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Het TAVG is het verenigingsblad van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor
Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG). Deze vereniging, opgericht in 1981, stelt zich ten
doel: het handhaven, c.q. verbeteren van de kwaliteit van de medische dienstverlening in
de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, onder meer door:
- het bevorderen van de onderlinge gedachtewisseling en samenwerking van artsen in de
zorg voor mensen met een verstandelijke handicap;
- het bevorderen van meningsvorming en standpuntbepaling t.a.v. onderwerpen die
van belang kunnen zijn voor de organisatie en het functioneren van de medische
dienst-verlening in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.
De vereniging telt ongeveer 300 leden. Het lidmaatschap staat open voor artsen,
werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.

Over TAVG...

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

Ook op bestuurlijk niveau vindt samenwerking met de
NVApVG (Nederlandse Vereniging van Apothekers voor
Verstandelijk Gehandicapten) plaats. Na een eerste gezamenlijke bespreking met bestuursleden Bertil Lenderink

Van de voorzitter
Wind in de zeilen, bemanning tekort
Op de ledenvergadering van november hebben we op
veel lopende onderwerpen goed nieuws met onze
leden te delen. Richtlijnontwikkeling is absoluut in een
stroomversnelling geraakt, waarbij we dankzij het nieuw
opgerichte Richtlijnbureau voorstellen uitwerken om tot
een écht sectorbrede werkwijze (en financiering) te komen
om écht interdisciplinaire richtlijnen te ontwikkelen en
het bestaande ui te breiden en te verbeteren.
Het kwaliteitsoverleg met het ministerie van VWS leidt
tot steeds concretere uitwerking van de kwaliteitsagenda
voor de gehandicaptensector. Daarnaast staan, onder
andere vanuit het overleg met Zorginstituut Nederland,
alle lichten op groen om de AVG voor extramurale
cliënten vanaf januari 2018 in de zorgverzekeringswet
te introduceren. Hiermee opent zich ook de deur om het
komende jaar een aantal lastige dilemma’s op te pakken
(verwijzingen naar de gespecialiseerde GGZ, de positie van
de AVG bij bevolkingsonderzoeken, enzovoorts).
We hebben de wind in de rug, dat is zeker.

en Christiaan Daniels in oktober, werd besloten om dit
overleg twee keer per jaar te continueren en om elkaar op
de hoogte te houden van ontwikkelingen. De NVApVG zal
ook meer betrokken worden bij de komende studiedagen.
Voorzitter Bertil Lenderink maakt al enige tijd deel uit
van de TAVG redactie. Mede door zijn actieve inbreng is
de hoeveelheid kopij toegenomen, wat resulteert in een
derde nummer. Het goede voornemen van de redactie is
om volgend jaar maar liefst vier nummers uit te brengen.
Kopij, suggesties en bijdragen zijn van harte welkom, net
als enthousiaste gastredacteuren.
De redactie wenst u veel leesplezier, goede feestdagen en
een gezond 2017!

Bas Castelein, voorzitter NVAVG a.i.

voor stuk meer energie op dan ze kosten. Toch hebben we
echt meer handen nodig, daar kunnen we als vereniging
niet meer omheen.
Als ik in de nautische hoek mag blijven: het schip vaart
en de koers is helder, maar de hoeveelheid werk aan dek
neemt toe en een aantal belangrijke klussen blijft liggen.
Gaan we lang genoeg zo door, dan eindigen we op de
rotsen...
Aan alle leden de vraag om, voor het eerst of opnieuw,
na te denken over bovenstaande. Bij voorbaat onze dank
daarvoor, onze deur staat altijd open voor diegenen die
meer willen weten: bestuur@nvavg.nl

Namens het NVAVG bestuur,
Bas Castelein.
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In mijn vorige ‘van de voorzitter’ vond u al een voorzetje
naar het minder goede nieuws. Nu we als NVAVG steeds
beter onze rol pakken in de sector, staan de agenda’s van
onze bestuursleden steeds meer onder druk. Daarnaast
zien we ook bij een aantal van onze commissies en bij
leden die specifieke taken voor het bestuur oppakken,
de temperatuur oplopen.
Nu kan ik niet één onderwerp uit mijn bestuurstaken
kiezen die ik met tegenzin vervul. De trajecten die we
lopen en de contacten die we onderhouden leveren stuk

Redactioneel

Bij het schrijven van dit stuk is de studiedag
van de NVAVG met het thema polyfarmacie
en medicatieveiligheid net achter de rug. Een
succesvolle en interactieve dag, waarbij in de
evaluaties de prettige samenwerking met de
apothekers werd geroemd. Zoals één van de
aanwezigen zei: ‘Beter één blije apotheker bij
een NVAVG studiemiddag (en die was er zeker)
dan tien in een apotheek.’

Petra Noordhuis.

Van het bestuur
Bestuursmededelingen

Positionering behandeling en bijzondere zorgvormen
Wet langdurige zorg (Wlz)
In 2015 en 2016 is de NVAVG betrokken bij onderzoek in
opdracht van het Ministerie van VWS naar de positie van
de verschillende zorgvormen die nu in de Wlz geregeld
zijn. Onderzoeksbureau HHM heeft hiervoor meermalen
bijeenkomsten georganiseerd met een groot aantal
veldpartijen uit zowel de VG-sector als de V&V-sector.
Centraal staat de vraag hoe we in de toekomst omgaan
met de ‘bijzondere zorgvormen’ uit de huidige Wlz. Dat
betreft voornamelijk de medische basiszorg (dus niet de
doelgroep specifieke / specialistische zorg door de AVG),
vergoeding van hulpmiddelen, vergoeding van medicatiekosten en tandheelkundige zorg. De NVAVG heeft hierbij,
samen met de grote meerderheid van de aanwezigen,
met name gepleit voor een integrale vergoeding van de
medische basiszorg vanuit de Wlz.
Bureau HHM heeft in juli / augustus van dit jaar een
rapportage opgeleverd, met daarin verschillende ‘scenario’s’ over hoe medische basiszorg en andere bijzondere
zorgvormen zouden kunnen worden gefinancierd.
Zie hiervoor bijlage 02 BIJLAGE 1 - Eindrapportage
HHM - positionering WLZ-behandeling en aanvullende
zorgvormen_07-2016 van de toegestuurde ALV stukken.
Het rapport ligt op dit moment bij de Nederlandse Zorgautoriteit en VWS om de financiële implicaties verder uit
te werken. De oorspronkelijke verwachting was dat wij in
augustus meer zouden horen over deze doorrekening; dit
is echter uitgesteld naar november van dit jaar. We hopen
dit onderwerp in bredere zin te kunnen bespreken op de
voorjaars-ALV van 2017, of tussentijds wanneer nieuwe
input nodig is vanuit onze leden.

Najaarsvergadering 18 november 2016
aantal technische bijeenkomsten adviseerde ZiNL om onze
extramurale productie wel onder te brengen bij de ZVW.
Dit beschouwen we als goed nieuws.
Hiermee is de planning dat 1 januari 2018 de subsidieregeling vanuit het zorgkantoor komt te vervallen en
multidisciplinaire zorg van de AVG-poli’s gedeclareerd
gaat worden bij de zorgverzekeraars. Hiertoe hebben we
een aantal belangrijke stappen te zetten: de comorbiditeitsclusters moeten verder ontwikkeld worden, met de
noodzakelijke wetenschappelijke basis en een breed
multidisciplinair draagvlak in de hele sector. Hierbij moet
ook de stap naar een ‘productenboek’ worden gezet,
waarmee we als sector aan zorgverzekeraars uitleggen wat
multidisciplinaire zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking inhoudt. Tot slot het financiële deel, waarin
‘uren en euro’s’ daadwerkelijk moeten worden vastgesteld.
Hiervoor zal in 2017 met de Nederlandse Zorgauthoriteit
(NZa) worden overlegd en met de verzekeraars zelf.
In de bijlage het rapport van ZINL (31-10-2016) over dit
onderwerp (02 BIJLAGE 2 - Rapport ZINL - Extramurale
behandeling ontleed - 31-10-2016). NB: dit is met de
overige vergaderstukken naar alle leden gemaild. Op de
ledenvergadering meer over dit onderwerp. Deze
ontwikkeling opent mogelijk ook een deur om andere
problemen op te lossen waarin de AVG zijn eerstelijnsgeneeskunde (generalistische geneeskunde) kan uitvoeren.
Bijvoorbeeld bevolkingsonderzoek cervixcarcinoom en
verwijzing naar specialistische GGZ. De NVAVG en ZiNL
werken de komende periodes samen om alle betrokken
partijen op één lijn te krijgen.
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Extramurale behandeling - AVG en Specialist
Ouderengeneeskunde (SO)
In voorgaande ledenvergaderingen werd het onderwerp
‘extramurale behandeling’ (lees: de financiering van onze
AVG-poli’s) een aantal maal besproken: Zorginstituut
Nederland (ZiNL) kreeg medio 2015 van het Ministerie van
VWS de opdracht te onderzoeken of het extramurale werk
van de AVG en de SO kan worden gefinancierd vanuit de
Zorgverzekeringswet. Dit ter vervanging van de subsidieregeling die momenteel wordt gehanteerd vanuit de Wet
Langdurige Zorg.

Enquêtering van leden via de NVAVG
In toenemende mate krijgen we signalen dat leden van
de NVAVG enquête-moe worden. Wij zien nauwelijks nog
respons op verzoeken via de mailinglijst. Hierover nam het
bestuur het volgende besluit: we sturen nog slechts één
reminder per uitgezette enquête of vraag om medewerking
aan wetenschappelijk onderzoek.
Het bestuur wil echter benadrukken dat de NVAVG een
wetenschappelijke vereniging is. Daarbij hoort de inzet
om zorg te verbeteren door een bijdrage te leveren aan
lopend wetenschappelijk onderzoek. Aan alle leden dus
het verzoek om hieraan medewerking te verlenen.

Vanuit dit onderwerp werd eerder het stuk
‘comorbiditeitsclusters in de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking’ opgesteld door de SRO en
de werkgroep Professionalisering (NVAVG, NVO/NIP en
vertegenwoordigers van een groot aantal paramedische
beroepsverenigingen). Op basis van dit stuk en na een

Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg
In juli 2016 werd na veelvuldig overleg met het ministerie
van VWS (en een groot aantal veldpartijen) de kwaliteitsagenda voor de gehandicaptensector vastgesteld en
verzonden naar de Tweede Kamer. Zie de bijlagen voor de
brief aan de kamer en de daadwerkelijke kwaliteits-agen-

De NVAVG zet op dit moment, (mede via de SRO, het Richtlijnbureau en de werkgroep Professionalisering) in op ontwikkeling van een sector brede werkwijze en financiering
van interdisciplinaire richtlijnontwikkeling. Hierover meer op
de opkomende ledenvergadering. Dit onderwerp zal meerdere jaren een terugkerend thema vormen op de ALV’s.
Richtlijnbureau en de Stuurgroep
RichtlijnOntwikkeling (SRO)
Op de ledenvergadering zullen we u bijpraten over alle
ontwikkelingen op het vlak van richtlijnontwikkeling.
Hierin staat centraal dat het richtlijnbureau inmiddels is
opgestart en wordt bemand door Geurt van de Glind. Hij
is met vliegende vaart begonnen met een aantal projecten die grote gevolgen kunnen hebben voor de manier
waarop richtlijnontwikkeling in de toekomst vorm gaat
krijgen. Denk hierbij aan het opzetten van een sectorbrede

Tip de redactie!
We betrekken onze lezers graag bij het schrijven van
artikelen over actuele onderwerpen in de medische zorg
voor mensen met een verstandelijke beperking.
Dus heeft u:
• een interessant wetenschappelijk artikel geschreven,
• een relevant nieuwsbericht gezien,
• een belangrijke ontwikkeling gehoord of
• een bijzonder onderwerp behandeld tijdens een FTO
of een RAO?
Tip dan de redactie via tavg@nvavg.nl.

De redactie vergadert ongeveer vier keer per jaar in
centraal Nederland. De overige communicatie verloopt per

Mutatie lidmaatschap en contributiefacturen
Mede namens Petra Noordhuis (secretariaat) en Danielle
Peet (penningmeester) het vriendelijke doch dringende
verzoek om zo spoedig mogelijk na een wijziging (van aios
naar AVG of van AVG naar gepensioneerd) deze wijziging
door te geven aan het NVAVG secretariaat. Dit voorkomt
contributiefacturen met een onjuist bedrag.
Wat betreft deze facturen: deze worden elk jaar in de zomer
per e-mail verstuurd. Een groot deel van deze facturen
staat op dit moment nog open. Zou u ze alsnog willen voldoen? Hiermee voorkomen we het moeten nazenden van
herinneringen met alle mogelijke gevolgen van dien.

Oproep
mail; de meeste taken zijn dus vanuit huis uit te voeren.
De taken van de redactieleden zijn onder andere:
• Het vergaren van relevante kopij.
• Het contact opnemen en onderhouden met (potentiële)
schrijvers.
• Het lezen en redigeren van kopij.
Vindt u het leuk om nieuws te vergaren en gezamenlijk
ongeveer drie keer per jaar een wetenschappelijk tijdschrift
te produceren, neem dan contact op met de redactie via
tavg@nvavg.nl. We vertellen u dan graag meer over de
taken en de gevraagde tijdsinvestering.
Heeft u zelf een oproep?
Zoekt u naar een specifieke cliëntengroep (bijvoorbeeld in
verband met onderzoek naar bepaalde syndromen) of
een AVG met specifieke ervaring? Wilt u met iemand
overleggen over een casus of zoekt u deelnemers aan
een intervisiegroep of een kwaliteitsvisitatiegroep?
Plaats hier uw oproep. Mail naar tavg@nvavg.nl.
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Redacteuren gezocht
De redactie van het TAVG kan wel wat versterking
gebruiken. Momenteel bestaat de redactie uit twee AVG’s
en een apotheker, met ondersteuning vanuit het secretariaat. Aanvulling in de vorm van nieuwe enthousiaste
redactieleden is erg welkom.

werkgroep voor écht interdisciplinaire richtlijnontwikkeling en een nauwere samenwerking met het Ministerie
van VWS en de VGN op het gebied van ondersteuning en
financiering op dit punt. We kunnen op zijn minst spreken
van een stroomversnelling.
Mede daardoor zullen we op de ledenvergadering vragen
om versterking van de SRO (02 BIJLAGE 4, per e-mail
verstuurd met de vergaderstukken). Met alle nieuwe
kansen die er op dit moment liggen, kunnen we alle hulp
gebruiken om richtlijnontwikkeling in de (nabije) toekomst
weer goed op te rails te zetten. Op de ledenvergadering
meer over de verschillende lijnen die op dit moment
worden opgestart en ontwikkeld.

Bestuursmededelingen / Column

da. (02 BIJLAGEN 3A en 3B, per e-mail verstuurd
met de vergaderstukken).
De agenda beschrijft een groot aantal aanknopings- en
actiepunten waarmee de verschillende partijen de
komende jaren aan de slag gaan. Vanuit deze agenda is
inmiddels een maandelijks overleg opgestart op het
Ministerie (de NVAVG maakt daar onderdeel van uit)
waarin aan verdere uitwerking zal worden gedaan.

Vakantie

’Die vakanties zijn helemaal niks
voor veel bewoners…’
Michiel Vermaak, AVG

Column

Diederik fietst voor de zesde keer langs mijn raam.
Ik probeer ondertussen de berg mail van de afgelopen
maand weg te werken. Hoe verder ik terugga in mijn
inbox, hoe meer zaken al vanzelf zijn opgelost, zo lijkt het.
Eigenlijk wel een geruststellende gedachte, bedenk ik me.
De gang is rustiger dan normaal. Dat komt door de
vakantie. Veel mensen hebben tussen Kerst en Oud en
Nieuw een paar dagen vakantie genomen. Ondertussen
zie ik Diederik weer langs mijn raam fietsen. Hij gaat nu
wat harder en beweegt zijn lichaam van voor naar
achteren, terwijl hij op de trappers trapt.
Het volgende uur kan ik in alle rust de rest van mijn
mailbox leegmaken. En terwijl ik achteroverleun en kijk
naar mijn bijna lege inbox, met nog maar enkele mailtjes
met vragen die ik later nog moet beantwoorden, gaat de
telefoon. Diederik is boos en heeft een raam ingeslagen.
Of ik wil komen kijken, want hij bloedt erg.
Met de noodtas loop ik naar de woning van Diederik,
iets verderop. Als ik aankom zit Diederik op de vloer met
overal bloedspettertjes om zich heen. Een begeleidster
zit naast hem en houdt een theedoek op zijn onderarm,
terwijl ze me met verschrikte ogen aankijkt. Diederik kijkt
verwilderd om zich heen en lijkt zelf ook erg geschrokken.
Hij kijkt mij aan. ‘Ze w-w-w-wilde me er niet inlaten!’.
‘Oké’, zeg ik, ‘laat eerst maar eens kijken’. Terwijl ik naast
hem neerkniel vertelt de medewerkster dat ze bezig was
met een andere bewoner op de eerste verdieping en niet
zo snel bij de deur kon zijn. Ze hoorde hem eerst al
aanbellen en daarna hard op het glas slaan. Op het
moment dat ze naar beneden kwam hoorde ze het
glasgerinkel.

bewoners past. ‘Je was al zo hard aan het fietsen
vanochtend Diederik, wat is er aan de hand?’ vraag ik aan
hem. ‘I-i-i-ik weet niet’. De medewerkster die arm in
arm met Diederik loopt en de theedoek met haar andere
arm op zijn gewonde arm drukt weet het wel. ‘Het is
vakantie en de dagbesteding is dicht, toch Diederik? Daar
kan Diederik niet zo goed tegen en hij weet dan niet zo
goed wat hij moet doen.’
‘Vakanties zijn niet fijn Diederik?’, vraag ik hem
‘Nee, h-h-h-het moet normaal zijn!’, zegt hij terwijl hij me
aankijkt.
‘Gelukkig komt de vrijwilligster toch na de lunch? En die
gaat toch wat leuks doen met je?’ komt de begeleidster
tussenbeide. ’Die vakanties zijn helemaal niks voor veel
bewoners…’ zegt ze terwijl ze me hoofdschuddend aankijkt.
(NB: De naam van Diederik is gefingeerd. Meer columns
van Michiel zijn te lezen op www.jouwdokter.nl)
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‘De wond valt mee maar
heeft wel een paar
hechtingen nodig.‘
Michiel Vermaak, AVG
www.jouwdokter.nl
De wond valt mee maar heeft wel een paar hechtingen
nodig. We lopen met z’n drietjes terug naar de poli, terwijl
een andere medewerkster even op de achtergebleven

Anders kijken

Henny van Schrojenstein Lantman- de Valk
beperkingen: slechte gezondheid, weinig fit, zeer matige
geestelijke gezondheid, isolatie, traag leren, negatief zelfbeeld. We werken er allemaal hard aan. Maar je kunt ze
ook als uitdagingen zien. Wat heerlijk als je dan ook sport
kunt inzetten; waar mensen vrienden maken, erbij horen,
iets presteren, een positief zelfbeeld ontwikkelen met
een betere geestelijke gezondheid en en passant ook nog
gezonder gaan leven. Intussen stimuleert het ook nog de
taalontwikkeling en omgaan met spanning en stress. Voor
wie de mogelijkheden heeft; beter dan welke therapie en
medicatie ook. Zouden we meer moeten inzetten.

‘Ik word daar erg vrolijk
van: naar iets anders kijken.‘

1	

Een ander voorbeeld van anders kijken kwam ik tegen in
het onderzoek van Joanneke van der Nagel. Ze is psychiater
bij Trajectum en promoveerde in november van dit jaar (2016)
op een proefschrift over alcoholgebruik door mensen met
(lichte) verstandelijke beperkingen. Een van haar bevindingen
waar ik erg van schrok, was hoe vaak mensen met VB en
middelengebruik in de gehandicaptenzorg niet worden
herkend als gebruikers, of in de verslavingszorg niet als
mensen die verstandelijke beperkingen hebben. Dus
niet de goede begeleiding en behandeling krijgen1. Het
goede nieuws is, dat zij met haar collega’s een succesvolle
methode heeft ontwikkeld om met mensen met verstandelijke beperkingen het gesprek aan te gaan over hun
mogelijke middelengebruik. Nu er steeds meer mensen
met lichte verstandelijke beperkingen in de zorg terecht
komen, en we er nog veel meer zien in AVG praktijken
en op poliklinieken, moeten we als AVG ook hiervoor de
vaardigheden ontwikkelen: herkennen, en ervoor zorgen
dat ze een goede behandeling krijgen. Anders kijken, en er
beter en vrolijker van worden.
Henny van Schrojenstein Lantman- de Valk
Emeritus Hoogleraar Geneeskunde voor mensen met
verstandelijke beperkingen
Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Nijmegen
Henny.lantman@radboudumc.nl

VanDerNagel JEL, Kiewik M, Postel MG, van Dijk M, Didden R, Buitelaar JK, et al. Capture recapture estimation of the prevalence of mild intellectual
disability and substance use disorder. Research in Developmental Disabilities. 2014;35(4):808-13.
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Ik word daar erg vrolijk van: anders naar iets kijken. Het
kan een probleem oplossen, veranderen in een uitdaging,
een nieuw perspectief bieden. In managers-taal heet het
out-of-the box-denken; ik noem het gewoon ‘anders
kijken’. Het overkwam me ook toen ik deze zomer op het
IASSIDD congres zat en naar de plenaire lezing van Roy
McConkey luisterde. Het ging over Special Olympics, en
wat meedoen kan betekenen voor mensen met verstandelijke beperkingen. Als AVG herkennen we allen de
gezondheidsproblemen van mensen met verstandelijke

Column

Op mijn terras zit ik naar mijn kleinzoon van zestien
maanden te kijken. Hij scharrelt met een klapkrat, die is
achtergebleven na een tuinklus in het weekend. Kleinzoon
kruipt, maar loopt nog niet. Ineens is hij in de krat beland.
Nu wordt het interessant: hij wil eruit, maar hoe?
Geduldig en geamuseerd verkent hij de mogelijkheden:
wat kan hij aan de krat bewegen? Hij manoeuvreert met
de bewegende delen, op en neer, heen en weer. Na een
kwartier is hij eruit. Het lukt niet met die zijkanten.
Hij kruipt eruit, meteen weer erin, en begint opnieuw met
onderzoeken.

‘Mensen met VB en
middelengebruik in de
gehandicaptenzorg worden
vaak niet herkend als
gebruikers.‘

NHB-Psy en postmortem hersenonderzoek:

Kans om zorg te verbeteren

Door Marleen Rademaker (project coördinator NHB-Psy), Saskia Palmen (Kinder- en jeugdpsychiater UMCU Hersencentrum
en klinisch coördinator NHB-Psy) en Agnies van Eeghen (AVG Erasmus Medisch Centrum/ De Hartekamp Groep)

Artikelen

Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar
psychiatrische en erfelijke neuro-ontwikkelingsstoornissen (ENOS), onder andere beeldvormend
onderzoek, genetica en dierexperimenteel.
Deze onderzoeken hebben ons veel informatie
opgeleverd, bijvoorbeeld over welke hersengebieden en welke genen betrokken zijn. Ondanks
toenemende kennis in diermodellen, zijn de
afwijkingen op celniveau in mensen met deze
aandoeningen nog onduidelijk. Daarvoor is postmortem hersenonderzoek nodig. Met NHB-Psy,
de Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie,
geven wij dit onderzoek een grote impuls.
Het belang van hersenonderzoek
Veertig procent van de Nederlanders krijgt gedurende
zijn of haar leven een psychiatrische diagnose, en minstens
1-3% van de bevolking heeft een erfelijke neuro-ontwikkelingsstoornis. Beide groepen aandoeningen gaan gepaard
met veel lijden en disfunctioneren. Daarom is meer hersenonderzoek nodig naar oorzaken en behandelingen van deze
aandoeningen. Een eerste stap naar betere behandeling
en mogelijk genezing is begrijpen wat er anders gaat in de
hersenen.
In de jaren ‘90 bestond de hoop dat we met beeldvormende technieken, zoals MRI, zouden gaan begrijpen hoe
de hersenen van mensen met psychiatrische aandoening
en erfelijke neuro-ontwikkelingsstoornissen anders zijn.
Weliswaar zijn met MRI-onderzoek op groepsniveau
veranderingen gevonden in grootte, vorm en activiteit van
verschillende hersengebieden, evenals veranderingen in
verbindingen tussen hersengebieden. Echter, wat zeggen
dit soort veranderingen? Met andere woorden: omdat met
MRI niet op cellulair en moleculair niveau kan worden gekeken, stagneert de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.
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Aan het eind van de 20e en begin van de 21e eeuw heeft
de genetische diagnostiek enorme vooruitgang geboekt,
en de genetische oorzaak van vele syndromen worden
steeds duidelijker. Men ging ervan uit dat als het humaan
genoom in kaart was gebracht, de genen voor schizofrenie
of autisme ook gevonden zouden worden. Helaas, er
is niet één gen voor schizofrenie of autisme, maar het
gaat om veel verschillende genen die elk een klein stukje
bijdragen aan de kwetsbaarheid voor een psychiatrische
aandoening. Ook is de relatie tussen genetische afwij-

kingen en hersenontwikkeling bij genetische syndromen
nog steeds niet duidelijk, aangezien er enorme variabiliteit
bestaat in de betreffende brein- en gedragsfenotypes.
Ondanks het belang van de beeldvormende technieken en
genetica zal er ook op cellulair en moleculair niveau in de
hersenen van mensen met een psychiatrische aandoening
of erfelijke neuro-ontwikkelingsstoornis onderzoek moeten
worden gedaan, zogenaamd postmortem hersenonderzoek.
Unieke kwaliteit
De Nederlandse Hersenbank (NHB), in 1985 opgericht
door neurobioloog Dick Swaab, staat internationaal zeer
goed aangeschreven. Het doel van de NHB is het uitvoeren
van snelle en zorgvuldige hersenobducties en het ter beschikking stellen van hersenweefsel voor wetenschappelijk
onderzoek wereldwijd. De NHB is één van de 19 hersenbanken in Europa en munt uit in zijn korte postmortem
interval (PMI), gemiddeld 6,5 uur. Een zo kort mogelijk
PMI is belangrijk omdat 10 uur na overlijden de autolyse
(= uit elkaar vallen van de cellen) op gang komt, waardoor
men minder goed kan analyseren hoe de hersenen bij
leven functioneerden. Daarnaast vraagt de NHB, in tegenstelling tot de meeste andere hersenbanken, na overlijden,
uiteraard met toestemming van de donor, alle klinische
informatie op, zodat er veel informatie over de donoren
beschikbaar is. Van al die informatie maken medisch
samenvatters een uitgebreide (Engelse) samenvatting.
Op deze manier kunnen onderzoekers heel specifiek
weefsel aanvragen, krijgen ze uitstekend hersenweefsel en
weten ze precies wat ze onderzoeken.
Iedere onderzoeker kan bij de NHB hersenweefsel aanvragen;
de NHB verricht zelf geen onderzoek. Elke onderzoeksvraag wordt beoordeeld door een TAB, Tissue Advisory
Board. Als de onderzoeksvraag van goede kwaliteit is, de
onderzoekers in een lab werken waar men het beoogde
onderzoek uit kan voeren en het benodigde weefsel
beschikbaar is, wordt het aangevraagde weefsel,
inclusief geanonimiseerde klinische gegevens, naar de
onderzoekers opgestuurd.

Behalve hersenen van mensen met een psychiatrische
aandoening zijn er ook meer hersenen nodig van mensen
zonder hersenziekte, zogenaamde ‘controledonoren’.
Controledonoren zijn belangrijk omdat hun breinen dienen
als vergelijkingsmateriaal voor het wetenschappelijk onderzoek. Familieleden van mensen met een hersenaandoening
zijn extra interessante controledonoren, omdat zij gedeelde
genen en omgeving hebben maar niet de aandoening.

Het bijzondere van hersenen van patiënten met een
psychiatrische aandoening is dat de veranderingen subtieler
zijn dan bij neurologische aandoeningen. Ze zijn niet
waarneembaar met het blote oog en ook niet zomaar
onder de microscoop, en toch kunnen de veranderingen
een enorme impact op het leven van de patiënt hebben.
Voor neurowetenschappers is dat een uitdaging. Zij gaan
op cellulair en moleculair niveau proberen te achterhalen
hoe zulke nauwelijks waarneembare veranderingen zoveel
lijden tot gevolg kunnen hebben. Om dit onderzoek zoveel
mogelijk te faciliteren, verzamelt NHB-Psy al tijdens leven
klinische informatie van de hersendonor. Hiermee kan
het hersenweefsel voor onderzoek op symptoomniveau
worden ingedeeld. Zo kan een onderzoeker bijvoorbeeld
weefsel aanvragen niet alleen van patiënten met schizofrenie, maar veel specifieker, bijvoorbeeld van vrouwen
met schizofrenie, die nooit geblowd hebben, die ook een
depressie hebben gehad en die goed gereageerd hebben
op antipsychotica. Door meer homogene groepen te onderzoeken wordt de kans vergroot dat er relevante
bevindingen worden gedaan. Bovendien faciliteert NHB-Psy,
door op symptoom niveau alles te registreren, de mogelijkheid om ook tussen de verschillende ziektebeelden naar
een gemeenschappelijk symptoom onderzoek te doen. Zo
kan bijvoorbeeld worden onderzocht of het terugtrekgedrag
dat voorkomt bij zowel ernstige depressie als autisme als
schizofrenie eenzelfde biologische oorsprong heeft.

Erfelijke neuro-ontwikkelingsstoornissen (ENOS)
Sinds dit jaar is NHB-Psy, in samenwerking met o.a. Agnies
van Eeghen, gestart met de registratie van patiënten met
genetische syndromen waarbij vaak psychiatrische symptomen voorkomen. In het kader zijn voorbeelden beschreven
van syndromen, maar bij praktisch iedere erfelijke- en niet
erfelijke neuro-ontwikkelingsstoornissen worden psychiatrische- en gedragsproblemen beschreven. Deze groep van
aandoeningen is interessant voor NHB-Psy, immers bij de
ENOS is bekend welke chromosomen / genen betrokken zijn.
Behandelaren zoals AVGs dienen hiervan op de hoogte te
zijn, om patiënten en hun wettelijk vertegenwoordigers
over deze mogelijkheid te informeren.
Procedure
Op de website van NHB-Psy is voor donoren, familieleden
en behandelaren informatie te vinden over alle procedures
rondom hersendonatie. Voorwaarde voor registratie tijdens
leven is dat de donor minimaal 18 jaar oud is. Indien er
sprake is van permanente wilsonbekwaamheid (bijvoorbeeld door ziekte of verstandelijke beperking) dan mogen
de wettelijk vertegenwoordigers toestemming geven voor
hersendonatie (registratie tijdens leven vanaf 18 of middels
autorisatie na overlijden voor het 18e levensjaar). De NHB
vraagt hierbij natuurlijk om te handelen in lijn met het
gedachtegoed van de patiënt.
Meer informatie:
www.hersenbank.nl en www.wehebbenhersensnodig.nl
Bij acute vragen rondom hersendonatie: 020-566 5499
Agnies van Eeghen, AVG: a.vaneeghen@erasmusmc.nl ;
a.v.eeghen@hartekampgroep.nl
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Voorbeelden van ENOS welke in aanmerking
komen voor registratie:
• Idiopathische verstandelijke beperking
• Angelman syndroom
• Cardio-Facio-Cutaneous syndroom
• Cornelia de Lange syndroom
• Costello syndroom
• Foetaal alcohol syndroom
• Fragiele-X-syndroom
• FXTAS
• Neurofibromatose type 1
• Phelan McDermid syndroom
• Prader Willi syndroom
• Rett syndroom
• Rubenstein-Taybi syndroom
• Tubereuze sclerose complex
• 22Q11 deletie- of duplicatie syndroom
• Velocardiofaciaal syndroom
• Williams syndroom

Artikelen

NHB-Psy
Er zijn relatief veel breinen van patiënten met neurologische aandoeningen zoals MS, Alzheimer en Parkinson
beschikbaar voor onderzoek, maar het aantal beschikbare
breinen van patiënten met een psychiatrische aandoening
schiet ernstig tekort ten opzichte van de vraag hiernaar
vanuit de wetenschappelijke wereld. Dit was voor de NHB
de aanleiding om NHB-Psy te starten.

Proefschrift

New Treatments Perspectives in
Prader-Willi Syndrome
(Overgenomen van persbericht)

Artikelen

Het voortzetten van groeihormoonbehandeling
bij (jong)volwassenen met het Prader-Willi
syndroom (PWS) is veilig en effectief.
Momenteel hebben alleen kinderen met PWS
een indicatie voor groeihormoonbehandeling en
zijn er geen effectieve behandelmogelijkheden
voor volwassenen met PWS.

op suikerhuishouding, bloeddruk en lipidenprofiel. Hieruit
bleek dat er tijdens groeihormoonbehandeling geen bezorgdheid hoeft te bestaan over de veiligheidsaspecten betreffende het metabole gezondheidsprofiel. Daarnaast bleek
dat jongvolwassenen met PWS met een lager IQ meer
cognitieve achteruitgang lieten zien als zij 1 jaar stopten met
de behandeling in vergelijking met doorgaan met groeihormoonbehandeling dan deelnemers met een hoger IQ.

Uitgegroeide jongvolwassenen met het Prader-Willi
syndroom (PWS) die tijdens de kinderleeftijd behandeld
zijn met groeihormoon hebben baat bij het voortzetten
van de behandeling. De continuering van groeihormoonbehandeling behoudt de verbeterde vetmassa en spiermassa,
terwijl de lichaamssamenstelling verslechtert zodra de
behandeling gestopt wordt. Dat blijkt uit onderzoek van
Renske Kuppens, die vrijdag 2 december aan het Erasmus
MC promoveerde op nieuwe behandelinzichten in
Prader-Willi syndroom.

Kuppens: “Voortzetting van groeihormoonbehandeling
kan dus bijdragen aan een betere en gezondere toekomst
voor jongvolwassenen met PWS. Hopelijk zal deze studie
er aan bijdragen dat groeihormoon wordt geregistreerd
voor volwassenen met PWS.”
Kuppens voerde haar onderzoek uit bij Stichting Kind en
Groei dat samen met het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en Radboudumc het Landelijke Expertisecentrum
PWS vormt, van waaruit topklinische zorg, wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs wordt verzorgd op het gebied
van Prader-Willi syndroom. Het onderzoek maakt deel uit
van de landelijke PWS-studies die geleid worden door
professor Hokken-Koelega van Stichting Kind en Groei. Het
Nederlandse cohort kinderen en jongvolwassenen met PWS is
inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste in de wereld.

Morbide obesitas
Dit resultaat is van belang omdat het de ontwikkeling van
morbide obesitas tegen gaat. Kinderen met PWS worden geboren met een afwijkende lichaamssamenstelling
met een toegenomen vetmassa en weinig spiermassa.
In combinatie met een vertraagde stofwisseling en een
ongeremde eetlust kan dit gemakkelijk leiden tot ernstig
overgewicht. Patiënten met PWS lopen daardoor een
ernstig risico op het ontwikkelen van morbide obesitas,
diabetes mellitus type 2 en cardiovasculaire ziekten.
Groeihormoonbehandeling op de kinderleeftijd gaat dit
natuurlijk beloop tegen, maar voor (jong)volwassenen is er
nog geen behandeling beschikbaar.

Renske J. Kuppens
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Onderzoeksresultaten
De effecten van groeihormoon versus placebo op lichaamssamenstelling werden onderzocht in een 2-jarige, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde cross-over
studie. Zevenentwintig uitgegroeide jongvolwassenen
met PWS die tijdens de kinderleeftijd behandeld waren
met groeihormoon participeerden in de studie en werden
dagelijks behandeld met groeihormoon of placebo, beiden
gedurende 1 jaar. Tijdens placebo nam de vetmassa toe
met +21.5%. In vergelijking met placebo resulteerde
groeihormoonbehandeling in een lagere vetmassa en
hogere spiermassa. Kuppens onderzocht ook de effecten

Renske J. Kuppens

Het proefschrift is te lezen via:
https://epubs.ogc.nl/?epub=r.kuppens

Renske J. Kuppens
Expertisecentrum PWS
Sophia kinderziekenhuis / Stichting Kind en Groei
Westzeedijk 106, 3016 AH Rotterdam
Telnr: 010-2251533
info@kindengroei.nl / r.kuppens@kindengroei.nl
Promotor: professor A.C.S. Hokken-Koelega

Therapie op maat met farmacogenetica
1) P.C.D. Bank, MSc, apotheker-onderzoeker, LUMC afdeling Klinische Farmacie & Toxicologie
2) Dr. J.J. Swen, ziekenhuisapotheker, associate professor of pharmacogenetics, LUMC afdeling Klinische Farmacie & Toxicologie

Box 1: Casus

Farmacogenetica
Farmacogenetica onderzoekt in welke mate genetische
variaties verschillen in geneesmiddelrespons kunnen
verklaren en voorspellen (10). Genetische varianten kunnen
invloed hebben op zowel de farmacokinetiek (PK) als
farmacodynamiek (PD) van een geneesmiddel.
Eén van de bekendste voorbeelden met een effect op de PK,
is het CYP2D6 enzym behorend tot de cytochroom P450
(CYP) familie. Dit enzym is betrokken bij het metabolisme van
20-25% van alle geneesmiddelen en inmiddels zijn er voor
het gelijknamige gen meer dan 100 varianten beschreven (11).
Van ieder gen op de autosomen 1 t/m 22 draagt een individu
twee allelen (één van de vader en één van de moeder),
elk gelegen op een van de chromosomen van een
chromosomenpaar. De combinatie van nucleotiden van
beide allelen vormen samen het genotype. Een veel
voorkomende vorm van genetische variatie betreft de
wijziging van één nucleotide in een andere nucleotide van
het DNA, ofwel Single Nucleotide Polymorfisme afgekort tot
SNP (zie tabel 1). Een voorbeeld hiervan is het CYP2D6*4
allel dat een SNP bevat dat leidt tot een verkeerde splicing
en daardoor tot een niet werkzaam CYP2D6 enzym.
Naast SNP’s die leiden tot afwezige CYP2D6 activiteit zijn
er ook varianten van het CYP2D6 gen die tot gedeeltelijke verlaagde of zelfs verhoogde enzym activiteit leiden.
Aangezien CYP2D6 (en veel andere CYP-enzymen) in hoge
mate in de lever tot expressie worden gebracht kan dit ook
tot veranderingen in het first-pass effect van een geneesmiddel leiden. Omdat het aantal combinaties van genetische varianten voor CYP2D6 (en veel andere genen) zeer
groot is, worden individuen onderverdeeld in 4 verschillende fenotypen. Dit zijn extensive metabolizer (EM) met
een normaal metabolisme; intermediate metabolizer (IM)
met een verlaagd metabolisme, poor metabolizer (PM) met
een afwezig of sterk verlaagd metabolisme en ultra-rapid
metabolizer (UM) met een versneld metabolisme (12). De
patiënt uit de casus (zie box 1) wordt op basis van het
CYP2D6*4/*4 genotype geclassificeerd als CYP2D6 poor
metabolizer (13).
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Therapie op maat
De reactie op een geneesmiddel kan sterk verschillen
tussen patiënten. Om een effectieve behandeling te
bereiken met zo min mogelijk toxiciteit wordt in de praktijk
daarom vaak gestart met een lage dosering, waarna
titratie op geleide van effect naar de juiste dosis plaatsvindt.
Voor enkele geneesmiddelen wordt hierbij rekening
gehouden met parameters zoals nierfunctie of leverenzymwaarden, soms aangevuld met bloedspiegelbepalingen (6).
Het op deze manier instellen van een patiënt kan echter
tijdrovend zijn. In het geval van behandeling met bijvoorbeeld een antihypertensivum of cholesterolverlager is dit
geen probleem. Immers, 3 maanden uitstel van effectieve
behandeling ten gevolge van dosistitratie met een antihypertensivum leidt slechts tot een kleine (0.13–0.16%)
verhoging van het cardiovasculair risico op de behandel-

termijn van 10 jaar (7-9). Echter, bij een patiënt met
gemetastaseerde colorectaal carcinoom met een mediane
overleving van 24-36 maanden is 3 maanden uitstel van
effectieve behandeling niet acceptabel. Ook bij patiënten
met een verstandelijke beperking kan, afhankelijk van de
ernst en beloop van aandoening, een dosistitratie met
psychofarmaca tot de optimale behandeling te lang duren.

Artikelen

U ziet een vrouwelijke verstandelijk gehandicapte patiënt
met snelle stemmingswisselingen met psychotische
kenmerken. Gezien de aanwezigheid van diabetes mellitus type II besluit u volgens de NVAVG richtlijn één maal
daags 15 mg aripiprazol voor te schrijven (1). Vanwege
het uitblijven van zichtbare verbetering besluit u de dosis
van 15 mg naar 30 mg per dag te verhogen. Wanneer u
de patiënt 2 weken later terugziet is er echter sprake van
progressieve lethargie. Daarop besluit u om bloedspiegels te laten bepalen. De serumspiegel van aripiprazol
bedraagt 2990 ng/ml, het zevenvoudige van de ‘normale’
spiegels bij de huidige dosis. Samen met de apotheker
neemt u de medicatielijst van deze patiënt door, maar dit
levert geen interacterende medicatie op die het metabolisme van aripiprazol via CYP2D6 of CYP3A4 remmen.
Ook wisselwerkingen met voedsel worden uitgesloten;
de patiënte gebruikt geen grapefruitsap, een bekende
CYP3A4 remmer. U besluit de patiënt over te zetten naar
één maal daags 400 mg quetiapine, waarna de lethargie
verdwijnt. Vanwege de hoge spiegels bij de gebruikte
doseringen aripiprazol en de afwezigheid van interacties
met andere geneesmiddelen en voedsel besluit u een
genotyperingstest van CYP3A4 en CYP2D6 aan te vragen.
De test voor CYP3A4 laat een normaal genotype zien,
maar de test voor CYP2D6 laat op beide kopieën van het
CYP2D6 gen een 1846G>A mutatie zien behorend bij het
CYP2D6 *4/*4 genotype (2). Indien het CYP2D6 genotype
bij de start van de therapie beschikbaar was geweest had
met behulp van de KNMP farmacogenetica richtlijnen (zie
verderop in het artikel) de behandeling gelijk gestart
kunnen worden met 2-4 mg risperidon per dag (1;3-5).

Naast invloed op de farmacokinetiek kunnen genetische
varianten ook de farmacodynamiek beïnvloeden. Een
voorbeeld hiervan is het enzym vitamine K–epoxide
reductase complex 1 (VKORC1). De VKORC1 activiteit vormt
de snelheidsbepalende stap in de productie van stollingsfactoren (14). Door blokkade van VKORC1 remmen
acenocoumarol en fenprocoumon de stolling. De -1639G>A
variant in de promotor van het VKORC1 gen resulteert
in een gewijzigde bindingsplaats waardoor en minder
VKORC1 enzym wordt aangemaakt (15-18). Patiënten die
homozygoot drager zijn van deze variant hebben hierdoor
een lagere dosis coumarine nodig (16;19;20).

Artikelen

Ten slotte kan farmacogenetica bij enkele geneesmiddelen
het risico op bijwerkingen die niet aan de blootstelling van
een geneesmiddel gerelateerd zijn, zogenaamde idiosyncratische bijwerkingen, voorspellen. Deze bijwerkingen
komen met een lagere frequentie voor dan veel ‘normale’
bijwerkingen. Hierdoor worden idiosyncratische reacties
op geneesmiddelen vaak pas voor het eerst waargenomen
in de klinische praktijk en niet tijdens de studies die leiden
tot registratie van het geneesmiddel (21;22). Een voorbeeld
hiervan is de ernstige leverschade die optreedt bij <1 van
de 10.000 gebruikers van het geneesmiddel flucloxacilline.
Dragers van de genetische variant HLA-B*5701 hebben
een 80-maal hogere kans op deze ernstige bijwerkingen
(23)
. Een ander voorbeeld van een geneesmiddel waarvan
de idiosyncratische reacties voorspeld kunnen worden is
carbamazepine. Bij gebruik van dit geneesmiddel kunnen huidreacties op treden die variëren van onschuldig
maculopapuleus exantheem (bij 5-10% van de patiënten),
dat verdwijnt na stoppen van carbamazepine, tot toxische
epidermale necrolyse. Patiënten van Europese afkomst die
drager zijn van de *31:01 variant van het HLA-A gen
(frequentie 2 – 5%) lopen respectievelijk een 8.33 en 25.93
keer hoger risico op deze twee bijwerkingen (24). Patiënten
met een Aziatische afkomst zijn juist vaker drager van de
B*15:02 variant van het HLA-B gen en als gevolg hiervan zijn
in deze populatie carbamazepine geïnduceerde huidreacties
beter te voorspellen door de HLA-B*15:02 te bepalen (25).
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Naast de hierboven genoemde CYP2D6 , VKORC1 en
HLA-A en HLA-B zijn er van vele andere genen zoals
CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A5, DPYD,
Factor V Leiden, HLA-A en HLA-B, SLCO-1B1, TPMT en
UGT-1A1 variant allelen bekend die invloed hebben op
geneesmiddelrespons (tabel 2).
Beschikbare evidence
De gouden standaard voor het evalueren van de meerwaarde van een medische interventie is het gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek (RCT) (26-30). Echter, van
veel geneesmiddelen waarvoor farmacogenetica relevant
is (bijv. de tricyclische antidepressiva) is het patent al geruime

tijd verlopen. Gerandomiseerd dubbelblinde onderzoeken
zijn zeer kostbaar en zullen door de fabrikanten van een
geneesmiddel dat uit patent is om economische redenen
niet worden uitgevoerd. In de afgelopen jaren zijn wel de
resultaten van een aantal RCT’s beschikbaar gekomen die
een positieve invloed van farmacogenetica laten zien. In
2008 lieten Mallal et al. met een gerandomiseerd onderzoek zien dat vooraf screenen op de HLA-B*5701 variant
ernstige overgevoeligheidsreacties kan voorkomen bij
patiënten die starten met de HIV-remmer abacavir (31).
Een tweede voorbeeld van een gerandomiseerde studie
die een positief effect van een farmacogenetische test
voor start van de behandeling laat zien is het onderzoek
van Coenen et al. Hieruit blijkt dat screenen op enkele
SNPs in TPMT ernstige hematologische bijwerkingen kan
voorkomen bij gebruik van thiopurines (32). Vanuit registratieautoriteiten is er ook steeds meer belangstelling voor
farmacogenetica. Voor nieuwe geneesmiddelen stellen de
registratieautoriteiten sinds enkele jaren verplicht om
onderzoek te doen naar de variatie in de genen die betrokken
zijn bij metabolisme van het geneesmiddel en de target
waar het geneesmiddel op aangrijpt en zijn fabrikanten
verplicht dit te vermelden in de bijsluiter. Mede als gevolg
van dit nieuwe beleid zijn er in de Verenigde Staten en
de Europese Unie respectievelijk 137 en 77 bijsluiters die
informatie bevatten over de invloed van genetische
varianten op het betreffende geneesmiddel (33;34).
Mogelijkheden in de praktijk
Recente enquêtes onder Amerikaanse artsen en
Nederlandse apothekers laten zien dat meer dan 95%
hoge verwachtingen heeft van de toepassing van farmacogenetica. Een belangrijke beperking in de toepassing
dat in beide enquêtes naar voren komt is dat zorgverleners
zich nog niet voldoende geïnformeerd voelen over
farmacogenetica en er grote behoefte is aan scholing.
Met name het vertalen van de uitslag van een farmacogenetische test naar een dosisaanpassing of keuze voor
een bepaald geneesmiddel blijkt in de praktijk lastig. Om
artsen en apothekers hierbij te helpen heeft de Koninklijke
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) de
werkgroep Farmacogenetica opgericht. Deze multidisciplinaire werkgroep is sinds 2005 bezig met het opstellen van farmacotherapeutische adviezen die rekening
houden met het genotype van de patiënt. Op basis van
systematisch literatuuronderzoek en zijn adviezen voor
80 gen-geneesmiddelinteracties opgesteld en (deels) in
internationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd
(zie tabel 2) (3;4;4). De adviezen zijn o.a. beschikbaar via
het farmacotherapeutisch kompas. In 2011 is het Clinical
Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)
opgericht, een internationaal consortium vergelijkbaar
met de Nederlandse werkgroep Farmacogenetica (35). In
de afgelopen 5 jaar heeft dit consortium richtlijnen voor

Zeldzaam of niet?
Bij genetica wordt er vaak automatisch gedacht aan de
klassieke mendeliaans overervende ziekten waarbij één
zeldzame variant verantwoordelijk is voor een aandoening (bijv. 1 op de 5.000 voor cystische fibrose of 1 op
de 20.000 voor de ziekte van Huntington). Farmacogenetische varianten komen echter frequent voor. Recent
onderzoek uit Amerika onder meer dan 10.000 patiënten
laat zien dat 91% van de patiënten tenminste één of meer
varianten in de genen CYP2C9, CYP2C19, CYP3A5,
SLCO1B1, TPMT en VKORC1 had waarvoor een dosisaanpassing wordt geadviseerd (een ‘actionable’ genotype) (63).
De resultaten van het ‘Implementation of Pharmacogenetics
into Primary Care Project’ (IP3) laten voor de Nederlandse
situatie vergelijkbare resultaten zien. In deze studie met
openbare apotheken uit de omgeving van Leiden zijn
200 patiënten met een eerste uitgifte voor amitriptyline,
atomoxetine, atorvastatine, (es)citalopram, clomipramine,
doxepine, nortriptyline, simvastatine of venlafaxine gegenotypeerd voor CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A5,
DPYD, SLCO-1B1 TPMT en VKORC1. Circa 90% van de
patiënten had tenminste één actionable genotype en bij
30% van de patiënten was sprake van een directe gengeneesmiddel interactie met het geneesmiddel van inclusie
(zie figuur 1). Deze gegevens laten zien dat farmacogenetische varianten en het gebruik van middelen met een
farmacogenetisch advies frequent voorkomen.

Box 2: Europees onderzoek
In 2015 is er vanuit het ‘Horizon2020’ programma van
de Europese Unie 15 miljoen euro beschikbaar gesteld
voor het Ubiquitous Pharmacogenomics project
(http://www.upgx.eu/). Dit project onderzoekt het effect
van het prospectief toepassen van de adviezen van de
Nederlandse farmacogenetica werkgroep onderzoeken
middels een screening op circa 70 genetische varianten
in 7 Europese landen. Daarbij ook gekeken worden naar
de kosteneffectiviteit en worden er scholingsprogramma’s
ontwikkeld voor arts en apotheker.
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Beschikbaarheid en kosten
Uit de eerder aangehaalde enquête blijkt tevens dat er
vooral behoefte is aan informatie over de beschikbaarheid
van centra waar men een genetische test kan aanvragen
en hoeveel deze testen kosten (59). Op dit moment neemt
het aantal laboratoria dat farmacogenetische testen uitvoert snel toe. Een actueel overzicht is te vinden op
www.farmacogenetica.nl. Sindsdien de voltooiing van het
Humane Genome project in 2003 hebben de genotyperingstechnieken zich zeer snel ontwikkeld (60). In een
onderzoek setting is het nu mogelijk het hele menselijke
genoom exact in kaart te brengen voor minder dan €1000
(61)
. De kosten voor een farmacogenetische test in de
klinische praktijk variëren van € 80 voor een enkel gen tot
€ 485 euro voor een profiel met meerdere genen.
Vergeleken met de kosten voor andere veelgebruikte
bepalingen zijn deze bedragen relatief gering (zie tabel 3).
Voor de test op DPYD en TPMT is zelfs aangetoond dat

het screenen van patiënten voor start met behandeling met fluoropyridines of thiopurines kosteneffectief is
doordat het opnames op de IC van intermediate en poor
metabolizers vanwege ernstige hematologische bijwerkingen voorkomt (32;62). Een belangrijk aspect van de kosten
van genetische testen is de vergoeding door zorgverzekeraars. Wanneer een test wordt gebruikt ter verklaring
van uitblijven van effectiviteit of bij sterke bijwerkingen bij
ogenschijnlijk normale doseringen is vergoeding meestal
geen probleem. Screening voor start van de behandeling
wordt echter nog niet vergoed. Mogelijk zullen de resultaten uit onder andere het U-PGx project (zie box 2) het
bewijs kunnen leveren dat prospectief screenen op brede
schaal kosten-effectief is.

Artikelen

35 gen-geneesmiddelinteracties gepubliceerd in internationale wetenschappelijke bladen (25;36-56). De adviezen van
de CPIC zijn tevens via de websites www.pharmgkb.org
en https://cpicpgx.org/ te vinden. In Nederland zijn mede
door de goede organisatie van de medicatiebewaking de
adviezen sinds 2006 beschikbaar in elektronische voorschrijf- en afleversystemen (EVS)(zie figuur 2). Met deze
integratie van farmacogenetische adviezen in het EVS
loopt Nederland wereldwijd voorop. Tussen de adviezen
bevinden zich enkele veel gebruikte geneesmiddelen. Een
voorbeeld hiervan is het advies voor simvastatine en het
gen SLCO-1B1 ter voorkoming van statine geïnduceerde
myopathie. Heterozygote en homozygote dragers van de
521T>C mutatie hebben respectievelijk 4,3 en 17,6 keer
hogere kans op het ontwikkelen van myopathie in vergelijking tot patiënten met het wildtype van SLCO-1B1 gen (57).
De werkgroep adviseert om bij patiënten met het 521TC
genotype simvastatine niet hoger te doseren dan 40 mg/
dag en bij homozygoot dragers van de mutatie een ander
geneesmiddel (zoals rosuvastatine of pravastatine) voor
te schrijven. Een tweede voorbeeld is het advies voor
venlafaxine bij afwijkende CYP2D6 fenotypes. Patiënten
met het CYP2D6 intermediate en poor metabolizer fenotype
lopen meer risico op bijwerkingen waaronder cardiotoxiteit (58). Op basis systematisch literatuuronderzoek adviseert de farmacogenetica werkgroep om bij het CYP2D6
poor en intermediate fenotype een ander geneesmiddel
dan venlafaxine voor te schrijven (5). Een beperking van
zowel de adviezen van de KNMP farmacogenetica werkgroep als die van het CPIC is dat zij op dit moment niet
aangeven voor welke patiënten genotypering geïndiceerd
is. Uitgangspunt voor beiden is de situatie waarin het
genotype van de patiënt reeds bekend is. Hoewel het
aantal patiënten met een bekend genotype (steeds sneller)
toeneemt, is het in absolute aantallen nog gering.

Gebruik van farmacogenetica bij verstandelijke
gehandicapte patiënten
Afhankelijk van de behandelsetting wordt circa 25% tot
70% van verstandelijk gehandicapte patiënten behandeld
met psychofarmaca (64-70). Het vaststellen van de werking
van deze middelen is niet gemakkelijk en de soms moeilijke communicatie met patiënten met een verstandelijke
handicap maakt evaluatie nog complexer (1). Het gebruik
van farmacogenetische kennis kan mogelijk helpen bij het
instellen van de juiste therapie en dosis.

Artikelen

Wanneer de richtlijn over het gebruik van psychofarmaca
van de NVAVG naast de adviezen van de werkgroep
Farmacogenetica (zie tabel 2) wordt gelegd blijkt dat er voor
een groot aantal geneesmiddelen waaronder haloperidol,
olanzapine, pimozide, aripiprazol, (es)citalopram,
paroxetine, clomipramine, nortriptyline en atomoxetine
een advies is (1;3-5). Voor de meeste geneesmiddelen die
genoemd worden in de NVAVG richtlijn zijn vooral de genen
CYP2D6 en CYP2C19 relevant. Voor beiden geldt dat
genetische variatie frequent voorkomt (zie figuur 1). Voor
bijvoorbeeld nortriptyline wordt voor CYP2D6 poor en intermediate metabolizer fenotypes, die met een frequentie
van 40% en 5% bij de Kaukasische populatie voorkomen,
geadviseerd de dosis tot respectievelijk 40% en 60% van
de gebruikelijke dosis te verlagen. Bij ongeveer 1 tot 2%

van de patiënten is er sprake van een CYP2D6 ultra-rapid
metabolizer fenotype en dient men de dosis tot 150% van
gebruikelijke dosis te verhogen (zie figuur 3). Zoals te
zien is in figuur 1 zijn er ook voor het CYP2C19 gen veel
individuen met een afwijkend fenotype op basis van hun
genetische opmaak. Hierbij is ongeveer 20% intermediate
metabolizer, ~3% poor metabolizer en 4-5% ultra-rapid
metabolizer. In deze eerste twee groepen wordt een
lagere dagdosering voor de geneesmiddelen citalopram
en escitalopram geadviseerd. In contrast is bijvoorbeeld
bij de ultra-rapid metabolizers een dosis verhoging van
50-100% bij esomeprazol tot 200% bij lansoprazol van de
dagdosis nodig om dezelfde plasmaconcentraties te halen
als bij een extensive metabolizer (zie tabel 2) (5).
Conclusie
De laatste jaren heeft de farmacogenetica zich sterk ontwikkeld richting toepassing in de praktijk. De kosten van
een farmacogenetische screening zijn gedaald en zullen
nog verder dalen. Daarnaast zijn er voor 80 geneesmiddelen adviezen van de werkgroep Farmacogenetica beschikbaar via het EVS waarvan vele voor binnen de NVAVG
populatie veelgebruikte geneesmiddelen. Hierdoor is de
toepassing van farmacogenetica om de farmacotherapeutische zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
te optimaliseren een reële mogelijkheid.
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Figuur 1: Fenotype verdeling van de acht geteste genen (CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, DPYD, SLCO-1B1, TPMT
en VKORC1) in het Implementation of Pharmacogenetics in Primary Care Project (IP3). De noodzaak tot aanpassing
therapie is in kleur weergegeven. EM = Extensive metabolizer, IM = Intermediate metabolizer, PM = Poor metabolizer,
UM = Ultra-rapid metabolizer , Non-Ex = Non-expressor, Het-Ex = Heterozygoot expressor, Hom-Ex = Homozygoot
expressor, NT = normal transporter, PT = Poor transporter, NS = normal sensitivity, HS = high sensitivity.
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Figuur 3: Dosisaanpassingen in percentages van de normale dosering voor diverse tricyclische antidepressiva voor de
CYP2D6 fenotypes poor -, intermediate -, extensive -, en ultra-rapid metabolizer (PM, IM, EM, en PM respectievelijk) op
basis van de richtlijnen van de werkgroep Farmacogenetica (5).
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Figuur 2: Een voorbeeld van een medicatiebewakingssignaal voor een uitgifte van medicatie opdracht nortriptyline 100 mg bij een patiënt met waarbij een CYP2D6 poor metabolizer fenotype contra-indicatie is vastgelegd.

Tabel 1: Veelgebruikte gebruikte termen binnen de geneeskunde voor het individualiseren van therapie bij patiënten
Personalized Medicine
Farmacogenetica
Pharmacogenomics
Single Nucleotide Polymorfisme (SNP)
Genome Wide Association Study (GWAS)

Gen-geneesmiddelinteractie

Whole Exome Sequencing (WES)

Artikelen

Next Generation Sequencing (NGS) /
Whole Genome Sequencing
Wildtype

Het aanpassen van de behandeling aan kenmerken van een individuele patiënt, zoals
leeftijd, gewicht, nierfunctie en/of het genetisch profiel
De relatie tussen farmacokinetische parameters van geneesmiddelrepons en genen
betrokken bij geneesmiddelmetabolisme* (71)
De relatie tussen geneesmiddelrespons en alle genen in het menselijk DNA* (71)
Een verandering van enkele (of meerdere) nucleotidebase(n) in het DNA.
Bij deze studies vergelijkt men 500.000 – 1.000.000 SNP’s van index patiënten met
controles op een hypothese vrije manier om zo nieuwe genetische varianten te vinden
die eigenschappen van ziekten en / of geneesmiddelrespons kunnen voorspellen.
Een combinatie van een afwijkend genotype en het gebruik van een geneesmiddel
waarvan bekend dat de geneesmiddelkeuze of de dosis moet worden aangepast aan de
hand van een afwijkend genotype.
Het uitlezen van individuele baseparen in en rond de exomen, delen van het genoom die
tot expressie komen in het messenger RNA
Het lezen van individuele baseparen van het gehele DNA, zowel exomen als intronen.
Het meest voorkomende genotype zoals het voorkomt in de populatie.
Vaak wordt dit gezien als het ‘normale’ genotype.

*Het onderscheid tussen farmacogenetica en pharmacogenomics is niet duidelijk afgebakend en deze termen worden in de wetenschappelijke literatuur ook
vaak door elkaar gebruikt.

Tabel 2: Overzicht DPWG en CPIC adviezen
Gen
CYP1A2
CYP2B6
CYP2C9
CYP2C19

CYP2D6

CYP3A5
CFTR
DPYD
G6PD
Factor V Leiden
HLA-A en HLA-B
IFNL3
MTHFR
SLCO-1B1
TPMT
UGT1A1
VKORC1

Geneesmiddelen
clozapineb, olanzapineb
efavirenzb
acenocoumarolb, fenprocoumonb, fenytoïneb, glibenclamideb, gliclazideb, glimepirideb, tolbutamideb, warfarinea
amitriptylinea,b, citaloprama,b, clomipraminea,b, clopidogrela,b, desipraminea, doxepinea,b, escitaloprama,b,
esomeprazolb, fluvoxaminea,b, imipraminea,b, lansoprazolb, mirtazepineb moclobemideb, nortriptylinea,b,
omeprazolb, pantoprazolb, prasugrelb, rabeprazolb, sertralinea,b, ticagrelorb, trimipraminea, voriconazolb
amiodaronb, amitriptylinea,b, aripiprazolb, atenololb, atomoxetineb, bisoprololb, carvedilolb citaloprama,b,
clomipraminea,b, clonidineb, clozapineb, codeinea,b, desipraminea, disopyramideb, doxepinea,b, duloxetineb,
escitaloprama,b, flecaïnideb, flufenazineb, flupenthixolb, fluvoxaminea,b, gefitinibb haloperidolb, imipraminea,b,
kinidineb, methylfenidaatb, metoprololb, mirtazapineb, nortriptylinea,b, olanzapineb, oxycodonb, paroxetinea,b,
pimozideb, propafenonb, quetiapineb, risperidonb, sertralinea,b, sotalolb tamoxifenb, tramadolb, trimipraminea
venlafaxineb, zuclopenthixolb
tacrolimusa,b
ivacaftora
capecitabinea,b, 5-fluorouracila,b, tegafura,b
rasburicaseb
oestrogeen-bevattende orale anticonceptivab
abacavira,b, allopurinola, carbamazepinea, flucloxacillineb, ribavirinea,b
peginterferon alfa-2aa, peginterferon alfa-2ba, ribavirinea,b
methotrexaatb
atorvastatineb, simvastatinea,b
azathioprinea,b, 6-mercaptopurinea,b, thioguaninea,b
atazanavira, irinotecanb
warfarinea, fenprocoumonb, acenocoumarolb

a: CPIC advies, b: advies van de werkgroep farmacogenetica. De geneesmiddelen die in de NVAVG richtlijn worden genoemd zijn dikgedrukt (1;5).

Jaargang 34, december - Nummer 3 112

Tabel 3: Geschatte kosten van verschillende diagnostische testen
die momenteel gebruikt worden in de gezondheidszorg
MRI van het gehele lichaam
CT-Scan van het gehele lichaam
Echo van de buik
Röntgen foto van de buik
Bepaling van een enkel gen
Bepaling van een farmacogenetisch profiel

± € 1200
± € 700
± € 90
± € 50
± € 80
± € 250
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Abstract
Achtergrond - Het vertonen van strikte, repetitieve
patronen van gedrag, interesse en activiteiten is een
criterium voor autismespectrumstoornissen (ASS) en is
lastig te onderscheiden van obsessief compulsief gedrag
dat de basis vormt voor de obsessief compulsieve stoornis
(OCS). Het stellen van de diagnose comorbide OCS bij

ASS houdt echter belangrijke behandelconsequenties in.
In deze Systematic Review is gekeken naar de dimensies in
repetitief respectievelijk obsessief compulsief gedrag die de
overlap in klinische symptomen tussen beide stoornissen
verklaren, met als doel handvatten te bieden voor correcte
diagnostiek.

Resultaten - Voor de dimensieanalyse zijn acht studies
geïncludeerd.1-8 Er bestaat grote heterogeniteit in de
dimensies repetitief/obsessief compulsief gedrag tussen
geïncludeerde studies, waarbij het risico op bias, de
significantie en het verschil in populatiegrootte en
–karakteristieken een rol spelen. ‘Was-compulsies’ komen
voor tussen de 8% en 15% bij de onderzoekspopulatie
ASS (n=535) en tussen de 47% en 50% bij de onderzoekspopulatie OCS (n=111). 75% van de geïncludeerde
studies met betrekking tot de comorbiditeit en de
dimensieanalyse hebben een hoog risico op bias in het
kader van patiëntenselectie.
Conclusie - Ondanks het feit dat geïncludeerde studies
van deze Systematic Review moeilijk vergelijkbaar zijn,
moet comorbide OCS bij een individu met een
autismespectrumstoornis (ASS) overwogen worden. Het
vertonen van compulsies met betrekking tot ‘wassen’ bij
een patiënt met ASS is suggestief voor deze comorbiditeit.
Generaliseerbaar onderzoek naar deze comorbiditeit en
het ontwikkelen van een valide diagnosticum zijn echter
noodzakelijk.

Achtergrond

Bij beide aandoeningen kunnen fixatie op routine, geritualiseerde patronen van verbaal of non-verbaal gedrag,
weerstand tegen verandering en bezigheden met een
ongeproportioneerde intensiteit zich voordoen. Dit maakt
het onderscheid tussen de rituelen, stereotypieën en het
vasthouden aan routine bij ASS respectievelijk de obsessies
en compulsies bij OCS erg lastig.14
Bij correct gebruik van de terminologie wordt gesproken van
obsessies als gedachten ervaren worden als steeds terugkerende, ongewilde intrusies waarbij significant moeite wordt
gedaan deze te onderdrukken, controleren of neutraliseren
(compulsies). De gedachten worden erkend als een product
van de eigen geest, met een egodystoon karakter. Onderscheid met de strikte en repetitieve patronen van gedrag,
interesse en activiteiten bij ASS zonder comorbide OCS is
dat de patronen hier als plezierig en egosyntoon ervaren
worden.14 Wanneer er sprake is van een verstandelijke
beperking, kan de diagnostiek moeilijk zijn aangezien
mensen met ASS door taalstoornissen of communicatieve
beperkingen niet altijd duidelijk kunnen maken of het
repetitieve gedrag ongewild of egodystoon is. 8,17,18
De differentiatie tussen ASS en OCS op klinisch niveau is
van groot belang met betrekking tot de implicaties voor
behandeling. Wanneer er sprake is van comorbide OCS bij
ASS, kunnen patiënten baat hebben bij farmacologische
therapie met selectieve serotonine heropname remmers
(SSRI’s) en van cognitieve gedragstherapie, behandelingen
die werkzaam zijn bij patiënten met OCS.14 Succesvolle
behandeling van comorbide OCS leidt op deze manier tot
belangrijke verbetering van de kwaliteit van leven, zelfs als
de symptomen van ASS onveranderd blijven.19
Hieruit volgend moet voorkomen worden dat behandelaars van mensen met ASS comorbiditeit van OCS over het
hoofd zien, waardoor het individu adequate therapeutische interventies onthouden wordt. Zoals al uiteengezet
kan succesvolle behandeling van comorbide OCS leiden tot
belangrijke verbetering van de kwaliteit van leven, zelfs als
de symptomen van ASS onveranderd blijven.19
Doel van dit onderzoek is dan ook het bieden van hand-
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Ondanks het feit dat prevalentiecijfers van ASS in de
literatuur zeer variëren, is de afgelopen decennia wereldwijd een duidelijke stijging van de prevalentie zichtbaar:
van 4 per 10000 naar 6 per 1000 kinderen. 9-11 Wat de
ASS voor lezers van het TAVG interessant maakt, is dat
tevens bekend is dat ASS vaak samengaat met een verstandelijke beperking (66% van de onderzoekspopulatie
autistische kinderen had een IQ onder de 70 in een studie
van Ritvo et al., 198912) en dat symptomen van ASS,
voornamelijk vertraagde taalontwikkeling, stereotypieën,
en zelfverwonding, vaker voorkomen naarmate de
verstandelijke beperking toeneemt.13
Hoe zwaarder de verstandelijke beperking, hoe moeilijker
het wordt te differentiëren tussen de Obsessief Compulsieve Stoornis (OCS): de strikte en repetitieve patronen van

gedrag, interesses en activiteiten die een kernsymptoom
vormen van ASS, tonen verwantschap met de obsessies en
compulsies die een definiërend kenmerk vormen van de
Obsessief Compulsieve Stoornis (OCS).14
De OCS wordt gekenmerkt door het optreden van
dwanggedachten (obsessies) en/of dwanghandelingen
(compulsies)15 en wordt in de DSM-IV geclassificeerd onder
angststoornissen. Om weerstand te bieden aan de dwanggedachten, of om de hiermee gepaard gaande angst te
verzachten, raken patiënten vaak verstrikt in tijdrovende en
beperkende vermijding of dwanghandelingen (compulsies)16
zoals handen wassen, ordenen of controleren.15

Artikelen

Methoden - Voor deze Systematic Review is gebruik
gemaakt van de online database van PubMed. Studies
gepubliceerd tot 22 november 2015 kunnen zijn geïncludeerd. Studies zijn geselecteerd op basis van titel,
abstract, onderzoeksmethode en –populatie. Studies zijn
geïncludeerd als de onderzoekspopulatie bestaat uit meer
dan 15 mensen gediagnosticeerd met ASS, en als het
publicatiejaar 2005 of later is. Voor de dimensieanalyse
moeten de dimensies van het repetitieve gedrag van (een
deel van) de onderzoekspopulatie met ASS zijn weergegeven, in het geval van subgroepen een aparte weergave
per subgroep. Een methodologische kwaliteitsanalyse
is uitgevoerd op basis van een samengestelde checklist
(QUADAS-1 en 2).

vatten voor correcte diagnostiek door te presenteren
welke dimensies van obsessief compulsief gedrag gescoord met de (C)Y-BOCS vaak voorkomen bij ASS (dan
dus repetitief gedrag in plaats van obsessies en compulsies)
in vergelijking met OCS. Ten slotte worden aanbevelingen
gedaan voor toekomstig onderzoek.

Methode
Studieselectie
Voor deze Systematic Review is gebruik gemaakt van
de online database van PubMed, studies tot en met
22 november 2015 kunnen zijn geïncludeerd.

Artikelen

Artikelen zijn slechts geïncludeerd wanneer in de titel een
afgeleide van zowel ‘ASD (Autisme Spectrum Disorders)’
als ‘OCD (Obsessive Compulsieve Disorder)’ voorkomt,
of één van beide wanneer er verder geen specifieke aandoening anders dan van psychiatrische (inclusief ontwikkelingsstoornissen) aard, onderwerp van onderzoek is. In
deze Systematic Review worden epilepsie en het syndroom
van Down niet gecategoriseerd als ontwikkelingsstoornis
(in de literatuur: neurodevelopmental disorder (NDD)).
Voorbeelden van ontwikkelingsstoornissen zijn ADHD,
leerstoornissen (Intellectual disability (ID) of intellectual
and developmental disability (IDD)), en ticstoornissen
(het syndroom van Gilles de la Tourette). Studies worden
vervolgens geselecteerd op basis van titel en abstract,
relevantie, studieopzet, en onderzoekspopulatie. Reviews,
meta-analyses, of research supports worden geëxcludeerd,
zo ook niet beschikbare studies.

De in Tabel 1 weergegeven data zijn uit alle primaire
artikelen geëxtraheerd. Alleen de data op basis waarvan
opvallende resultaten gevonden worden, worden in dit
artikel in figuren getoond.
Dimensieanalyse
De Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) is
een semigestructureerd interview dat de aanwezigheid en
ernst van obsessies en compulsies beoordeelt en dat als
gouden standaard bij patiënten met OCS wordt gehanteerd. Voor kinderen wordt de Children’s Yale-Brown
Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS) gebruikt. Aparte
vragenlijsten zijn beschikbaar voor het beoordelen van
obsessies respectievelijk compulsies. De validiteit van de
Y-BOCS bij patiënten met ASS is niet bekend.20 Aangezien
een betrouwbaar en valide diagnosticum voor het stellen
van de diagnose comorbide OCS bij mensen met ASS
ontbreekt, wordt bij hen vaak de (C)Y-BOCS gebruikt voor
het beoordelen van de dimensies van repetitief/obsessief
compulsief gedrag. Rapportage van zowel verzorger(s) als
patiënt, inclusief klinische observatie, wordt onafhankelijk
meegenomen in het uiteindelijke oordeel geveld door de
clinicus.
Voor de dimensieanalyse van deze Systematic Review
wordt gekeken naar percentages repetitief/obsessiefcompulsief gedrag bij patiënten met ASS en OCS als
betreffende (C)Y-BOCS dimensie in minimaal drie
geïncludeerde studies weergegeven is, resulterend in de
dimensielijst van Tabel 2.
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Het jaar van publicatie van geïncludeerde studies is 2005
of later, en de onderzoekspopulatie bestaat uit minimaal
15 mensen met gediagnosticeerd met ASS.
Bij (een deel van) de onderzoekspopulatie mensen met
ASS dient een analyse gemaakt te zijn van de dimensies
van repetitief gedrag. Wanneer beschikbaar wordt ook de
dimensieanalyse van obsessief compulsief gedrag van een
subgroep van mensen met OCS of zowel ASS als OCS van
de onderzoekspopulatie uit de studie geëxtraheerd. De
dimensies moeten per subgroep apart weergegeven zijn.

Tabel 2 – Dimensies (C)Y-BOCS

Om methodologische kwaliteit van de geïncludeerde
studies te waarborgen, is een checklist gebruikt samengesteld uit aspecten van zowel de eerste als de tweede
versie van de Quality Assessment of Diagnostic Accuracy
Studies (QUADAS-1 en QUADAS-2).

Resultaten

Obsessies
Agressie
Contaminatie
Seksualiteit
Verzamelen
Religie
Symmetrie
Somatiek
Somatiek
Magie

Compulsies
Schoonmaken
Controleren
Herhalen
Tellen
Verzamelen
Ordenen
Rituelen met betrekking tot anderen
Schade toebrengen
Wassen

Studieselectie
De oorspronkelijke zoekterm heeft 400 artikelen opgeleverd,
waarvan er uiteindelijk acht zijn geïncludeerd. Alle hebben de
studieopzet van een prospectief cohortonderzoek.

Tabel 1 – Data-extractie
Methodologische kwaliteit
Methodologische karakteristieken
Patiëntenkarakteristieken
Diagnostiek
Comorbiditeit
Dimensieanalyse

Zie Methodologische kwaliteitsanalyse
Auteur, publicatiejaar, land, studiedesign
Grootte onderzoekspopulatie, patiëntenselectie, gemiddelde leeftijd, geslacht, verdeling
subtypen ASS, IQ
Diagnostische methoden ASS, OCS en dimensieanalyse
Comorbiditeit ASS en OCS
Dimensies (C)Y-BOCS

Tabel 3 – Methodologische kwaliteitsanalyse van de geïncludeerde studies
Studie

Domein

Cadman et al.,2015
Bejerot et al., 2014
Scahill et al., 2014
Anagnostou et al.,2011
Spiker, Lin, Van Dyke & Wood, 2011
Ruta, Mugno, D’Arrigo, Vitiello & Mazzone, 2009
Zandt, Prior & Kyrios, 2006
Russel, Mataix-Cols, Anson & Murphy, 2005

Patienten
selectie
Hoog
Hoog
Laag
Hoog
Hoog
Onduidelijk
Hoog
Hoog

Diagnostiek
ASS
Laag
Laag
Laag
Laag
Laag
Onduidelijk
Onduidelijk
Laag

Diagnostiek
Dimensies
Laag
Laag
Laag
Laag
Laag
Laag
Laag
Laag

Flow en
timing ASS
Hoog
Hoog
Laag
Laag
Laag
Onduidelijk
Onduidelijk
Laag

Flow en
timing OCS
Laag
Hoog
Laag
Laag
Hoog

comorbide angststoornis geïncludeerd, voor de studie van
Ruta, Mugno, D’Arrigo, Vitiello & Mazzone, 20097, is een
diagnose met de stoornis van Asperger een inclusiecriterium. Voor de studie van Cadman et al., 20152 is atypische
autisme of PDD-NOS een exclusiecriterium, voor de studie
van Zandt, Prior & Kyrios, 20068, een comorbide As I
stoornis (Tabel 5).

Artikelen

Methodologische kwaliteitsanalyse dimensieanalyse
Een laag risico op alle onderzochte domeinen van de
methodologische kwaliteitsanalyse is slechts gevonden in
de studie van Scahill et al., 20144. 75% van geïncludeerde
studies heeft een hoog risico op bias ten gevolge van
patiëntenselectie. Alle geïncludeerde studies hebben een
laag risico op bias ten gevolge van de diagnostiek van de
dimensies. (Tabel 3).

Diagnostiek
OCS
Laag
Laag
Laag
Onduidelijk
Laag

Dimensieanalyse
Bij vijf van de acht studies zijn zowel de dimensies van
repetitief gedrag bij patiënten met ASS als de dimensies
van obsessief compulsief gedrag bij patiënten met (ASS en)
OCS onderzocht1,2,6,8.

Studie- en patiëntkarakteristieken
Alleen de studie van Cadman et al., 20152, heeft voor
de diagnostiek van de dimensies van repetitief gedrag
gebruik gemaakt van een andere diagnostische methode
dan de (C)Y-BOCS. Resultaten van deze dimensieanalyse
zijn niet opgenomen in Tabel 6, de resultaten worden
echter wel beschreven (Tabel 4).

De studie van Cadman et al., 20152 heeft de dimensies
van repetitief /obsessief compulsief gedrag niet alleen bij
een subgroep mensen met ASS en een subgroep mensen
met OCS, maar ook bij een subgroep mensen met zowel
ASS als OCS vergeleken. Deze studie heeft de dimensies
van obsessies en compulsies gescoord door middel van de
OCI-R, waardoor de resultaten niet goed vergeleken kunnen worden met de resultaten van de overige geïncludeerde studies. Uit de resultaten van deze studie blijkt dat in
de subgroep mensen met zowel ASS als OCS het obsessief
compulsief gedrag percentueel het meest betrekking heeft
op de dimensies ‘Verzamelen’, ‘Controleren’, ‘Ordenen’
en ‘Neutraliseren’. De dimensie met betrekking tot ‘Wassen’ komt percentueel het meest voor in de OCS-groep,
gevolgd door de ASS+OCS-groep.

Resultaten van de CY-BOCS zijn in één geïncludeerde studie
(Bejerot et al., 2014)3 weergegeven in zestien vragen.
De dimensies uit Tabel 2 zijn uit deze vragen geëxtraheerd.
Per studie verschilt het aantal geïncludeerde patiënten met
ASS van 18 tot 272, het aantal geïncludeerde patiënten
met OCS verschilt van 17 tot 94, de gemiddelde leeftijd
ligt bij de onderzoekspopulatie met ASS respectievelijk
OCS tussen de 8 en 30 respectievelijk 12 en 37 jaar. Van
de onderzoekspopulatie met ASS en OCS is 63% tot 89%
respectievelijk 47% tot 87% van het mannelijk geslacht.
De studie van Spiker, Lin, Van Dyke & Wood, 20116 heeft
slechts patiënten met hoog functionerende ASS en een
Tabel 4 – Studiekarakteristieken en diagnostiek geïncludeerde studies
Jaar
2015
2014

Land
Engeland
Zweden

P/Ra
P
P

2014
2011
2011

USA
USA
USA

2009
2006
2005

Italie
Australië
Engeland

Diagnostiek OCS
Mini en/of ICD-10
DSM-III-R, DSM-IV,
of SCID-I
-

Diagnostiek Dimensies
OCI-R
(C)Y-BOCS

P
P
P

Diagnostiek ASS
Mini en/of ICD-10
DSM-III-R, DSM-IV,
of SCID-I
ADI-R
ADI-R
ADI-R en ADOS

P
P
P

ADI-R, ADOS, ASDI
DSM-IV
ICD-10

K-SADS-PL
DSM-IV
ICD-10 of DSM-IV

CY-BOCS
CY-BOCS en RBQ
Y-BOCS en Y-BOCS-SC

CY-BOCS-ASD
Y-BOCS
CY-BOCS
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Studie
Cadman et al.,2015
Bejerot et al., 2014
Scahill et al., 2014
Anagnostou et al.,2011
Spiker, Lin, Van Dyke & Wood, 2011
Ruta, Mugno, D’Arrigo,
Vitiello & Mazzone, 2009
Zandt, Prior & Kyrios, 2006
Russel, Mataix-Cols,
Anson & Murphy, 2005

Artikelen

Obsessies met betrekking tot agressie, contaminatie,
seksualiteit, religie en somatiek komen in deze Systematic
Review percentueel meer voor bij de onderzoekspopulatie
met OCS dan bij die met ASS (Tabel 6). In de studie van
Ruta, Mugno, D’Arrigo, Vitiello & Mazzone, 20097, komen
obsessies met betrekking tot herhalen en verzamelen meer
voor in de onderzoekspopulatie met ASS, in de studie van
Zandt, Prior & Kyrios, 20068, geldt dit voor compulsies
waarbij anderen betrokken zijn bij de rituelen (Tabel 6).
In de studie van Bejerot et al.,20143, en Russel, MataixCols, Anson & Murphy, 20051, komen alle onderzochte
obsessies en compulsies meer voor in de onderzoekspopulatie met OCS, waarbij de percentages zeer uiteen
lopen. Hoge percentages in zowel de onderzoekspopulatie
met ASS als met OCS worden gevonden bij de studie van
Russel, Mataix-Cols, Anson & Murphy, 20051 (Tabel 6);
dit kan verklaard worden doordat 25% van de onderzoekspopulatie met ASS comorbide OCS heeft (Tabel 5).
Gegevens over de onderverdeling in subtypen ASS en het
IQ zijn voor de studie van Bejerot et al., 20143 niet bekend
en voor drie van de zes onderzochten domeinen van de
methodologische kwaliteitsanalyse heeft deze studie een
hoog risico op bias (Tabel 3).

Voorzichtigheid is geboden bij het trekken van conclusies
op basis van deze resultaten ten gevolge van de lage
significantie: slechts de studies van Cadman et al., 20152
en Zandt, Prior & Kyrios, 20068 hebben voor alle dimensies een p-waarde onder de 5%. Een beperking die de
resultaten van de studie van Cadman et al., 20152 echter
enigszins kan vertekenen is het feit dat de OCS-groep niet
is gecontroleerd op comorbiditeit van ASS.
Andere resultaten met betrekking tot de dimensieanalyse
worden gegeven in Tabel 7, deze resultaten zijn gebaseerd
op Tabel 6.

Beperkingen en aanbevelingen
Er zijn enkele beperkingen van deze Systematic Review die
genoemd moeten worden, toch kunnen op basis van de
resultaten van deze Systematic Review wel enkele zowel
klinische als wetenschappelijke aanbevelingen gedaan
worden. Vanuit therapeutisch perspectief is het noodzakelijk dat clinici de mogelijkheid van obsessief-compulsieve
symptomen bij patiënten met ASS overwegen, in plaats
van deze symptomen direct te classificeren als repetitief
gedrag horend bij ASS. Het is van belang vragenlijsten te

Tabel 5 – Studiekarakteristieken en patiëntenselectie geïncludeerde studies
N
ASS - OCS
171/
54a

Gmd. Lfd
(spreid.)
ASS - OCS
28/31a

M%
ASS - OCS
89%/
81%a

Bejerot et al., 2014

82 - 94

Scahill et al., 2014

272

30 (18-59)
– 35 (18-82)
8

63% 39%
84%

Anagnostou et al., 2011

181

8 (2-18)

83%

Spiker, Lin, Van Dyke &
Wood, 2011
Ruta, Mugno, D’Arrigo,
Vitiello & Mazzone,
2009
Zandt, Prior & Kyrios,
2006

68

9 (7-13)

75%

18 - 20

11 (8-14) 12 (8-15)

89% 80%

19 - 17

11 - 12

84% –
47%

Russel, Mataix-Cols,
Anson & Murphy, 2005

40 - 45

28 – 37

85% 87%

Studie
Cadman et al., 2015
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Patiëntenselectie bijzondere in- of exclusiecriteria
ASS ( n = 171) : the Adult Autism (Behavioral Genetics) Service,
een specialistische kliniek in zuid Londen die ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen diganosticeerd
ASS + OCS ( n = 54) : deelnemers aan the Autism Imaging
Multicentre Study – inclusie: stoornis van Asperger of HFASSb,
exclusie: atypische autisme of PDD-NOSb
Psychiatrische patiënten gebruikmakend van verschillende
klinische en niet klinische voorzieningen in Zweden
Deelnemers aan gerandomiseerde onderzoeken, opgezet door
RUPP Autism Network
Patiënten met autisme uit families waarin autisme meer
voorkomt, en die genetische analyse hebben laten uitvoeren
Deelnemers aan een onderzoek naar behandeling van ASS, allen
HFASSb met een comorbide angststoornis
Kinderen en adolescenten geëvalueerd door een neuropsychiater
in het University Hospital van Catania (Italy) in de periode tussen
october 2006 en september 2007 – allen stoornis van Asperger
Kinderen gediagnosticeerd met ASS (n=15) of OCS (n=7) in het
Royal Children’s Hospital, kinderen gediagnosticeerd met OCS
door privaat psychiaters of psychologen (n=8), en kinderen
gediagnosticeerd met ASS (n=4) of OCS (n= 2) reagerend op
advertenties in kranten over dit onderzoek – exclusie comorbide
As I stoornissen
ASS: mensen die zijn doorverwezen naar specialistische voorzieningen betreffende autisme van het Maudsley Hospital in
London. Patiënten met OCS zijn verworven via een specialistische kliniek in west Londen – De groep patiënten met ASS bevat
ook een gedeelte (25%) met comorbide OCS! Exclusie IQ < 70

Leeftijd en percentages afgerond op hele getallen
a
ASS/ASS+OCS
b
Afkortingen: Hoog functionerende ASS (HFASS), pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven (PDD-NOS)

Tabel 6 – Dimensieanalyse repetitief / obsessief compulsief gedrag
DIMENSIE (C)Y- STUDIE
BOCS
Bejerot et al.,
2014

Schoonmaken
Controleren
Herhalen
Tellen
Verzamelen
Ordenen
Rituelen m.b.t.
anderen
Schade toebrengen
Wassen

Anagnostou
et al., 2011

ASS - OCS
26% 52%
2% 18%
24%
10% 16%

9%
24%
3%
7%
1%

Spiker, Lin,
Van Dyke &
Wood, 2011

Ruta, Mugno,
D’Arrigo,
Vitiello &
Mazzone,
2009

Zandt, Prior &
Kyrios, 2006

ASS - OCS
25%
42%

ASS - OCS
5% 45%
27% 70%
0% 15%
44% 30%
11%25%b

ASS - OCS
17%82%b
38%52%b
0% 12%b
5% 18%b
44%48%b

ASS - OCS

22% 35%
12%20%b
ASS - OCS

25%42%b
0% 42%b
ASS - OCS

25%
21%
30%

44% 65%
17% 65%
56% 55%
16%24%b
28% 10%
56% 40%
11% 35%

37%62%b
15%68%b
0% 68%b
21%32%b
47%43%b
38%33%b

30%

5%
2%
ASS - OCS
24% 62%
18% 46%
21% 28%
20% 46%

10% 18%
12% 47%

5%
4%a
26%a
8%
28%a
18%a
20%
8%

15%
20%
7%
15%
33%
21%
15%
12%

Russel,
Mataix-Cols,
Anson &
Murphy,
2005
50% 64%
60% 69%
34% 36%
43% 51%
30% 33%
55% 60%
15% 53%

55% 67%
60% 82%
43% 69%
10% 24%
30% 42%
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Obsessies
Agressie
Contaminatie
Seksualiteit
Verzamelen
Religie
Symmetie
Somatiek
Magie
Obsessies

Scahill et al.,
2014

15%50%b

Percentages afgerond op hele getallen
Percentages in de lichtgrijze kolommen: ASS respectievelijk OCS
a
Er is het gemiddelde genomen van de subtypen die in betreffende studie onder deze dimensie geschaard zijn
b
De percentages zijn afgelezen uit grafieken in betreffende studie

ontwikkelen die de onderscheidende aspecten van OCS
bij mensen met ASS anders classificeren dan symptomen
die voorkomen in het geval van ASS zonder comorbide
OCS. Op dit moment is er nog grote heterogeniteit in de
diagnostische methoden van OCS in verschillende studies.
Onderzoek naar de verschillende dimensies van repetitief / obsessief compulsief gedrag bij mensen met ASS
respectievelijk OCS met als doel het gemakkelijker maken
de diagnose comorbide OCS bij een individu met ASS te
stellen, vereist echter significant onderzoek waarbij slechts
één valide diagnosticum voor het classificeren van gedragsdimensies gehanteerd wordt. Naast het ontwikkelen
van nieuwe diagnostische instrumenten is onderzoek naar
validiteit en betrouwbaarheid van bestaande diagnostiek
voor het stellen van de diagnose OCS bij een patiënt met
ASS van belang.

Agressieve obsessies komt bij minimaal 45% van de onderzoekspopulatie met OCS voor (n=82) in vergelijking met maximaal 25% in
de onderzoekspopulatie met ASS (n=249)
Somatische obsessies komt in de onderzoekspopulatie met OCS
(n=82) voor tussen de 35% en 53%, in de onderzoekspopulatie met
ASS (n=258) tussen de 5% en 25%
Magische obsessies komt in de onderzoekspopulatie met OCS
(n=37) voor tussen de 20% en 42%, in de onderzoekspopulatie met
ASS (n=218) tussen de 0% en 12%
Tel-compulsies komt in de onderzoekspopulatie met OCS (n=82)
voor tussen de 24% en 68%, in de onderzoekspopulatie met ASS
(n=535) tussen de 0% en de 16%
Was-compulsies komt in de onderzoekspopulatie met OCS (n=111)
voor tussen de 47% en 50%, in de onderzoekspopulatie net ASS
(n=554) tussen de 8% en 15%

Wanneer er sprake is van ASS kan het echter zo zijn, zeker
als betreffend individu daarbij een verstandelijke beperking
heeft, dat de (angst)symptomen verminderd gerapporteerd
worden21,22 ten gevolge van het ontbreken van voldoende
inzicht of emotionele verbale capaciteiten om
internaliserende symptomen accuraat te rapporteren22.
Om de validiteit van gebruikte diagnostische methode
te beoordelen zullen de zelfgerapporteerde symptomen
vergeleken moeten worden met gestructureerde
professionele rapportage.2
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In slechts een tweetal geïncludeerde studies4,7 is een
diagnostische methode gebruikt die speciaal ontwikkeld of
aangepast is voor mensen met ASS (Tabel 4). Onderzoek
heeft de betrouwbaarheid en validiteit van deze diagnostische methoden nog niet vastgesteld, wat hieraan verbonden
conclusies in perspectief plaatst.21 De studie van Cadman
et al., 20152, heeft bijvoorbeeld gebruik gemaakt van
zelfrapportage voor het beoordelen van dimensies van het
repetitieve gedrag bij de onderzoekspopulatie met ASS.

Tabel 7 – Resultaten met betrekking tot de dimensieanalyse
repetitief / obsessief compulsief gedrag

In de studie van Scahill et al., 20144 is voor het beoordelen
van de dimensies gebruik gemaakt van de CY-BOCS-ASD
(Tabel 4). In navolging van McDougle et al., 199523, heeft
Scahill geprobeerd beschikbare meetschalen voor de ernst
van OCS zoals de Children’s Yale-Brown Obsessive
Compulsive Scale (CY-BOCS) aan te passen voor het
gebruik bij kinderen met ASS24, wat geleid heeft tot
de CY-BOCS-PDD en de CY-BOCS-ASD. Scores van de
CY-BOCS-PDD komen slecht overeen met het domein
repetitief gedrag van de ADI-R, en de CY-BOCS-PDD
maakt geen onderscheid tussen repetitief en onaangepast
(‘maladaptive’) gedrag16. Over de validiteit van de
CY-BOCS-ASD is geen literatuur gevonden.

Artikelen

De grote heterogeniteit in onderzoekspopulaties of het
ontbreken van gegevens betreffende populatieselectie,
gemiddelde leeftijd, diagnostische instrumenten, verdeling
in subtypen ASS en IQ, maakt het moeilijk generaliseerbare uitspraken over de resultaten van deze Systematic
Review te doen. Ook is niet van iedere studie bekend
welk gedeelte van de onderzoekspopulatie psychoactieve
medicatie gebruikt, waardoor obsessief compulsieve
symptomen onderdrukt kunnen worden. In toekomstig
onderzoek moet dit worden meegenomen.
Ten slotte doet de lage significantie van de dimensies
repetitief respectievelijk obsessief compulsief gedrag bij
individuen met ASS en OCS af aan het kunnen trekken
van conclusies op basis van de resultaten van deze
Systematic Review.
Conclusie
Wat zijn de dimensies van repetitief respectievelijk
obsessief compulsief gedrag waardoor de overlap in
klinische symptomen verklaard kan worden? Door het
beantwoorden van deze onderzoeksvraag is getracht
handvatten te bieden voor correcte diagnostiek.
Onderscheid tussen strikt en repetitief gedrag en obsessies
en compulsies als kernsymptoom van respectievelijk ASS
en OCS is lastig, het stellen van de diagnose comorbide
OCS bij een individu met ASS houdt echter belangrijke
klinische consequenties in met als gevolg het kunnen
bevorderen van de kwaliteit van leven.
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Uit de resultaten van deze Systematic Review blijkt dat
vooral het vertonen van compulsies met betrekking tot
‘wassen’ bij een patiënt met ASS een implicatie is voor
verdere diagnostiek naar een eventuele diagnose met
comorbide OCS. Een valide en betrouwbaar diagnosticum
voor het stellen van de diagnose comorbide OCS bij een
patiënt met ASS ontbreekt echter en toekomstig
onderzoek hiernaar is noodzakelijk.

Disclaimer
Dit is een ingekorte, bewerkte versie van de bachelorscriptie
o.b.v. Prof. Dr. E.M. Derks (Psychiatrie AMC/De Bascule):
‘De comorbiditeit van Autismespectrumstoornissen en
Obsessief Compulsieve Stoornis, en de dimensies in
repetitief respectievelijk obsessief compulsief gedrag
die de overlap in klinische symptomen tussen beide
stoornissen verklaren: een Systematic Review’. Neem
voor het gehele onderzoek graag contact met mij op.

Referenties
1

	Russel A, Mataix-Cols D, Anson M & Murphy D. Obsessions and compulsions in Asperger syndrome and high-functioning autism. The British
Journal Of Psychiatry, 2005: 186(6); 525-528.

2

	Cadman T, Spain D, Johnston P, Russell A, Mataix-Cols D, Craig M, et al.
Obsessive-Compulsive Disorder in Adults with High-Functioning Autism
Spectrum Disorder: What Does Self-Report with the OCI-R Tell Us?.
Autism Research, 2015: 8(5); 477-485.

3

	Bejerot S, Edman G, Anckarsäter H, Berglund G, Gillberg C, Hofvander
B, et al. The Brief Obsessive–Compulsive Scale (BOCS): A self-report scale
for OCD and obsessive–compulsive related disorders. Nordic Journal Of
Psychiatry, 2014: 68(8); 9-559.

4

	Scahill L, Dimitropoulos A, McDougle C, Aman M, Feurer I, McCracken
J, et al. Children’s Yale–Brown Obsessive Compulsive Scale in Autism
Spectrum Disorder: Component Structure and Correlates of Symptom
Checklist. Journal Of The American Academy Of Child & Adolescent
Psychiatry, 2014:53(1); 97-107.e1.

5

	Anagnostou E, Chaplin W, Watner D, Silverman J, Smith C, Zagursky K,
et al. Factor Analysis of Repetitive Behaviors in Autism as Measured by
the Y-BOCS. JNP, 2011:23(3); 332-339.

6

	Spiker M, Lin C, Van Dyke M, & Wood J. Restricted interests and anxiety
in children with autism. Autism, 2011:16(3); 306-320.

7

	Ruta L, Mugno D, D’Arrigo V, Vitiello B, & Mazzone L. Obsessive–
compulsive traits in children and adolescents with Asperger syndrome.
European Child & Adolescent Psychiatry, 2009:19(1); 17-24.

8

	Zandt F, Prior M, & Kyrios, M. Repetitive Behaviour in Children with High
Functioning Autism and Obsessive Compulsive Disorder. J Autism Dev
Disord, 2006:37(2); 251-259.

9

	Jones G. Autistic spectrum disorder: diagnostic difficulties. Prostaglandins, Leukotrienes And Essential Fatty Acids (PLEFA), 2000:63(1-2);
33-36.

10

	Faras H, Al Ateeqi N, & Tidmarsh L. Autism spectrum disorders. Annals
Of Saudi Medicine, 2010:30(4); 295.

11

	Levy S, Mandell D, & Schultz R. Autism. The Lancet, 2009:374(9701);
1627-1638.

12

	Ritvo E, Jorde L, Mason-Brothers A, Freeman B, Pingree C, Jones M,
McMahon W, Petersen P, Jenson W, & Mo A. The UCLA-University of
Utah epidemiologic survey of autism: recurrence risk estimates and genetic
counseling. American Journal Of Psychiatry, 1989:146(8); 1032-1036.

13

	Matson J, & Nebel-Schwalm M. Comorbid psychopathology with autism
spectrum disorder in children: An overview. Research In Developmental
Disabilities, 2007:28(4); 341-352.

14

	Paula-Pérez I. Differential diagnosis between obsessive compulsive
disorder and restrictive and repetitive behavioural patterns, activities and
interests in autism spectrum disorders. Revista De Psiquiatría Y Salud
Mental (English Edition), 2013: 6(4); 178-186.

15

	Hengeveld M, & Balkom A. Leerboek psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom; 2005

16

	Chasson G, Timpano K, Greenberg J, Shaw A, Singer T, & Wilhelm
S. Shared social competence impairment: Another link between the
obsessive-compulsive and autism spectrums?.Clinical Psychology Review,
2011:31(4); 653-662.

17

	King R, Leonard H, & March J. Practice Parameters for the Assessment
and Treatment of Children and Adolescents With Obsessive-Compulsive
Disorder. Journal Of The American Academy Of Child & Adolescent
Psychiatry, 1998:37(10); 27S-45S.

18

22

19

23

20

24

	King R, & Scahill L. The assessment and coordination of treatment of
children and adolescents with OCD. Child and Adolescent Clinics of
North America, 1999:8(3); 577–597.
	Weidle B. Children and Adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder:
Comorbidity and Quality of Life (1st ed.). Trondheim 2015. Beschikbaar via:
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/318968/PhD_Weidle_Bernhard.pdf
Geraadpleegd 2015 november 22.
	Wu M, McGuire J, Arnold E, Lewin A, Murphy T, & Storch E. Psychometric
Properties of the Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale
in Youth with Autism Spectrum Disorders and Obsessive–Compulsive
Symptoms. Child Psychiatry Hum Dev, 2013:45(2); 201-211.

	Russell E, Sofronoff K, Russell E, & Sofronoff K. Anxiety and social
worries in children with Asperger syndrome. Aust NZ J Psychiatry,
2005:39(7); 633-638.
	McDougle C, Kresch L, Goodman W, Naylor S, Volkmar F, Cohen D, &
Price L. A case-controlled study of repetitive thoughts and behavior in
adults with autistic disorder and obsessive-compulsive disorder. American
Journal Of Psychiatry, 1995:152(5); 772-777.
	Schahill L, McDougle, C, Williams S, Dimitropoulos A, Aman M, & McCracken J, et al. Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale Modified for Pervasive Developmental Disorders. Journal Of The American
Academy Of Child & Adolescent Psychiatry, 2006:45(9); 1114-1123.

21

	Steensel F van, Bögels S, & Perrin S. Anxiety Disorders in Children and
Adolescents with Autistic Spectrum Disorders: A Meta-Analysis. Clinical
Child And Family Psychology Review, 2011:14(3); 302-317.

S.A.M. de Crom
sophie_decrom@hotmail.com.

Kenmerken en het natuurlijk
beloop bij 101 mensen met het
Pitt-Hopkins syndroom

Artikelen

Nederlandse bewerking

Channa F. de Winter, Melanie Baas, Emilia K. Bijlsma, John van Heukelingen, Sue Routledge, Raoul C.M. Hennekam
Dit is een Nederlandse bewerking van het artikel ‘Phenotype and natural history in 101 individuals with Pitt-Hopkins syndrome
through an internet questionnaire system’. Gepubliceerd in: ‘Orphanet Journal of Rare Diseases (2016):11:37’1
Link naar het volledige (Engelstalige) artikel: http://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-016-0422-2

Samenvatting
Achtergrond:
Het Pitt Hopkins syndroom (PTHS) is een zeldzaam
syndroom, dat meestal veroorzaakt wordt door een
mutatie in het TCF4 gen (Transcriptie Factor 4). Om meer
informatie te verzamelen over (zeer) zeldzame syndromen
hebben we een internet database gemaakt die Waihonapedia genoemd wordt (samenvoeging van ‘Waihona’ -wat
schat betekent in het Hawaïaans- en ‘encyclopedie’).

Resultaten:
In dit artikel worden de resultaten van de eerste uitgebreide
vragenlijsten besproken. Ouders van 101 kinderen en volwassenen met PTHS hebben deze ingevuld. Het ging om de
vroege ontwikkeling, de fysieke gezondheid, het cognitief
functioneren en het gedrag. Er werd uitgebreide informatie
over epilepsie en de ademhaling verkregen.
Van 47 deelnemers waren er naast vragenlijsten ook foto’s
beschikbaar waardoor de 2 classificatiesystemen vergeleken
konden worden, maar geen van beiden voldeden goed.
Conclusie:
Het is uniek om van zo’n grote groep deelnemers met
PTHS zoveel informatie te kunnen verzamelen. Het geeft
een goed beeld van de kenmerken van PTHS en de
bijkomende problematiek, hetgeen nog verder uitgebreid
zal worden als ook de vervolg vragenlijsten worden
afgenomen. Dit geeft veel informatie voor zowel de zorg
als het onderzoek voor mensen met PTHS.
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Methode:
De Waihonapedia werd gemaakt door artsen, gedragswetenschappers en patiëntenverenigingen. De eerste
keer wordt de deelnemers gevraagd een zeer uitgebreide
vragenlijst in te vullen, hetgeen een cross-sectioneel beeld
geeft over de achtergrond en de huidige situatie van de
deelnemers. In de follow-up zullen er periodiek korte
vragenlijsten worden afgenomen over gezondheid en
gedrag, zodat het beloop van de aandoening duidelijk
wordt.Omdat het een internet database is, is het erg
belangrijk dat er een goede databeveiliging is en dat de
privacy geborgd wordt. Doordat het een geautomatiseerd
proces is, worden de kosten van het onderzoek laag
gehouden en menselijke fouten door overnemen van data

geminimaliseerd. Daarnaast hebben we de gegevens
gebruikt om twee classificatielijsten (bedoeld om de
diagnose PTHS te stellen) met elkaar te vergelijken.

Inleiding

Artikelen

Het Pitt Hopkins Syndroom (PTHS) is een zeldzame
aandoening die voor het eerst beschreven is in 1978.2
Destijds waren er twee personen met dit syndroom, die
geen familie van elkaar waren. Ze hadden een verstandelijke beperking, een bijzonder ademhalingspatroon en
specifieke gelaatskenmerken, zoals diepliggende ogen,
een brede neusbrug en een brede mond met een tent
vormige bovenlip.3-7 Er zijn geen betrouwbare prevalentiecijfers bekend van PTHS, maar momenteel zou het zeker
ondergediagnosticeerd kunnen zijn, omdat het nog niet
bij veel zorgverleners bekend is. Differentiaal diagnostisch
kan worden gedacht aan Rett syndroom, Angelman syndroom en Mowat-Wilson syndroom. PTHS wordt geregeld
gediagnostiseerd bij mensen met kenmerken van Rett
syndroom, waarbij toch geen veranderingen in het gen
voor Rett syndroom gevonden worden.
PTHS wordt voornamelijk veroorzaakt door verschillende
mutaties in TCF4 (TranscriptieFactor 4), op chromosoom
18q21.4,8-10 Dit gen speelt een rol bij de embryonale
ontwikkeling van onder andere het zenuwstelsel, ogen
en geslachtsorganen, wat verklaart waarom mensen met
PTHS een verstandelijke beperking en epilepsie kunnen
hebben.11 Maar ook oogaandoeningen (strabisme,
myopie en astigmatisme), obstipatie, gastro-oesofageale
reflux, scoliose, ataxie, hypotonie, cryptorchisme en
andere afwijkingen van de geslachtsdelen komen
voor.4,5,11,12
De rapportages over recidiverende infecties zijn wat
tegenstrijdig.4,13 Op basis van cross-sectionele samples zijn
er twee verschillende diagnostische classificatiesystemen
(checklists mb.t. uiterlijke kenmerken, gezondheid en
ontwikkeling) gemaakt, om te bepalen bij wie er genetische
diagnostiek zou moeten worden ingezet naar PTHS en om
een klinische diagnose te ondersteunen.4,14
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Tot nu toe was er geen wetenschappelijke informatie over
grotere groepen van mensen met PTHS en het beloop
van de aandoening gedurende het leven. Dat komt vooral
doordat het een zeldzaam syndroom is, waardoor er
in ieder land maar een beperkt aantal mensen met het
syndroom bekend is. Wereldwijd is ook maar een beperkt
aantal artsen en onderzoekers met het syndroom bezig.
De verwanten zijn eigenlijk de experts op het gebied van
hun familielid met het syndroom. Zij zijn de continue
factor in het leven van hun familielid met PTHS en weten
het meest over zijn of haar ontwikkeling, gedrag en
gezondheid. Dat maakt internationale samenwerking
tussen artsen, onderzoekers en families noodzakelijk.
De patiëntenverenigingen kunnen een belangrijke rol
spelen binnen deze samenwerking. Het verzamelen van
informatie over PTHS is een gezamenlijk doel.15

Recent zijn we gestart met het opzetten van internetdatabases om informatie te verzamelen over verschillende zeldzame aandoeningen. Deze internet databases noemen we
Waihonapedia, omdat ze een schat van informatie zullen
opleveren. Voorwaarden voor een betrouwbare Waihonapedia zijn: er is een zekere diagnose van het syndroom
gesteld d.m.v. biochemische, metabole of genetische
diagnostiek, een veilige database en een goed geborgde
privacy. Dit laatste is in het bijzonder van belang, omdat
mensen met een zeer zeldzame aandoening gemakkelijk
te herkennen zijn op basis van leeftijd, geslacht en land
van herkomst in combinatie met het syndroom. Dat betekent
dat veilig dataverkeer extra belangrijk is.15
In dit artikel beschrijven we de uitkomsten van de eerste
uitgebreide vragenlijst in de Waihonapedia. Dit omvat
gegevens over de ontwikkeling, fysieke gezondheid en het
cognitief functioneren van de eerste 101 deelnemers met
PTHS. Verder hebben we gezocht naar mogelijke genotypefenotype correlaties en laten we de uitkomsten zien van de
evaluatie van de twee diagnostische classificatiesystemen.

Methode
De studie is goedgekeurd door de medisch ethische
toetsingscommissie van het Academisch Medisch Centrum
Amsterdam en voldoet aan de Verklaring van Helsinki.16
De deelnemers werden benaderd via de Nederlandse
Stichting Pitt-Hopkins Syndroom en de internationale
Pitt-Hopkins belangenvereniging. De belangenverenigingen
hebben de studie aangekondigd (bijvoorbeeld in de
nieuwsbrief en op de website), waardoor deelnemers ons
benaderden om mee te doen. Ook zijn mogelijke deelnemers benaderd via de verenigingen. Als mensen zich
aanmeldden kregen zij een email met informatie en een
link naar de vragenlijst.
De vragenlijst is samengesteld door twee ouders van
kinderen met PTHS, een psycholoog en een kinderartsklinisch geneticus. Het is grotendeels gebaseerd op wat
er in de literatuur bekend was over PTHS. Daarna is de
vragenlijst op proef ingevuld door vijf families, om te
kijken of deze helder en bruikbaar was. De opmerkingen
van deze vijf families zijn verwerkt in de definitieve
vragenlijst. Deze bestond uiteindelijk uit 146 vragen over
algemene informatie, de diagnose, groei en ontwikkeling,
het beloop van de aandoening, het ademhalingspatroon,
epilepsie, uiterlijke kenmerken, zintuigen en of er andere
ziektes, onderzoeken of ziekenhuisopnames zijn geweest.
De vragenlijst was beschikbaar in het Nederlands en
Engels. Families konden de hele vragenlijst in één keer
maken, maar ook de antwoorden tussentijds opslaan.
De vragenlijsten werden anoniem opgeslagen en de sleutel
werd op een veilige plek in het Academisch Medisch
Centrum in Amsterdam bewaard.

Diagnose
Bij een aantal deelnemers was er al tijdens de zwangerschap
een vermoeden dat er iets niet goed was met de baby, maar
bij het grootse gedeelte was dit het geval tijdens het eerste
levensjaar. Het moment waarop de diagnose PTHS gesteld
werd verschilde nogal. De gemiddelde leeftijd waarop de
diagnose gesteld werd was zeven jaar. Bij sommige kinderen
ging het heel snel (al bij drie weken), terwijl de oudste 20 jaar
was toen de correcte diagnose gesteld werd. De diagnose
werd meestal gesteld door een klinisch geneticus.
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Fysieke gezondheid
Groei en lengte gewicht: aan de groeicurves is te zien dat
de lengte van kinderen en jongvolwassenen met PTHS
gemiddeld tot iets onder gemiddeld voor de leeftijd is. Als
je kijkt naar het gewicht in relatie tot de lengte, dan zie je
dat de spreiding daarvan normaal is (er zijn kinderen die
gemiddeld zitten op de groeicurve, maar ook kinderen die
erboven of eronder vallen).

10

Groeicurve jongens en meisjes gewicht naar lengte
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Zwangerschap en ontwikkeling
Hoewel bij de meeste deelnemers de zwangerschap ongestoord verliep, was er bij vijf sprake van te weinig groei
in de baarmoeder en bij twee weinig bewegingen van het
kind in de baarmoeder. De meeste ouders begonnen zich
zorgen te maken omdat de ontwikkelingsmijlpalen niet
behaald werden. Andere signalen waren o.a. te weinig groei,
problemen rondom de voeding, ademhalingsproblemen,
epileptische aanvallen. Bij sommige kinderen viel direct het
uiterlijk op. Over het algemeen hadden de kinderen een
vertraagde ontwikkeling. Dit betreft zowel de motoriek
(draaien, kruipen, zitten, staan) als ook verschillende
vaardigheden (het aanleren van eten en drinken,
aankleden, spreken en zindelijkheid).

5

Artikelen

Deelnemers
Van de 139 families die uitgenodigd zijn om deel te
nemen hebben er 101 de vragenlijst ingevuld. De families
gaven aan dat het hen één tot vijf uur kostte om de
vragenlijst in te vullen. Iets meer dan de helft van de deelnemers met PTHS waren jongens/mannen. De gemiddelde
leeftijd van de deelnemers was negen jaar (allemaal tussen
de 0 en de 32 jaar op het moment dat de vragenlijst werd
ingevuld). De meeste deelnemers kwamen uit de
Verenigde Staten (36), Nederland (17) en Engeland (16),
maar er waren ook deelnemers uit diverse andere landen.
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De cross-sectionele informatie in dit artikel is afkomstig uit
de eerste ronde vragenlijsten. Voor het beoordelen van de
betrouwbaarheid van deze classificatiesystemen waren door
47 deelnemers foto’s beschikbaar gesteld. Deze zijn door
twee klinisch genetici onafhankelijk van elkaar beoordeeld
in combinatie met de informatie uit de vragenlijsten.

Artikelen

Epilepsie: 32% van de deelnemers had epilepsie. Een kwart
van hen werd aanvalsvrij bij een gemiddelde leeftijd van
6½ jaar. De meesten hadden een type epilepsie waarbij er
onwillekeurige spierbewegingen, grote aanvallen (tonischclonische aanvallen) en absences waren. Maar er waren ook
kinderen met alleen maar absences. Vaak werd de epilepsie
erger op momenten dat het kind ook koorts had. Ook werden er bij sommige kinderen periodes van snel ademhalen
of juist ademstops gezien vlak voor een epileptische aanval.
De meeste deelnemers gebruikten anti-epileptica. Er werden diverse middelen gebruikt, waarbij er niet een duidelijk
meer effect had dan de andere. Vaak lukte het wel om de
aanvallen te onderdrukken. Bij beeldvormend onderzoek
werd er in vier gevallen een klein of afwezig corpus callosum gezien, twee keer een arachnoïdale cyste, waarvan er
één een hydrocephalus veroorzaakte en een hydrocephalus
waarvoor shunting nodig was.
Ademhaling: 38% van de deelnemers had een bijzonder
ademhalingspatroon. Meestal nam dit toe met de leeftijd,
maar bij drie kinderen verdwenen de ademhalingsproblemen (op een gemiddelde leeftijd van 4½ jaar). Meestal
begon het kind met snel of onregelmatig ademhalen,
gevolgd door het inhouden van de adem. Dit kon leiden
tot een gezwollen buik bij vaak te snel ademen, of blauw
worden en soms flauwvallen bij het inhouden van de
ademhaling. Bij sommige kinderen was er duidelijk sprake
van stress voorafgaande aan de hyperventilatie, maar bij
anderen was er geen aanwijsbare oorzaak.
Maagdarm klachten: Veel deelnemers (81%) hadden last
van obstipatie. Ook maagzuurbranden was een veel voorkomende klacht (34%). Hoewel lang niet alle deelnemers
hun mond vaak open hielden, hadden er wel veel last van
overmatig kwijlen (81%). Ook hadden sommige deelnemers last van ulcera in de mond, waren er gefuseerde
tanden bij 3 deelnemers, en werd ook een schisis en wijd
uit elkaar staande tanden gevonden.
Infectieziekten: Sommige kinderen hadden last van vaak
terugkerende infectieziekten, zoals oorontstekingen en
longontstekingen. Slechts twee kinderen hadden een
echte afweerstoornis.
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Geslachtsorganen: Aanlegstoornissen van de genitaliën
kwamen geregeld voor. Meestal ging het dan om onderontwikkelde geslachtsorganen, maar ook aanlegstoornissen van of afwezige interne geslachtsorganen (bijv. de
baarmoeder).
Zintuigen: Er waren vaak problemen met het zien. Veel
deelnemers hadden een bril nodig, of hadden een
nystagmus of last van scheelzien. Er waren maar weinig
deelnemers met gehoorproblemen.

Gedrag
Van de deelnemers had 40% moeilijk gedrag tijdens de
voeding. Dit omvatte onder andere kokhalzen, verslikken
en niet goed kauwen. Sommige kinderen weigerden eten
of hadden een strikt ritueel rondom het eten, maar velen
werden ook omschreven als zeer goede eters.
Ook het slapen was wisselend. 18% had problemen met
inslapen en 33% problemen met doorslapen. Een aantal
kinderen had last van nare dromen. Maar veel deelnemers
werden ook weer beschreven als heel goede slapers.
Ongewone repeterende handelingen werden veelvuldig
beschreven (bij tweederde van de groep), zoals schudden
met het hoofd en bonken met het hoofd. 60% beet op
de handen, de helft knarste met de tanden en ruim 80%
klapte in de handen.
Bij psychologische onderzoeken werden ontwikkelingsleeftijden gevonden tussen de 9 en de 36 maanden.
Relatie tussen genetische mutatie en gezondheid
Er konden geen genotype fenotype correlaties aangetoond worden. Het type mutatie (TCF4 deletie, TCF4
mutatie of NRXN1 mutatie) maakte geen verschil in het
voorkomen van ademhalingsproblemen en epilepsie.
Classificatiesystemen
De twee internationale classificatiesystemen,4,14 die een
indicatie zouden moeten geven wanneer je bij iemand zou
moeten onderzoeken of hij/zij PTHS heeft, bleken geen
van beide goed aan te geven of iemand wel of niet PTHS
had: er werd volgens het classificatiesysteem vaak
aangegeven dat iemand geen PTHS zou hebben terwijl op
DNA niveau de diagnose juist wèl bewezen was
(dus vals-negatief).

Conclusie
De internet database ‘Waihonapedia’ is een effectieve
manier om informatie te verzamelen over grotere groepen
mensen met zeldzame aandoeningen wereldwijd. Het
garanderen van de privacy is erg belangrijk.
Doordat het volledig geautomatiseerd gaat werkt het efficiënt. Van de eerste groep van 101 deelnemers met PTHS
is waardevolle informatie verzameld over gezondheid,
gedrag en ontwikkeling. Het aantal deelnemers zal
worden uitgebreid, onder andere door de vragenlijst naar
verschillende talen (Frans, Duits, Italiaans, Spaans,
Portugees, Deens) te vertalen. Er zal een uitgebreide,
gevalideerde gedragsvragenlijst worden toegevoegd en er
komen herhalingsvragenlijsten, zodat ook over het beloop
van de aandoening meer bekend wordt. Dit zal moeten
gaan leiden tot betere zorg voor mensen met PTHS en
andere zeldzame syndromen.17
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Zinnig en zuinig met psychofarmaca

Een kritische evaluatie van het
psychofarmacagebruik bij mensen
met een verstandelijke beperking
en moeilijk verstaanbaar gedrag
Drs. AnnePauline (A.P.) Cohen, psychiater, drs. Evelyne (E.M.) Rosier-Kras, arts en drs. Paula (P.C.A.) van Vlokhoven, AVG.

Inleiding

In een zeldzame (kortlopende) studie werd de effectiviteit
van haloperidol, risperidon en placebo bij mensen met een
verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

met elkaar vergeleken. Dit had als uitkomst dat aan placebo
mogelijk een lichte voorkeur zou moeten worden gegeven.2
Recenter (2013) liet Gerda de Kuijper in haar onderzoek
zien dat het mogelijk is om een significant deel van het
antipsychoticagebruik in de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking terug te dringen.3 Daarbij vroeg
zij terecht aandacht voor het frequente off-label gebruik
van deze middelen en voor de schade die deze vaak op de
(middel) lange termijn veroorzaken. Een van de resultaten
van haar studie over afbouw van antipsychotica in een
pilot van 98 cliënten was een volledige afbouw van antipsychotica bij 43% van de deelnemers en een volgehouden reductie na drie maanden van 36% van de antipsychotica, zonder significante toename in probleemgedrag.
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Al in het eerste nummer van dit tijdschrift beschrijft Yvo
van Loon een nieuwe groep van medicamenten, de zogenaamde ‘anti-wanhopica’, medicijnen die je voorschrijft
‘als je geen antwoord weet op de vraag van de bewoner’.
Volgens hem maken deze zeker 15% van de voorgeschreven
medicijnen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking uit.1 We nemen aan dat het m.n. gaat om
psychofarmaca. En nog specifieker, om antipsychotica.
Wanhoop als legitimatie voor het voorschrijven van deze
niet ongevaarlijke middelen kwam en komt nog steeds
geregeld voor.

Daarbij was er een grotere groep die nog steeds antipsychotica bleven gebruiken, waarover nog onbekend is wat
de oorzaken waren.

Artikelen

Dit alles leidde al meerdere keren tot de oproep om het
off-label antipsychoticagebruik onder deze populatie
te staken, zoals o.a. in een recent editorial in de British
Medical Journal.4 Dit inspireerde Amerpoort en Sherpa om
voor hun beider instellingsterreinen intensiever dan in de
dagelijkse praktijk al gaande was te onderzoeken wat een
kritische evaluatie van het psychofarmacagebruik zou kunnen opleveren. Optimalisatie van de kwaliteit van leven voor
cliënten, het groeiende bewustzijn over schadelijke bijwerkingen van psychofarmaca en de komst van de aanstaande
Wet zorg en dwang (waar stringentere eisen worden
gesteld aan de inzet van medicatie als vrijheidsbeperking)
vormden de voornaamste argumenten voor het project.
De verwachting vooraf was dat het mogelijk moest zijn om
een reductie van 30% van het gebruik van antipsychotica,
antidepressiva en anxiolytica te bewerkstelligen.
Het off-label gebruik van deze middelen vormt een
belangrijk vraagstuk, evenals het mogelijk onbehandeld
laten van voorkomende psychiatrische aandoeningen
bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit is een
onderbelicht vraagstuk in de hedendaagse discussie
over ongewenst psychofarmacagebruik. De vraag naar
verschillen in prevalentie van psychiatrische aandoeningen
in de populatie mensen met een verstandelijke beperking
vergeleken met de algemene populatie5 blijft een lastig
probleem.6
Dit is zeker verbonden met het probleem dat psychiatrische aandoeningen als co-morbiditeit bij verstandelijke
beperking zich op andere wijze (kunnen) manifesteren
dan in de algemene populatie. Veelvuldig wordt daarmee
afwijkend gedrag beschreven als ‘challenging behaviour’,
waarbij het onduidelijk is of en hoe vaak er sprake is van
psychiatrische problematiek.7 De volgende stap is dan (te)
vaak het voorschrijven van psychofarmaca. Op dit moment
is er alleen (beperkte) evidentie dat bepaalde antipsychotica effectief zouden kunnen zijn in het behandelen van
gedragsstoornissen bij volwassenen met een verstandelijke
beperking en een Autisme Spectrum stoornis.8
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Met de toekenning van een subsidie werd begonnen met
het project ‘Zinnig en zuinig met psychofarmaca’ vanuit
het gemeenschappelijk gezondheidscentrum van beide
instellingen, waarbij de uitvoering van een kritische
evaluatie van het psychofarmacagebruik versneld werd.
Ten slotte startte begin 2016 het landelijk project ‘Het kan
beter met minder; bewust gebruik van psychofarmaca’
vanuit Vilans (Kenniscentrum langdurende zorg), om te
komen tot minder psychofarmacagebruik in de ouderen-

en de gehandicaptenzorg. Wij doen hierbij verslag van
onze ervaringen om anderen mede te inspireren.
Het project
Amerpoort en Sherpa selecteerden niet gerandomiseerd
60 cliënten, allen verstandelijk beperkt met psychofarmacagebruik langer dan een jaar, merendeels met moeilijk
verstaanbaar gedrag. Er waren geen exclusiecriteria. Ons
uitgangspunt was om zowel een aantal somatische parameters (BMI en bloeddruk) vast te leggen, als een gedragsvragenlijst af te nemen. In navolging van De Kuijper kozen
wij voor de ABC-vragenlijst (Aberrant Behavior Checklist)
in een niet-gevalideerde Nederlandse vertaling.9 Zowel bij
de start van het project als ongeveer een jaar na invoering
van eventuele aanpassingen van het psychofarmacagebruik werden deze parameters in kaart gebracht.
Maandelijks kwam de projectgroep bijeen om de
vorderingen te volgen. Tegelijkertijd werd er veel gedaan
aan bewustwording in de organisaties over de voor- en
nadelen van het psychofarmacagebruik. Zo werden voor
diverse geledingen (medici en verpleegkundigen,
managers, gedragsdeskundigen, begeleiders) presentaties
verzorgd over wat het nut kan zijn van het psychofarmacagebruik, wat de nadelen zijn en wat er gebeuren kan als
men gaat afbouwen. De boodschap die werd
uitgedragen bestond uit de volgende onderdelen:
-	veel van de voorgeschreven psychofarmaca zijn niet
zozeer in staat om moeilijk verstaanbaar gedrag te
behandelen maar onderdrukken het;
-	psychofarmaca kunnen waardevolle medicamenten zijn
in de behandeling van psychiatrische aandoeningen,
ook bij mensen met een verstandelijke beperking;
-	het risico op bijwerkingen bij deze medicatie is
aanzienlijk;
-	afbouw van psychofarmaca levert lang niet altijd een
verergering op van moeilijk gedrag.10 en voetnoot 3.
Een inventarisatie van het psychofarmacagebruik
Eind 2014 begon het gezondheidscentrum van Amerpoort
en Sherpa, samen met de inpandige locatie van een
apotheek, met een inventarisatie van het psychofarmacagebruik op de beide instellingsterreinen. Daarbij werd
duidelijk dat van de 650 cliënten 38,5% psychofarmaca
gebruikten.
Van deze cliënten gebruikte het merendeel (59%) alleen
antipsychotica; 3% alleen anxiolytica en 9% alleen antidepressiva. De overige 29% van de cliënten gebruikten
tegelijkertijd psychofarmaca uit meerdere groepen: 12%
een combinatie van antipsychotica en anxiolytica; 12%
antipsychotica in combinatie met antidepressiva; 3% gebruikte zowel antidepressiva als anxiolytica; 2% gebruikte
middelen uit de drie onderscheiden groepen (figuur 1).

Zie hiervoor de onderstaande grafische weergave van de
verdeling van het psychofarmaca-gebruik.

Unieke AX clienten 3%
Unieke AD clienten 9%

AP + AD
12%
29%

AX + AD
3%
AP + AX + AD
2%

Unieke AP clienten 59%

Figuur 1: Grafische weergave van de verdeling van het
psychofarmaca-gebruik.
(AP= antipsychotica, AX= anxiolytica, AD= antidepressiva)

De top 5 van gebruikte medicamenten bleek te zijn:
pipamperon (73 cliënten), risperidon (70 cliënten), oxazepam (26 cliënten), citalopram (26 cliënten) en haloperidol
(19 cliënten). Wij hebben niet systematisch de duur van
het psychofarmacagebruik in kaart kunnen brengen, maar
voor alle cliënten gold dat ze langer dan één jaar psychofarmaca gebruikten. De indruk was dat dit vaak langdurig
was zonder periodieke gestructureerde evaluatie. Ook
hebben we vaak niet kunnen traceren op grond van welke
indicatie deze middelen ooit voorgeschreven werden.

Als voorbeeld: bij gebruik van meerdere antipsychotica
werd het meest sederende middel afgebouwd. Of wanneer ouderen hoge doses benzodiazepines gebruikten
(naast eventueel een ander psychofarmacon) dan werd
gekozen om eerst deze benzodiazepine af te bouwen.
Bij vervanging van een middel uit één groep (bijvoorbeeld
antipsychotica) naar een ander middel uit diezelfde groep
werd de vergelijking van de uiteindelijke dagdosis met
de oorspronkelijke dagdosis bepaald aan de hand van de
‘defined daily dose’.11 Dit is de veronderstelde gemiddelde
dagdosis van dit middel voor de voornaamste geregistreerde indicatie bij volwassenen. Deze ‘defined daily dose’ is
bruikbaar als gestandaardiseerde wijze van vergelijking van
twee verschillende medicamenten uit dezelfde groep, maar
zegt niets over de noodzakelijke dagdosis bij een individuele cliënt die (zoals hier) niet altijd voor een geregistreerde
indicatie dit medicament voorgeschreven krijgt.
Parameters (BMI, bloeddruk en gedragsvragenlijst)
Bij de start van de inclusie van de cliënten werd door de
verantwoordelijk arts dossieranalyse (waaronder eventuele
psychiatrische problematiek) en een algemeen lichamelijk
onderzoek (met vaststelling van BMI en bloeddruk) verricht. Dit om o.a. aanwijzingen voor metabole bijwerkingen in kaart te brengen en het mogelijk positieve effect
van reductie van deze middelen (m.n. de antipsychotica)
te kunnen monitoren.12 Met de bij de cliënt betrokken
gedragsdeskundige of begeleider werd zowel het huidige
functioneren van de cliënt als het (probleem)gedrag
geïnventariseerd. Het (probleem)gedrag werd ook meer
objectief vastgelegd met behulp van de ABC-lijst (de
Aberrant Behavior Checklist). In deze lijst worden allerlei
gedragsvariabelen mogelijk samenhangend met veranderingen in psychofarmaca gebruik vastgelegd. De ABC-lijst
levert scores op van vijf subschalen van gedragsuitingen, te
weten prikkelbaarheid, lethargie, stereotypie, hyperactiviteit en inadequate spraak. De vragen werden afgenomen
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De Pilot
Uit de totale groep van cliënten die psychofarmaca gebruikten werden zoals gezegd 60 cliënten (24% van alle
cliënten met psychofarmacagebruik) niet gerandomiseerd
geïncludeerd. De grote overeenkomst tussen deze cliënten
is dat zij afhankelijk zijn van 24 uurszorg op een instellingsterrein. En het betreft m.n. cliënten die reeds bekend
waren met moeilijk verstaanbaar gedrag bij een matige
tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Een groot deel
van hen was van oudere leeftijd en/of somatisch gecompliceerd. De gemiddelde leeftijd liep uiteen van 15 tot 90
jaar, met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar. Een groot
deel van deze cliënten kwam al regelmatig aan de orde
in een bespreking waarbij artsen, gedragsdeskundige en
begeleiders, soms ook verwanten, met elkaar in gesprek
waren over hoe de beste ondersteuning en medische
zorg eruit moest zien, om deze cliënt optimaal te laten
functioneren. Daarnaast waren er grote verschillen tussen

Keuze te optimaliseren psychofarmacon
Zoals op te maken valt uit het psychofarmacagebruik
van de totale groep (zie hiervoor) gold voor 29% van de
cliënten dat zij één of meer psychofarmaca gebruikten. In
het project werd door de verantwoordelijk arts gekozen
om telkens één middel af te bouwen, dan wel te vervangen door een beter toegesneden middel. Eventuele andere
psychofarmaca uit dezelfde, dan wel een andere groep
werden gehandhaafd. Waar mogelijk werden ook andere
psychofarmaca in een later stadium gereduceerd als het
eerste middel volledig was gestaakt.
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AP + AX
12%

de cliënten qua demografische variabelen, de ernst van het
niveau van de verstandelijke beperking en de prevalentie
van comorbiditeit.

door een vaste verpleegkundige met een begeleider die de
cliënt goed kent. Na 12 maanden werden opnieuw bloeddruk en BMI vastgesteld als indicatoren van mogelijke
metabole ontregeling. Tevens werd de ABC-lijst opnieuw
ingevuld, liefst met dezelfde begeleider. Dit laatste bleek
niet altijd mogelijk. Veelal is het wel gelukt om de vragenlijst af te nemen met een begeleider die goed bekend was
met de cliënt.
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Uitkomsten van de pilot
• Psychofarmacagebruik
	Voor zestig cliënten, waarbij één cliënt is overleden in
de loop van het jaar (niet gerelateerd aan het project),
was het gebruik van psychofarmaca die als index
farmacon onder de loep werden genomen als volgt:
	Bij de start was het percentage gebruikte antipsychotica 71%; van antidepressiva 11% en anxiolytica 18%.
Na een jaar werd een totale reductie van 48% van de
in het project bestudeerde psychofarmaca bereikt.
•	Bloeddruk en BMI
	Bij de start van het project was de gemiddelde bloeddruk 126/78 mm Hg en na een jaar gemiddeld 127/75
mm Hg. Dit betekent een gemiddelde afname van 1%.
De BMI daalde van gemiddeld 24,2 kg/m2 na een jaar
tot gemiddeld 23,5 kg/m2. Dat betekent een gemiddelde reductie van 3%.
•	Gedragsvragenlijst ABC; scores per categorie
(te weten: prikkelbaarheid, lethargie, stereotypie,
hyperactiviteit en inadequate spraak).
Deze bleven gemiddeld ongeveer gelijk.
• Subjectief gerapporteerde veranderingen
	De vaak spontaan gerapporteerde ervaringen over de
invloed van de medicatiewijziging waar het het gedrag
van de cliënt betreft, waren overwegend positief, terwijl dit tevoren vaak niet verwacht werd. Integendeel,
tevoren ging men meestal uit van de verwachting van
ontregeling van het gedrag van cliënten bij wijzigingen
in het psychofarmacagebruik. Een paar voorbeelden:
“Hij lacht weer”. “I. speelt weer met haar blokken;
dat heeft zij al heel lang niet meer gedaan”. “F. kan
zichzelf weer aankleden en kan weer opdrachten
uitvoeren; zij lijkt meer te snappen”.
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Positieve effecten:

Negatieve effecten:

- toename alertheid

- v erhoogde prikkelbaarheid/

- meer energie/minder vermoeid

- meer automutilatie of agressie

spanning
- minder vervlakking, meer emotie - toename dwangmatigheden
- toename zelfstandigheid

- slechter slapen

Interpretatie van de bevindingen
In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat een resultaat
van 48% afname van de index psychofarmaca een mooi
resultaat is voor de korte duur (gemiddeld een jaar) van
dit project. Het uitgangspunt vooraf dat een reductie van
30% van het gebruik van de antipsychotica en antidepressiva en van 30-40% van de anxiolytica haalbaar moest
worden geacht in de projectgroep werd ruim behaald. Als
we kijken naar de invloed hiervan op de gedragsuitingen
van de cliënten is er een verschil tussen de uitkomsten met
de ABC gedragsvragenlijst en de subjectieve indrukken
die vergaard werden. Over het ontbreken van veranderingen in het gedrag zoals gemeten met de ABC-lijst o.i.v.
wijzigingen in het psychofarmacagebruik, kunnen we het
volgende zeggen. Gegeven het feit dat het niet gaat om
een wetenschappelijk onderzoek, maar een project bij een
aselect samengestelde groep waarbij verschillende psychofarmaca werden afgebouwd zijn de uitkomsten niet
te generaliseren. Ditzelfde geldt ook voor de subjectieve
bevindingen. Het sluit wel aan bij eerdere bevindingen,
dat het gedrag van mensen na afbouw van psychofarmacagebruik gemiddeld niet gedragsmoeilijker werd dan
voorheen. Veranderingen in BMI lijken positief en voor
wat betreft de bloeddruk zijn geconstateerde verschillen
verwaarloosbaar.
Mogelijke verklaringen voor de bevindingen
Allereerst: de groep was te klein en aselect samengesteld
om een duidelijker beeld te verkrijgen van de effecten op
het (veranderde) gedrag van de bijna met de helft
verwezenlijkte reductie van het psychofarmacagebruik.
Vervolgens is het niet altijd gelukt om in een jaar looptijd
van het project de reductie van het index psychofarmacongebruik naar nul af te bouwen, dan wel werden er meerdere psychofarmaca gebruikt waarvan het gelukt is er één
of twee aan te pakken. Dit maakt het mogelijk dat het
nog voortgaande psychofarmacagebruik de uitkomsten op
zowel gedrag als op BMI en bloeddruk vertroebelt.
Ten derde is de afname van de ABC-lijst mogelijk niet
optimaal betrouwbaar verlopen doordat het niet altijd
is gelukt de afname bij het begin en na een jaar door
dezelfde mensen te laten verlopen. Tevens speelt mogelijk
het eventueel voortgaande (overige) psychofarmacagebruik een rol in de resultaten.
Ten slotte is alleen de verandering van het psychofarmacagebruik als variabele in kaart gebracht, terwijl meerdere
variabelen een rol spelen in het welbevinden van deze
groep mensen met een verstandelijke beperking. De grote
mate van contextafhankelijkheid van het gedrag maakt
dat allerlei veranderingen invloed hebben op het gedrag
van deze groep. We noemen er enkele: wijzigingen van
medewerkers die de cliënt goed kunnen ‘lezen’, veranderingen van leefgroep, ontregeling van vaste dagritmes

(feestdagen) en veranderingen in de familiesfeer. Dit gaat
vaak gepaard met een min of meer directe ontregeling.
Voorstelbaar is ook dat veranderingen in mogelijkheden
om min of meer lichamelijk actief te zijn en eventueel
dieetwijzigingen ook impact hebben voor wat betreft
vertoond gedrag door de cliënten en op metabole maten.

Conclusie
De slogan ‘Meer met minder’ voor het landelijk gestarte
Vilans project is een goed uitgangspunt om het gebruik
van psychofarmaca in de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking opnieuw te bezien. Daarbij is de
opdracht aan artsen om gehoor te geven aan het adagium
‘primum non nocere’. Gebruik van medicatie buiten het
geregistreerde indicatiegebied is riskant en vaak schadelijk.
Maar psychiatrische aandoeningen komen ook voor als
comorbiditeit bij verstandelijke beperking, waarbij de inzet
van psychofarmaca van waarde kan zijn. Er is nog heel wat
werk te verrichten om het gebruik ook weer te stoppen
waar mogelijk. Intensieve samenwerking tussen artsen
(AVG als (huis)artsen) en gedragsdeskundigen is noodzakelijk.
De mythe dat psychofarmaca helpen bij moeilijk verstaanbaar gedrag -ontstaan in interactie met de context- is een
hardnekkige. We hebben deze mythe zelf geschapen.
De uitdaging is deze met elkaar te ontmaskeren.
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Cultuuromslag
In de recente brief van het Ministerie van VWS van 29
maart 2016 roept de minister op tot een cultuuromslag
om het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca in de
ouderen- en gehandicaptenzorg naar nul terug te dringen.14
Men stelt ‘de route naar terugdringen dient in eerste
aanleg vooral langs de weg van bewustwording en het
werken aan een cultuuromslag bij zorgprofessionals- aanbieders en mantelzorgers plaats te vinden’. ‘Vooral op
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Enkele cliënten ontregelen versus psychiatrische
aandoeningen
Ons project heette ‘Zinnig en zuinig met psychofarmaca’.
Over het waarom van het zuinige gebruik is voldoende
duidelijk gesteld in het hieraan voorafgaande. Over het
zinnige gebruik van psychofarmaca nog enkele woorden.
Een veel voorkomend probleem bij deze groep cliënten is
dat het gebruik vaak al jaren bestaat, waarbij de oorspronkelijke indicatie niet meer te achterhalen is. Bij afbouw
kunnen dan twee zaken een rol gaan spelen:
1	Het gedrag van een cliënt kan tijdelijk ontregelen bij
afname van de dosering psychofarmaca. Rustig
bemoedigend betrokken blijven als voorschrijvend arts
i.s.m. de gedragsdeskundige speelt een positieve rol,
naast een andere begeleidingsstijl en dagprogramma
om de vrijgekomen energie -na afbouw van de
merendeels dempende medicatie- te kanaliseren.
2.	Na reductie van het psychofarmacagebruik kan zichtbaar worden dat de betreffende cliënt niet voor niets
een psychofarmacon gebruikte voor een specifieke
psychiatrische aandoening. Zo werd een cliënte na een
zuiniger voorschrift van antipsychotica -naar later bleek
voor de zoveelste keer in haar leven- opnieuw manisch.
Hoewel belastend voor cliënt, begeleiding en familie
geeft dit wel de gelegenheid om nu met de huidige
kennis van zaken een gerichte keuze voor een
medicament te maken. Zo kan er sprake zijn van
zinniger gebruik van psychofarmaca. Een dilemma
hierbij is de schaarste aan beschikbare psychiaters met
expertise op het terrein van deze doelgroep. Het stellen van een psychiatrische diagnose wordt daarnaast
bemoeilijkt door de atypische klachtenpresentatie, de
communicatieproblemen en het ontbreken van
ziekte-inzicht en lichaamsbesef.13 Scholing van AVG,
(huis)artsen en gedragsdeskundigen verantwoordelijk voor de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking kan dit deels ondervangen.

het niveau van zorgprofessionals en mantelzorgers wordt
de afweging gemaakt of er wel of geen psychofarmaca
worden voorgeschreven.’ Daarbij wordt aangegeven:
‘oneigenlijk is alle gebruik zonder gerichte medische
indicatie. Maar ook: psychofarmaca die te vaak en te lang
worden voorgeschreven’. En te langdurig gebruik, zonder
gerichte evaluatie, is een bekend probleem.
In 2010 vraagt de Inspectie voor de Gezondheidszorg in
haar rapport ‘Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen
in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende’ met
name aandacht voor dit probleem en stelt o.a. dat met
ingang van 2011 per cliënt er één maal per jaar een medicatiebeoordeling met apotheker, huisarts/AVG, begeleider,
cliënt of vertegenwoordiger dient plaats te vinden. Hoe
lastig - maar niet onmogelijk!- het is om één keer per jaar
een gerichte medicatiebeoordeling in het gremium zoals
hiervoor beschreven te doen plaats vinden wordt o.a.
beschreven in het proefschrift van Arlette Scheifes.15
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Met dank aan Achmea
Summary
Amerpoort and Sherpa carried out a project to critically evaluate the offlabel use of psychotropic drugs in people with challenging behavior. At the
start we did a search into the frequency of psychotropic drug use and what
kind of psychotropic drugs were being prescribed to these patients, all living
within residential care.
38,5% of the population received antipsychotics, antidepressants or
anxiolytic drugs, or a combination of those for more than a year.
We investigated the medical history of this non-randomized group of 60
patients and carried out a physical examination at the start. After one year
we checked BMI and blood pressure as measures of metabolic problems as
side effects and with the Aberrant Behavior Checklist we investigated signs
of behavioral change.
The results were 48% mean reduction of psychotropic drugs; mean blood
pressure reduction of 1%, and mean decrease of BMI of 3%. The results of
the ABC-checklist were indifferent.
Psychiatric problems within this population although more difficult to detect
can be treated with psychotropic drugs. The lack of psychiatrists with expertise in this field is problematic. Off-label use of drugs ought to be managed
much better in the near future within the collaboration of medical doctors
and psychologists.
Drs. AnnePauline (A.P.) Cohen, psychiater en projectleider, Amerpoort; drs.
Evelyne (E.M.) Rosier-Kras, arts, Sherpa; drs. Paula (P.C.A.) van Vlokhoven,
Arts Verstandelijk Gehandicapten, Sherpa; namens de projectgroep.

Prevalentie en risicofactoren

Metabool syndroom bij mensen
met een verstandelijke beperking
Room, B., Timmermans, O., and Roodbol, P. (2016) The prevalence and risk factors of the metabolic syndrome in
inpatients with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 60: 594–605.
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Begripsbepaling
Het metabool syndroom (MetS) omvat een cluster van
risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen en
diabetes mellitus. Onder deze risicofactoren worden gevat:
een verhoogde bloedsuiker, een verhoogde bloeddruk,
verhoogde triglyceriden, een verlaagd HDL-cholesterol en
overgewicht (met name abdominale adipositas). Momenteel bestaan er meerdere definities voor MetS. In 2009
is er door o.a. de IDF (International Diabetes Federation,
2005), AHA (American Heart Association) in samenwerking met de WHO (World Health Organisation, 1999)
getracht tot een wereldwijde definitie voor het MetS te
komen. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de
definitie zoals vastgesteld in deze consensusrichtlijn.
Doel
Met dit onderzoek wordt getracht de prevalentie van het
MetS vast te stellen bij mensen met een verstandelijke
beperking (IQ 50 – 85) en gedragsproblemen verblijvend

in een behandelinstelling in Nederland. Hiernaast wordt
gezocht naar geassocieerde factoren die de prevalentie van
het MetS zouden kunnen verklaren.
Studiemethode
Er werd een retrospectieve cohortstudie uitgevoerd
waarbij alle cliënten van twee behandellocaties werden
geïncludeerd, wanneer zij tenminste één keer een
somatische screening hadden ondergaan. De somatische
screening bestond uit laboratoriumonderzoek en
lichamelijke controles.
Op basis van de verkregen gegevens kon worden vastgesteld of er al dan niet sprake was van het MetS. Naast
deze cohortstudie werd er een patiënt controleonderzoek
uitgevoerd ten tijde van de laatste somatische screening.
Voor het verkrijgen van data voor het patiënt controleonderzoek werd er een gestructureerde vragenlijst
ingevuld door de persoonlijk begeleider van de cliënt.

Studie populatie
Opgenomen patiënten (ca. 260 cliënten) werden geïncludeerd wanneer zij tenminste één keer in de afgelopen
twee jaar een somatische screening hadden ondergaan
en er een vragenlijst was ingevuld door de persoonlijk
begeleider.

Literatuuronderzoek en overleg met de apotheker vond
plaats voor het vaststellen van farmaca die mogelijk van
invloed konden zijn op de ontwikkeling van het MetS.
Op basis hiervan werd het medicatiedossier bestudeerd
ten tijde van T0 en T1 waarbij het gebruik van atypische
antipsychotica, klassieke antipsychotica, antidepressiva
(tricyclische (TCA) en niet tricyclische (NTCA)) werd geïnventariseerd. Hiernaast werd het gebruik van bloedsuikerverlagende middelen, antihypertensiva en cholesterolremmers
in kaart gebracht. Voor de vaststelling van mogelijke
comorbiditeit ten tijde van T1 werden reeds vastgestelde
diagnosen m.b.t. diabetes mellitus, hypertensie, depressie
en schizofrenie genoteerd evenals de GAF (Global Assessment of Functioning) –score. Om de invloed van hospitalisatie vast te kunnen stellen werd tevens de datum van
opname (op één van de afdelingen binnen de instelling)
meegenomen. Naast de dossierstudie werden er vragenlijsten afgenomen. Deze vragenlijsten werden ingevuld door

Voor het bepalen van voedingsgewoontes werd gebruik
gemaakt van een meetschaal welke gezonde voedingsgewoontes inventariseert. De vragenlijst bestond uit acht items.
De mate van lichaamsbeweging werd bevraagd door
middel van de gevalideerde SQUASH (Short Questionnaire
to Assess Health-enhancing physical activity) vragenlijst.
Deze vragenlijst heeft als doel de gebruikelijke lichamelijke
activiteit te meten.

Resultaten
Prevalentie metabool syndroom
Uit de cohortstudie bleek dat 45% van de cliënten het
MetS had ten tijde van de voorlaatste screening(T0) en
46% ten tijde van de laatste somatische screening (T1).
Er kon niet worden gesteld dat deze verschuiving (geen
MetS op T0, wel op T1) op individueel niveau significant
was (P = 0.572, McNemar).
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Gegevens verzameling
Voor het vaststellen van het MetS bij de twee meetmomenten (T0/T1) werd een dossierstudie uitgevoerd
waarbij de benodigde laboratorium uitslagen en
meetwaarden werden verkregen. Voor zowel T0 en
T1 werden bloeddruk (systolisch en diastolisch), lengte,
gewicht, taille, triglyceriden, HDL-cholesterol en
nuchtere glucose uit het dossier verkregen.

persoonlijk begeleiders. Zij konden hierbij aanduiden wat de
huidige eetgewoontes, mate van beweging, rookgedrag,
huidige verblijfsafdeling en verblijfscluster van de cliënt waren.

Kenmerken van cliënten met MetS en zonder MetS
Voor het aantonen van verschillen tussen de groep
cliënten met het MetS en zonder het MetS werden
persoonskenmerken, medicatiegebruik, diagnosen en de
scores m.b.t. voeding en beweging met elkaar vergeleken.
Cliënten met het MetS gebruikten significant meer klassieke antipsychotica (P = 0.008) en niet tricyclische antidepressiva (P = 0.031). Het gemiddelde aantal psychofarmaca
(atypische antipsychotica + klassieke antipsychotica +
antidepressiva) dat werd gebruikt was in de groep met
MetS hoger dan zonder het MetS (1.5 versus 1.1,

Tabel 1
Multivariaat analy set
OR*
95% Cl
2.963
1.396 - 6.286

p
0.005

1.442

1.060 - 1.962

0.020

3.553

1.276 - 9.897

0.015

* Odds ratio: risico op het metabool syndroom bij T1
t Multiple logistische regressie. Nagelkerke R2=.189 Geïncludeerd: 91,8% (n=182)
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Univariaat analyse 			
OR*
95% Cl
Klassieke antipsychotica (ja)
2.432
1.246 - 4.747
Antidepressiva (ja)
2.349
1.233 - 4.474
Leeftijd (per 10 jr)
1.395
1.066 - 1.826
Aantal psychofarmca
1.549
1.135 - 2.114
Voedingsscore <=25
2.446
0.982 - 6.098
Depressie (ja)
1.983
0.460 - 8.559
Aantal sigaretten per dag (per 10)
1.197
0.932 - 1.537
Autochtoon (ja)
1.127
0.550 - 2.309
Schizofrenie (ja)
1.114
0.532 - 2.330
Duur opname (in jaren)
1.080
0.982 - 1.187
GAF-score
0.997
0.971 - 1.024
Cluster 1 (ja)
0.985
0.531 - 1.826
Atypische antipsychotica (ja)
0.953
0.532 - 1.708
Voldoen aan richtlijn bewegen
0.844
0.440 - 1.620
Geslacht (man)
0.548
0.275 - 1.218

P= 0.002). De totaalscore voor beweging lag hoger bij
cliënten zonder het MetS (39 versus 32, P=0.004).
Van de cliënten met het MetS voldeed 26% aan de NNGB
(Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen). Van de
cliënten zonder het MetS voldeed 30% aan de richtlijn
(P = 0.661, Chi-square).
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Geassocieerde factoren
Voor het aantonen van geassocieerde factoren van het
MetS werden alle onafhankelijke variabelen in een univariaat analyse gezet tegenover de afhankelijke variabele
MetS (T1). In univariaat analyse bleek dat bij het gebruik
van klassieke antipsychotica er 2.4 (95% CI 1.246 –
4.747) keer meer kans was om het MetS te ontwikkelen.
Ook het gebruik van antidepressiva zorgde voor 2.3 (95%
CI 1.233 – 4.474) keer meer kans. Alle factoren uit de
univariaat analyse werden daaropvolgend ingevoerd in de

multivariaat analyse. Na controle op de overige factoren
bleken het gebruik van klassieke antipsychotica, leeftijd
(per 10 jaar) en een lage voedingsscore (<= 25) significant
van invloed te zijn op de ontwikkeling van het MetS bij T1
(zie tabel 1).
Conclusie
Deze studie toont een forse prevalentie van MetS bij
een kwetsbare populatie, waarbij een aantal geassocieerde
factoren werden vastgesteld. Klassieke antipsychotica, een
lage voedingsscore en een toenemende leeftijd verhogen
de kans op MetS. Professionals dienen extra alert te zijn
bij het voorschrijven van antipsychotica. Aandacht voor
voedingsgewoonten en het bewegingspatroon is gewenst.
Verder onderzoek is nodig om aan te tonen welke
interventies effectief kunnen zijn in de preventie en
behandeling van MetS bij deze populatie.

Assessment of drug-associated
extrapyramidal symptoms in people with
intellectual disability;

a comparison of an informant-based
scale with clinical rating scales
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Running title
Assessment of drug-associated EPS

Of the 30 MEDS items six were associated with items of
the other scales. At scale level we found no significant
associations. Comparison of the AIMS with the DISCUS
indicated that the DISCUS may be preferable for use in
people with ID.
Results may be explained by shortcomings in education
and training of caregivers and by lack of reliable assessments and rating scales for EPS in people with ID.
We conclude that there is an urgent need for education
and training of care-professionals and clinicians in this
area and for studies investigating the psychometric properties of rating scales.
Key words: drug-associated extrapyramidal symptoms; psychotropic drug
use, intellectual disability; assessment; rating scales

It is important to appropriately recognize drug-associated
neurological symptoms in patients with ID, as these may
be underlying contributing factor to challenging behaviors,
may result in ongoing antipsychotic drug use, and thus

Assessment and diagnosis of drug-associated extrapyramidal
symptoms in patients may be difficult. This is particularly so
in patients with ID, who because of limitations in cognitive
capacities, motor problems, and sometimes behavioral
problems are less well able to adequately cooperate in
assessments. In general, the more severe the ID, the
less well able patients are. There are a lot of scales that
measure extrapyramidal adverse events associated with
psychotropic drugs. Available recommendations which
instrument is the best to use in assessments are equivocal 6,7,8
and for clinicians it may not be straightforward which one
to choose. In the Netherlands, the Abnormal Involuntary
Movement Scale (AIMS), Barnes Akathisia Rating Scale
(BARS), and Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS)/motor section are recommended and commonly used
scales for assessments of drug-associated extrapyramidal
symptoms by ID physicians, specialized nurses, psychiatrists
or general practitioners.8 However, these scales are not
specifically designed for use in people with ID.
There are some instruments available for evaluation of
psychotropic drugs adverse events in people with ID. One of
these is the Matson Evaluation of Drug Side-effects (MEDS) 9,
a comprehensive informant-based scale. The MEDS is
designed to be administered in an interview format,
whereas the interviewer should have a Bachelor or nursing
degree with some background in psychopharmacology
and the rater has to be a caregiver familiar to the patient.
Ratings are based on observations of the caregivers. The
MEDS comprises 90 items in nine subscales reflecting nine
domains of body organ systems, which may be affected
by psychotropic drug use. The subscales Central Nervous
System-Parkinsonism/Dyskinesia (CNS-PD) and CNS-Behavioral/Akathisia (CNS-BA) cover dyskinesia/parkinsonism and
behavior-related-to-akathisia/akathisia respectively. Another scale which has been validated for use in people with
ID is the Dyskinesia Identification System Condensed User
Scale (DISCUS) which has been developed for assessments
of tardive dyskinesia related to psychotropic drug use.10
The MEDS CNS-PD has demonstrated convergent validity
with the DISCUS11. Because ratings of the MEDS are based
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Introduction
Treatment of mental disorders and maladaptive behaviors
with psychotropic drugs, in particular antipsychotics, may
cause neurological adverse events, harmful to patients’
health condition and their quality of life.1 Patients with
intellectual disability (ID) are at increased vulnerability for
antipsychotic drug neurological adverse events, especially for the occurrence of extrapyramidal symptoms.2
In a previous study in 99 individuals with ID who used
long-term antipsychotic drugs for behavioral symptoms
we found that as high as 53% of participants had one or
more extrapyramidal symptoms i.e., dyskinesia, akathisia,
or parkinsonism.3

may be seen as iatrogenic damage. Indeed, Valdovinos et
al. showed that people with ID may present medication
adverse events as behavioral symptoms. 4 Furthermore,
results of their study indicated that neuro-psychiatric
symptoms like mood swings and speech problems were
associated with changes in psychotropic drug prescriptions,
most often increases in dose or addition of a new psychotropic drug. In another study in people with ID who
chronically used antipsychotic drugs, a relationship
between a higher severity of extrapyramidal symptoms and
higher severity of aberrant behavioural symptoms independent of the antipsychotic drug dose was found.5
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Abstract
Drug-associated extrapyramidal symptoms (EPS) in people
with intellectual disability (ID) may be difficult to recognize
and clinicians’ assessments may be hampered by lack of
patients’ capacities to adequately cooperate and by lack
of reliable instruments to measure EPS in this population. Therefore, we compared assessments based on
professional-caregivers’ observations with the informant
based validated Matson Evaluation of Drug Side-effects
scale (MEDS) with assessments by clinicians using a set of
clinical rating scales, most of which have not been validated for use in this population. We also compared two
dyskinesia scales by replacing the widely used but not validated Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS) with
the validated Dyskinesia Identification System Condensed
User Scale (DISCUS), in half of the set of scales. We used
linear regression to analyse associations between EPS as
measured with MEDS and EPS as measured with the sets
of scales at item and at scale level.

on day-to-day observations of the rater, i.e., the primary
caregiver, and because of the potential lack of sufficient
cooperation in clinical assessments in people with ID,
administration of the specific MEDS subscales may be a
good alternative or complement for assessments of drugassociated extrapyramidal symptoms through clinicians’
judgements with help of rating scales.

Artikelen

Given the high need for proper and reliable assessment of
drug-associated extrapyramidal symptoms4,5 in people with
ID, as our first aim, we investigated the potential usefulness
of the MEDS subscales CNS-PD and CNS-BA for monitoring
of extrapyramidal symptoms in Dutch ID physicians’ clinical
practice. Therefore, we investigated whether and if so to
what extent severity of extrapyramidal symptoms based
on observations of caregivers and rated with the MEDS
subscales were in agreement both at item and at scale level
with assessments of ID physicians rated with the help of the
AIMS, BARS, and the UPDRS/motor section, a commonly
used combination set of rating scales. Hereby we used
assessments of ID physicians as the gold standard.
Because of the proven convergent validity of the MEDS
CNS-PD with the DISCUS (11) and because the reliability of the AIMS to assess dyskinesia in people with ID is
unknown, we also wanted to explore whether the AIMS
or DISCUS may better be advised for assessments. For that
purpose we used the DISCUS as an alternative scale for
the AIMS and investigated if associations between items
of the MEDS subscale CNS-PD and the corresponding
AIMS items were similar in magnitude as associations
between the same MEDs items and the corresponding
DISCUS items.

Methods
Design
We compared assessments of extrapyramidal symptoms
(i.e., dyskinesia, parkinsonism, and akathisia) based on
observations of the primary professional caregivers and rated through administration of the MEDS subscales CNS-PD
and CNS-BA with assessments based on examinations of
ID physicians and rated through completing a set of scales, i.e., either the AIMS, UPDRS, and BARS (AIMS-group)
or the DISCUS, UPDRS, and BARS (DISCUS-group).
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Participants and setting
Potential participants all had to use antipsychotic drugs.
They were identified with help of pharmaceutical records.
Primary caregivers of potential participants were invited
to participate with their clients in the study by e-mail. In
71 of the 89 clients whose caregivers had consented to
participate both MEDS subscales and either the set of
scales used in the AIMS-group or in the DISCUS-group
were completed. Analyses of the present study were done

in the sample of these 71 participants. The study took place
in living facilities of an intellectual disability service provider
in the Netherlands offering 24 hr/a day care and support.
Procedure
Data collection took place from October 2014 through
January 2015. Blinded allocation of the ID physicians
for the AIMS- or DISCUS group took place randomly in
a 1:1 ratio. After the MEDS-subscales were completed
the participants and their caregivers had to visit their ID
physician for assessment of extrapyramidal symptoms. The
seven ID physicians all received a training how to perform
the assessments of extrapyramidal symptoms and how to
complete the scales.
Scales
The MEDS subscales CNS-PD-severity (range 0-28), and
CNS-BA-severity (range 0-16) were used for assessments
based on observations of the caregivers. The subscales
had been translated into Dutch in a forward and back
procedure. Subscales were completed by a master-medical
student based on interviews with the primary caregivers in
accordance with the MEDS manual.
For the purpose of this study we adjusted the clinical
rating scales as appropriate to the limited cognitive and
motor capacities of people with intellectual disability. With
regard to the AIMS we excluded the item “awareness of
abnormal movements” and questions about dental status
(range 0-36), with regard to the BARS we excluded the
item “distress related to restlessness” (range 0-11), and
with regard to the motor section of the UPDRS we used
a limited number of items i.e., rest- and action tremor,
rigidity and brady/hypokinesia (range 0-16). Of the
DISCUS we only used the motor items (range 0-60).
Ethical considerations
Because assessments of extrapyramidal symptoms are part
of common clinical practice in pharmacotherapy, there
was no need for review by a medical ethics committee.
Statistical analyses
We used SPSS 23 for statistical analyses.
A two-tailed significance level below 0.05 was used to
indicate statistical significance. For comparisons of continuous and categorical variables we used the t-test and
Chi-square test, respectively. For non-normally distributed
data we used nonparametric tests. We used univariate
linear regression analyses to investigate associations
of ratings at item and scale level of MEDS CNS-PD
and MEDS-BA subscales as independent variables with
corresponding items and total scores of [AIMS+UPDR]
or [DISCUS+UPDRS] and BARS scales, respectively, as
dependent variables. For a list of corresponding items see
Supplemental Table 1.

Supplemental Table 1
MEDS CNS-PD
abnormal posture (rigid, stiff or stooped)
Balance disorder

motor incoordination or ataxia
akinesia
disturbed gait
spasmodic movements legs/arms

rapid eyeblinks
abnormal oral movements
Abnormal tongue movement

DISCUS
assessment (motor items)

-lower extremity movements
-trunk movements
-incapacitation due to abnormal
movements
-severity of abnormal movements overall

-retrocollis/torticollis
-shoulder/hip torsion

-extremity movements upper
-and lower

-athetoid/myokymic finger/
wrist/arm
-ankle flexion/foot tapping
toe movement

-Athetoid/myokymic finger/
wrist/arm

UPDRS
items 20, 21, 22, 31
rigidity

bradykinesia/
hypokinesia
bradykinesia

rigidity
rest tremor
-extremity movements upper

-pill rolling

-muscles of facial expression

-tics
-grimaces
-blinking
-chewing/lipsmacking
-puckering/sucking
-tongue trusting/in cheek
-tonic tongue
-tongue tremor
-athetoid/myokymic /lateral
tongue

bradykinesia/hypokinesia

-muscles of facial expression
-muscles of facial expression
-lips and perioral area
-tongue

Artikelen

cogwheel rigidity
tremor hands or feet
pill rolling at rest
mask like face
facial grimacing/arching eyebrows

AIMS
items 1 through 9

BARS
objective (observation)
objective
objective
global clinical assessment
subjective/awareness of
restlessness
global clinical assessment
global clinical assessment
global clinical assessment

MEDS CNS-BA
motor restless or agitation
pacing or inability to sit still
weight shifting while standing or sitting
hyperactive or disorganized behavior
anxiety or nervousness
stereotypic behavior
Self-injurious behavior
aggression or destructiveness

MEDS neurological subscale items with corresponding AIMS, DISCUS, UPDRS, and BARS scales items
MEDS=Matson Evaluation of Drug Side-effects; CNS-PD=Central Nervous System-Parkinsonism/Dyskinesia; CNS-BA= Central Nervous
System-Behavioral/Akathisia; AIMS=Abnormal Involuntary Movement Scale; DISCUS=Dyskinesia Identification System: Condensed User Scale;
UPDRS=Unified Parkinson Disease Rating Scale; BARS=Barnes Akathisia Rating Scale

To facilitate comparison of ratings of severity of extrapyramidal symptoms by caregivers and by ID physicians we

converted [AIMS+UPDRS], [DISCUS+UPDRS] and BARS
scale scores to the range of the MEDS CNS-PD and MEDS
CNS-BA subscale scores.
Dosages of the antipsychotic drugs a participant used were
converted to a total of Defined Daily Dosages12.

Results
Sample characteristics
Of the 71 participants 70% were male, the mean age was
50.2 years (SD=14.2); 17% had a mild, 35 a moderate,
37% a severe, and 10% a profound intellectual disability;
17% had visual disabilities, 30% had epilepsy, and 15.5%
had motor disabilities. Selective Serotonin Re-uptake
Inhibitors (SSRI’s) were used in 22.5% of the participants
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Furthermore, we explored agreements in severity of dyskinesia as measured with the AIMS and with the DISCUS
scales. For that purpose we converted the total scores of
the AIMS motor items (1 through 7) to the range of the
DISCUS motor items into the variable “dyskinesia-score”.
We used a regression analyse with “dyskinesia-score” as
dependent variable and AIMS-group/DISCUS-group as
independent variable. Hereby we controlled for potential
confounders, i.e., differences in participant characteristics
between the groups (sex, use of SSRI’s, and dosage), and
age and severity of ID, which are known factors associated
with severity of dyskinesia.3

as co-medication, tricyclic antidepressants (TCA) in 3%,
mirtazapine in 5.5%, anti-epileptic drugs in 41% and
anticholinergic agents in 1.4%. Mean dosage of the antipsychotic drug was 0.67 DDD (SD=0.55).

Artikelen

Associations at item and at scale level of ratings at MEDS
CNS-PD and MEDS CNS-BA with ratings at AIMS, DISCUS,
UPDRS, and BARS.
Table 1 shows significant and trend significant associations
between MEDS subscale ratings with ratings of the
corresponding items of the DISCUS, UPDRS and BARS.
There were no significant associations between MEDS
subscale ratings and AIMS ratings. Figure 1 shows
scatterplots of scale scores of the MEDS CNS–PD subscale
with the [AIMS+UPDRS] and [DISCUS+UPDRS], respectively,
and of the MEDS CNS-BA with the BARS. There were
no significant associations of MEDS CNS-PD subscale
scores with the total scores of the [AIMS+UPDRS] and the
[DISCUS+UPDRS], respectively. MEDS CNS-BA subscale
scores were at trend level associated with the BARS scale
scores (ß=0.236, t=1,87, p=0.07, R2 =0.056).

Comparison of scales for assessment of extrapyramidal
symptoms ; AIMS-group and DISCUS-group
Table 2 shows for both groups the mean, minimum, and
maximum scores of the MEDS CNS-PD, MEDS CNS-BA,
UPDRS, dyskinesia-score (i.e., converted AIMS and DISCUS
scores) and converted [AIMS+UPDRS], [DISCUS+UPDRS]
and BARS scores. There were no significant differences
between the AIMS-group and DISCUS-group with regard
to mean age, severity of intellectual disability, the presence
of comorbid disorders (including mental disorders), and
severity of dyskinesia, parkinsonism, and akathisia as
rated with the MEDS subscales and BARS. There were
significant differences in sex distribution (AIMS-group
81% male, DISCUS-group 59% male, p=0.036, Pearson
Chi2=4.21), in use of SSRI’s (35% and 9%, respectively,
p=0.08, Pearson Chi2=7.03, dosage (AIMS-group 0.85
DDD, versus DISCUS-group 0.47, t=3.12, p=0.007), in
severity of dyskinesia as rated with the converted AIMS
and DISCUS (9.50 versus 3.68, t= 2.76, p=0.007), and in
severity of parkinsonism as rated with the UPDRS (3.30
versus 2.10, t=2.09, p=0.04). Comparisons of ratings of
severity of parkinsonism and dyskinesia within groups

Table 1
MEDS CNS-PDA
Motionless or temporary paralysis

Disturbed gait

AIMSB

DISCUSB

BARSB

Ankle flexion/foot
tapping

Tremor of the hands or feet

Facial grimacing or arching the eyebrows

UPDRSB
Brady/hypokinesia

Rest tremor

Tics

Grimaces

Abnormal tongue movement
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MEDS CNS-BAA
Weight shifting while standing or sitting

Tongue trusting/
tong in cheek

BARS objective
symptoms

ß=0.26
t=2.22
p=0.03
R2 =0.067
ß=0.50
t=3.17
p=0.03
R2 =0.245
ß=0.48
t=4.65
p=<0.001
R2 =0.239
ß=0.40
t=2.50
p=0.02
R2 =0.163
ß=0.32
t=1.94
p=0.06#
R2 =0.105
ß=0.38
t=2.28
p=0.03
R2 =0.143
ß=0.21
t=1.81
p=0.07#
R2 =0.045

Significant and trend significant# associations of items of rating scales for extrapyramidal symptoms based on observations of professional
caregiversA with items of rating scales based on assessments of cliniciansB
MEDS=Matson Evaluation of Drug Side-effects; CNS-PD=Central Nervous System-Parkinsonism/Dyskinesia subscale; CNS-BA=Central
Nervous System-Behavior/ Akathisia subscale; UPDRS=Unified Parkinson Disease Rating Scale; AIMS=Abnormal Involuntary Movement Scale;
DISCUS=Dyskinesia Identification System: Condensed User Scale

Table 2
MEDS CNS–PD
MEDS CNS-BA
UPDRS item 20,21, 22, 31
Dyskinesia Score
Converted [AIMS+UPDRS]
Converted [DISCUS+UPDRS]
Converted BARS

AIMS group, n=37
1.49; 0/5; SD=1.5
3.62; 0/13; SD=3.3
3.30*; 0/10; SD=2.56
9.50*; 0/43; SD=11.7*
6.89; 0/25; SD=6.45
3.39; 0/12; SD=4

DISCUS group, n=34
1.41; 0/8; SD=1.9
2.76; 0/10; SD=2.5
2.10*; 0/10; SD=2.24
3.68*; 0/16; SD=4
1.07; 0/4; SD=0.90
3.24; 0/14; SD=4.4

severity of dyskinesia as rated with the AIMS compared
to the DISCUS. Because there were no differences in
characteristics of participants that could explain the difference in mean dyskinesia scores, we may question which
scale is the most reliable. Furthermore, measurements
of dyskinesia and parkinsonism with MEDS CNS-PD are
more in accordance with [DISCUS+UPDRS] scores than
with [AIMS+UPDRS] scores. Also, we found that some
MEDS items were associated with DISCUS items, which
may be explained by the proven convergent validity of the
MEDS CNS-PD subscale with the DISCUS11. Overall this
may indicate that the DISCUS is probably a better scale for
judgments of dyskinesia by ID physicians than the AIMS.

Discussion
Of the 22 MEDS CNS-PD items, i.e., measurements of
symptoms of parkinsonism and dyskinesia by professional
caregivers, there were just three associated with DISCUS
items, none with AIMS items and two with UPDRS items,
i.e., measurements of symptoms of dyskinesia and of parkinsonism by clinicians. Of the eight MEDS CNS-BA items,
i.e., measurements of symptoms of akathisia and - related
behaviors by professional caregivers, none was associated
with a corresponding BARS item, i.e., measurements of
objective and subjective symptoms of akathisia by clinicians. Furthermore, there were no associations at scale level
of the MEDS subscales and the other scales. Therefore, we
conclude that the observations and ratings of extrapyramidal symptoms in people with ID of professional caregivers
do not agree with those of ID physicians.
With regard to the study seconds’ aim, a comparison of
two rating scales for dyskinesia, we found a significantly
higher mean score of dyskinesia in the group of participants in which the AIMS was used compared to the mean
score in the group of participants in which the DISCUS
was used. Also, we found an association between higher

The difference in judgement of extrapyramidal symptoms
between professional caregivers and ID physicians leaves
us a couple of questions. Given the fact that we used
clinicians’ assessments as the gold standard, it may be
assumed that professional ID caregivers are not able to
adequately recognize extrapyramidal symptoms associated
with psychotropic drug use in their clients. This may be the
result of shortcomings in their training and education of
pharmacotherapy, including medication associated adverse
events. Many caregivers working in ID services are low-or
middle-graded educated and are often not or insufficiently
educated in health sciences. Moreover, studies have shown
caregivers often lack knowledge of effects of psychotropic
medication and are in need for training and education13,14.
On the other hand we may question whether the assessments of ID physicians are reliable given the difference in
severity of dyskinesia as rated with the AIMS compared
to the DISCUS. The difference in converted scores of
[AIMS+UPDRS] versus [DISCUS+UPDRS], may be partially
explained by the difference in UPDRS scores between the
groups, but also by the difference in the dyskinesia scales
which has been used. Furthermore, none of the scales
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showed that ratings based on assessments of ID physicians
(converted [AIMS+UPDRS] and [DISCUS+UPDRS]) with
ratings for severity of dyskinesia and parkinsonism based
on observations of caregivers ( MEDS CNS-PD) were more
in accordance with each other in the DISCUS group than
in the AIMS group. In a multivariate regression analyses
with “dyskinesia-score” as dependent variable and sex,
age, severity of ID, dosage of antipsychotic drugs, use of
SSRI’s, and AIMS-group/ DISCUS-group as independent
variables there were significant associations of sex (women
lower, beta=-0.25, t=-2.22, p=0.03) and AIMS-group/
DISCUS-group (DISCUS-group lower, beta=-0.28, t= -2.27,
p=0.03), (R2 =0.28) with dyskinesia scores.
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Mean and minimum/maximum scores and standard deviations (SD) of extrapyramidal symptoms as rated with the Matson Evaluation of
Side-effects Scale (MEDS) based on observations of professional caregivers and as rated with the Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS),
Dyskinesia Identification System; Condensed User Scale (DISCUS), Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS) and Barnes Akathisia Ratings
Scale (BARS) based on assessments of intellectual disability physicians in groups of participants in which the (AIMS) or the (DISCUS) was used for
measurements of dyskinesia.
* p<0.05
MEDS CNS-PD= MEDS Central Nervous System-Parkinson/Dyskinesia subscale; MEDS CNS-BA= MEDS Central Nervous System- Behavior/Akathisia
subscale; Dyskinesia score: converted scores of AIMS and DISCUS; Converted [AIMS+UPDRS], [DISCUS+UPDRS] and BARS scores: converted
scores of AIMS+ UPDRS, DISCUS+UPDRS and BARS to the range of MED-subscales.

R2 Linear - 0,052
50

In both the AIMS group and the DISCUS group total
scores of assessments of akathisia based on observations
of professional caregivers as measured with the MEDS
CNS-BA did not differ to a large extend with assessments
of clinicians as measured with the (converted) BARS.
However, because there was no association of total scores
of MEDS CNS-BA subscale, which also includes behavioral
symptoms, with BARS total scores, neither there were
associations between the scales at item level it may be
doubtful whether caregivers and ID physicians assessed
the same symptoms.

40

AMS.UPDRS.tot
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y=10,12+1,8*x
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MEDS CNS-PD SV totaal
R2 Linear - 0,072
25

DISCUS.UPDRS.tot

20

Our study has some limitations which we could not
overcome in this small scaled pilot study. Results may have
been confounded by the fact that there was some time
between administration of the MEDS and completing
the clinical scales by the ID physicians. Given the potential variability in the course of severity of extrapyramidal
symptoms1 there is a possibility that scores were really
different. Furthermore, given the relatively small sample
size some of negative results may have been due to a low
study power.

15

The results of this pilot study indicate that the reliability of
clinical diagnosis and monitoring of drug-associated extrapyramidal symptoms in people with intellectual disabilities
needs improvement. It is important to further investigate
which assessments are the best in this population, which
scales are the most reliable, what is the effect of education and training in assessments and whether there is need
to adapt clinical practice.

10
y=4,84+0,71*x
5

0
0

2
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8

Conclusion

MEDS CNS-PD SV totaal
R2 Linear - 0,056
8

6

BARS totaalscore

used in this study has proven validity in daily practice of
Dutch ID medicine.

The main finding of this study is that there was insufficient
agreement in ratings of drug-associated extrapyramidal
symptoms between assessments based on observations
of primary caregivers and assessments based on examinations of ID physicians. Results may indicate that both
assessments lack reliability. When comparing scales for
assessments of dyskinesia by clinicians, the DISCUS may
be more reliable than the AIMS.

4
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y=1,32+0,18*x
2

0
0

2,5

5,0

7,5

MEDS CNS-BA SV totaal

10,0

12,5

There is an urgent need for studies investigating the
psychometric properties of the scales used in this study in
Dutch ID medicine. Furthermore, education and training
of carers and clinicians in assessments of drug-induced
extrapyramidal symptoms are urgently needed, because
these symptoms may be un underlying cause of challenging behavioral symptoms in people with intellectual
disability and ongoing unnecessary psychotropic drug use.
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Ode aan Jasper

Als boosheid liefde wordt
Petra Noordhuis

‘Ik heb Jasper in die tijd een zachte dood
gegund, zowel voor hem, als voor ons’, vertelt
Mark de zaal. Jasper stopt met schommelen
en de kreten die hij slaakt verstommen. Het is
doodstil in de zaal.

Achttien jaar in vijf kwartier
Mark wil eenmalig zijn verhaal aan familie en bekenden
vertellen. Over hoe het leven met Jasper is en hoe trots
hij op hem is. Welke inzichten hij kreeg en hoe angst en
wanhoop plaats maakten voor liefde en dankbaarheid.
Maar ook om zijn onvrede te uiten. Hij schakelt regisseur
Maretty van den Mosselaar in om het verhaal vorm te
geven. Voor beiden is het een uitdaging om uit achttien
jaar emotie een verhaal van vijf kwartier te destilleren.
Mark vertelt zijn verhaal op de achttiende verjaardag van
Jasper, die in zijn schommelstoel ook op het podium zit.
Dit was zo succesvol en indrukwekkend, dat er inmiddels
meerdere voorstellingen in het land volgden.
Op 16 oktober 2016 bezocht ik de voorstelling in
Eindhoven en ik praatte na afloop met Mark en Maretty.
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Jasper werd achttien jaar geleden geboren als oudste
kind van Mark en Anneke Wijnen. Op de leeftijd van acht
weken krijgt hij zijn eerste epileptische aanval. Er zouden
er nog vele volgen. Jasper krijgt uiteindelijk de diagnose
‘het syndroom van Ohtahara’. Na een operatie in 2001
blijven de aanvallen boven verwachting volledig weg. De
ontwikkelingsachterstand blijft. Mark en Anneke veranderen van jonge ouders in wat men in de wereld van de
regels ‘probleemeigenaren’ noemt.

Waarom ik? Kan ik dit wel aan?
Het leven van Mark en Anneke staat op zijn kop. Succesvolle carrièretijger Mark heeft in eerste instantie de neiging
om in zijn dikke leaseauto te vluchten. Maar hij blijft. Mark
leert met vallen en opstaan steeds meer van zijn zoon te
houden. Een zoon die hem spiegels voorhoudt. Die hem
zonder woorden authentiek leert te zijn en die hem laat
zien waar het werkelijk om draait. Achttien jaar later heeft
Mark een andere baan en een ander leven. Hij vlucht niet
meer en heeft een nieuwe kijk op het leven gekregen, die
hij graag met anderen deelt.

We zijn nu vijftien voorstellingen verder.
Wat is er na de première gebeurd?
Mark: ‘Op 6 januari was de première. Dat was ook de dag
dat Jasper achttien jaar werd. De premièredatum hadden
we dus bewust gekozen; daar hebben we naartoe gewerkt en lang naar uitgekeken. Toen de première voorbij
was, was mijn droom vervuld en mijn missie geslaagd.
Vanwege het succes en de belangstelling uit het land
werden er nieuwe voorstellingen gepland, maar het was
echt wel even zoeken om daar weer dezelfde energie bij
te krijgen. Inhoudelijk verandert de voorstelling ook nog
steeds. We blijven details veranderen en bijschaven.’

Interview

Hoe vindt Jasper het om tijdens de voorstellingen op
het podium te zitten?
Mark: ‘Je hebt het gezien. Hij maakt vrolijke geluiden
(vanmiddag wat meer dan anders). Hij is op het podium zoals hij thuis is. Gewoon happy. En ook helemaal
zichzelf. Als ik een emotioneel stuk vertel, dan gaat hij
ongegeneerd zitten gapen. Daar komen echt fantastische
momenten uit voort. Ik ken niemand die zo ontzettend
zichzelf is. Pure mensen raken je. En dat is wat Jasper
doet. Niet alleen mij, maar ook het publiek.’
Maretty: ‘Jasper heeft een timing waar niemand aan kan
tippen. Hij kan op het perfecte moment door middel van
gapen of een gezichtsuitdrukking duidelijk maken dat hij
het duidelijk echt niet boeiend vindt wat zijn pa op dat
moment vertelt. Jasper zit al op het podium als het publiek
binnenstroomt. Voor hem zelf is dat het prettigst. Maar
ook de mensen in de zaal kunnen zo een beetje wennen

aan de confrontatie met een jongen met een meervoudige
handicap, want niet iedereen is er bekend mee. Waar er in
het dagelijkse leven nog wel eens onopvallend gekeken
en weggekeken wordt, zit het publiek nu een uur lang
ongegeneerd naar hem te kijken. En dat kan voor
sommigen confronterend zijn.’
Er is de laatste tijd een aantal ethische kwesties in
de media rondom mensen met een verstandelijke
beperking. Voorbeelden daarvan zijn levensbeëindiging
en tests tijdens de zwangerschap op het syndroom
van Down. Houdt het jou bezig, zulke discussies?
Mark: ‘Niet echt. Ik vind de discussie over een zelf
geregisseerd levenseinde wel een heel interessante. Maar
om dat voor Jasper te moeten bepalen, dat vind ik wel een
ander verhaal.’
Maretty: ‘In de voorstelling wordt wel kort over de dood
gesproken. Mark zegt inderdaad dat hij Jasper weleens
een zachte dood heeft toegewenst. Maar tegelijkertijd
vertel je de zaal nu wat een ‘cadeaus’ Jasper daarna gegeven heeft. Stel dat je in het verleden gekozen had voor
die zachte dood, wat zouden we dan gemist hebben? Niet
alleen Jaspers ouders, broer en zus, maar ook de duizenden mensen die inmiddels de voorstelling gezien hebben
en voor wie Jasper ook iets betekend heeft.’

Zonder Jasper was ik blijven
steken in oppervlakkigheid
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Dat vroeg ik me ook af tijdens de voorstelling: Hoe
zou je leven er zonder Jasper uitgezien hebben?

niet die deze dingen denkt. Het is heel bevrijdend om het
gewoon uit te spreken. Voor mij én voor de zaal.’

Mark: ‘Ik denk dat ik in die oppervlakkigheid was blijven
steken. Ik was alleen maar bezig met wedijveren. En ik
maskeerde mijn onwetendheid met humor.’

Maretty: ‘Er zijn heel veel vrouwen die de voorstelling
zien en die samen met hun man terug willen komen. Door
samen de voorstelling te zien, worden dingen ook binnen
relaties bespreekbaar gemaakt. Veel mannen vluchten
namelijk écht weg uit de situatie. Er zijn relatief veel
scheidingen van ouders met een kind met een beperking.’

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

Mark: ‘Maar er was ook iemand die zijn baan kwijt was.
En iemand die zijn dochter verloren was. Ook van hen horen
we terug dat ze door de voorstelling een idee krijgen hoe
ze verder kunnen.’
Maretty: ‘Tijdens onze voorstelling op de Hogeschool
van Amsterdam vond men eigenlijk unaniem dat iedereen
dit stuk zou moeten zien, zeker degenen die in de zorg
werken. De aanwezigen daar vonden het onbegrijpelijk dat
zij als hulpverleners eigenlijk niet weten wat er in een ouder
omgaat. En dat er voor ouders nauwelijks begeleiding is.
Het is iets verbeterd in de afgelopen achttien jaar, maar
het is nog steeds onvoldoende. Stichting Ovaal is een
goed voorbeeld van hoe het beter kan. Dit ouderinitiatief
richt zich echt op de ouders (in dit geval op ouders van
een kind met autisme). Er is elders wel aandacht voor
ouders, maar meestal alleen op het gebied van ‘hoe kun
je een goede ouder zijn?’. Dan gaat de aandacht eigenlijk
weer naar het kind.’

Luister eens wat meer naar
de ouders

Mark: ‘We hadden laatst weer iemand in de zaal, die
dit erg herkende. Hij had het heel vaak gedacht, maar
durfde het niet te zeggen, uit angst dat zijn omgeving zijn
gedachten niet zou accepteren. Ik zeg in de voorstelling
dingen die gezegd mogen worden. Ik ben echt de enige

In de voorstelling verwijs je naar je ergernis over de
papieren cultuur en de regels. Wat merk jij van de
huidige veranderingen in de gezondheidszorg?
Mark: ‘Ik heb er dagelijks mee te maken en je wordt er
gek van. Vandaag zaten er mensen van het Zorgkantoor in
de zaal en ik heb even naar ze gezwaaid (ik heb overigens
alle respect voor het feit dat ze hier zijn). Zij wilden bijvoorbeeld Jasper per se thuis bezoeken. Maar Jasper kan dan
niet naar zijn dagverblijf en ik moet een dag vrij nemen.
Bovendien is het Zorgkantoor niet de enige: de vraag om
thuis te blijven wordt continu gesteld. Het is echt mijn
grootste allergie: al die protocollen en regeltjes. Het kost
me erg veel tijd en vrije dagen, omdat er nauwelijks
flexibiliteit is. Ik heb gemiddeld acht uur per week werk
aan Jasper. En dan heb ik het niet over de verzorging, het
gaat dan puur om administratieve dingen. Zo kreeg ik
laatst een brief die gericht was aan ‘de erven van Jasper
Wijnen’. En als je dan de betreffende instantie belt om
mee te delen dat Jasper niet dood is, dan krijg je iemand
aan de lijn die niet weet wat ‘erven’ zijn. En daar moet je
dan zaken mee doen. Heel frustrerend.’
Maretty: ‘Die frustratie herken ik wel. Ik kom uit de zorg
en ben goed gebekt, maar als ik voor mijn dementerende
moeder dingen moet regelen, dan zit ik regelmatig witheet
of met de tranen in mijn ogen te bellen.’
Mark: ‘Ik heb de gemeente een voorstel gedaan om
‘om te denken’. Geef mij een digitale brievenbus bij de
gemeente. Die pomp ik dan helemaal vol met indicaties,
keuringen en al zijn gegevens vanaf zijn geboorte tot nu
en dan halen ze daar –met mijn toestemming- maar uit
wat ze nodig hebben. Want elke week stuur ik stapels
identieke formulieren en papieren de deur uit. Hou daar
toch mee op! De zorg is echt goed geregeld in Nederland,
dus laten we ook onze zegeningen tellen. Maar de weg
ernaar toe, daar is geen doorkomen aan. Er is zoveel
kennis bij ouders en ervaringsdeskundigen. Werk met hen
samen om tot eenvoudige procedures te komen.’
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Dat jij als ouder in de beginperiode weg wilde vluchten,
is iets wat niet altijd openbaar gezegd ‘mag’ worden.

Mark: ‘Mannen kunnen tijdens de voorstelling zien dat ze
ook mogen voelen. En dat ze ook af en toe een potje mogen
janken. Ik doe dat ook. En soms gewoon op het podium.’

Interview

Maretty: ‘Mark las mijn blogs over de mantelzorg voor
mijn dementerende moeder. Het thema wederkerigheid
kwam daar regelmatig in terug. Wat geef je als mantelzorger
en wat krijg je ervoor terug? Daar is weinig aandacht voor
en het is iets wat we met de zaal willen delen. We merken
ook dat er behoefte van ouders is om over dit onderwerp
met ons te spreken. Bijvoorbeeld de ouders van een jong
kind met een handicap. Zij zijn bezig met de vraag hoe
hun toekomst eruit gaat zien en het is voor hen soms een
verademing om even te voelen hoe die ook kan zijn.’

Maretty: ‘De betreffende gemeenten en organisaties
zouden ervaringsdeskundigen in dienst moeten nemen.
Mensen die met de ogen van hun klanten kunnen kijken.
Dan wordt het een stuk eenvoudiger en efficiënter.’
Hoe gaat het nu met Jasper?

Interview

Mark: ‘Prima! Eén keer per jaar gaat hij naar de AVG van
Leekerweide voor zijn voeten en rug en wat algemene
zaken. Medisch gezien gaat het erg goed met hem. Hij is
gezond en eet alles (als het maar veel is). We komen dus
niet vaak in het medische circuit, maar in het verleden
was dat wel anders. Zo moesten we bijvoorbeeld in het
verleden röntgenfoto’s laten maken. Dan vertellen we het
ziekenhuispersoneel dat Jasper niet kan praten en niet te
sturen is. Als ze óns dan vertellen wat ze van Jasper willen,
dan zorgen wij ervoor dat dat gebeurt. Dan duurt het voor
Jasper zo kort mogelijk en de foto is dan snel klaar. En wat
gebeurt er dan? ‘Jasper, wil je even je been optillen?’ Of
ze gaan hem roepen terwijl ze in hun handen klappen.
Het nut daarvan ontgaat me totaal. En Jasper ook. Hij
raakt alleen maar meer gestrest. Om dat soort situaties
kan ik nog steeds boos worden. Het is jammer dat er
gewoon niet geluisterd wordt. En dat Jasper dus meer
stress ervaart dan nodig is.’
Maretty: ‘Artsen zouden ook mogen erkennen dat ze
niet altijd direct een pasklaar antwoord hebben. En dat
ze de hulp en de informatie van de ouders nodig hebben
om tot een goede behandeling of een gedegen advies te

komen. Het maakt een arts meer benaderbaar als hij eerst
eens luistert en vraagt hoe het écht gaat. Vervolgens kan
hij/zij dan aansluiten met de opgedane kennis en ervaring.’
Mark: ‘Jasper is een aantal keren geopereerd aan zijn
heupen, door een arts die ook niet wilde luisteren. Hij
had namelijk al heel veel ‘van die kinderen’ gedaan. Na
zo’n opmerking trek je zo’n man bijna over zijn bureau
heen. Na operatie nummer vier en veel discussie over de
behandeling waren wij het vertrouwen kwijt. Zijn arts zei:
‘Dan neemt u hem maar mee, als u geen vertrouwen in
me heeft.’ En dat heb ik gedaan. Ik heb Jasper met een
slaperig koppie van de narcose in zijn kar gezet en we zijn
naar huis gegaan.’
Maretty: ‘Op dat moment ben je op een manier aan het
communiceren, die niet meer gaat over het welzijn van
Jasper of zijn ouders. Dan gaat het over ego’s. En wie niet
zo mondig is, delft dan het onderspit. Dit is totaal niet in
het belang van degenen om wie het gaat.’
Toen ik vóór aanvang van de voorstelling in de zaal
zat, hoorde ik om me heen mensen fluisteren toen ze
Jasper zagen. ‘Hij ziet er wel gelukkig uit.’ Bij kinderen
met een handicap is dat iets wat mensen vaak zeggen.
Waarom is het voor mensen zo belangrijk om dat te
benoemen bij iemand die het zelf niet kan?
Mark: ‘Je kunt het Jasper niet vragen, dus je moet het van
je eigen invulling hebben.’

Liedje uit de voorstelling: Kapotte engel
(tekst: Belinda Meuldijk, gezongen door Rob de Nijs)

Tot vorige week
had ik nog mijn dromen
hoe ik met je spelen zou, in het begin
jouw eerste stap
hoever jij zou komen
de plaats die je nemen zou
hier, in ons gezin
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Kapotte engel, je maakt me machteloos
dit is het leven niet waar ik voor koos
de dokter was hier met zijn prognose
het beeld dat hij achterliet, is troosteloos
als jij me nooit kan zien of horen
wat voor een vader moet ik dan zijn
waarom ben jij ooit geboren
ik weet het antwoord niet op zoveel pijn

Wat moet ik nu
wie kan dit veranderen
wie houdt me tegen als ik voor je vlucht
ik ben niet anders dan alle anderen
'k wil een gewoon gezond kindje terug
Maar kijk je slaapt nog
met je handjes open
alsof je niets dan goeds van mij verwacht
wie tilt je op, wie leert je lopen
oh, ik moet sterker zijn dan ik ooit dacht
vanaf vandaag zal ik voor je vechten
wie aan jou komt, kind
die komt aan mij
ik heb mijn hart hier bij jou neergelegd
kom maar mijn engeltje, je hoort erbij
kapot engeltje, je bent van mij

Mark: ‘En dat is goed hoor, dat mag. Hij is denk ik ook
heel gelukkig.’
Maretty: ‘En soms ook niet. Dan is het een bokchagrijnige
puber. En dat moet ook kunnen. Dat zijn wij ook weleens.’
Mark: ‘Jasper kan niet praten. Dat dwingt ons tot een
andere manier van communiceren. Zonder aannames,
oordelen en vooroordelen. Hoewel het niet altijd makkelijk
is geweest, overheerst nu het genieten. Genieten van zijn
pure aanwezigheid en oprechtheid. Oók samen met onze
andere twee kinderen en hun vrienden en vriendinnen,
die Jasper ook waarderen om wie hij is. Het is prachtig
om te zien als één van die kinderen de gitaar pakt en
naast Jasper op het matras gaat zitten jammen. Dat zijn
momenten met een gouden randje.’
Wat wil je nog kwijt dat ik niet gevraagd heb?
Mark: ‘Zet ons eens voor een groep artsen (in opleiding).
Dat zou ik echt heel graag willen. In mei 2017 spelen we

de laatste openbare voorstelling. Maar daarna spelen we
gewoon door op uitnodiging. Dus we zien de AVG’s graag
in het publiek tijdens een voorstelling op de instelling.
En mijn persoonlijke uitsmijter? Vind je passie en ga ervoor!’
Tekst interview: Petra Noordhuis,
Tekst en de rest - www.tekstenderest.nl
‘Ode aan Jasper’ gaat eigenlijk niet over het leven met een
kind met een beperking. Jasper staat symbool voor alle
ongevraagde levenscadeaus die elk mens op zijn eigen
manier krijgt. Iedereen heeft zijn eigen Jasper.
De vraag is hoe je daarmee omgaat.
Blijf je in de slachtofferrol of in de negativiteit hangen of
keer je het om en maak je er iets positiefs van?
Welke keuze maak je?
‘Ode aan Jasper’ is tot eind mei te zien in diverse theaters.
De agenda vind je op www.odeaanjasper.nl. Daarnaast is
de voorstelling te boeken door bijvoorbeeld instellingen,
opleidingen en organisaties.

Interview / Elders gepubliceerd

Maretty: ‘Misschien willen ze het ook voor zichzelf wel
goedpraten dat ze naar een gehandicapt kind zitten te kijken.
Hij heeft er niet om gevraagd om zo ‘tentoongesteld’ te
worden en als je dan tegen elkaar kunt zeggen dat hij er
wel gelukkig uitziet, dan troost je jezelf een beetje. Of je
praat dat ongemakkelijke gevoel weg.’

‘Ode aan Jasper’ is een productie van
• Mark en Jasper Wijnen – www.odeaanjasper.nl
• Maretty van den Mosselaar (regisseur) – www.verhip.nu
• Ronald van Eunen (pianist) – www.ronaldvaneunen.nl
• m.m.v. Willem Schalekamp (fotograaf)
info@odeaanjasper.nl
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Bakker G, Caan MW, Vingerhoets WA, da Silva-Alves F, de
Koning M, Boot E, Nieman DH, de Haan L, Bloemen OJ,
Booij J, van Amelsvoort TA. Cortical Morphology Differences in Subjects at Increased Vulnerability for Developing a
Psychotic Disorder: A Comparison between Subjects with
Ultra-High Risk and 22q11.2 Deletion Syndrome. PLoS
One. 2016 Nov 9;11(11):e0159928. doi: 10.1371/journal.
pone.0159928. eCollection 2016
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INTRODUCTION: Subjects with 22q11.2 deletion syndrome (22q11DS) and subjects with ultra-high risk for
psychosis (UHR) share a risk of approximately 30% to
develop a psychotic disorder. Studying these groups helps
identify biological markers of pathophysiological processes
involved in the development of psychosis. Total cortical
surface area (cSA), total cortical grey matter volume
(cGMV), cortical thickness (CT), and local gyrification index
(LGI) of the cortical structure have a distinct neurodevelopmental origin making them important target markers to
study in relation to the development of psychosis.
MATERIALS AND METHODS: Structural T1-weighted high

resolution images were acquired using a 3 Tesla Intera MRI
system in 18 UHR subjects, 18 22q11DS subjects, and 24
matched healthy control (HC) subjects. Total cSA, total
cGMV, mean CT, and regional vertex-wise differences in
CT and LGI were assessed using FreeSurfer software. The
Positive and Negative Syndrome Scale was used to assess
psychotic symptom severity in UHR and 22q11DS subjects
at time of scanning.
RESULTS: 22q11DS subjects had lower total cSA and total
cGMV compared to UHR and HC subjects. The 22q11DS
subjects showed bilateral lower LGI in the i) prefrontal
cortex, ii) precuneus, iii) precentral gyrus and iv) cuneus
compared to UHR subjects. Additionally, lower LGI was
found in the left i) fusiform gyrus and right i) pars opercularis, ii) superior, and iii) inferior temporal gyrus in 22q11DS
subjects compared to HC. In comparison to 22q11DS
subjects, the UHR subjects had lower CT of the insula. For
both risk groups, positive symptom severity was negatively
correlated to rostral middle frontal gyrus CT.
CONCLUSION: A shared negative correlation between
positive symptom severity and rostral middle frontal gyrus

Elders gepubliceerd

CT in UHR and 22q11DS may be related to their increased
vulnerability to develop a psychotic disorder. 22q11DS
subjects were characterised by widespread lower degree of cortical gyrification linked to early and postnatal
neurodevelopmental pathology. No implications for early
neurodevelopmental pathology were found for the UHR
subjects, although they did have distinctively lower insula
CT which may have arisen from defective pruning processes during adolescence. Implications of these findings in
relation to development of psychotic disorders are in need
of further investigation in longitudinal studies.
Buijs PC, Boot E, Shugar A, Fung WL, Bassett AS. Internet
Safety Issues for Adolescents and Adults with Intellectual
Disabilities. J Appl Res Intellect Disabil. 2016 Feb 23. doi:
10.1111/jar.12250.
BACKGROUND: Research on Internet safety for adolescents has identified several important issues including unwanted exposure to sexual material and sexual solicitation.
METHODS: Although individuals with intellectual
disabilities often have poor insight and judgment, and
may therefore be at risk for Internet dangers, there is
surprisingly little published on this topic.
RESULTS: To illustrate Internet dangers that adolescents
and adults with intellectual disabilities may face, we report
composite case vignettes, based on actual clinical cases of
adolescents and adults with 22q11.2 deletion syndrome.
CONCLUSION: We encourage clinicians to discuss Internet
safety in their practice and provide recommendations for
future research subjects.
de Knegt NC, Lobbezoo F, Schuengel C, Evenhuis HM,
Scherder EJ. Self-Reported Presence and Experience of
Pain in Adults with Down Syndrome. Pain Med. 2016 Oct
2. pii: pnw226. [Epub ahead of print]
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OBJECTIVE: The aim was to examine whether the
presence of pain (based on physical conditions and
participants' report) and self-reported pain experience
in adults with Down syndrome (DS) differ from general
population controls.
DESIGN: Cross-sectional study of 224 adults with DS
(mean age = 38.1 years, mild-severe intellectual disabilities) and 142 age-matched controls (median age = 40.5
years, mean estimated IQ = 105.7) in the Netherlands.
METHODS: File-based medical information was evaluated.
Self-reported presence and experience of pain were assessed in rest and after movement during a test session
(affect with facial affective scale (FAS: 0.04-0.97), intensity
assessed with numeric rating scale (NRS: 0-10).
RESULTS: Compared with controls, more DS participants
had physical conditions that may cause pain and/or discomfort (p = .004, 50% vs 35%), but fewer DS partici-

pants reported pain during the test session (p = .003, 58%
vs 73%). Of the participants who indicated pain and comprehended self-reporting scales (n = 198 FAS, n = 161 NRS),
the DS group reported a higher pain affect and intensity
than the controls (p < .001, FAS: 0.75-0.85 vs 0.50-0.59,
NRS: 6.00-7.94 vs 2.00-3.73).
CONCLUSIONS: Not all adults with DS and painful/discomforting physical conditions reported pain. Those who did
indicated a higher pain experience than adults from the
general population. Research into spontaneous self-report
of pain, repeated pain assessment, and acute pain is needed
in people with DS for more insight into pain experience
and mismatches between self-report and medical
information.
Frankena TK, Naaldenberg J, Cardol M, Meijering JV,
Leusink G, van Schrojenstein Lantman-de Valk HM.
Exploring academics' views on designs, methods,
characteristics and outcomes of inclusive health research
with people with intellectual disabilities: a modified Delphi
study. BMJ Open. 2016 Aug 18;6(8):e011861.
doi: 10.1136/bmjopen-2016-011861.
BACKGROUND: The British Medical Journal's (BMJ's)
patient revolution strives for collaboration with patients
in healthcare and health research. This paper studies collaboration with people with intellectual disabilities (ID) in
health research, also known as inclusive health research.
Currently, transparency and agreement among academics is
lacking regarding its main aspects, preventing upscaling of
the patient revolution.
OBJECTIVE: This study aims to gain agreement among
academics on 3 aspects of inclusive health research for
people with ID: (1) designs and methods, (2) most important
characteristics and (3) outcomes.
DESIGN: A Delphi study was conducted with academics
with experience in inclusive (health) research and on people
with ID. The study consisted of 2 sequential questionnaire
rounds (n=24; n=17), followed by in-depth interviews (n=10).
RESULTS: Academics agreed on (1) a collaborative approach to be most suitable to inclusive health research, (2)
characteristics regarding the accessibility and facilitation
of inclusive health research, and (3) several outcomes of
inclusive health research for people with ID and healthcare.
Other characteristics agreed on included: atmosphere,
relationship, engagement, partnership and power.
It was stressed that these characteristics ensure meaningful
inclusion. Interviewed academics voiced the need for a
tool supporting the facilitation and evaluation of inclusive
health research. There was ambiguity as to what this tool
should comprise and the extent to which it was possible to
capture the complex process of inclusive health research.
DISCUSSION AND CONCLUSIONS: This study underlines
the need for transparency, facilitation and evaluation of

Heutmekers M, Naaldenberg J, Frankena TK, Smits M,
Leusink GL, Assendelft WJ, van Schrojenstein Lantman-de
Valk HM. After-hours primary care for people with intellectual disabilities in The Netherlands-Current arrangements
and challenges. Res Dev Disabil. 2016 Jul 30;59:1-7. doi:
10.1016/j.ridd.2016.07.007. [Epub ahead of print]
BACKGROUND: Little is known about the organisation
of after-hours primary care for people with intellectual
disabilities (ID), and mainstream care is not self-evidently
accessible or fit for this group. A first step towards
improvement is a greater understanding of current
after-hours primary ID care.
AIMS: This study explores the organisation of and
experiences with after-hours primary care provided for
people with ID in The Netherlands.
METHODS AND PROCEDURES: A telephone survey
amongst 68 care provider services including questions on
organisational characteristics, problem areas, facilitators,
and inhibitors.
OUTCOMES AND RESULTS: A multitude of different afterhours primary care arrangements were found. Primary
care physicians (PCPs) were involved in almost all care
provider services, often in alliance with PCP cooperatives.
Specialised ID physicians had differing roles as gatekeeper,
primary caregiver, or consultant. Most problems during
the after-hours arose regarding daily care professionals'
competences. Facilitators and inhibitors of after-hours
primary care were themed around complexity of, and
need for, specialised care, multidisciplinary team of
professionals, communication and information, and
prerequisites at organisational level.
CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS: Evidence on specific
after-hours health needs of people with ID is needed
to strengthen collaboration between specialist ID care
services and mainstream healthcare services to adequately
provide care.

Mastebroek M, Naaldenberg J, van den Driessen Mareeuw
FA, Lagro-Janssen AL, van Schrojenstein Lantman-de Valk
HM. Experiences of patients with intellectual disabilities
and carers in GP health information exchanges:
a qualitative study. Fam Pract. 2016 Jul 12. pii: cmw057.
BACKGROUND: Accurate health information exchange
(HIE) is pivotal for good quality of care. However, patients
with intellectual disabilities (ID) face challenges in processing and exchanging health information around GP
consultations. Knowledge of HIE barriers and facilitators,
including the roles of carers, may help to improve GP care
for people with ID.
OBJECTIVE: To gain more insight into HIE barriers and
facilitators for ID patients in GP care.
METHODS: A qualitative study exploring GP consultation
experiences of people with ID (n = 35), professional carers
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Kuppens RJ, Bakker NE, Siemensma EP, Tummers-de
Lind van Wijngaarden RF, Donze SH, Festen DA, van
Alfen-van der Velden JA, Stijnen T, Hokken-Koelega
AC. Beneficial effects of growth hormone in young adults
with Prader-Willi syndrome: a 2-year cross-over trial. J Clin
Endocrinol Metab. 2016 Nov;101(11):
4110-4116. Epub 2016 Aug 23.

CONTEXT: Patients with Prader-Willi syndrome (PWS) are
severely at risk to develop morbid obesity, diabetes
mellitus type 2 and cardiovascular disease, leading to high
mortality. They have an increased fat mass (FM) and
decreased lean body mass (LBM). During childhood,
growth hormone (GH) treatment counteracts the natural
course of increasing obesity. Discontinuation of GH
treatment at attainment of adult height (AH) might
deteriorate their improved clinical condition, while
continuation might benefit them.
OBJECTIVE: To investigate the effects of GH versus
placebo on body composition in young adults with PWS
who were GH-treated for many years during childhood
and had attained AH.
DESIGN: 2-year, randomized, double-blind, placebocontrolled cross-over study with stratification for gender
and BMI in 27 young adults with PWS.
SETTING: PWS Reference Center in the Netherlands.
INTERVENTION: Cross-over intervention with GH (0.67
mg/m2/day) and placebo, both during 1 year.
MAIN OUTCOME MEASURES: Body composition,
measured by DXA.
RESULTS: During placebo, FM increased (relative change
+21.5%, p<0.001). Compared to placebo, GH treatment resulted in lower FM (-2.9 kg, p=0.004) and higher
LBM (+1.5 kg, p=0.005), representing relative changes
of -17.3% FM and +3.5% LBM. Both FM%limb and
FM%trunk were lower during GH versus placebo (relative
change +17.3% and +15.6%, p<0.001 and p=0.007,
respectively). No GH-related adverse events occurred.
CONCLUSIONS: GH-treated young adults with PWS
who have attained AH benefit from continuation of GH
treatment. FM increases during placebo, while GH versus
placebo results in lower FM and higher LBM. Thus, GH
treatment maintains the improved body composition
without safety concerns.

Elders gepubliceerd

inclusive health research. The need for in-depth interviews
after 2 Delphi rounds underlines its complexity and context dependence. To increase process transparency, future
research should focus on gaining insight into inclusive
health research in its context. A tool could be developed
to facilitate and evaluate inclusive health research. This
tool will be partially applicable to participatory research in
general and thereby upscale the patient revolution.
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(n = 20) and relatives (n = 15). Transcripts from interviews
and focus groups were analyzed using a framework
analysis approach.
RESULTS: Analyses resulted in four themes: (i) Recognizing
patient health needs; (ii) Impaired doctor-patient communication; (iii) Carers' mediating roles during consultations;
and (iv) Patients' autonomy and self-determination.
Barriers related to communication skills, lack of time,
continuity of carers and physicians, information alignment
between relative or professional carer and the GP, and
information transfer and recording within the patient network. Facilitating factors related mainly to carer interventions, personal connections with patients and GP communication with patients and carers outside the consultation.
CONCLUSION: There is considerable HIE potential in
patients themselves, as well as in their network, although
many barriers have to be overcome to profit from this.
GP practices are recommended to adjust consultations
and communication practices and to facilitate deployment
of the patient's network, while still considering patient
autonomy.
Mastebroek M, Naaldenberg J, van den Driessen Mareeuw
FA, Leusink GL, Lagro-Janssen AL, van Schrojenstein
Lantman-de Valk HM. Health information exchange for
patients with intellectual disabilities: a general practice
perspective. Br J Gen Pract. 2016 Aug 1. pii:
bjgpoct-2016-66-651-mastebroek-fl-p. [Epub ahead of print]
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BACKGROUND: Inadequate health information exchange
(HIE) between patients with intellectual disabilities (ID),
their carers, and GPs may lead to ineffective treatment
and poor treatment compliance. Factors influencing HIE
are largely unexplored in previous research.
AIM: To provide insight into the perceived HIE facilitators
of GPs and general practice assistants, and the barriers in
GP consultations for patients with ID.
DESIGN AND SETTING: An interview-based study with GPs
(n = 19) and general practice assistants (n = 11) in the
Netherlands.
METHOD: Semi-structured interviews were conducted on
topics relating to stages during and around GP consultation. Transcripts were coded and analysed using framework
analysis.
RESULTS: The main themes were impaired medical history
taking and clinical decision making, and fragile patient
follow-up. Factors negatively influencing HIE related to
patient communication skills and professional carers'
actions in preparing the consultation and in collecting,
recording, and sharing information. HIE barriers resulted
in risk of delay in diagnosis and treatment, misdiagnosis,
unnecessary tests, and ineffective treatment regimens. HIE
facilitators were described in terms of GP adjustments in
communication, planning of consultations, and efforts to

compensate for fragile follow-up situations.
CONCLUSION: Inadequate HIE should be seen as a chain of
events leading to less effective consultations, substandard
treatment, and insufficient patient follow-up. The results
indicate a mismatch between GPs' expectations about
professional carers' competencies, responsibilities, and roles
in HIE and the setting in which professional carers operate.
Further research should focus on how daily GP practice can
be attuned to the practicalities of HIE with patients with ID
and their professional carers.
Mensch SM, Echteld MA, Evenhuis HM, Rameckers EA.
Construct validity and responsiveness of Movakic: An
instrument for the evaluation of motor abilities in children
with severe multiple disabilities. Res Dev Disabil. 2016 Sep
11;59:194-201. doi: 10.1016/j.ridd.2016.08.012. [Epub
ahead of print]
Movakic is a newly developed instrument for measurement
of motor abilities in children with severe multiple
disabilities, with a satisfactory feasibility and content
validity and good inter-observer and test-retest reliability.
The objective of this study was to investigate its construct
validity and responsiveness to change.
Sixty children with severe multiple disabilities (mean age
7.7 years, range 2-16) were measured using Movakic six
times during 18 months. Construct validity was assessed by
correlating Movakic scores with expert judgment. In order
to assess responsiveness, scores during 3-months intervals
were compared (mean score-changes and
intraclass correlations) during which some children
experienced meaningful events influencing motor
abilities and during which others experienced no such
event. Forty-five percent of children had a lower cognitive
development level than 6-month, 52% had Gross
Motor Function Classification System level V and 37% had
level IV. For 27 children all measurements were
completed, six children dropped out. Construct
validity was good (r=0.50-0.71). Responsiveness was
demonstrated by significantly larger score changes after
events than when such events did not occur. Movakic
is a valid instrument for measuring motor abilities in children with severe multiple disabilities. Results suggest
responsiveness to change in motor abilities after
meaningful events.
Mutsaerts CG, Heinrich M, Sterkenburg PS, Sappok T.
Screening for ASD in adults with ID-moving toward a
standard using the DiBAS-R and the ACL. J Intellect Disabil
Res. 2016 May;60(5):512-22. doi: 10.1111/jir.12290.
BACKGROUND: Identification of Autism Spectrum Disorder
(ASD) in persons with intellectual disability (ID) is challenging but essential to allow adequate treatment to be given.

Oppewal A, Schoufour JD, Evenhuis HM, Festen DA,
Hilgenkamp TI. Ouderen met een verstandelijke beperking
verliezen veel zelfredzaamheid gedurende drie jaar:
resultaten van de Gezond Ouder studie (GOUD).
Tijdschr Gerontol Geriatr. 2016 Nov 15. doi:10.1007/
s12439-016-0198-9

BACKGROUND: Prevalence rates of challenging behaviour
are high in children and adults with profound intellectual and multiple disabilities (PIMD). Moreover, many of
these behaviours are observed daily. Direct support staff
report that most challenging behaviour identified has little
impact on the person with PIMD and attribute challenging
behaviour in children and adults with PIMD mainly to a
biomedical model. The purpose of this study was to evaluate
whether an intervention (psycho-education) had any effect
on direct support staff's assessment of challenging
behaviour in terms of its severity and their biomedical
causal explanations (attributions) for this behaviour.
METHOD: A stepped wedge study design was used to
evaluate the effects of a psycho-education intervention
on the perceived severity and the attributions offered for
challenging behaviour of people with PIMD by 198 direct
support staff. We used questionnaires assessing the perceived severity of challenging behaviour and staff views of
its causes. Data on the dependent variables were collected
at four 1-month intervals.
RESULTS: The intervention was found to have an effect on
the perceived severity of challenging behaviour identified
in people with PIMD in the sense that staff generally
scored challenging behaviour as more severe in its consequences after the intervention. However, this effect was
very small. No significant effects were found in terms of
reduction in the biomedical scale scores.
CONCLUSION: No evidence for the effectiveness of a
psycho-educational approach on the assessment of
challenging behaviour in terms of severity and the
biomedical attributions for behaviour was found. More
research is required to explore further the effects of more
elaborate training using methods to enable direct support
staff to reflect on the behaviour of people with PIMD and
on their own behaviour.
Poppes P, van der Putten AA, ten Brug A, Vlaskamp C.
Staff attributions of the causes of challenging behaviour in
children and adults with profound intellectual and multiple disabilities. Res Dev Disabil. 2016 Jan;48:95-102. doi:
10.1016/j.ridd.2015.10.014. Epub 2015 Nov 6.
A study has shown that staff do not generally perceive
challenging behaviour in people with profound intellectual and multiple disabilities (PIMD) as being of serious
consequence. In this study we aimed to gain a better
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Door hervormingen van het zorgstelsel is een deel van
de mensen met een verstandelijke beperking (VB) nu
aangewezen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(de gemeente). Kennis over hun zelfredzaamheid, en de
afname hiervan tijdens het ouder worden is belangrijk
om de zorgverlening voor deze groep goed in te richten.
Daarom richt deze studie zich op de achteruitgang in
zelfredzaamheid en de relatie met overlijden bij ouderen
met een VB (≥50 jaar; n = 703). Zelfredzaamheid werd
gedefinieerd als basale en instrumentele activiteiten van
het dagelijks leven (ADL en IADL) en mobiliteit (zelfstandig
kunnen lopen of niet). Van de deelnemers ging 55 % achteruit in hun ADL, 42 % in IADL, en 38 % in mobiliteit. Het
risico op achteruitgang bleek groter bij een hogere leeftijd
en een ernstigere VB, maar ook deelnemers met een lichte
VB gingen 39 % achteruit in ADL, 55 % in IADL en 27 %
in mobiliteit. Een slechtere zelfredzaamheid en mobiliteit
waren een sterke voorspeller voor overlijden. Deze grootschalige studie laat een duidelijke achteruitgang zien in
de zelfredzaamheid van ouderen met een VB in 3 jaar tijd.
Partijen verantwoordelijk voor de zorg voor mensen met
een VB moeten bedacht zijn op achteruitgang en zoveel
mogelijk inzetten op behoud van de zelfredzaamheid.

Poppes P, van der Putten A, Post W, Frans N, Ten Brug A,
van Es A, Vlaskamp C. Relabelling behaviour. The effects
of psycho-education on the perceived severity and causes
of challenging behaviour in people with profound
intellectual and multiple disabilities. J Intellect Disabil Res.
2016 Dec;60(12):1140-1152. doi: 10.1111/jir.12299.
Epub 2016 May 18.
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This study examines whether the combination of two ASD
screening instruments specifically developed for persons
with ID, namely, the Diagnostic Behavioral Assessment for
ASD-Revised (DiBAS-R) and the Autism Checklist (ACL),
improves diagnostic accuracy when used in combination
compared to the application of the single instrument.
METHOD: A clinical sample of adults with ID who are
suspected of having ASD (N =148) was assessed using
two ID specific screening scales (DiBAS-R and ACL). The
diagnostic validity of the single instruments and of their
combination was assessed.
RESULTS: While both instruments showed acceptable
diagnostic validity when applied alone (DiBAS-R/ACL:
sensitivity: 75%/91%; specificity: 75%/75%; overall
agreement: 75%/83%), specificity increased when two
positive screening results were used (88%), and sensitivity
increased (95%) when at least one positive screening
result was used.
CONCLUSIONS: Different combinations of the ASD
screening instruments DiBAS-R and ACL lead to
improvements in sensitivity and specificity. The complementary use of the ACL in addition to the sole use of the
DiBAS-R improves overall accuracy.

Elders gepubliceerd

understanding of the causal explanations that direct care
and support staff give for challenging behaviour in this
group. The purpose of this study was twofold: (1) to
determine the way staff attribute challenging behaviour in
children and adults with PIMD; and (2) to analyse whether
more experienced staff attribute challenging behaviour in
children and adults with PIMD differently than less experienced staff. In total, 195 direct support staff and an equal
number of children and adults with PIMD participated
in the study. Direct support staff filled out the Challenging behaviour Attribution Scale (five causal explanatory
models of challenging behaviour) to explain challenging
behaviour in one individual that they supported. The
results show that direct support staff as a whole report the
biomedical model as the most plausible explanation for
challenging behaviour in children and adults with PIMD.
However, in the present study the mean scores on all
models are low. This might indicate that a large number of
staff found none of the models particularly useful as possible explanations of challenging behaviour in people with
PIMD. This could mean that staff have difficulties stating
the cause of challenging behaviour in this group. Another
possible explanation could be that there is little scientific
knowledge about causing and maintaining factors of
challenging behaviour in people with PIMD. It could
also mean that staff have additional explanations for
challenging behaviour in this target group that are not
mentioned in the instrument used. Future research should
address these issues. No differences were found between
more experienced and less experienced direct support staff.
Poppes P, van der Putten AJ, Post WJ, Vlaskamp C. Risk
factors associated with challenging behaviour in people
with profound intellectual and multiple disabilities.
J Intellect Disabil Res. 2016 Jun;60(6):537-52. doi:
10.1111/jir.12268.
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BACKGROUND: Several factors that correlate with the
onset or continuation of challenging behaviour are mentioned in research. These are factors related to persons
with ID, but also to direct support professionals and the
context. Although many of these factors seem to affect
the onset or continuation of challenging behaviour in
people with ID in general, results are often inconclusive
and have little focus on people with profound intellectual
and multiple disabilities (PIMD). The present study aimed
to assess the extent to which known factors related to
challenging behaviour are also applicable to a group of
198 people with PIMD.
METHOD: To determine which factors were associated
with challenging behaviour, univariate analyses on associations between known risk factors and challenging
behaviour were conducted. The associated factors were
then subject to a regression analysis to determine the

extent to which they explain the prevalence of challenging
behaviour and can thus be seen as factors associated with
challenging behaviour.
RESULTS: The results show that, in particular, factors
concerning the personal characteristics of people with
PIMD, such as sleeping problems and auditory problems,
were related to the variance in mean frequency of challenging behaviour. Only one factor related to the direct
support professionals was found: when these professionals
had been offered training on the subject of challenging
behaviour in people with intellectual disabilities in general,
they identified significantly more withdrawn behaviour. We
found no
contextual factors related to challenging behaviour.
CONCLUSION: These findings are generally consistent with
findings reported in other studies, especially concerning
the personal characteristics of people with PIMD. Further
research should focus on the effects of providing safe
auditory environments and appropriate sleep schedules
for people with PIMD on the occurrence of challenging
behaviour.
Room B, Timmermans O, Roodbol P. The prevalence
and risk factors of the metabolic syndrome in inpatients
with intellectual disability. J Intellect Disabil Res. 2016
Jun;60(6):594-605. doi: 10.1111/jir.12282.
BACKGROUND: The aim of this study is to explore the
prevalence and influencing factors of metabolic syndrome
(MetS) in people with intellectual disabilities (IDs) and behavioural problems in a Dutch special healthcare institution.
METHODS: This observational study was conducted from
medical records of physical examinations, laboratory results,
medication (history), ethnicity and length of stay, as well
as from questionnaires about lifestyle and smoking habits.
MetS was defined by using the criteria of the 2009 consensus guidelines. The questions in this study were about the
prevalence of MetS over a 1-year period and exploration of
the differences between the people with and without MetS
to determine the factors associated with it.
RESULTS: The overall prevalence of MetS in the selected
population of people with IDs and behavioural problems
was 46%. The factors 'use of conventional antipsychotics',
'age', and a ' low nutrition score' increased the risk of
developing MetS. Together, these variables determine 19%
of the variance in the incidence of MetS.
CONCLUSIONS: The study indicates a firm prevalence of
MetS in a vulnerable population, whereby a minority of
contributing factors was determined. Professionals should
be particularly alert during the provision of antipsychotics,
diet and exercise habits to prevent MetS when treating
people with IDs and behavioural problems, and further
studies are needed to explore the factors that contribute to
the nascence and prevalence of MetS.

Voll SL, Boot E, Butcher NJ, Cooper S, Heung T, Chow EW,
Silversides CK, Bassett AS. Obesity in adults with 22q11.2
deletion syndrome. Genet Med. 2016 Aug 18. doi:
10.1038/gim.2016.98.

Vrijmoeth C, Barten P, Assendelft WJ, Christians MG,
Festen DA, Tonino M, Vissers KC, Groot M. Physicians'
identification of the need for palliative care in people
with intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2016 Aug
5;59:55-64. doi: 10.1016/j.ridd.2016.07.008. [Epub ahead
of print]

BACKGROUND: Insights into symptoms and interventions
at the end of life are needed for providing adequate palliative care, but are largely lacking for people with intellectual disabilities (IDs).
OBJECTIVES: We aimed at determining the prevalence
rates of physician-reported symptoms from the Edmonton
Symptom Assessment System (ESAS) at the moment that
physicians
recognized patient's death in the foreseeable future. In
addition, we aimed at exploring provided interventions
as reported by physicians in the period between physicians' recognition of death in the foreseeable future and
patients' death.
MEASUREMENTS: In this study, 81 physicians for people
with IDs (ID-physicians) completed a retrospective survey
about their last patient with IDs with a nonsudden death.
RESULTS: On average, patients suffered from three of
the eight ESAS symptoms. Fatigue (83%), drowsiness
(65%), and decreasing intake (57%) were most reported.
ID-physicians reported a median number of four interventions. Interventions were mostly aimed at somatic problems, such as pain and shortness of breath. Burdensome
interventions such as surgery or artificial respiration were
least or not reported.
Palliative sedation was provided in a third of all cases.
CONCLUSION: Although ID-physicians reported a variety
of their patients' symptoms and of provided interventions
at the end of life, using adequate symptom assessment
tools suitable for people with IDs and continuous multidisciplinary collaboration in palliative care are essential to
capture symptoms as fully as possible.
Vrijmoeth C, Christians MG, Festen DA, Groot M, Tonino
M, Echteld MA. Physicians' recognition of death in the
foreseeable future in patients with intellectual disabilities. J Intellect Disabil Res. 2016 Mar;60(3):207-17. doi:
10.1111/jir.12240. Epub 2016 Jan 12.
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BACKGROUND: A growing number of people with
intellectual disabilities (ID) is suffering from life-threatening
chronic illnesses and is therefore in need for palliative care.
AIMS: We aimed to explore how the need for palliative
care is recognized in people with ID.
METHODS AND PROCEDURES: We conducted a semistructured interview study among 10 ID-physicians in the
Netherlands.
OUTCOMES AND RESULTS: Identification of people with
ID in need for palliative care mostly results from a process
in which multiple signals from different information
sources converge and lead to a growing awareness. As
a result, ID-physicians do not expect people to return to
their prior level of health or functioning, but rather expect
an irreversible decline leading to death. The presence,

Vrijmoeth C, Christians MG, Festen DA, Groot M, van der
Heide A, van der Rijt CC, Tonino M, Echteld MA. PhysicianReported Symptoms and Interventions in People with
Intellectual Disabilities Approaching End of Life. J Palliat
Med. 2016 Sep 1. [Epub ahead of print]
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PURPOSE: To characterize the prevalence of and contributing factors to adult obesity in the most common recurrent
copy-number variation (CNV), 22q11.2 deletion, given
that other rare CNVs are known to have obesity phenotypes.
METHODS: In 207 adults with 22q11.2 deletion syndrome
(22q11.2DS), we used available height and weight measurements to calculate body mass index (BMI) and recorded
associated factors that could play a role in obesity. We
used the maximum BMI per subject and logistic regression
to test a model predicting obesity class.
RESULTS: The prevalence of obesity (BMI ≥30) in
22q11.2DS (n = 90, 43.5%; at median age of 26.7 years)
was significantly greater than for Canadian norms (odds
ratio (OR) 2.30, 95% confidence interval (CI) = 1.74-3.02,
P < 0.0001), even after excluding individuals with a history
of antipsychotic use. The regression model was significant
(P < 0.0001). Psychotropic medication use and age, but
not sex or presence of intellectual disability, were associated with higher obesity level. Ten (4.8%) individuals were
diagnosed with type 2 diabetes at a median age of 39.5
years; the prevalence was higher in those with obesity
(P < 0.01).
CONCLUSION: The results suggest that adult obesity is
related to the 22q11.2 deletion. The findings expand the
potential genetic causes of obesity and have important
implications for management of 22q11.2DS.

stage and prognosis of the disease, physician-patient
interaction, and communication with proxies who provide
contextual information are factors influencing the process.
CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS: Distinctive for a
population of people with ID are the frequent diagnostic
uncertainty in people with ID, the patients' communicational abilities and the reliance of ID-physicians on close
proxies. We argue for a proactive attitude of physicians
regarding care and support of people with ID with
palliative care needs.
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BACKGROUND: Physicians are increasingly confronted
with people with intellectual disabilities (ID) who are
facing life-threatening diseases. We aimed to explore
when and based on which information sources and signals
physicians recognised that a patient with ID would die in
the foreseeable future. Insights may help in identifying
patients in need of palliative care.
METHOD: In this study, 81 physicians for people with ID
and 16 general practitioners completed a retrospective
survey about their last case of a patient with ID with a
non-sudden death.
RESULTS: More than 20% of all physicians foresaw death
not until the last week of life. In 30% of all patients, the
physician did not discuss the start of the palliative care
phase until the last week. The most reported information
sources based on which physicians foresaw death were
the physicians themselves and professional caregivers. We
found 40 different signals that lead to physicians' foreseeing death. These were not only medical signals but also
behavioural and physical signals.
CONCLUSIONS: Results indicate that the physicians' ability
to foresee death is a result of a process of growing awareness in which multiple signals from different information
sources converge. This demands continuous multi-disciplinary
communication because people involved have their own
unique interactions with the patient and can therefore
contribute to a growing and timely awareness of patients'
death in the future.
Wagemans AM, van Schrojenstein Lantman-de Valk HM,
Proot IM, Bressers AM, Metsemakers J, Tuffrey-Wijne I,
Groot M, Curfs LM. Do-Not-Attempt-Resuscitation orders
for people with intellectual disabilities: dilemmas and uncertainties for ID physicians and trainees. The importance
of the deliberation process. J Intellect Disabil Res. 2016
Aug 26. doi: 10.1111/jir.12333.
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BACKGROUND: Not much is known about Do-NotAttempt-Resuscitation (DNAR) decision-making for people
with intellectual disabilities (IDs). The aim of this study
was to clarify the problems and pitfalls of non-emergency
DNAR decision-making for people with IDs, from the
perspective of ID physicians.
METHODS: This qualitative study was based on semi-structured individual interviews, focus group interviews and an
expert meeting, all recorded digitally and transcribed
verbatim. Forty ID physicians and trainees were interviewed
about problems, pitfalls and dilemmas of DNAR
decision-making for people with IDs in the Netherlands.
Data were analysed using Grounded Theory procedures.
RESULTS: The core category identified was 'Patient-related
considerations when issuing DNAR orders'. Within this
category, medical considerations were the main contributory
factor for the ID physicians. Evaluation of quality of life

was left to the relatives and was sometimes a cause of
conflicts between physicians and relatives. The category
of 'The decision-maker role' was as important as that of
'The decision procedure in an organisational context'. The
procedure of issuing a non-emergency DNAR order and the
embedding of this procedure in the health care organisation were important for the ID physicians.
CONCLUSION: The theory we developed clarifies that
DNAR decision-making for people with IDs is complex and
causes uncertainties. This theory offers a sound basis for
training courses for physicians to deal with uncertainties
regarding DNAR decision-making, as well as a method
for advance care planning. Health care organisations are
strongly advised to implement a procedure regarding DNAR
decision-making.
Winter CF de, Baas M, Bijlsma EK, van Heukelingen J,
Routledge S, Hennekam RC. Phenotype and natural history
in 101 individuals with Pitt-Hopkins syndrome through an
internet questionnaire system. Orphanet J Rare Dis. 2016
Apr 12;11:37. doi: 10.1186/s13023-016-0422-2.
BACKGROUND: Pitt-Hopkins syndrome (PTHS; MIM#
610954) is a genetically determined entity mainly caused
by mutations in TransCription Factor 4 (TCF4). We have
developed a new way to collect information on (ultra-)rare
disorders through a web-based database which we call
'waihonapedia' (waihona [meaning treasure in Hawaiian]
encyclopaedia).
METHODS: We have built a waihonapedia system in a collaboration between physicians, social scientists, and parent
support groups. The system consists of an initial extensive
questionnaire for background cross-sectional data, and
subsequent follow-up using small questionnaires, with a
particular focus on behavioural aspects. The system was
built to be used through the internet, ensuring a secure
environment, respecting privacy for participants, and acting
automated to allow for low costs and limiting human
mistakes in data handling. Recruitment of participants is
through the patient support groups. In addition, as a substudy, we used the data from the waihonapedia system to
compare the two proposed diagnostic classification systems
for PTHS.
RESULTS: We present here the results of the initial,
cross-sectional questionnaire in which early development,
physical health, cognition and behaviour are interrogated,
and to which modules specific for PTHS were added on
epilepsy and breathing patterns. We describe 101 individuals
with a molecularly confirmed diagnosis of PTHS. Comparison of the two classification systems aimed at helping the
clinical diagnosis was performed in 47 of the present PTHS
individuals, with disappointing results for both. Internationally
accepted clinical diagnostic criteria are needed.
CONCLUSION: The present cross-sectional data on the

natural history of PTHS have yielded useful information which
will further increase when follow-up data will be added. No
doubt this will improve both care and research.

BACKGROUND AND AIMS: The objectives of this integrative
review were to understand how parents of children with
severe developmental disorders experience their involvement
in end-of-life decision-making, how they prefer to be
involved and what factors influence their decisions.
METHODS AND PROCEDURES: We searched MEDLINE,
EMBASE, CINAHL and PsycINFO. The search was limited
to articles in English or Dutch published between January
2004 and August 2014. We included qualitative and
quantitative original studies that directly investigated the
experiences of parents of children aged 0-18 years with
severe developmental disorders for whom an end-of-life
decision had been considered or made.
OUTCOMES AND RESULTS: We identified nine studies that
met all inclusion criteria. Reportedly, parental involvement
in end-of-life decision-making varied widely, ranging
from having no involvement to being the sole decisionmaker. Most parents preferred to actively share in the
decision-making process regardless of their child's specific
diagnosis or comorbidity. The main factors that influenced
parents in their decision-making were: their strong urge
to advocate for their child's best interests and to make the
best (possible) decision. In addition, parents felt influenced
by their child's visible suffering, remaining quality of life
and the will they perceived in their child to survive.
CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS: Most parents of
children with severe developmental disorders wish to
actively share in the end-of-life decision-making process. An important emerging factor in this process is the
parents' feeling that they have to stand up for their child's
interests in conversations with the medical team.
Zaal-Schuller IH, Willems DL, Ewals FV, van Goudoever
JB, de Vos MA. How parents and physicians experience
end-of-life decision-making for children with profound
intellectual and multiple disabilities. Res Dev Disabil. 2016
Sep 22;59:283-293. doi: 10.1016/j.ridd.2016.09.012.
[Epub ahead of print]
BACKGROUND: End-of-life decisions (EoLD) often concern
children with profound intellectual and multiple disabilities
(PIMD). Yet, little is known about how parents and physicians
discuss and make these decisions.
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A Systematic Tool to Reduce Inappropriate Prescribing
(STRIP), which includes the Screening Tool to Alert doctors
to Right Treatment (START) and the Screening Tool of
Older Peoples' Prescriptions (STOPP), has recently been
developed in the Netherlands for older patients with polypharmacy in the general population. Active involvement
of the patient is part of this systematic multidisciplinary
medication review. Although annual review of pharmacotherapy is recommended for people with an intellectual
disability (ID), a specific tool for this population is not yet
available. Besides, active involvement can be compromised
by ID. Therefore, the objective of this observational pilot
study was to evaluate the process of medication review
using STRIP in adults with an ID living in a centralized or
dependent setting and the identification of drug-related
problems using this tool. The study was performed in
three residential care organizations for ID. In each organization nine clients with polypharmacy were selected by an
investigator (a physician in training to become a specialized
physician for individuals with an ID) for a review using
STRIP. Clients as well as their legal representatives (usually
a family member) and professional caregivers were invited
to participate. Reviews were performed by an investigator
together with a pharmacist. First, to evaluate the process
time-investments of the investigator and the pharmacist
were described. Besides, the proportion of reviews in
which a client and/or his legal representative participated
was calculated as well as the proportion of professional
caregivers that participated. Second, to evaluate the identification of drug-related problems using STRIP, the proportion of clients with at least one drug-related problem was
calculated. Mean time investment was 130minutes for the
investigator and 90minutes for the pharmacist. The client
and/or a legal representatives were present during 25 of
27 reviews (93%). All 27 professional caregivers (100%)
were involved. For every client included at least one drugrelated problem was identified. In total 127 drug-related
problems were detected, mainly potentially inappropriate
or unnecessary drugs. After six months, 15.7% of the interventions were actually implemented. Medication review
using STRIP seems feasible in adults with an ID and identifies drug-related problems. However, in this pilot study the
implementation rate of suggested interventions was low.

Zaal-Schuller IH, de Vos MA, Ewals FV, van Goudoever JB,
Willems DL. End-of-life decision-making for children with
severe developmental disabilities: The parental perspective. Res Dev Disabil. 2016 Feb-Mar;49-50:235-46. doi:
10.1016/j.ridd.2015.12.006. Epub 2015 Dec 29.

Elders gepubliceerd

Zaal RJ, Ebbers S, Borms M, Koning B, Mombarg E,
Ooms P, Vollaard H(7), van den Bemt PM, Evenhuis HM.
Medication review using a Systematic Tool to Reduce
Inappropriate Prescribing (STRIP) in adults with an intellectual disability: A pilot study. Res Dev Disabil. 2016 Apr
8;55:132-142. doi: 10.1016/j.ridd.2016.03.014.

To improve the implementation rate, the treating physician
should be involved in the review process. Besides, specific
adaptations to STRIP to address drug-related problems
specific for this population are required.

Elders gepubliceerd / Diversen

AIMS: The objective of this research was to investigate
the experiences of the parents and the involved physician
during the end-of-life decision-making (EoLDM) process
for children with PIMD.
METHODS: In a retrospective, qualitative study, we
conducted semi-structured interviews with the physicians
and parents of 14 children with PIMD for whom an EoLD
was made within the past two years.
RESULTS: A long-lasting relationship appeared to facilitate
the EoLDM process, although previous negative healthcare
encounters could also lead to distrust. Parents and physicians

encountered disagreements during the EoLDM process,
but these disagreements could also improve the decisionmaking process. Most parents, as well as most physicians,
considered the parents to be the experts on their child. In
making an EoLD, both parents and physicians preferred a
shared decision-making approach, although they differed
in what they actually meant by this concept.
CONCLUSION: The EoLDM process for children with PIMD
can be improved if physicians are more aware of the
specific situation and of the roles and expectations of the
parents of children with PIMD.

Aios nieuws

Van de VAAVG

(Vereniging Aspirant Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten)
Sollicitaties aios AVG
De sollicitaties voor het selecteren van de nieuwe aios
AVG zijn inmiddels weer achter de rug. We hebben hier
weer met plezier aan meegewerkt. Hopelijk zijn er onder
deze nieuwe groep aios AVG ook weer enthousiaste
personen die de aios willen vertegenwoordigen vanuit
de VAAVG.

Jaargang 34, december - Nummer 3 152

AVG opleiding
In overleg met het hoofd van de opleiding gaat het
overleg tussen de VAAVG en de AVG opleiding meer
frequent plaatsvinden. Ook merken we dat de aios door
de staf van de AVG opleiding steeds meer actief worden
betrokken om mee te denken over bepaalde zaken, wat
wij een positieve ontwikkeling vinden. Zo hebben recent
enkele aios deelgenomen aan een overleg waarin de
revisie van het opleidingsplan voor de AVG werd
besproken. Dit zal nog een vervolg krijgen. Ook zijn er
aios vertegenwoordigers betrokken geweest bij de visitatie
bij de AVG opleiding van de RGS (Registratiecommissie
Geneeskundig Specialisten). Zij zijn actief in gesprek
gegaan met de visitatiecommissie om de visie van de aios
op de huidige AVG opleiding te bespreken. Tijdens deze
visitatie passeerden alle facetten van de huidige AVG
opleiding (inhoudelijk, maar ook de faciliteiten en
regelgeving) alsmede lopende zaken en de wensen
voor de toekomst.
Aiosdag
Ten tijde van schrijven is de ‘aiosdag commissie’,
bestaand uit aios uit alle leerjaren, nog hard bezig op de
puntjes op de i te zetten voor de aiosdag op 14 november.
Het thema van deze dag is ‘Slachtoffers en “daders”’, over

forensische aspecten in de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking. Deze aiosdag zal voor het eerst
in De Schola Medica in Utrecht worden gehouden.
Deze locatie is beschikbaar voor ons door de contacten
met de SBOH.
Overige activiteiten
De aios Upgrade vanuit de Jonge Specialist met centraal
thema ‘Thinking Forward’ was dit jaar voor het eerst
volledig volgeboekt. Het was een inspirerende dag met
interessante plenaire besprekingen en workshops. Het
workshopaanbod was met name gericht op het centrale
thema ‘leiderschap’ in diverse vormen. Daarnaast waren
er ook algemenere workshops gericht op wet- en
regelgeving of andere overkoepelende thema’s.
Het leuke van deze dag is dat deze georganiseerd
wordt voor alle aios in Nederland. Dit maakt het een
mooie gelegenheid om de verbinding met andere aios
te zoeken en het met elkaar over overkoepelende
thema’s te hebben.
Extra informatie van de VAAVG
Ter informatie aan de aios (of andere collega’s die iets
onder de aandacht willen brengen van de aios AVG):
op Blackboard hebben wij een map van de VAAVG
waar we documenten in plaatsen die wij als VAAVG
ontvangen, zoals advertenties van interessante
nascholingen of vacatures.
Afgestudeerden
Namens de leden van de VAAVG willen we de aios
AVG die op de afstudeerbijeenkomst van 26 september
2016 officieel hun diploma hebben ontvangen van harte

feliciteren met het afronden van de opleiding tot AVG.
Dit zijn: Mieke Bevers, Fleur Boot, Janneke Kuijk,
Marijke Lohbeck, Hetty Spijker en Titia Visser.
Heel veel werkplezier in dit fantastische vakgebied!
Bestuur
In verband met (aankomend) afstuderen hebben we als
bestuur afscheid genomen van Mieke Bevers en Rogier

Kersseboom. Wij bedanken hen voor alle inzet voor onze
aios vereniging en de prettige samenwerking.
VAAVG
Afdeling HAG/AVG
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
bestuur@vaavg.nl

Sepion cursus ‘Epilepsie’ voor AVG’s
Danielle Peet, AVG

Op 7 en 8 april 2016 vond de eerste cursus
Epilepsie voor AVG’s van Sepion plaats.
Sepion staat voor Stichting Epilepsie Onderwijs
Nederland. Sepion organiseert sinds 1996
onderwijs over epilepsie aan onder andere
arts-assistenten kindergeneeskunde en
neurologie. Dit jaar was er voor het eerst een
cursus Epilepsie en verstandelijke beperking,
speciaal gericht op AVG’s.
Interactief
De cursus was interactief opgezet. De groep deelnemers
bestond uit ongeveer dertig personen en daardoor was het
ook goed mogelijk om tijdens en na de voordrachten met
elkaar in discussie te gaan. De docenten - AVG’s en neurologen - komen van diverse epilepsiecentra in Nederland
en hebben ook allen ervaring met de behandeling van
epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Vormen van epilepsie, valkuilen en medicatie
Naast deze casus werden ook de diverse verschillende
vormen van epilepsie besproken in een soort quiz. Filmpjes
werden getoond en de deelnemers mochten classificeren.
Zelfs voor AVG’s is dat niet eenvoudig!
Daarnaast kwamen valkuilen als niet-epileptische aanvallen

en gedragsproblemen aan de orde.Een aantal syndromen
met een verstandelijke beperking en epilepsie werd nog
eens gepresenteerd aan de hand van casuïstiek met
bijbehorende problemen.De bespreking van de
anti-epileptische medicatie vond ik ook zeer zinvol.
Alle vormen van epilepsie met hun voorkeursmedicatie,
de bijwerkingen, de valkuilen, de interacties: alles komt
nog eens langs.
Aanrader voor AVG’s!
De organisatie is goed, de presentaties zijn achteraf
beschikbaar en de locatie is redelijk centraal.
Sepion heeft toegezegd de cursus in maart 2017 weer te
willen geven en het volgen ervan is beslist een aanrader.
Je krijgt een prima cursus, accreditatiepunten en de
kosten zijn het zeker waard.
Deze opsomming is niet volledig en dit stukje neigt
ook wat naar reclame, maar de NVAVG heeft haar
goedkeuring gegeven aan de cursus en als deelnemer in
2016 kan ik zeggen dat het voor mij twee goed
bestede dagen waren.
Danielle Peet, AVG
Daelzicht
Rector Driessenstraat 2
6097 AK Heel
Danielle.peet@nvavg.nl
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Casusbespreking
Tijdens de cursus werd een doorlopende casus gepresenteerd waarbij geschetst werd hoe een AVG in de loop der
jaren een cliënt ziet en samen met neurologen en andere
disciplines de behandeling vormgeeft. Deze casus was voor
de deelnemers erg herkenbaar. Het opbouwen en ook
weer verminderen van medicatie kwam aan de orde en
ook het verzet dat daarbij kan optreden vanuit de
omgeving. Bijkomende problemen als bijwerkingen,
interacties werden besproken en bediscussieerd.

Diversen

Wordt vervolgd in maart 2017

Juryrapport Hanna Oorthuys prijs

Marijke Meijer winnaar 2016!
Tonnie Coppus, AVG

Op de ALV van 18 november reikte de jury
de Hanna Oorthuysprijs 2016 uit aan Marijke
Meijer, AVG. Hieronder leest u het juryrapport.

Diversen
Professionalisering van het vak
Deze kandidaat wordt voorgedragen door een indrukwekkende lijst van mensen waaronder maar liefst onze twee
hoogleraren in emeritaat. Zij heeft dan ook een indrukwekkende lijst van verdienste: Als huisarts gestart, werd
ze na drie jaar AVG, avant la lettre. De kerntaak, medische
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, werd
uitgebreid door een bijdrage te leveren aan de verdere
professionalisering van het vak AVG. Ze leverde niet alleen
een bijdrage aan de ontwikkeling van de opleiding tot
AVG, maar was zelf vervolgens zeven jaar hoofd van deze
opleiding. Ze zag de eerste mensen afstuderen. Het was
een drukke tijd, een opleiding opzetten is nog iets anders
dan deze uitvoeren. Er werd nog veel gesleuteld de eerste
jaren. Degene die in die jaren zijn afgestudeerd, staan er
nog steeds en betekenen iets voor het vak!
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Bijdrage aan het Europese manifest
Het was niet alleen de organisatie maar ook de inhoud van
het vak dat deze kandidaat boeide. Zij leverde een belangrijke bijdrage aan het Europese manifest: ‘European
Manifesto on Basic Standards of Health Care for People
with Intellectual Disabilities’, waarin de kernelementen van
goede gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke
beperking worden verwoord. In ons werkveld is dit manifest een begrip geworden, en niet alleen in Nederland.
Wetenschappelijke vorming
Na Rotterdam ging de kandidaat naar Maastricht om daar
haar organisatorische kwaliteiten te gebruiken voor het

opzetten van een cursus wetenschappelijke vorming voor
AVG’s. Het was duidelijk: zonder wetenschap zou ons
vakgebied nooit tot ontplooiing kunnen komen.
Maastricht werd ingeruild voor Nijmegen, want ook daar
was ze nodig. De nieuwe hoogleraar Geneeskunde voor
mensen met een Verstandelijke Beperking had iemand
nodig die het onderwijs onder haar hoede nam. Deze
kandidaat zorgde ervoor dat de geneeskunde studenten in
Nijmegen ieder jaar iets over mensen met een verstandelijke beperking te horen of te zien kregen. Enorm belangrijk,
wanneer je het vakgebied geneeskunde voor mensen met
een verstandelijke beperking wilt promoten.
Organisator van roundtables en congressen
Natuurlijk was deze kandidaat vervolgens de grote
organisator achter verschillende roundtables en grote
congressen, zoals het IASSID congres in Nijmegen.
Samen met de NHG, ’s Heerenloo en de Nijmeegse
huisartsen opleiding gaf zij vorm aan de leergang ‘Lichte
verstandelijk beperking’ voor huisartsen, om ook onze
collega’s huisartsen meer begrip en kennis te brengen over
deze bijzondere doelgroep.
Bestuur en kwaliteitsvisitatie
Voor de NVAVG heeft zij in de loop der jaren diverse taken
vervuld. Zij is jarenlang secretaris van het bestuur geweest
en is nog steeds actief. Het opzetten van de kwaliteitsvisitatie voor de AVG is recent nog een duidelijk voorbeeld
van haar inzet voor de vereniging én voor het vak.
Wat moet je nog meer vertellen, het is duidelijk dat deze
kandidaat voldoet aan de belangrijkste criteria van de
Hanna Oorthuysprijs:
•	De ontwikkeling van het vak geneeskunde voor
mensen met een verstandelijke beperking.
•	De profilering van het vak geneeskunde voor mensen
met een verstandelijke beperking.
•	Verankering van het vakgebied van de AVG in de
gezondheidszorg in Nederland, maar ook daarbuiten.
Wij zijn blij een kandidaat te kunnen voorstellen die zoveel
voor het vak van de AVG en de geneeskunde voor mensen
met een verstandelijke beperking betekend heeft. Hartelijk
gefeliciteerd met deze prijs, Marijke Meijer!
Jury:
• Tonnie Coppus, AVG,
• Mariet Clerkx, psychiater en
• Danielle Peet, AVG.

Even voorstellen

Nieuwe beleidsmedewerker
Richtlijnontwikkeling NVAVG
Geurt van de Glind.

Wat voorafging
Ik ben 54 jaar, getrouwd, we hebben drie zonen en we wonen in Ermelo. Ik heb me na de middelbare school geschoold
als psychiatrisch verpleegkundige. Na diplomering (1987) heb
ik ruim dertien jaar in de verslavingszorg gewerkt. De laatste
jaren daarvan heb ik in deeltijd Gezondheidswetenschappen
gestudeerd en na het behalen van mijn Masters ben ik in
2000 als wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut aan de slag gegaan. Het Trimbos-instituut is het Nederlands Kenniscentrum voor GGz en verslaving. Ik heb me daar
onder andere bezig gehouden met het onderwerp 'ADHD en
Verslaving'. Voor dat thema heb ik een internationaal onderzoeksnetwerk opgericht, de International Collaboration on
ADHD and Substance Abuse (ICASA Foundation). Sinds 2010
ben ik de eerste directeur van dat netwerk.

Huidige stand van zaken
Toen de vacature voor beleidsmedewerker richtlijnontwikkeling bij de NVAVG voorbij kwam, zag ik dit als een geweldige kans om de kennis en ervaring die ik heb opgebouwd
binnen de GGZ, nu in een andere sector toe te passen.
De eerste acht weken die ik voor de NVAVG werkte zijn in
vliegende vaart verlopen. Inmiddels is het projectvoorstel
voor de richtlijnen probleemgedrag bij VWS ingediend.
De kans op het verkrijgen van de subsidie wordt door VWS
heel groot genoemd. We zijn zelfs al aan het werven voor
de functies van projectleider en projectmedewerkers, die de
multidisciplinaire werkgroep professioneel gaan ondersteunen.
Verder hebben we, in het kader van uitvoering van de
Kwaliteitsagenda, drie projectvoorstellen ingediend bij VGN,
alle gericht op richtlijnontwikkeling. Ten slotte zijn we met
VWS in gesprek over richtlijnontwikkeling, ook in samenwerking met andere sectoren (zoals de ouderengeneeskunde).
Naarmate ik meer over de sector aan de weet kom, realiseer ik me dat het onmogelijk is om de structuur van richtlijnontwikkeling vanuit de éne sector eenvoudig te kopiëren
en over te zetten naar een andere sector. De zorg, begeleiding en behandeling van cliënten met een verstandelijke
beperking vraagt om specifieke kennis en kunde. Het boven
tafel krijgen van wetenschappelijke kennis en van praktijkkennis (kennis van cliënten/ouders en naastbetrokkenen en
kennis van professionals) die voor onze sector van belang is,
vraagt om een eigen invalshoek. Die invalshoek vraagt om
input van betrokkenen uit de hele sector.
Ik hoop van harte dat de start die we gemaakt hebben, zal
leiden tot een belangrijk vervolg en uiteindelijk (maar liefst
zo snel mogelijk) tot betere zorg voor de vaak kwetsbare
mensen die we in onze sector van dienst zijn.
Geurt van de Glind
geurtvandeglind@gmail.com
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In 2013 promoveerde ik op het eerste grote internationale onderzoek dat we via de ICASA Foundation hebben
uitgevoerd. Naast dit thema heb ik me vooral gericht op
richtlijnontwikkeling. Ik ben, meestal in de rol van projectleider, betrokken geweest bij een groot aantal, veelal multidisciplinaire, richtlijnontwikkelingstrajecten. In de ruim tien jaar
(vanaf 2004) dat ik bij richtlijnontwikkeling binnen de GGZ

betrokken was, heb ik veel geleerd over de methodiek en
techniek van richtlijnen maken, maar ook over de strategie
en belangen die onlosmakelijk met richtlijnontwikkeling zijn
verbonden. In 2015 ben ik gestopt bij het Trimbos-instituut
om te gaan werken bij Stichting Resultaten Scoren (expertisecentrum van samenwerkende verslavingszorginstellingen)
als wetenschappelijk adviseur. Dat doe ik in deeltijd.

Diversen

Sinds 19 September 2016 ben ik door de NVAVG voor acht
maanden aangesteld als beleidsmedewerker richtlijnontwikkeling. Als opdrachten heb ik meegekregen het samen met
de Stuurgroep Richtlijnontwikkeling van de NVAVG:
1.	schrijven en indienen van een projectvoorstel voor
ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen Probleemgedrag en gedragsstoornissen bij volwassenen met een
verstandelijke beperking bij het ministerie van VWS;
2.	ontwikkelen van een nieuwe en moderne structuur/methodiek voor richtlijnontwikkeling binnen de NVAVG
en binnen de sector;
3.	opzetten van samenwerking gericht op richtlijnontwikkeling met andere beroepsverenigingen, cliënt/ouder/
naastbetrokkenen-verenigingen en andere voor richtlijnontwikkeling belangrijke instellingen (zoals VGN, Vilans,
CCE) en die samenwerking formeel vorm geven;
4.	zoeken naar vormen van financiering voor de hiervoor
genoemde opdrachten.
Dit zijn prachtige en belangrijke taken, die ik inmiddels met
veel energie en plezier uitvoer, samen met vooral Heleen
Evenhuis (voorzitter stuurgroep richtlijnontwikkeling) en een
toenemend aantal betrokkenen binnen en buiten de NVAVG.
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ISSN: 1386-3991
Lidmaadschap
Lidmaatschap NVAVG is € 400,- per jaar. Voor
AIOS-AVG en gepensioneerde leden geldt een
gereduceerd tarief van € 250,- per jaar. Voor nietleden bestaat de mogelijkheid een abonnement
te nemen op het TAVG. Informeer vrijblijvend via
secretariaat@nvavg.nl.
Kopij
Kopij volgens aanwijzingen voor auteurs op
http://www.nvavg.nl/upload/TAVG/
aanwijzingen-voor-auteurs.pdf mailen naar
tavg@nvavg.nl voor de volgende data:
1 januari 2017.
Plaatsen vacature in het TAVG en op de
NVAVG-website.
Algemene voorwaarden
Voor algemene voorwaarden zie www.nvavg.nl.
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