bestaat het vak van de AVG pas vijftien 
jaar en in dat tijdsbestek is er enorm veel gebeurd. Er is 
een leerboek uitgekomen, er zijn poliklinieken ontstaan 
en we worden door de overheid geraadpleegd als er 
adviezen uitgebracht moeten worden. We zijn relatief 
misschien een klein specialisme (als je het vergelijkt met 
de huisartsen of de internisten), maar we moeten het 
vooral niet kleiner maken dan nodig is. We kunnen erg 
trots zijn op wat er in de afgelopen tijd bereikt is en zo’n 
‘Klein Duimpje instelling’ helpt niet als je je als specia-
lisme wilt profileren. Bovendien zijn er nog meer kleinere 
specialismen, zoals de neurochirurgen. Het vakgebied 
behoort qua grootte tot de middenmoot. Een middel-
groot specialisme dus, dat een forse groei vertoont.’

‘Nederland loopt voorop in de AVG zorg.’
‘Op veel plaatsen in de wereld is er aandacht voor de ge-
zondheid van mensen met een verstandelijke beperking, 
zeker voor de mensen die niet meer onder behandeling 
van een kinderarts staan. Er is echter geen één land 
waarbij de inzichten geleid hebben tot een oplossing, zo-
als we die in Nederland gerealiseerd hebben. Nederland 
is een klein land, waardoor het relatief makkelijk is om 
de krachten te bundelen. Dat is een voordeel geweest bij 
het ontwikkelen van het vakgebied. Nog belangrijker is 
het dat er mensen waren, die zich sterk gemaakt hebben 
voor erkenning van het vak van de AVG: de reuzen op 
wiens schouders we staan.

Wat ook meegespeeld heeft waren de politiek-econo-
mische omstandigheden toen het specialisme in 2000 
erkend is. Dat was een rijke periode. ‘Het geld klotste 
tegen de plinten’, volgens Gerrit Zalm, toen minister van 
Financiën. Wim Kok was destijds minister-president én hij 
was vader van een kind met het syndroom van Down. Els 
Borst had de functie van minister van Volksgezondheid. 
Zij was arts en dit is zeker van invloed geweest op de 
erkenning van het specialisme van de AVG. Daarnaast 
had het NVAVG bestuur in 1998 besloten alle energie te 
richten op erkenning.

Ik heb regelmatig contact met Duitse collega’s. De twee 
verenigingen voor artsen die in de zorg voor verstandelijk 
beperkten werken (in zuid en noord Duitsland), zijn 
ongeveer vijftien jaar geleden gefuseerd. Ongeveer 
vijf jaar geleden hebben ze een verzoek gedaan bij de 
Ärtztekammer om het specialisme VG geneeskunde ook 

daar te erkennen, maar dat verzoek is afgewezen. Dat 
komt omdat de andere medisch specialisten bang zijn 
voor concurrentie. Desondanks zie je ook in Duitsland 
veel ontwikkelingen in de medische zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Zo is twee jaar 
geleden de eerste hoogleraar op dit vakgebied benoemd. 
Ook in andere landen zie je ontwikkelingen, maar het is 
nergens zo geregeld als in Nederland.’ 

‘De échte innovatie van het vak bevindt zich op het 
terrein van de technologie.’
‘Heb ik dat ooit gezegd? Nou ja, er zijn natuurlijk wel 
grote ontwikkelingen op het gebied van de basale kennis 
wat betreft de genetica, biochemie en farmacotherapie. 
Dat is wel belangrijk, maar daarnaast moet het voorkó-
men van fragmentatie in de Nederlandse medische zorg 
een aandachtspunt zijn. De kwetsbaardere patiënten 
(ouderen of mensen met een verstandelijke beperking, 
met relatief veel comorbiditeit) dreigen daarbij tussen 
wal en schip te raken, omdat de samenhang van de zorg 
onvoldoende bewaakt wordt. Het is de kracht van de 
AVG om de samenhang van de zorg te borgen en de 
patiënt centraal te stellen. 

De vooruitgang van kennis en technologie is natuurlijk 
belangrijk, maar deze wordt altijd gedragen door de visie 
en de taakopvatting van de individuele arts. Ik zal een 
voorbeeld geven. De kinderartsen zeggen bijvoorbeeld: 

Frans Ewals
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‘Wij zijn op aarde om kinderen, ondanks ziekte en 
handicaps, zich zoveel mogelijk normaal te laten ontwik-
kelen’. Dat is een heel mooi uitgangspunt. Voor de 
revalidatiearts geldt dat hij of zij beoogt om mensen met 
een blijvende beperking zoveel mogelijk in staat te stel-
len om de door hen gewenste maatschappelijke rollen 
te vervullen. De AVG heeft hopelijk ook een dergelijke 
beroepsopvatting en die staat voorop. De technologische 
ontwikkeling speelt daar een beperkte rol in.’ 

‘AVG’s trekken de instelling uit.’
‘Eigenlijk gaat die ontwikkeling erg langzaam. Ik ben 
mijn archief aan het opruimen en ik kwam een voor-
dracht van Frans Scholte tegen, die hij midden jaren 
negentig in Seattle hield. Daarbij sprak hij al over de 
functiescheiding 
van huisarts en AVG 
en over het afstand 
nemen van de 
dagelijkse onder-
steuning. Twintig 
jaar later zijn de 
meeste AVG’s nog 
steeds verbonden 
aan grote zorginstellingen en een deel van hen is ook 
nog steeds verantwoordelijk voor de primaire medische 
zorg. Daar moeten we écht vanaf. 

De AVG’s die afgestudeerd zijn vanaf de start van de 
opleiding in 2000, zijn niet opgeleid om huisartstaken 
uit te voeren en bovendien moet je dat ook niet willen: 
het maakt de profilering van het vak niet helder. De 
AVG wordt dan nog steeds gezien als een huisarts voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 

In mijn ogen moeten de AVG’s zich losmaken van zorg-
aanbieders. Dat maakt het veel duidelijker. Ik merkte op 
de opleiding dat aiossen zich verantwoordelijk voelden 
voor de totale gang van zaken binnen de organisatie en 
dat werkt niet. Daarom ben ik een groot voorstander van 
AVG poliklinieken, die losgekoppeld zijn van de instellin-
gen en van de dagelijkse ondersteuning. Dan loop je ook 
de gedragswetenschapper minder voor de voeten. 

Je zou een uitzondering kunnen maken voor groepen 
verstandelijke beperkten, die intensief gebruik maken 
van de zorg door de AVG, zoals mensen met ernstige 
problemen met het gedrag of met dito meervoudige 
beperkingen. In die gevallen is het goed als de AVG 
dichterbij is. Je maakt dan een keuze op basis van 
specifieke gezondheidsbehoeften en niet op basis van 
zorgzwaartepakketten.’ 

‘Dit is geen vak voor artsen die snel willen scoren. 
De AVG maakt kleine stapjes in de modder.’
‘Het aardige van dit vak is, dat je met kleine interventies 
grote winst kunt behalen. Een voorbeeld daarvan is het 
oplossen van slechthorendheid als gevolg van over-
matige oorsmeerproductie. Maar de AVG is natuurlijk 

voornamelijk bezig met langdurige problemen. Geert 
Bremer, voormalig hoogleraar huisartsgeneeskunde, zei 
eens over de rol van de huisarts: ‘Mensen zijn als karren 
op hun levensweg. Soms is die weg erg modderig en 
slecht, soms is de kar zwaar en versleten, waardoor het 
moeilijk is om verder te trekken. Als iemand vastloopt, 
dan kun je als arts een duwtje geven, zodat deze weer 
verder kan. Je weet echter dat de kar niet best is en de 
weg moeizaam blijft.’ 

Dat is geen heroïsche opvatting, maar hij sluit ook goed 
aan bij ons vak. De AVG moet ook continu ondersteu-
nen, bijsturen en deels oplossen, maar een AVG gaat 
nooit naar huis met het idee dat hij drie mensenlevens 
heeft gered. Hij of zij moet tevreden zijn met minder 

heldhaftige zaken 
dan sommige andere 
specialisten. In ons vak 
is het bijvoorbeeld heel 
bevredigend als ouders 
na twee consulten weer 
verder kunnen met de 
zorg voor hun kind. Het 
is alleen wel heel iets 

anders dan bijvoorbeeld een tumor verwijderen of een 
levensreddende ingreep verrichten.’ 

‘In vergelijking met de gemiddelde collega’s van 
tien jaar terug hebben de recenter afgestudeerde 
AVG’s een hoger niveau van professionaliteit.’
‘Ja, ik hoop maar dat dat het geval is. De huidige aiossen 
weten en kunnen méér. Het vak heeft zich ontwikkeld 
en parallel daaraan heeft ook de aios zich ontwikkeld. 
Tijdens de ALV’s en studiedagen zie ik ook heel veel 
dynamiek, energie en eagerness bij de aanwezige leden. 
Er zit heel veel beweging in en ook hierbij blijkt weer 
waarin een relatief kleine vereniging groot kan zijn. 
Nogmaals: dat ‘Calimero gevoel’ is echt niet nodig.’

‘Er is nog veel laaghangend fruit te plukken.’
‘Er zijn veel bestaande inzichten, die nog onvoldoende 
ingezet worden in de dagelijkse praktijk. Eigenlijk zou 
al het onderzoek dat in de afgelopen jaren gedaan is, 
moeten worden getoetst op wat het voor de praktijk 
betekent. Daarnaast moeten we vooral doorgaan met 
het blijven ontwikkelen van richtlijnen en het voldoende 
aandacht geven aan de implementatie daarvan.‘

‘Ik vrees dat het onmogelijk is om voldoende AVG’s 
af te leveren, om aan de vraag te voldoen.’
‘Het aantal aiossen is relatief groot: op elke aios hebben 
we momenteel drie tot vier geregistreerde AVG’s. Op 
dit moment zijn er 67 aiossen in opleiding, maar de 
instroom zal op den duur lager worden. We zitten nu in 
een periode dat de oudere AVG’s (voornamelijk mannen) 
met pensioen gaan. Als je naar de leeftijdsopbouw 
van de AVG’s kijkt, dan zie je dat er minder AVG’s zijn 
van ongeveer 40-60 jaar. Daarna komt dan weer een 
piek van nieuw opgeleiden, een groep die bestaat uit 

Een AVG gaat nooit naar 
huis met het idee dat hij drie 
mensenlevens heeft gered.
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voornamelijk jonge vrouwen. 
Ik ben het met Hanneke Veeren (hoofd opleiding, 
opvolger van Frans Ewals) eens dat vraag en aanbod over 
een paar jaar waarschijnlijk met elkaar in balans zijn. 
Mijn uitspraak gold dus een aantal jaren geleden wel, 
maar zal over een paar jaar achterhaald zijn.’

‘Gewone mensen die voor gewone mensen zorgen, 
liefst in gewone huizen. Dat is kortweg de ideolo-
gie die rondwaart in de VG zorg. Maar die ideologie 
kan ook een cosmetische verpakking zijn voor het 
personeelstekort.’
‘Het is lastig om daarover nu iets te zeggen, want ik ben 
gedurende de afgelopen tien jaar op grotere afstand van 
de dagelijkse praktijk komen te staan. De personeels-
bezetting is momenteel 
veel krapper dan 
vroeger. Als je mensen 
met een beperking in 
een ‘normale woonwijk’ 
laat wonen en hen 
laat participeren in de 
samenleving, dan is daar 
nog steeds veel perso-
neel voor nodig. Sterker nog: er is méér personeel nodig 
dan voorheen, toen mensen alleen op instellingsterreinen 
woonden. Het wonen in de wijk en het participeren in de 
maatschappij strookt dus niet met het feit dat er steeds 
minder personeel beschikbaar is.

Het is trouwens niet per definitie zo dat verstandelijk 
beperkten die in de wijk wonen, daar ook gelukkiger van 
worden. Soms kunnen ze hun huis niet uit, omdat ze 
niet verkeerszelfstandig zijn en er geen personeel is om 
hen buiten te begeleiden. Vooral in de weekenden zitten 
die mensen dan in huis te verpieteren. De consequenties 
van het wonen in de wijk moeten dus goed overdacht 
worden. Waarom wil je mensen in de wijk laten wonen? 
Wil je de ideologie volgen of sluit het daadwerkelijk 
aan bij de behoefte van mensen met een verstandelijke 
beperking? 

Ooit is er een woonwensenonderzoek gedaan. Mensen 
met een verstandelijke beperking zijn toen bevraagd over 
de wijze waarop ze willen wonen. Dit onderzoek ging 
volkomen voorbij aan het niveau van de ondervraagden. 
Ik heb me daar erg over opgewonden, wat natuurlijk 
zinloos was. Het is goed om te kijken, wat binnen de 
sociale en financiële kaders de meest passende oplossing 
is, maar die moet dan wel op de juist manier onderzocht 
worden. Bij het maken van juiste keuzes moet naar het 
individu gekeken worden. Maar er zijn ook veel succes-
verhalen van mensen die in de wijk zijn gaan wonen, die 
(al dan niet betaald) werk hebben gevonden en met wie 
het prima gaat. 

‘We moeten blijven praten over welke dingen je 
wel en niet kunt (als verstandelijk gehandicapte). 
Deze gesprekken brengen rouw teweeg. Het gaat 

om afscheid nemen van je mogelijkheden. Het 
zelfbeeld moet realistisch worden: wie ben je en 
wat kun je wel, al of niet met ondersteuning en 
wat zit er niet in? Dat zijn essentiële vragen.’
‘Dit ging over een kinderwens bij verstandelijk gehandi-
capten. Ik vind bovenstaande een heel mooi uitgangs-
punt bij elke opvoedsituatie. Deze uitspraak heb ik 
gedaan in een tijd, waarin het denken in mogelijkheden 
een soort ideologie geworden was. We keken toen naar 
wat er kon en ondersteunden het benutten van mogelijk-
heden. Dat is nog steeds belangrijk. Maar bij het vinden 
van je identiteit hoort ook het accepteren dat sommige 
dingen niet mogelijk zijn. Ik zal nooit een marathon kun-
nen winnen. En meisjes die ervan dromen om prinses te 
worden, zien die droom zelden verwezenlijkt. Het is dus 

goed om te kijken 
naar de realiteit. 
Het is lang bijna 
verboden geweest 
om met iemand met 
een verstandelijke 
beperking te praten 
over de toekomst-
mogelijkheden én 

-onmogelijkheden. Ik pleit ervoor om die gesprekken 
wél te voeren en om dat een natuurlijk onderdeel van 
begeleiding te laten zijn. Soms moet je nu eenmaal 
afscheid nemen van je dromen, om je energie in te 
zetten voor de dingen die wél binnen je mogelijkheden 
liggen. Dat geldt voor iedereen, niet alleen voor iemand 
met een verstandelijke beperking.

Ik heb ooit meegemaakt dat twee mensen met een 
verstandelijke beperking na een lange verloving gingen 
trouwen. De zus van de bruidegom zei toen: ‘Ik heb met 
ze besproken dat het beter is om geen kinderen op de 
wereld te zetten, want ik merkte dat de begeleiding het 
gesprek hierover niet aan durfde te gaan.’ En dat was 
pijnlijk. Het is een taak voor professionele begeleiders, 
om dat bespreekbaar te maken.’

‘Ik ben blij dat ik dit vak gekozen heb.’
‘Ja, nog steeds. In mijn studietijd was ik nauw betrokken 
bij de ontwikkeling van het vak huisartsgeneeskunde. 
Een aantal jaren gold hetzelfde voor de ontwikkeling 
van het vak VG geneeskunde. Ik heb dus twee keer 
die dynamische periode mogen meemaken, waarin we 
allerlei nieuwe zaken konden zien uitkristalliseren. Ik heb 
echt geluk gehad dat ik daar betrokken bij mocht zijn. 

Het beschouwende van het AVG vak ligt me erg goed. 
De kwaliteit van leven is ons uitgangspunt en dat past 
bij me. Het samen helder krijgen welke problemen er 
opgelost moeten worden om de kwaliteit van leven te 
verhogen, dat vind ik heerlijk om te doen. Daarnaast is 
het heel mooi om de cliënten, hun ouders én de bege-
leiding te empoweren. Ik vind het een vreselijk woord, 
maar het drukt wel uit wat ik bedoel. Het is mooi om te 
merken dat men de situatie weer beter aankan en weet 

De trein rijdt door, terwijl ik op 
het perron ben blijven staan.
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welke kant men op wil om verder te komen. Daarnaast 
vind ik het erg prettig om met anderen samen te werken. 
Je houdt elkaar scherp en je leert van elkaar.’

En nu? Wat ga je nu nog doen?
‘De trein rijdt door, terwijl ik op het perron ben blijven 
staan. En dat is ook goed. Onlangs is het boek ‘Ethische 
dilemma’s in de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking’ uitgekomen, waaraan ik heb meegewerkt. 
Daarnaast ben ik aan het uitzoeken, hoe het vak van de 
AVG ontstaan is en welke stappen daarin genomen zijn. 
Het lijkt me boeiend de hele fase van professionalisering 
op papier zetten. Ik heb hier een groot NVAVG-archief 
staan en ik ben natuurlijk zelf bij veel ontwikkelingen 
betrokken geweest. Het is de moeite waard om dat 
systematisch te gaan beschrijven. 

Er is dus nog veel werk te doen en er is veel gebeurd. 
Dat Frans Scholte twintig jaar geleden zaken schetste 
die nog niet geheel uitgewerkt zijn, is dan wel weer 
relativerend. Ontwikkelingen gaan snel, maar er zijn ook 
processen die hun eigen tijd nodig hebben.’ 
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Heleen Evenhuis
‘Dat weet Heleen wel’, hoor ik vaak als ik een vraag heb over hoe iets geregeld of afgesproken is. En vervolgens komt er 
ook altijd een antwoord, meestal via de e-mail. ‘Live’ zien we elkaar vooral tijdens de ledenvergaderingen, waar Heleen 
graag en enthousiast vertelt over de ontwikkelingen bij en vanuit de leerstoel Rotterdam. Meestal is er zoveel te vertellen, 
dat het nog weleens tot onderhandelingen over de toegestane spreektijd leidt. Voor dit interview was het heel erg prettig 
om te kunnen putten uit dit ‘vat vol informatie’. Het geplande aantal woorden van ongeveer 2000 werd zonder moeite 
verdubbeld, dus als er ooit weer gebrek aan kopij bij het TAVG is, dan weten we haar te vinden. 

Je wordt door bijna iedereen genoemd als degene 
die nog veel weet van de oprichting van de vereni-
ging, dus brand los…
‘Eerst was er het NGBZ, waarin de artsen en gedragskun-
digen verenigd waren. Ik ben zelf in 1973 gaan werken 
en toen bestond dit Genootschap al een tijdje. De Sectie 
Medici kwam toen twee keer per jaar bij elkaar, wat we 
nu bij de NVAVG ook gewend zijn. Er werden sprekers 
uitgenodigd, maar we spraken ook met elkaar over de 
wijze waarop je je vak uitoefende. De artsen werkten 
toen nog erg geïsoleerd, dus het was goed om elkaars 
werkwijzen te leren kennen. 

In de zestiger jaren werden de zorginstellingen verplicht 
om een keuze te maken tussen psychiatrie, verstandelijk 
gehandicaptenzorg en de zorg voor ouderen. Vóór die 
tijd woonden deze doelgroepen door elkaar in de diverse 
instituten. Die splitsing noemden ze het categoraal maken 
van de zorg: er ontstonden diverse categorieën. Die insti-
tuten hadden voordat die categorieën ontstonden meestal 
de beschikking over een huisarts, die naast zijn praktijk 
ook het instituut bezocht. Na de splitsing ontstond de 
behoefte aan meer gespecialiseerde artsen. In eerste 
instantie waren dat artsen, die in de praktijk door schade 
en schande wijs werden. De bijeenkomsten van het NGBZ 
waren dus heel erg nuttig om kennis en ervaring uit te 
wisselen. 

Marijke Cremers had destijds goede ideeën over de wijze 
waarop je als arts in de zorg voor verstandelijk gehandi-
capten gerichte belangenbehartiging kon opzetten. Ze 
was daarin echt een voorloper; de meesten dachten daar 
nog minder gericht over na. Zij daarentegen vond het 
toen al belangrijk om je als beroepsgroep te organiseren. 
Uiteindelijk heeft zij het initiatief genomen om de NVAZ 
op te richten en ze werd ook de eerste voorzitter. We 
bleven daar dezelfde dingen doen als in de Sectie Medici 
van de NGBZ, maar we richtten ons daarnaast meer op 
de belangenbehartiging van de beroepsgroep. In die 
tijd kwam ook het besef dat we feitelijk een medisch 
specialisme vormden. 

De KNMG en het Ministerie voelden aanvankelijk niets 
voor erkenning van ons vak als specialisme. Met name de 
toenmalige voorzitter van de NVAZ (Cees van Schie) heeft 
zich destijds erg ingezet om het vak wél erkend te krijgen. 
Het bestuur kreeg de KNMG uiteindelijk zover, dat ze een 
werkgroep wilden oprichten die zou onderzoeken of we 
specialismewaardig waren. Samen met Cees nam ik in 

1996 zitting in die werkgroep (de Begeleidingscommissie 
NVAZ, een gezamenlijke commissie van KNMG en NVAZ). 
De reden dat ik erbij betrokken werd, was dat ik binnen 
het NWO-subsidieprogramma Chronisch Zieken een 
Ontginningssubsidie had ontvangen voor de voorbereiding 
van wetenschappelijk onderzoek voor onze doelgroep. 
De Begeleidingscommissie heeft in augustus 1997 advies 
uitgebracht over onze professionalisering en het realiseren 
van een adequate specialistische opleiding. 

De KNMG had intussen criteria opgesteld voor erkenning 
van nieuwe specialismen (vooral bedoeld om die te we-
ren). De eerste eis was dat de beroepsgroep groot genoeg 
moest zijn. Aan die eis voldeden we. In de tweede plaats 
moest er een curriculum zijn of ten minste eindtermen 
voor een curriculum. Die eindtermen hadden we met een 
werkgroep van de NVAZ ontwikkeld, dus ook aan die eis 
voldeden we. In de laatste plaats moest er aantoonbaar 
een eigen wetenschappelijk domein zijn. Het feit dat ik 
die Ontginningssubsidie had ontvangen en NWO dus 
kennelijk vond dat dit een apart wetenschappelijk domein 
was, overtuigde de KNMG. We voldeden dus aan alle 

Heleen Evenhuis. Fotograaf: Frank Jansen
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eisen en de KNMG adviseerde in 1996 het Ministerie dat 
ons specialisme erkend zou moeten worden. 

Vervolgens moest het curriculum gemaakt worden, maar 
er was niemand te vinden die die grote klus op zich kon 
nemen. Ik heb toen, na raadpleging van Cees, met de 
NWO programmacommissie overlegd of ik binnen de 
Ontginningssubsidie een curriculumcommissie mocht 
opzetten. De programmacommissie van de NWO vond het 
een goed idee, omdat het goed bij mijn streven paste om 
wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. En dus werd 
ik voorzitter van de curriculumcommissie. Samen met een 
aantal intra- en extramuraal werkende AVG’s (een term 
die toen nog niet bestond) en een didacticus hebben we 
een plan van aanpak en een begroting voor de curricu-
lumontwikkeling opgesteld, dat in 1996 voltooid was. In 
juni 1997 nam de staatssecretaris van VWS het standpunt 
in dat ‘mensen met een verstandelijke handicap recht 
hebben op adequaat opgeleide en op deze specifieke taak 
toegesneden artsen’. 

Desondanks bleef ons curriculumplan uit 1996 enkele 
jaren in een la bij VWS liggen. Cees van Schie ging trouw 
elke receptie bij VWS af. Dan legde hij zijn sigaar op de 
verwarming neer en vervolgens liep hij naar de zoveelste 
aanwezige ambtenaar toe om naar de stand van zaken te 
vragen. Een eerlijke ambtenaar informeerde hem: ‘Als er 
bij VWS iets in een la verdwenen is, dan komt het er nooit 
meer uit’. 

In 1998 heeft NWO een publieksdag gehouden over het 
programma Chronisch Zieken. Daar mocht ik een boekje 
aan minister Borst presenteren, waarin beschreven 
werd welke zaken wel en niet bekend waren op gebied 
van gezondheid bij verstandelijk beperkten. Ik weet 
het nog heel goed, het was de dag vóór Sinterklaas. 
Toen heb ik van de 
gelegenheid gebruik 
gemaakt en mijn 
toespraakje tot de 
minister gehouden 
in de vorm van een 
Sinterklaasgedicht. 
Het gedicht 
eindigde ermee dat 
ons voorstel in de 
la bij VWS terecht-
gekomen was en er 
helaas nooit meer 
uit gekomen was. 
Els Borst luisterde er 
met een grijnsje naar 
en beloofde dat ze 
intern zou navragen 
waar ons voorstel 
gebleven was. Dat 
heeft ze gedaan en 
vervolgens kregen 
we binnen no 

time een subsidie, waarmee we het curriculum konden 
opzetten. 

Het Ministerie eiste dat de opleiding tot AVG bij een 
universiteit ondergebracht zou worden. Aan die universi-
teit moest ook een leerstoel gevestigd worden. Het heeft 
nog een tijdje geduurd voordat dat geregeld was, na een 
rondje langs meerdere universiteiten en veel gesteggel 
over de financiering van de opleiding, maar uiteindelijk 
kregen we in 2000 te horen dat zowel de opleiding als de 
leerstoel konden starten aan het Erasmus MC Rotterdam. 
Het is dus een lang traject geweest. Cees van Schie, maar 
daarna ook 'de twee Fransen' (Scholte en Ewals) hebben 
daar een belangrijke rol in gespeeld. ’

Vervolgens is dus de driejarige opleiding van start 
gegaan. Wat was jouw rol daarin?
‘Ik was dus voorzitter van de curriculumcommissie 
geweest en ik werd docent, vooral voor het onderdeel 
wetenschappelijke vorming. Ik had in de curriculumcom-
missie al betoogd dat het een beginnend specialisme was, 
met nog weinig wetenschappelijke onderbouwing. Ik 
vond dat wetenschappelijke vorming daarom een centraal 
onderdeel van de opleiding moest worden. Niet in die zin 
dat alle AVG’s onderzoekers moesten worden (hoewel het 
mooi zou zijn als er een aantal mensen zou promoveren), 
maar ze zouden een kritisch-analytische attitude moeten 
ontwikkelen. De meeste AVG’s waren destijds buitenge-
woon aardig, empathisch en creatief in hun vak, maar 
niet echt kritisch op hun vak. Henny van Schrojenstein 
Lantman-de Valk en ik waren destijds de enigen die zich 
met onderzoek bezighielden. Het lukte ook nauwelijks om 
anderen daartoe te motiveren.’ 

Waar zou dat aan liggen, denk je?
‘Dat hing samen met het type mens dat koos voor de 

College voor eerstejaars studenten (2000)
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chronische medische zorg voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Het is -ook nu nog- een heel leuk type, 
maar destijds waren er geen AVG’s met wetenschappelijke 
ambities. Door de opleiding is het type AVG sterk veran-
derd. Het zijn nog steeds leuke en empathische mensen, 
maar daarnaast zijn ze ervan doordrongen dat ze kritisch 
moeten zijn op hetgeen ze doen. 

We hebben er in de opleiding voor gekozen dat aiossen 
een klein, maar compleet leeronderzoek moeten uitvoe-
ren. Daarbij denken ze na over de wetenschappelijke 
vraagstelling, het onderzoek, de analyse en de wijze 
waarop dit verwoord moet worden. Dat gebeurt tot op de 
dag van vandaag. Het is veeleisend en de meeste aiossen 
vinden het ook zwaar. Tijdens de evaluaties hoorden 
we dan ook wel dat 
sommige aiossen enorm 
tegen het leeronderzoek 
opzagen, maar dat ze 
achteraf enthousiast 
waren, ook omdat 
ze het onderzochte 
in de praktijk konden 
toepassen. Daarom is het 
ook belangrijk dat ze bij de vraagstelling uitgaan van de 
klinische praktijk. Lekker concreet dus. En dat het proces 
zwaar is? Ik vind dat iets moeilijk moet zijn. Anders groei 
je niet. 
Corine Penning (post-doc) en ik hebben een keer geïn-
ventariseerd wat die leeronderzoeken hebben opgeleverd. 
De conclusies hebben we gepubliceerd in een artikel in 
een Amerikaans blad en daar hebben we veel reacties op 
gehad, met name uit Amerika.’ 

Je was in 2000 de eerste hoogleraar in de ge-
neeskunde voor mensen met een verstandelijke 
beperking in de wereld. Hoe komt het dat Nederland 
zo vooroploopt in de zorg voor verstandelijk 
gehandicapten?
‘Volgens mij heeft dat te maken met de wet van de 
remmende voorsprong. In de zestiger en zeventiger jaren 
ontstond het idee dat instituten onmenselijk waren en dat 
artsen de cliënten voornamelijk als patiënten zouden zien. 
Misschien zelfs wel als proefkonijnen. We zouden ze dus 
niet meer als mensen zien. Men sprak van 'het medisch 
model' en dat wordt tot de dag van vandaag als politiek 
incorrect beschouwd.

In het buitenland hadden ze veel grotere instituten dan 
in Nederland. De grote instituten werden daar zelfs wel 
gevangenissen genoemd. In Engeland had je bijvoorbeeld 
instituten waar zo’n zesduizend cliënten woonden. De 
mensen sliepen daar op slaapzalen met wel honderd 
personen. De verontwaardiging over deze omstandig-
heden was daar ook veel groter dan in Nederland. Hier 
hadden we twee grote instituten, namelijk ’s Heeren 
Loo in Ermelo en Willem van den Bergh in Noordwijk. 
Zij hadden ongeveer duizend plaatsen, wat in Nederland 
destijds als buitengewoon groot werd beschouwd. De 

meeste instituten hadden maximaal driehonderd plaatsen 
en de slaapzalen waren veel kleiner. De kritiek werd hier 
dus minder gevoeld. 

Zo vroegen IASSMD-congresbezoekers die in 1973 een 
rondleiding kregen in de Johannesstichting in Nieuwveen, 
zich af waarom we bezig waren met nieuwbouw in 
Zwammerdam: dit was al zo mooi!
En toen Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk in de 
Pepijnstichting in de tachtiger jaren bezoek ontving van 
buitenlandse gasten, merkte één van de Amerikaanse 
deelnemers op dat het eruit zag als een country club.
Nederland is dus relatief laat doordrongen van het feit 
dat de woonsituatie in instellingen individueler gemaakt 
moest worden, omdat deze ten opzichte van andere 

landen veelal al veel kleinschaliger 
was. Als gevolg daarvan hebben we 
in Nederland langer de tijd gehad om 
ons te realiseren dat we ons moesten 
organiseren, een specialisme te vor-
men en wetenschappelijk onderzoek 
op te zetten. En ook waarom er een 
specialisme nodig was.’ 

Volgen de buitenlandse collega’s Nederland?
‘Het oprichten van een vereniging zoals de NVAVG is in 
Duitsland in 2001 gebeurd en in Zwitserland in 2003. 
Zij hebben daar kleine opleidingen aan gekoppeld, die 
een beetje lijken op onze opleiding vóór 2000. In België 
hebben we de Vlaamse zustervereniging VVAG. Deze 
bestaat voor een deel uit artsen die in instituten werken. 
De resterende leden zijn bijvoorbeeld neurologen, 
kinderartsen en psychiaters die regelmatig met verstande-
lijk gehandicapten te maken hebben. In België is er geen 
opleiding. In Finland is die er wel geweest, maar deze is 
inmiddels opgeheven. 

Vanuit Engeland en Noorwegen is weleens de vraag ge-
komen om onze opleiding ook in het Engels te verzorgen, 
zodat we ook buitenlandse basisartsen van kennis kunnen 
voorzien. Ik heb toen wel het idee gehad om aan het 
Erasmus MC een Summer School te organiseren, waarin 
we het kennisdeel van onze opleiding zouden kunnen 
geven. Het is door tijdgebrek niet van de grond gekomen, 
maar ik denk nog steeds dat het een goed idee is en dat 
er in het buitenland genoeg animo voor is.’

Wat is de Nederlandse bijdrage aan internationale 
netwerken?
‘Die heeft vooral te maken met de IASSID. Eens in de drie 
(en later vier) jaar waren er wereldcongressen. Verder zijn 
er ‘regionale’ congressen, waarbij een regio bijvoorbeeld 
uit Europa bestaat. Aan het eind van de tachtiger jaren 
was vanuit de VS een internationale werkgroep opgericht 
over veroudering (aging), waar Henny van Schrojenstein 
Lantman-de Valk al in een vroeg stadium lid van was. Kort 
nadat ik in 1990 gepromoveerd was, vroeg Henny me om 
ook deel te nemen aan een bijeenkomst in Maastricht. Die 
werkgroep is altijd zeer actief gebleven en later omgezet 

Iets moet moeilijk zijn, 
anders groei je niet.
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in een Special Interest Research Group (SIRG) van de 
IASSID. Ik ben daar vanzelfsprekend ook actief lid van 
gebleven.
Een paar jaar later werd een SIRG Mental Health opgericht 
door Prof. Dr. Anton Došen (psychiater/kinderpsychiater en 
bijzonder hoogleraar met als leeropdracht ‘Psychiatrische 
aspecten van verstandelijke beperking’ aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen). 
In 1996 was er een IASSID-congres in Helsinki en ik 
ergerde me toen ontzettend aan het feit dat het vrijwel 
alleen maar over gedragswetenschappen en social 
work ging. De medische onderwerpen waren vooral 
supergespecialiseerde detail verhalen over neurologie 
of genetica. Er werd nauwelijks gepresenteerd over de 
gezondheidstoestand van mensen met een verstandelijke 
beperking. Ik was toen zó gefrustreerd, dat ik besloot 
een SIRG Physical Health op te richten. Om ons draagvlak 
te vergroten heb ik Helen Beange uit Australië benaderd 
om mee te doen. Zij voelde daar direct voor, evenals de 
toenmalige voorzitter van de IASSID, en dus organiseerden 
we een oprichtingsvergadering. Tijdens een etentje met 
Helen hebben we toen samen de doelen geformuleerd 
en vervolgens kwamen er zo’n dertig mensen op de 
oprichtingsvergadering af. Dit waren artsen, tandartsen, 
apothekers en verpleegkundigen. De groep kwam van de 
grond en het is nog steeds een levendig geheel. Ik was de 
eerste vijf jaar voorzitter. Elk jaar hebben we een round- 
table en we bundelen onze bijdragen op de congressen en 
door symposia. 
Tijdens de eerste roundtable in Leiden, in 1997, hebben 
we internationale consensus ontwikkeld over de aange-
paste NVAVG richtlijnen slechthorendheid en slechtziend-
heid . ‘

Over richtlijnen gesproken: hoe is de richtlijnontwik-
keling tot stand gekomen?
‘Het besef dat er wetenschappelijke onderbouwing van 
de zorg voor chronisch zieken moest komen, kwam in 
de tachtiger jaren. Zo ontstond het NWO programma 
Chronisch Zieken, waarvoor miljoenen subsidie beschik-
baar waren gesteld. Ik was zelf betrokken bij de subcom-
missie Neurologische en Psychiatrische Aandoeningen. 
Achter het woord ‘psychiatrie’ stond tussen haakjes ‘ver-
standelijke handicap’. Bij NWO was het zo, dat program-
macommissies uit louter ervaren hoogleraren bestonden, 
die samen prioriteiten bepaalden voor het onderzoek. 
De subcommissie was al drie keer bijeen geweest, toen 
iemand opmerkte dat er tussen haakjes ook nog iets werd 
gezegd over mensen met een verstandelijke beperking. 
‘Daar is geen hoogleraar voor’, werd er toen gezegd. 
Mijn promotor zat toevallig in die groep, dus hij heeft mij 
naar voren geschoven. Mij werd gevraagd om zitting te 
nemen in die subcommissie, maar mijn voorwaarde was 
dat ik tijdens de eerste bijeenkomst iets zou vertellen over 
onze doelgroep, omdat de anderen daar geen kennis 
van hadden. Ik heb de kerstvakantie toen besteed aan 
het voorbereiden van een presentatie en daarna was de 
commissie ervan overtuigd dat er drie pijlers moesten zijn: 
neurologie, psychiatrie en verstandelijke beperkingen. 

Dat was een positieve ontwikkeling, maar ik merkte 
toen ook op dat er erg hoge eisen gesteld werden aan 
het toekennen van subsidies. Ik zag het er nog niet van 
komen dat we daarvoor in aanmerking zouden komen. 
Daarom stelde ik voor om eerst geld beschikbaar te 
stellen voor het ontginnen van het veld. Zo werd de door 
mij voorgestelde term ‘Ontginningssubsidie’ geboren. Ik 
moest zelf een voorstel voor de invulling schrijven. Op 
basis van praktijkvragen waren mijn prioriteiten de visuele- 
en gehoorstoornissen, comorbiditeit bij kinderen met 
ernstige meervoudige beperkingen, en ethische toetsing 
van wetenschappelijk onderzoek. 

Voor wat betreft de visuele- en gehoorstoornissen heb ik 
werkgroepen bij elkaar gebracht, die diagnostische richt-
lijnen hebben opgesteld. De richtlijnen gehoorstoornissen 
(1995) en visuele stoornissen (1997) waren de eerste echt 
landelijke richtlijnen. Daarnaast hadden we werkgroepen 
voor de objectieve diagnostiek van slikstoornissen en 
van de longfunctie en een richtlijnwerkgroep Ethische 
toetsing van wetenschappelijk onderzoek (waarvan het 
resultaat al snel werd ingehaald door de Wet Medisch-
wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO)) Alle 
werkgroepen bestonden uit enerzijds praktijkmedewerkers 
en anderzijds wetenschappers van verschillende universi-
taire afdelingen, en voor de zintuigstoornissen ook experts 
van de gespecialiseerde organisaties op dat vlak. Het 
gevolg was dat er stevige banden werden gesmeed tussen 
het veld en de universiteiten, die tot vandaag de dag 
bestaan en geleid hebben tot grootschalig onderzoek.’

Je stond dus aan de basis van de systematische 
richtlijnontwikkeling. Op dit moment ben je daar 
weer (of nog steeds) heel actief mee bezig. 
‘Ja, in de afgelopen periode is er heel veel, maar nog niet 
genoeg gebeurd. Het ontbreekt soms aan kennis over 
hoe richtlijnen ontwikkeld moeten worden, maar daar 

Heleen Evenhuis tijdens het GOUD symposium (2014)



Jubileum
num

m
er

Jaargang 34 - nr. 1 april 2016 
48

proberen we nu iets aan te doen. Ik heb momenteel de 
tijd om dat naar een hoger niveau te tillen. Daarvoor 
hebben we een voorstel voor consolidering van de 
richtlijnontwikkeling van de NVAVG geschreven, dat in de 
najaarsvergadering 2015 door de leden is aangenomen. 
De ambities om de richtlijnontwikkeling te professionali-
seren zijn er wel, maar de uitvoering wacht nog op een 
financiering.’ 

Je sprak net over je irritatie op het congres in 
Helsinki, waarbij er onvoldoende aandacht was voor 
de gezondheid voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Wat dat de basis voor GOUD?
‘Nee, die irritatie was de basis voor het oprichten van 
de nieuwe SIRG. Ik was gepromoveerd op gebied van 
dementie en gehoorverlies bij mensen met het syndroom 
van Down. Henny van 
Schrojenstein Lantman 
- de Valk en ik waren de 
eersten ter wereld die zich 
bezighielden met onder-
zoek naar veroudering 
op medisch gebied. In de 
groep SIRG Aging zaten 
vooral gedragswetenschap-
pers en social workers, 
maar geen artsen. En 
dat terwijl veroudering 
natuurlijk een grote invloed 
heeft op de gezondheid. 
Toen onderzoek naar 
veroudering in deze 
doelgroep steeds breder 
de aandacht kreeg, ben ik 
eerst verder gegaan met 
andere onderzoekslijnen. 
In 2006 besloot ik, samen 
met de bestuurders van 
vier zorgorganisaties, de 
Gezond Ouder (GOUD) studie op te zetten.’ 

De uitkomsten hebben relatief veel media-aandacht 
gehad. Is er ook gevolg gegeven aan de conclusies 
die uit het GOUD onderzoek voortgekomen zijn?
‘Dat gaat natuurlijk langzaam, maar het GOUD consor-
tium probeert wel zaken daadwerkelijk te veranderen. 
In mijn afscheidsrede heb ik ook verteld hoe lastig 
dat dan toch nog is. In de GOUD studie ben ik bij het 
management begonnen. Bij mijn eerdere onderzoekslijnen 
was ik bij de artsen begonnen. In die studies ging veel 
mis vanwege logistieke redenen. De artsen wilden graag 
meewerken, maar er moesten ook veel randvoorwaarden 
geregeld worden. Omdat er zoveel mis ging, was ik veel 
tijd kwijt aan weer op de rails zetten van het onderzoek. 
Daarom besloot ik bij GOUD bij het management te 
starten. Eerst wilde ik de randvoorwaarden regelen. Dat is 
bij GOUD gebeurd en dat heeft ook heel goed gewerkt. 
Het management was vanaf het begin betrokken bij het 
proces en ze waren erg blij met de uitkomsten, maar ook 

met de aandacht vanuit het veld en de media. Ze waren 
dan ook gemotiveerd om de zorg op basis van die uitkom-
sten te verbeteren. Maar om dat daadwerkelijk te dóen, 
dat is nog lastig. Daarvoor is specifieke kennis nodig.’ 

Eén van de dingen die uit de GOUD studie naar 
voren komen, is dat de begeleiding meer gericht 
moet zijn op gezondheid. 
‘Het is natuurlijk een open deur, maar in het verleden 
was de begeleiding meer gericht op bejegening en 
huisvesting. Het ging nauwelijks over gezondheid. Het 
is inmiddels wel doorgedrongen dat mensen met een 
verstandelijke beperking een enorm risico lopen als het 
gaat om gezondheidsproblemen. Ze hebben dus ook een 
groot risico op veel te vroege functionele achteruitgang, 
wat samenhangt met een toename van de kosten. Vooral 

dat laatste is iets wat de aandacht van bestuurders heeft, 
en van de overheid. 

Het is inmiddels duidelijk dat (ook) mensen met een 
verstandelijke beperking gezond moeten eten en meer 
moeten bewegen, maar het valt nog niet mee om dat 
daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Er is in algemene zin 
wel kennis over hoe je dit zou moeten aanpakken, maar 
die kennis is op de werkvloer nog onvoldoende aanwezig. 
Ook daar ligt nog een mooie taak voor ons.’ 

Je pleit ook voor een goede ondersteuning van 
huisarts, apotheker en wijkteams door de multi-
disciplinaire poli’s. Wat moet er op dit gebied nog 
gebeuren?
‘We hebben nu ruim tachtig poli’s en dat zijn allemaal 
pioniers. Tot op heden werkt elke poli anders. De 

Onderzoeksgroep 2008. Vlnr. Sandra Mergler, Thessa Hilgenkamp, 

Liesbeth Sjoukes, Heleen Evenhuis, Ymie van der Zee, Heidi Hermans, 

Sonja Mensch, Marieke van Schijndel - Speet.
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poliwerkgroep wil de kwaliteit in al die poli’s gelijktrekken. 
Het is de bedoeling dat zaken meer op een gestandaar-
diseerde wijze verlopen, zodat je over een aantal jaren 
informatie kunt bundelen en wetenschappelijk evalueren. 
Standaardisering is dus de basis voor kwaliteitsbeleid en 
wetenschappelijk onderzoek. 

Daarnaast moest er voor onze extramurale taken een 
vergoedingsstructuur bij zorgverzekeraars ontwikkeld 
worden. In de afgelopen maanden hebben we hierover 
gesproken met de VGN en het Zorginstituut. We hebben 
een uitgewerkt voorstel ontwikkeld in een multidiscipli-
naire werkgroep vanuit alle specialistische verenigingen 
of netwerken in ons veld. De bedoeling is dat we samen 
op blijven trekken op gebied van richtlijnlijnontwikkeling, 
maar ook op het gebied van 
de zorg. Daar beginnen we 
mee op de poli’s, maar dit 
breidt natuurlijk automatisch 
uit naar de intramurale zorg. 
De vergoedingsstruc-
tuur moet nog concreet 
uitgewerkt worden door de 
Nederlandse Zorgautoriteit. 
Tegen de tijd dat dit allemaal geregeld is heb ik er niets 
meer mee te maken, maar ik vind het mooi dat ik heb 
kunnen meewerken aan het leggen van de basis.’

Er gebeurt momenteel heel veel tegelijk. Welke 
veranderingen staan er nog meer te gebeuren?
‘Er zijn nog veel onderwerpen die nader wetenschappelijk 
onderzoek verdienen, zoals slaapproblemen. Dit probleem 
heeft veel implicaties voor de 
gezondheid. 
Ook de geestelijke gezond-
heid verdient nu veel 
aandacht. Er moet beslist 
een leerstoel Geestelijke 
gezondheid van mensen met 
een verstandelijke beperking 
komen. 
De stelselwijziging, waardoor 
huisartsen veel meer taken krijgen, is iets waar ik me wel 
zorgen over maak. Het is belangrijk om goed samen te 
werken met huisarts, thuiszorg, fysiotherapeuten etc. Dit 
is nog een heel ingewikkeld proces. 

Verder ben ik nu actief in het beroepsonderwijs. Er lopen 
gesprekken met het MBO en HBO in Rotterdam om 
keuzeonderwijs op te zetten voor woonbegeleiders in de 
zorg voor verstandelijk gehandicapten en voor paramedici. 
We starten met basaal, breed keuzeonderwijs, maar 
ik hoop dat daar op den duur deelprogramma’s over 
specifieke onderwerpen uit voorkomen. Ook hier loop ik 
er weer tegenaan dat de woonbegeleiding vooral gericht 
is op begeleiding en niet op gezondheid. Daarom wordt 
en gezondheidsproblemen niet goed genoeg gesigna-
leerd. Als de begeleiding beter gaat signaleren, dan kan 
de huisarts zijn werk ook beter doen. 

Concluderend kun je dus zeggen dat er veel werk ligt voor 
mijn opvolgers.’

En wat ga je zelf doen?
‘De dingen die ik nu nog voor de NVAVG doe, zoals 
de richtlijnontwikkeling en al het overleg met externe 
partijen, zal ik in de komende jaren afbouwen. Aan het 
Erasmus MC zijn Dederieke Festen en Thessa Hilgenkamp 
(Management Team van de Leerstoel Geneeskunde voor 
Verstandelijk Gehandicapten Rotterdam) prima in staat 
om hun eigen weg in te slaan. Een ambassadeursfunctie 
is momenteel leuk om te doen, maar aan verdere ambities 
op professioneel vlak ga ik niet meer toegeven. 

Ik ben inmiddels begonnen met een opleiding tot literair 

vertaler (Engels-Nederlands). Mijn vader is onlangs op 
94-jarige leeftijd overleden en hij is altijd helemaal gezond 
geweest. Ik moet er dus rekening mee houden dat ik 
nog minstens twintig jaar door moet en ik moet wel iets 
hebben om me op te focussen. Ik kan me niet voorstellen 
dat ik alleen maar gezellige dingen ga doen. 
Ik werk nu nog één dag voor de vakgroep en één dag 
voor de vereniging en daarnaast studeer ik twee dagen 

in de week. De opleiding literair vertaler duurt twee jaar, 
dus ik ga over een tijdje lekker aan de slag als vertaler van 
romans en poëzie.‘ 

Ik kan me niet voorstellen dat ik alleen 
maar gezellige dingen ga doen.

Er moet beslist een leerstoel Geestelijke 
gezondheid van mensen met een 
verstandelijke beperking komen. 
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