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Standpunt Verenso en NVAVG ten aanzien van gedragsbeïnvloedende medicatie1 bij 

patiënten met probleemgedrag en mensen met een verstandelijke beperking 

 

Dit standpunt verwoordt de professionele standaard van Verenso en de NVAVG ten aanzien van het 

voorschrijven en toedienen van gedragsbeïnvloedende medicatie bij probleemgedrag van patiënten 

met psychogeriatrische aandoeningen dan wel mensen met een verstandelijke beperking. Verenso 

en de NVAVG zijn van mening dat gedragsbeïnvloedende medicatie volgens de professionele 

standaard dient te worden voorgeschreven en toegediend. Terugdringen en afbouwen van 

onrustbanden en andere vormen van onvrijwillige zorg mag naar het oordeel van Verenso en de 

NVAVG niet leiden tot toename van gedragsbeïnvloedende medicatie. 

 

Het uitgangspunt  van professioneel handelen met betrekking tot het voorschrijven van 

gedragsbeínvloedende medicatie is het zorgvuldig evalueren en monitoren van dergelijke medicatie. 

Ook het stappenplan van de Wet Zorg en dwang hanteert dit uitgangspunt2. Met inachtneming van 

de termijnen die genoemd worden in het stappenplan van de Wet Zorg en dwang zal Verenso  

aanbevelingen doen voor het aanpassen van de richtlijn ‘Probleemgedrag’ en de NVAVG voor de 

richtlijn ‘Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking’. 

 

  

                                                           
1
 In dit standpunt wordt onder gedragsbeïnvloedende medicatie verstaan: de omschreven medicatie in de 

richtlijn ‘Probleemgedrag’ van Verenso en de richtlijn ‘Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een 
verstandelijke beperking’. 
2 Het termijnen stappenplan volgens de Wet Zorg en dwang ziet er als volgt uit:  

 

1. Zorgplan opstellen met daarin onvrijwillige zorg 

2. Termijn max. 3 maanden na aanvang van de onvrijwillige zorg. Bij niet slagen afbouw op termijn 

genoemd in zorgplan, een externe deskundige inschakelen 

3. Indien extern deskundig advies niet binnen een termijn van 3 maanden aanwezig is dan mogelijke 

eenmalige verlenging van max. 3 maanden. Aanpassing van termijn in zorgplan opnemen. Extern 

deskundig advies in die 3 maanden verkrijgen. 

4. Telkens mogelijkheid voor verlenging indien voortzetting van onvrijwillige zorg noodzakelijk blijft, ook 

na advies van externe deskundige max. 6 maanden 
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Toelichting bij het schema: 

1. Er is sprake van vrijwillige zorg: 

 indien een behandelend arts van oordeel is dat gedragsbeïnvloedende medicatie is 

geïndiceerd ter behandeling van een psychische stoornis en gedragsbeïnvloedende 

medicatie wordt voorgeschreven volgens de professionele richtlijnen én 

 de patiënt of vertegenwoordiger toestemming geeft én 

 de patiënt zich niet verzet tegen toediening. 

De WGBO is dan van toepassing. 

2. Er is sprake van onvrijwillige zorg: 

 indien de patiënt of vertegenwoordiger geen toestemming geeft of 

 indien de patiënt zich verzet.  Bij verzet van de patiënt is er altijd sprake van onvrijwillige 

zorg ongeacht of er toestemming is gegeven. 

(NB er is de afgelopen jaren een aantal handreikingen ontwikkeld die de professionals 

handvatten bieden bij de vraag hoe gedrag van de wilsonbekwame patiënt te 

interpreteren valt als verzet. 

Het wetsvoorstel Zorg en dwang is van toepassing met het termijnenstappenplan. 

*  In geval de patiënt wilsonbekwaam is terzake de te nemen beslissing, 

** Het stappenplan uit WZD is minimaal van toepassing, tenzij richtlijnen dit verder aanscherpen 

Medicatie die wordt toegediend voor de behandeling van een psychische stoornis overeenkomstig de 

geldende professionele richtlijnen 

VERANTWOORD VOORSCHRIJVEN VAN GEDRAGSBEÏNVLOEDENDE MEDICATIE  
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In het kader van bovenstaande is het van belang dat de professionele richtlijnen door de 

beroepsverenigingen Verenso en de NVAVG worden aangepast. 

 

Aanbevelingen zijn: 

 

1. Aanpassen van de richtlijn ‘Probleemgedrag’ van Verenso met betrekking tot evaluatie en 

monitoring van gedragsbeïnvloedende medicatie. 

2. Aanpassen van de richtlijn ‘Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een 

verstandelijke beperking’ van de NVAVG met betrekking tot evaluatie en monitoring van 

gedragsbeïnvloedende medicatie. 

3. Versterken van de aandacht voor het formuleren en opvolgen van professionele richtlijnen. 

Dit geldt monodisciplinair voor de specialisten ouderengeneeskunde en de artsen voor 

verstandelijk gehandicapten. De monodisciplinaire richtlijnen worden in een 

multidisciplinaire setting opgevolgd. Voorwaarde voor een succesvolle implementatie is een 

multidisciplinaire aanpak en vraagt daarom ook steun van het management van 

zorginstellingen en andere beroepsgroepen. 

4. In de wettekst wordt bij het voorschrijven van psychofarmaca onafhankelijke consultatie en 

externe deskundigheid genoemd. Voor de uitvoering van deze taak kan worden gedacht aan 

onder andere specialisten ouderengeneeskunde. Verenso wil de expertise van specialisten 

ouderengeneeskunde die geregistreerd staan als kaderarts psychogeriatrie extra aanbevelen. 

 

 

 

 


