
In dit nummer:

Instrumenten voor  
proactief gezondheids-
onderzoek

13 artikelen van de 
Leerstoel Geneeskunde 
voor Verstandelijk 
Gehandicapten Rotterdam 

Tijdschrift voor Artsen voor  
Verstandelijk Gehandicapten

Jaargang 35 - nr. 4
December 2017I



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

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

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

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

Het TAVG streeft ernaar minstens tweemaal per jaar te verschijnen. De redactie stelt zich 
ten doel alle artsen, die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke 
handicap, op de hoogte te stellen van ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Daartoe maakt 
zij gebruik van verslagen van studiedagen, congressen, van oorspronkelijke artikelen, 
casuïstiek, boekbesprekingen, het aankondigen van nieuwe initiatieven, van ingezonden 
stukken en voorts van alles wat aan het bereiken van de doelstelling kan bijdragen.
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Het goede voornemen om in 2017 vier nummers 
uit te brengen is met dit vierde nummer  
ruimschoots gelukt. Dat voornemen handhaven 
we dus ook voor 2018. Het andere voornemen 
was om een aantal creatieve ideeën te  
bedenken om aan voldoende kopij te komen. 
Ook dat lukte. 

Eén van de redactieleden kwam namelijk op het idee 
om de leerstoelen te vragen om een nummer te vullen. 
Beide leerstoelen reageerden enthousiast. En zo ontstond 
de afspraak dat Rotterdam het vierde nummer van 
2017 zou vullen. Nijmegen volgt volgend jaar. En er zijn 
‘onderhandelingen’ met een instelling die het aanbod 
heeft gedaan om ook een editie te vullen. De redactie 
juicht dit enthousiasme natuurlijk erg toe. Wie zijn 
instelling ook op de kaart wil zetten is dan ook van harte 
welkom om in samenwerking met de redactie de inhoud 
van een toekomstig nummer van het TAVG te verzorgen. 
Als u contact met de redactie opneemt, dan vertellen we 
er graag meer over.  

Dit nummer kampen we met een luxe probleem dat (voor 
zover ik weet) nog niet eerder is voorgekomen: meer  
dan genoeg kopij. De beschikbare teksten verdelen over 
twee nummers leek ons geen goed idee, daarom kunt u 
nu genieten van een extra dik decembernummer. Met  
een groot aantal bijdragen vanuit de leerstoel Rotterdam, 
waarvoor onze hartelijke dank. En dat laatste geldt  
natuurlijk ook voor de TAVG columnisten Henny van 
Schrojenstein Lantman-de Valk en Michiel Vermaak. 
Dan rest de redactie nu alleen nog om u veel en lang  
leesplezier te wensen en een mooi en gezond 2018. 

Van de redactie 

Redactioneel
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Bij het schrijven van dit voorwoord is de najaars 
ALV net achter de rug. De aanwezigen zijn weer 
bijgepraat over onder andere de stand van zaken 
wat betreft multidisciplinaire richtlijnontwikkeling, 
het Kwartiermakersproject en de opzet van de 
Kwaliteitskoepel Langdurige Zorg. 

Tijdens de ALV is besloten dat begin 2018 het 
dubbellidmaatschap NVAVG en LAD in zal gaan.  
Samen met uw collega’s kunt u vanaf dat moment 
profiteren van de services van de LAD. 

Iets later in januari staat vooralsnog gepland dat de  
Eerste Kamer de plenaire behandeling van het 
wetsvoorstel Wet zorg en dwang zal behandelen, die 
mogelijk per 1 januari 2019 de Wet BOPZ zal vervangen. 
Voor 1 januari 2019 staat ook de gang naar de 
Zorgverzekeringswet voor de extramurale zorg gepland. 

Naast deze trajecten zal de NVAVG een nieuw 
meerjarenbeleidsplan (MJBP) schrijven. Wilt u als lid 
participeren in de ontwikkeling daarvan (middels een 
brainstormsessie met het bestuur begin 2018),  
dan horen wij dit graag.

Namens het 
bestuur wens 
ik u fijne 
feestdagen en 
een prettige 
jaarwisseling! 

Van de voorzitter
Matijn Coret, AVG en voorzitter NVAVG 

Petra Noordhuis, redactielid
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Extramurale bekostiging
Afgelopen zomermaanden heeft de Nederlandse  
Zorgautoriteit Autoriteit (NZA) een consultatietraject 
voor alle betrokken stakeholders georganiseerd over de 
bekostiging van de extramurale zorg. Het betrof een 
viertal bijeenkomsten en een schriftelijke consultatieronde. 
Eind dit jaar hoopt de NZA aan de minister een advies te 
kunnen geven hoe de bekostiging van de ‘Aanvullende 
geneeskundige zorg in de eerste lijn’ vorm moet worden 
gegeven. De NVAVG heeft gepleit voor een model, waarin 
zowel monodisciplinaire als multidisciplinaire prestaties 
zijn opgenomen. Tevens is gepleit om deze bekostiging 
niet alleen via de zorgorganisaties te laten lopen, maar 
dat ook vrijgevestigde zorgverleners deze tarieven mogen 
declareren. Mogelijk wordt gekozen voor een tijdelijke 
regeling gebaseerd op de huidige subsidieregeling, maar 
dat voor de langere termijn de financiering zal plaatsvin-
den op basis van nog te ontwikkelen multidisciplinaire 
zorgprogramma's. 

In een aanvullende consultatieronde eind oktober is er 
eveneens voor gepleit om de gehele extramurale behan-
deling buiten het eigen risico te houden. Ook andere 
stakeholders (VGN, NHG) hebben hiervoor gepleit.

Eindrapportage Projectgroep ‘AVG-poliklinieken’
In april 2017 stelde de projectgroep AVG-poliklinieken 
haar eindrapportage beschikbaar, op basis van de 
opdracht van het NVAVG-bestuur om te komen tot zowel 
een overzicht van de stand van zaken in de verschillende 
AVG-poli’s en aanbevelingen voor vervolgstappen om de 
kwaliteit van zorg en de breedte van het zorgaanbod te 
versterken. Het eindrapport met als titel: ‘Poliklinieken 
voor mensen met verstandelijke beperkingen: voorstellen 
voor inhoudelijke verbetering van het medisch en 
multidisciplinair aanbod.’ is als bijlage 3.1 bijgevoegd 
bij de bestuursmededelingen en wordt via deze weg 
aan de leden worden aangeboden. Het bestuur wil de 
projectgroep bedanken voor haar werk tot nu toe.

Met oog op de ontwikkelingen in de extramurale bekostiging 
van ons werk (zie voorgaande bestuursmededeling), merkt 
de projectgroep in haar rapportage terecht op dat we nog 
veel werk te verzetten hebben op dit thema. Vooralsnog ligt 
‘de bal’ bij de NZa en het Ministerie, zodra hierin besluiten 
worden genomen over de toekomstige kaders kunnen we 
verder op de inhoud. Hierbij allereerst denkende aan het 
ontwikkelen van multidisciplinaire zorgprogramma’s, in 
samenwerking met de vele ketenpartners in de VG-sector. 
Een directe koppeling met kwaliteitsontwikkeling ligt hierbij 
tevens voor de hand.

In het eerste of tweede kwartaal van 2018 verwacht het 
bestuur opnieuw een beroep te doen op haar leden om  
bij te dragen aan het verder ontwikkeling op dit thema.  
Verbinding zal worden gelegd met het meerjaren beleidsplan 
en kwaliteitsontwikkeling (bijv. het Kwartiermakerstraject en 
de Kwaliteitskoepel Langdurige zorg).

Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg / ‘Ik doe mee!’
Samenwerking binnen de coalitie kwaliteitsagenda  
gehandicaptenzorg zal ook in 2018 zijn doorgang  
vinden. Hierin vertegenwoordigd (alfabetisch): Iederin, 
IGZ, KansPlus, LFB, NVAVG, VGN, VWS, V&VN, ZINL. 

Tot voor kort waren de behaalde resultaten nog niet erg 
presentabel (voorwerk, opzetten van onderzoekslijnen, 
inventariseren van de praktijk), maar in het komende jaar 
kunnen we onze resultaten gaan opleveren. Daarnaast 
formuleert de coalitie op dit moment de nieuwe acties 
voor 2018 en 2019. Een formele voortgangsrapportage 
aan VWS zal naar verwachting bij de volgende ALV  
beschikbaar zijn.

Voor de NVAVG betekent dat we de beide richtlijn-
trajecten (probleemgedrag en visuele beperkingen), het 
kwartiermakerstraject en de samenwerking Huisarts en 
AVG opleveren. Voor 2019 staan nog tenminste  
2 a 3 projecten in de steigers (Motorische Beperkingen  
en 2 nader te bepalen onderwerpen) en bereiden we  
met V&VN een project voor waarin we de samenwerking 
tussen Verpleegkundig Specialist en AVG verder  
uitwerken. Dit laatste project bevindt zich nog in de  
ontwerpfase, meer hierover in de voorjaarsvergadering.

Om dit alles inzichtelijk te maken, lanceerde de coalitie in 
samenwerking met Vilans op 1 november j.l. de website 
/ campagne ‘Ik doe mee!’. Op de ALV besteden we hier 
aandacht aan, maar het bestuur nodigt iedereen uit 
om alvast te kijken op www.ikdoemee.nl . Zodra onze 
‘producten’ af zijn, zullen ze op deze site worden toegelicht.

Landelijk SchakelPunt
De NVAVG is samen met VZVZ en koepelorganisaties 
bezig de ‘Autorisatierichtlijn Huisarts-waarneemgegevens 
gefaciliteerd door het Landelijk Schakelpunt’ bij te 
werken naar een autorisatierichtlijn voor generalistische 
zorg welke geleverd kan worden door AVG, huisarts en 
specialist ouderengeneeskunde. Uitgangspunt hierbij 
is dat er geen onderling onderscheid meer gemaakt 
gaat worden in de autorisatie voor het ‘Publiceren 
generalistisch dossier; Opvragen professionele 
samenvatting; Versturen waarneemverslag’.

Bestuursmededelingen ALV 24 november 2017Van het bestuur

Bestuursm
ededelingen
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Wijziging bekostiging trombosezorg binnen de Wlz
In maart 2016 heeft het Zorginstituut een standpunt 
gepubliceerd over trombosezorg voor Wlz-cliënten bij 
verblijf in een instelling én behandeling door dezelfde 
instelling. Momenteel wordt deze zorg nog vergoed op 
grond van de Zvw. Vanaf 2018 wordt de trombosezorg 
voor Wlz-cliënten bij verblijf in een instelling én 
behandeling door dezelfde instelling integraal bekostigd 
vanuit de zzp’s. De NZa legt de details uit in een brief die 
gestuurd is vooraf aan de ALV als bijlage 3.2.

Procedure kandidatuur Regionaal Tuchtcollege voor 
de Gezondheidszorg (RTG)
De NVAVG krijgt van de KNMG het verzoek namen 
voor kandidatuur op te geven, maar mag geen contact 
opnemen met deze personen over eventueel kandidatuur. 
De KNMG doorloopt de ‘Procedure voordracht leden bij 
tuchtcolleges’ en draagt vervolgens een kandidaat aan bij 
de voorzitter van het desbetreffende RTG. Deze neemt 
vervolgens contact op met de kandidaat die voorgedragen 
is voor een kennismakingsgesprek.

Abonnement op nieuwsupdates vervangt de 
voormalige nieuwsbrief per e-mail
De website heeft sinds enige tijd de mogelijkheid om in 
te schrijven voor nieuwsupdates. Dat betekent dat u een 
mail krijgt, zodra er nieuws op de website verschenen is. 
Het is mogelijk om u voor één of meer categorieën in te 
schrijven. Deze nieuwsupdates vervangen de mailing zoals 
u die eerder kreeg. Om op de hoogte te blijven is het dus 
wel van belang om u in te schrijven via de website. 

Ook algemeen verenigingsnieuws (studiedagen, ALV’s etc.) 
wordt op deze manier verspreid. Alleen de berichten die 
alleen voor de leden zijn, zullen bij uitzondering nog via 
de mail verspreid worden. Kortom: neem zo snel mogelijk 
een abonnement op de nieuwsupdates van de website. 
Aanmelden: zie www.nvavg.nl rechts onderin. 

Onjuiste e-mailadressen
Als vervolg op de vorige mededeling: na het verzenden  
van e-mails naar alle leden (dus ook de contributiefacturen) 
komt er bij ongeveer 60 leden nog steeds een foutmelding 
als gevolg van een onjuist e-mailadres retour. Wilt u daarom 
een juist e-mailadres doorgeven? Dan kunnen wij ervoor 
zorgen dat u alle relevante informatie blijft ontvangen. 

GGD antibioticaresistentie
Het Center for Infectious Disease Control van het RIVM 
is een semi centraal orgaan, dat regionale netwerken 
voor antibioticaresistentie deels aanstuurt. Deze regionale 
netwerken wil het bestuur van de NVAVG graag onder de 
aandacht van haar leden brengen, met als doel de bekend-
heid van deze netwerken te vergroten en deelname aan 

deze netwerken door de regionale AVG’s te stimuleren.
De antibioticaresistentie is in toenemende mate een 
probleem voor mensen met een kwetsbare gezondheid, 
zoals veel van onze cliënten, en verdient de aandacht  
van samenwerkingsverbanden om zo het probleem 
gezamenlijk te bespreken en aan te pakken.

Daarnaast is de deelname aan deze regionale netwerken 
een unieke kans om partners in deze te leren kennen  
en kennis en ervaring over dit probleem op te doen.  
Het bestuur hoopt op een enthousiaste deelname van 
haar leden.

Vergaderen in Schola Medica
De NVAVG en haar commissies kunnen gratis gebruik 
maken van de vergaderfaciliteiten van de Schola Medica 
in Utrecht. Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht. Gezien 
de kosten die vergaderen op andere locaties met zich 
meebrengen stelt het bestuur voor om zoveel mogelijk 
gebruik te maken van deze mogelijkheid. Reserveren kan 
via Petra Noordhuis, secretariaat@nvavg.nl, verlopen.

Contributie
Het innen van de contributie blijft voor de penningmeester 
een punt van aandacht. Het heeft dit jaar veel moeite 
gekost om de facturen betaald te krijgen. Onjuiste 
mailadressen, vakantie of allerlei andere redenen, leidden 
ertoe dat de facturen pas erg laat en voor een groot deel 
pas na een aanmaning betaald werden. 

De penningmeester zal in overleg met Petra gaan bekijken 
of een andere manier van contributiebetaling een optie 
kan zijn, zodat deze situatie hopelijk verbetert. Hierover 
zullen dan t.z.t. nadere mededelingen gedaan worden. 

Medicatie
Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van medicatie 
en medicatieveiligheid. Een ervan is het vaststellen van 
outcomedoelen van het informatieberaad.  
Dit heeft o.a. betrekking op inzagerecht van medicatie 
voor patiënten en medicatieoverdracht.  
Zie de link naar een brochure hierover.

https://www.informatieberaadzorg.nl/publicaties/
publicaties/2017/3/24/generieke-outcome-doelen-
informatieberaad

Op de ALV zal Gerard Mollink van Beter HealthCare ook 
een korte toelichting geven over de ontwikkelingen in de 
medicatie en ICT vraagstukken. 

De NVAVG is ook gevraagd door de VGN om mee te  
denken aan een herziening van de handreiking medicatie-
beleid gehandicaptenzorg. Dit proces is net gestart. 

Bestuursm
ededelingen
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In de familie-app kreeg ik een foto van mijn 
vierjarige kleindochter op de kunstskibaan. 
Op kinderski’s, grote zonnebril op, lange 
broek aan, jas, muts, maar met een tule 
prinsessenrokje over haar skibroek.
 
Ze mag altijd zelf haar kleren kiezen  
‘s morgens. Haar moeder, mijn dochter, stuurt 
bij en geeft duidelijke grenzen aan. Wie heeft 
er last van dat rokje? Het is geen gezicht, zal 
wel kapot gaan met het skiën, maar daar lijdt 
ze geen schade van. Haar gezondheid komt 
niet in gevaar en ze leert ervan, zegt haar 
moeder. Autonomie is een belangrijke  
waarde in hun gezin.

Binnen onze Nijmeegse onderzoeksgroep hebben we 
geregeld discussies over autonomie. Soms naar aanleiding 
van de vraag waarom mensen met verstandelijke 
beperkingen zo ongezond leven: ‘Hij/zij wil dat zelf! En we 
moeten zijn autonomie respecteren…’ Autonomie komt 
ook naar voren als een belangrijke reden waarom mensen 
met verstandelijke beperkingen zonder begeleiding naar 
de dokter gaan.

Uit de interviews met groepsleiders bleek dat zij 
worstelden met hun rol bij artsenbezoek. Het botste met 
hun gedachten over autonomie om altijd met de mensen 
mee te gaan naar de huisarts. Is autonomie belangrijker 
dan het snel stellen van een goede diagnose? Het wringt 
voor mij als de patiënt zelf zijn ziektegeschiedenis niet 
goed kan vertellen en moeite heeft met het terugvertellen 
van de diagnose en het advies van de huisarts. De 
informatie-uitwisseling tussen dokter en patiënt is dan 
beperkt. Met het risico van gemiste of te laat gestelde 
diagnoses. Kunnen we hier anders naar gaan kijken?

Eenzelfde vraag heb ik over gezond leven. Uit de 
gesprekken met mensen met verstandelijke beperkingen 
komt niet dat ze graag ongezond eten, of liever niet 
willen sporten. Wel dat ze hulp nodig hebben om het 
anders te gaan doen: om te gaan bewegen, om gezond te 
eten. Ook dat vraagt anders kijken.

Wellicht hoeven autonomie en afhankelijkheid elkaar niet 
uit te sluiten. We kunnen vast wel een weg vinden om 
de mensen met verstandelijke beperkingen aan wie we 
zorg leveren zo autonoom mogelijk te laten zijn. Het zal 
per persoon verschillen welke hulp de individuele patiënt 
daarvoor nodig heeft. Soms zal dat betekenen dat er wél 
iemand mee moet naar de dokter. Het gaat erom dat 
patiënt en begeleider samen informatie uitwisselen met 
de dokter: die begeleider moet het ziekteverhaal kennen, 
begrijpen wat belangrijk is en dat aan de arts kunnen 
vertellen.

Hij moet ook begrijpen wat de arts zegt over diagnose en 
behandeling en dat met belangrijke anderen delen. Het 
is de vraag of dat een (betaald) personeelslid moet zijn. 
Misschien is een betrokken familielid of vrijwilligerwel 
net zo goed, of beter. Of helpt opname van het gesprek 
van dokter en patiënt op een mobiele telefoon, en er zijn 
beslist vele andere mogelijkheden te bedenken. 

Zo zouden we ook eens anders naar gezond leven 
gaan kijken. We ontmoetten mensen die het gezellig 
vonden om met hun familielid, collega of buurvrouw met 
beperkingen naar het sportcentrum of naar de voetbal te 
gaan. Bewegen hoeft niet altijd sporten te zijn, het kan 
ook de hond uitlaten zijn, reclamefolders rondbrengen, 
stofzuigen of de ramen lappen. Gezond eten kun je leren. 
Door goed voorbeeldgedrag, door samen boodschappen 
te doen, samen op kookles te gaan. Het kost tijd en een 
andere instelling. 

Autonomie
Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk
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Zelf vind ik autonomie mateloos intrigerend. Bij mijn 
kleindochter komt het vast wel goed. Met creatief denken, 
implementeren van onderzoeksresultaten en meer 
onderzoek kunnen we ook verder komen in het denken 
over, en respecteren van autonomie bij mensen met 
verstandelijke beperkingen, daar ben ik van overtuigd.  

Het doel kan nooit zijn dat alle mensen met verstandelijke 
beperkingen geheel zelfstandig en autonoom zijn. 
Er zal een individueel verschillend evenwicht zijn tussen 
de mate van autonomie voor elke unieke persoon en 
de ondersteuning die hij nodig heeft om goed en zo 
autonoom mogelijk te leven.
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Emeritus Hoogleraar Geneeskunde voor mensen met  
verstandelijke beperkingen
Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen
Henny.lantman@radboudumc.nl 

Mathilde Mastebroek, AVG

Patients’ autonomy and self-determination
Professional carers in our study mentioned stimulating 
patients’ autonomy and self-determination as guiding 
principles in their support work. Some therefore 
chose not to accompany patients to the GP, although 
communication problems could be expected to occur. 
Both relatives and professional carers discussed the 
difficulty of finding the right balance between supporting 
patients’ autonomy and independence and making ‘best 
interest’ decisions to optimize information exchange with 
the GP:
Mother: “Occasionally, you’ll see the care staff asking, 
‘Do I need to come in with you?’ And then, [daughter’s 
name] will say, ‘No, there’s no need for that.’ So, of 
course, that’s the other side of the coin. On the one hand, 
there’s that motivation to stimulate independence, but 
the question remains as to how that really works out in 
practice.” (R#4, 63 years, daughter 29 years)

When professional carers did attend the consultation, ef-
forts were made to guard the patient’s autonomy by redi-
recting the conversation back to the patient, and checking 
his/her agreement with what was being said, thus creating 
space for the patient’s voice.

Professional carers experienced challenges with patients 
who would not consent to exchanging health information 
with their legal representatives. They wanted to respect 
patients’ autonomy and privacy, but also felt obliged to 

interfere and share information with patients’ relatives to 
avoid health risks:
Professional carer: “We had a client, who took her own 
medications independently and had drops [psychotropic 
medication]. She was supposed to take ten drops, but 
it turned out she took way more. I started wondering, 
‘What’s going on with her?’ And I suddenly realized why 
she was so drowsy. You could knock out a horse with 
those doses. At that point, we contacted her parents 
straight away.” (#4FG2, female, 53 years)
Relatives too mentioned situations in which they felt 
the need to exchange information in the patient’s best 
interest, although their family member refused them 
permission to do so. Interviewed patients themselves did 
not report on this subject.

Uit Discussiehoofdstuk proefschrift 
Mathilde Mastebroek
The dynamics between patient autonomy and health 
information alignment 
Within the currently dominant care paradigm in the field 
of ID care, people with ID are recognised as active, socially 
participating citizens with the same rights and duties 
as any other citizen.1 This also entails the principle of 
individual autonomy, including the freedom to make one’s 
own choices and personal independence. With regard to 
health, it encompasses being actively involved in one’s 
own medical affairs and having maximum power over the 
decisions being made in this respect.2, 3

Paragraaf uit de resultaten gepubliceerd in Mastebroek 
e.a., Experiences of patients with intellectual disabilities 
and carers in GP health information exchanges:  
a qualitative study, Family Practice, 2016;33(5):543-50
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This principle of autonomy is also recognised in the 
results of this thesis. For the interviewed support workers, 
stimulating autonomy is mentioned as a guiding principle 
in their support work. The results, however, also indicate 
that this principle can be at odds with effective health 
information exchange (HIE) and quality medical care. This 
is, for example, visible in support workers’ decisions not to 
accompany patients to the GP. This suggests that support 
workers interpret autonomy as the requirement that a 
patient should be free from interference, in the literature 
often referred to as ‘negative freedom’ (or ‘negative 
autonomy’).4 When interpreted this way, stimulating 
autonomy may run the risk of sacrificing quality health 
information and quality medical care in order to create 
maximum privacy and independence.

However, dependence and autonomy are not mutually 
exclusive concepts.5 When autonomy is interpreted as 
‘positive’, the emphasis is on how the patient can be 
supported to become an autonomous individual. In 
this view, autonomy is not at odds with dependence if 
support is aimed at empowering people to act in such a 
way as to take control of, and shape, their own life.6, 7 For 
example, many decisions and choices can be considered 
contextually determined, where autonomy is shaped by 
supportive relationships with others. In this view, people 
can still be considered autonomous if they can identify 
those people and things on which they are dependent.8 
The main question, here, is not whether a person is 
autonomous or not, but rather what type of support is 
needed to strengthen autonomy.9

If this notion is applied to the context of HIE, one can 
easily imagine the added value of support workers’ 
interferences for building autonomy, e.g. in the form of 
stimulating self-advocacy, supported decision making, 
facilitating ownership of personal health information 
and helping the patient to act as causal agent in his/
her own life 10-12. This also implies that the perceived 
tension between autonomy and HIE is not as absolute 
as a negative view on autonomy suggests and that the 
mediating roles of support workers and relatives, shown 
as facilitative to HIE in our studies, are consistent with 
a positive view on autonomy. Autonomy-supportive 
interventions thus require support workers and health 
professionals to be creative in proposing and discussing 
interventions best suited to the individual with ID13, 
whether this means a third party attending the 
consultation, audio-taping parts of the consultation, using 
patient-carried personal health records or planning video-
consultations with carers at a distance.
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Samenvatting
Achtergrond
Mensen met een verstandelijke beperking (VB) hebben te 
maken met een gezondheidsachterstand. Zij nemen min-
der deel aan bevolkingsonderzoek en aan programma’s 
voor gezondheidsbevordering. Nieuwe diagnoses worden 
vaak gemist of laat gesteld. Door een proactief gezond-
heidsonderzoek (PGO) met behulp van een geschikt 
instrument voor mensen met VB kan deze ongelijkheid in 
zorg verminderd worden.

Doel
Het doel van dit literatuuroverzicht is om alle in de 1e 
lijn beschikbare PGO-VB instrumenten te vinden en te 
beoordelen op hun kwaliteit.

Methode
Een elektronische zoekactie in de literatuur, gepubliceerd 
tussen januari 2000 en mei 2016, leverde 29 artikelen 
op, waarin een PGO-VB instrument werd beschreven. Elk 
instrument werd beoordeeld op basis van de volgende 
kwaliteitscriteria: ontwikkeling, klinimetrische waarde 
(validiteit, betrouwbaarheid, toepasbaarheid, acceptatie), 
inhoud en effectiviteit.

Resultaten
We vonden 20 verschillende PGO-VB instrumenten.  
De informatie over de ontwikkeling en de klinimetrische 
waarde van de instrumenten was beperkt. De 
inhoud van de instrumenten liep erg uiteen. Van drie 
instrumenten is de effectiviteit onderzocht in een 
gerandomiseerd onderzoek. In de interventiegroep 
werden (significant) meer nieuwe ziektes ontdekt en was 
er meer aandacht voor leeftijds- en geslachtspecifieke 

screening en gezondheidsbevordering. Patiënten met 
VB, hun verzorgers en huisartsen waren over het 
algemeen tevreden met de PGO-VB instrumenten. Twee 
instrumenten, de ‘Stay well and healthy - Health risk 
appraisal (SWH-HRA)’ en de ‘comprehensive health 
assessment programme (CHAP)’ werden als beste 
beoordeeld. 

Conclusie/implicatie
De bovengenoemde instrumenten zijn geschikt als basis 
bij de wetenschappelijke ontwikkeling van een nieuw 
PGO-VB instrument. Daarna zal de implementatie in de 
huisartspraktijk verder onderzocht moeten worden.

1. Inleiding
Mensen met VB hebben, gemiddeld, twee keer zoveel 
gezondheidsproblemen als mensen in de algemene 
populatie, krijgen veel meer medicatie voorgeschreven, 
nemen minder deel aan bevolkingsonderzoek 
(bijvoorbeeld naar darmkanker, borstkanker en 
baarmoederhalskanker) en programma’s voor 
gezondheidsbevordering.1-3 Zij staan meer bloot aan 
gezondheidsrisicofactoren, zoals overgewicht en obesitas.4 

Een belangrijk deel van het probleem is dat hun behoef-
ten op gezondheidsgebied vaak niet worden herkend.1 
Dit wordt mede veroorzaakt doordat de prevalentie van 
bepaalde ziektes (bijvoorbeeld gastroesophageale reflux, 
epilepsie, osteoporose, visusstoornissen) bij mensen met 
VB hoger ligt dan in de algemene populatie. Huisartsen, 
die een groot deel van de medische zorg voor mensen 
met VB doen, zijn zich vaak niet bewust van die verschillen 
in prevalentie. Huisartsen geven daarnaast aan dat zij  

Instrumenten voor proactief 
gezondheidsonderzoek voor mensen met 
een verstandelijke beperking (PGO-VB)  
in de eerste lijn: 
een systematisch literatuuroverzicht
E. J. Bakker-van Gijssel1,2 , P.L.B.J. Lucassen1, T.C. olde Hartman1, L. van Son1, W.J.J. Assendelft1, H.M.J. van Schrojenstein 
Lantman-de Valk1 

¹   Radboud universitair medisch centrum, Eerstelijnsgeneeskunde- afd. geneeskunde voor mensen met een verstandelijke 
beperking, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen. 

2   Siza, Postbus 532, 6800 AM Arnhem. 
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problemen ervaren in de medische zorg aan mensen met 
VB, met name door een gebrek aan tijd en door een ge-
brek aan kennis m.b.t. specifieke aandoeningen.5

Proactief gezondheidsonderzoek kan helpen het 
probleem te verminderen.6-11 PGO-VB instrumenten zijn 
vaak opgebouwd uit drie elementen: hoog prevalente 
ziektes, leeftijd- en geslachtspecifieke screeningen 
en gezondheidsbevordering. Een systematisch 
literatuuroverzicht over de impact van het gebruik van 
PGO-VB instrumenten, laat zien dat deze instrumenten  
nieuwe diagnoses aan het licht brengen en dat individuele 
gezondheidsdoelen beter in kaart worden gebracht.12,13 
Huisartsen geven aan dat zij een PGO-VB instrument 
zouden waarderen.14

In dit literatuuroverzicht beoordelen wij alle in de literatuur 
bekende PGO-VB instrumenten op hun wetenschappelijke 
kwaliteit. Het uiteindelijke doel is om op basis van 
deze kennis de beste instrumenten te selecteren als 
voorbereiding op het ontwikkelen van een instrument 
voor de eerste lijn in Nederland.

2. Methode
Volgens de ‘Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)’ richtlijnen voer-
den wij een elektronische zoekactie in de literatuur uit in 
vier databases (PubMed, CINAHL, Embase, PsycINFO ).15 
Wij zochten naar artikelen over PGO-VB instrumenten, 
gepubliceerd tussen januari 2000 en mei 2016. Over die 
instrumenten verzamelden we informatie over de vol-
gende elementen: ontwikkeling, klinimetrische waarden 
(validiteit, betrouwbaarheid, toepasbaarheid, acceptatie), 
inhoud en effectiviteit. De details van de zoekstrategie 
staan elders vermeld.16

3. Resultaten
In totaal vonden we 5970 artikelen. Na het toepassen 
van de exclusiecriteria en het ontdubbelen bleven er 
2983 artikelen over. Op basis van titel en samenvatting 
beoordeelden twee onafhankelijke onderzoekers (EB, LvS) 
welke artikelen in zijn geheel gelezen moesten worden. 
Een kappa van 0,81 toonde goede overeenstemming 
tussen de onderzoekers. De overgebleven 65 artikelen 
werden gelezen door twee onafhankelijke onderzoekers 
(EB, PL) waarna besloten werd tot definitieve inclusie 
(kappa 0,71). Deze definitieve inclusie leverde 29 
publicaties op met daarin 20 tamelijk verschillende 
instrumenten. Het overzicht van de gevonden 
instrumenten is terug te vinden in Tabel 1.

3.1 Ontwikkeling 
De meeste instrumenten zijn afgeleid van al bestaande 
instrumenten zoals bijvoorbeeld de ‘comprehensive  

health assessment programme’ (CHAP) of de’Cardiff 
Health check’, maar de onderzoeken beschreven niet  
hoe men tot het nieuwe, afgeleide, instrument kwam. 
De ontwikkeling van de ‘CHAP’ en de Cardiff Health  
check is niet beschreven. Bij slechts vier instrumenten 
werd de ontwikkelprocedure wel beschreven.17-20  

Het ‘let’s get healthy together’ instrument kwam voort 
uit een focusgroep onderzoek, net als de ‘health toolkit’. 
Echter dit laatste focusgroep onderzoek is onvolledig 
beschreven.17,18 De ‘preventive care checklist for adults 
with developmental disabilities’ is ontwikkeld met een 
consensus procedure tijdens een vierdaags colloquium en 
de ‘OK health check’ is ontwikkeld met een aangepaste 
Delphi procedure.19,20

3.2 Klinimetrische waarden
De validiteit en betrouwbaarheid is slechts bepaald bij 
twee instrumenten en dan ook nog maar gedeeltelijk.  
Zes van de meer dan twintig schalen van de ‘Stay well  
and healthy- Health risk appraisal’ (SWH-HRA) werden  
onderzocht op verschillende vormen van validiteit.  
Voor twee schalen werd de test-retest betrouwbaarheid 
bepaald.21 Voor de ‘OK health check’ werden de  
construct validiteit en de inter-beoordelaar  
betrouwbaarheid getest.19

De toepasbaarheid is onderzocht bij twee instrumenten: 
de SWH-HRA en de ‘user-led health assessment’.22,23  
De SWH-HRA werd aangepast na dit onderzoek; de taal 
werd vereenvoudigd en ‘gezichtjes-schalen’ werden 
ingevoegd. 

De acceptatie door patiënten werd specifiek onderzocht 
bij drie instrumenten. Bij de CHAP en de ‘Ask health diary’ 
reageerden zeven van de negen adolescenten tevreden.24 

Alle patiënten die onderzocht waren met de Cardiff health 
check waren hier tevreden over.25 Bij twee instrumenten, 
de CHAP en de ‘Cardiff health check’ werd de mening 
van huisartsen onderzocht.26,27 In beide gevallen bleken de 
huisartsen de PGO-VB graag zelf te willen uitvoeren.  
In de andere onderzoeken werd aangegeven dat de 
meeste patiënten en hun verzorgers de PGO-VB in het 
algemeen positief waardeerden.10,23,24,28-30

3.3 Inhoud 
Vijftien van de twintig instrumenten bestonden uit de drie 
elementen: hoog prevalente gezondheidsproblemen bij 
mensen met VB, leeftijds- en geslachtspecifieke screening 
en gezondheidsbevordering. 

De inhoud van de PGO-VB instrumenten liep behoorlijk 
uiteen; van veertien onderwerpen tot 100 pagina’s met 
onderwerpen in de C21st health check.31,6
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Alle instrumenten besteedden aandacht aan hoog  
prevalente gezondheidsproblemen bij mensen met VB.  
Zie tabel 1. Drie onderwerpen kwamen voor in alle  
instrumenten: gebit(sverzorging), visusproblemen en 
gehoorproblemen. De uitgebreide ‘C21st health check’ 
bevatte de meeste hoog prevalente gezondheidsproblemen.

Zestien van de twintig instrumenten besteedden aandacht 
aan leeftijd- en geslachtspecifieke screening. In de ‘CHAP’ 
en de ‘Welsh health check for adults with learning Disa-
bilities’ zijn de meeste screeningsonderwerpen opgeno-
men. Naast de overeenkomsten (darmkanker onderzoek, 
borstkankeronderzoek, baarmoederhalskanker onderzoek, 
vaccinaties) is er ook een verschil:in de ‘CHAP’ wordt aan-
dacht besteed aan de testis screening, terwijl de ‘Welsh 
health check for adults with learning Disabilities’ aandacht 
besteed aan een screening op aneurysma aortae.9,26,32-34 

Achttien van de twintig instrumenten besteedden aan-
dacht aan gezondheidsbevordering, bijvoorbeeld rond 
roken, alcohol- en drugsgebruik, en eetgewoontes.
In de meeste16/20 instrumenten is er ook aandacht voor 
medicatie, door te vragen naar actueel medicatie ge-
bruik5/20, of door middel van het uitvoeren van een  
volledige medicatie review.11/20

De uitgebreidheid van het lichamelijk onderzoek varieert. 
Bloeddruk, gewicht en lengte zijn onderdeel van de 
meeste instrumenten.18/20 Daarnaast wordt er vaak 
standaard bloed- of urine onderzoek voorgeschreven.15/20 
De helft van de instrumenten sluit af met een actieplan.

3.4 Effectiviteit 
Drie instrumenten zijn getest in een (cluster) gerandomi-
seerd onderzoek. De CHAP en de ‘Scottish health check 
programme for adults with learning Disabilities’ lieten 
beide zien dat er in de interventiegroep (significant) meer 
nieuwe ziektes werden ontdekt en dat er meer aandacht 
was voor leeftijds- en geslachtsspecifieke screening en 
gezondheidsbevordering, met de daarbij behorende 
acties.9,32,35 In een cluster gerandomiseerd onderzoek 
kreeg de ene groep normale zorg, de andere groep werd 
onderworpen aan de CHAP. 

Het aantal ontdekte visus problemen steeg meer dan 
zesvoudig (RR 6, 95% CI: 1,1-40), het aantal gehoor-
screeningen steeg dertigvoudig (RR 30, 95% CI: 4-230,) 
het aantal nieuw ontdekte ziektes 1,6 -voudig (RR 1,6, 
95% CI: 0,9-1.8,). Daarnaast stegen ook het aantal 
vaccinaties(negenvoudig RR 9, 95% CI: 4,2-19) en on-
derzoek naar baarmoederhalskanker (achtvoudig, RR 8, 
95% CI: 1,8-35).9 Voor de ‘Ask Health diary’ kon dit niet 
aangetoond worden.27

3.5 Kwaliteit van de studies
De opzet van de geïncludeerde studies is nogal divers. 
De geïncludeerde patiëntengroep bestond heel vaak uit 
een ‘convenience sample’. Een power berekening werd 
slechts bij vier studies uitgevoerd. Informatie over in- en 
exclusiecriteria ontbrak meestal.

4. Discussie
In totaal vonden we 20 verschillende PGO-VB 
instrumenten. Deze instrumenten verschillen in vorm, 
inhoud, ontwerp, grootte en de manier waarop ze worden 
toegepast. Niet alle kwaliteitscriteria waren van toepassing 
op alle instrumenten. We hebben geen instrument 
gevonden dat voldeed aan alle kwaliteitscriteria. Twee 
PGO-VB instrumenten (de SWH-HRA en de CHAP) steken 
er, op basis van de kwaliteitscriteria, boven uit. Deze twee 
instrumenten dienen voor ons als uitgangspunt voor het 
te ontwikkelen nieuwe instrument. De ‘preventive care 
checklist for adults with developmental disabilities’ en de 
‘Scottish health check programme for adults with learning 
Disabilities’ zijn veelbelovend maar moeten nog beter 
onderzocht worden.

4.1 Sterke en zwakke punten en vergelijking met 
bestaande literatuur
Dit is de eerste systematische evaluatie van PGO-VB instru-
menten die in de eerstelijn toepasbaar zijn. We voerden 
dit literatuuronderzoek uit volgens de ‘PRISMA richtlijn’. 
Er bestaat geen gevalideerd instrument om de kwaliteit 
van dergelijke PGO-VB instrumenten objectief te meten, 
daarom moesten we zelf kwaliteitscriteria opstellen. 

Het scoren op deze kwaliteitscriteria hebben we geobjec-
tiveerd door dit met twee onafhankelijke onderzoekers 
te doen. De opgevoerde hoog prevalente gezondheids-
problemen voor mensen met VB worden bijna allemaal 
afzonderlijk beschreven in de wetenschappelijke literatuur. 
Er bestaat geen officiële lijst van hoog prevalente  
gezondheidsproblemen bij mensen met VB.  
We kunnen dus ziektes gemist hebben. 

Een literatuuroverzicht van screeningsinstrumenten voor 
kwetsbare ouderen liet vergelijkbare resultaten zien: alle 
instrumenten verschilden in ontwerp, grootte, inhoud en 
wetenschappelijke kwaliteit. 

Een overzichtsstudie uit Canada geeft aan dat er 
behoefte is aan het optimaliseren van de medische zorg 
aan mensen met VB met medische problemen.36 Met 
deze studie doen we een eerste stap in die richting. De 
artikelen van Robertson laten zien dat het toepassen van 
PGO-VB leidt tot een toename van nieuwe diagnoses, 
inclusief levensbedreigende aandoeningen.12,13
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5. Conclusie
PGO-VB instrumenten kunnen gezondheidsprofessionals 
in de eerstelijn helpen betere zorg aan mensen met VB te 
leveren. Zowel patiënten als zorgverleners waarderen de 
inzet van een dergelijk instrument in de dagelijkse praktijk. 
Er is echter veel ruimte voor verbetering met betrekking 
tot de wetenschappelijke ontwikkeling en evaluatie van 
een dergelijk instrument. De in dit literatuuroverzicht 
gevonden instrumenten kunnen gebruikt worden om 
een kwalitatief hoogwaardig PGO-VB instrument te 
ontwikkelen.
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Inleiding 
Het is ons een eer en genoegen om als vakgroep 
Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het 
Erasmus MC in Rotterdam dit themanummer van het 
TAVG te mogen samenstellen. In dit inleidende hoofdstuk 
zullen we op hoofdlijnen toelichten waar de leerstoel en 
de onderzoekslijnen zich op richten. De meer persoonlijke 
achtergrond komt aan bod in een interview met het MT 
GVG door Petra Noordhuis.

Missie en visie
De missie van de leerstoel Geneeskunde voor 
Verstandelijk gehandicapten is om de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid te bevorderen van mensen met 
een verstandelijke beperking. Dit willen we doen door 
wetenschappelijk onderzoek op basis van vragen uit de 
praktijk. Het multidisciplinaire karakter van gezondheid 
voor mensen met een verstandelijke beperking wordt 
weerspiegeld in de multidisciplinaire samenstelling van  
de vakgroep.

Praktijkpartners
Het onderzoek aan de leerstoel Geneeskunde voor 
Verstandelijk Gehandicapten wordt verricht in nauwe 
samenwerking met verschillende zorgorganisaties. Een 
belangrijk samenwerkingsverband is het GOUD (Gezond 
OUDer worden met een verstandelijke beperking) 
consortium. Dit consortium is in 2006 opgericht en 
bestaat uit de zorgorganisaties Ipse de Bruggen, Abrona 
en Amarant en de leerstoel Geneeskunde voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Sinds het eerste uur 
werken de sterke samenwerkingspartners in synergie 
aan het behalen van de gezamenlijke doelstellingen. 
Daarnaast heeft de leerstoel nog andere zorgorganisaties 
als belangrijke samenwerkingspartners: Middin, Reinaerde 
en Kempenhaeghe. Ook met deze zorgorganisaties 
wordt gezamenlijk onderzoek verricht. Dergelijke 
nauwe samenwerkingen leiden tot klinisch relevante 
wetenschappelijke kennisvermeerdering. Ook bevordert 
dit de specifieke deskundigheid van medewerkers. Wat 
hieraan bijdraagt is dat de onderzoeksfuncties bij voorkeur 

vervuld worden door professionals in de zorgorganisaties 
zelf, die hiermee een brug vormen tussen onderzoek en 
praktijk. Daarnaast draagt dergelijke samenwerking bij 
aan de ontwikkeling van een academische attitude en 
infrastructuur binnen de organisaties. 

Naast de nauwe samenwerking met de zorgorganisaties 
voor mensen met een verstandelijke beperking, zijn 
er verbindingen met belangrijke partners in het veld, 
zoals andere kennisinstituten (TU Eindhoven), VGN, 
belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijke 
beperking, ziekenhuizen (Erasmus MC, Radboud 
UMC), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS), gespecialiseerde beroepsverenigingen en 
subsidieverstrekkers (ZonMW); 

Verbetering van de zorg door kennisontwikkeling
Om uiteindelijk te komen tot betere, door 
wetenschappelijk onderzoek onderbouwde zorg is het 
van belang om verschillende “fases van onderzoek” 
te onderscheiden (figuur 1): Bij nieuwe innovatieve 
vragen moeten eerst vragen over mechanisme of 
uitvoerbaarheid beantwoord worden. Pas als een 
interventie uitvoerbaar en betrouwbaar is kunnen in 
kleine groepen onderzoek studies verricht worden om de 

Het onderzoek van de leerstoel 
Geneeskunde voor Verstandelijk 
Gehandicapten in perspectief
Thessa Hilgenkamp1 & Dederieke Festen1

¹   Erasmus MC, Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, afdeling Huisartsgeneeskunde, Rotterdam.  
Stichting Ipse de Bruggen, Nootdorp.

Figuur 1: Kenniscyclus

Vragen over
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betrouwbaarheid, 
validiteit
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effectiviteit te onderzoeken. Bij gunstig resultaat zou deze 
interventie in grotere groepen toegepast kunnen worden 
in onderzoeksverband. De brede implementatie van een 
dergelijke interventie is vervolgens de laatste stap, welke 
zelf ook weer innovatieve onderzoeksvragen oproept.  

Onderzoekslijnen
Binnen de leerstoel GVG zijn 2 grote, gedeeltelijk 
overlappende onderzoeksprogramma’s, oftewel 
onderzoekslijnen te onderscheiden: Lichamelijke activiteit 
en fitheid (programmaleider: Thessa Hilgenkamp) 
en Cardiovasculaire risicofactoren en depressie 
(programmaleider: Dederieke Festen). De onderzoekslijn 
Gezond Ouder worden met een verstandelijke beperking 
(programmaleiders: Thessa Hilgenkamp & Dederieke 
Festen) valt binnen beide grote onderzoeksprogramma’s. 
Daarnaast wordt de levensvatbaarheid verkend van 
een kleinere onderzoekslijn: “Syndroomgebonden 
comorbiditeit”. Per onderzoekslijn worden de lopende 
projecten genoemd. Deze projecten worden in dit 
themanummer verder uitvoerig toegelicht door de 
betrokken onderzoekers. 

Onderzoekslijn Gezond ouder (GOUD): Hoogwaardig 
onderzoek in maatschappelijke context 
De onderzoekslijn Gezond ouder (GOUD) omvat al het 
onderzoek dat plaatsvindt in het GOUD-consortium, het 
samenwerkingsverband tussen Abrona, Amarant, Ipse 
de Bruggen en de Leerstoel GVG van het Erasmus MC 
dat inmiddels al bijna 10 jaar op een succesvolle manier 
praktijkrelevant onderzoek met een hoogwaardige 
kwaliteit initieert en verricht. Deze onderzoekslijn heeft 
sinds 2008 al 7 proefschriften opgeleverd, en zal ook 
vanaf 2018 weer 4 jaar met nieuwe projecten starten. 
Hieronder meer over de 3 verschillende fases in het GOUD 
onderoek.

GOUD 1: Mensen met een VB worden steeds ouder
De onderzoeksthema’s binnen het GOUD 
consortium worden gezamenlijk gekozen met de 
samenwerkingspartners. Keuzes worden bepaald 
door maatschappelijk ontwikkelingen en op dat 
moment relevante onderwerpen, maar ook door de 
wetenschappelijke kennislacunes. Tijdens het ontwerp 
van de eerste GOUD studie bleek bijvoorbeeld dat in 
onze maatschappij mensen met een verstandelijke 
beperking een steeds hogere leeftijd bereiken door 
verbeterde ondersteuning. Kennis over de gezondheid 
en ondersteuningsbehoeften van deze nieuwe doelgroep 
(ouderen met een verstandelijke beperking) ontbrak 
echter nog bijna volledig. Op de achtergrond van 
deze ontwikkelingen is een groot epidemiologisch 
onderzoek verricht om de doelgroepspecifieke 
gezondheidsproblemen bij ouderen met een verstandelijke 
beperking te onderzoeken (GOUD1). 
Van 2013 tot 2015 vond er een landelijke 
systeemwijziging plaats, waarbij ondersteuning vanuit de 
AWBZ grotendeels is overgeheveld naar de WMO. Dit had 
verstrekkende gevolgen voor het veld. Er was behoefte 
aan het onderbouwen van de besluitvorming over welke 
doelgroepen welke ondersteuning nodig hebben. 
De GOUD-resultaten zijn gebruikt als onderbouwing voor 
de specialistische ondersteuning die mensen met een 
voormalige ZZP-indicatie van 3 en 4 nodig hebben, ook na 
de stelselwijziging. De volledige rapporten zijn beschikbaar 
op: www.onbeperktgezond.nl > Producten > Rapporten. 

GOUD 2: Doelgroepoverstijgende 
kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering
Nadat de stelselwijziging was doorgevoerd, had dit 
grote gevolgen voor de te bieden ondersteuning, de 
financiering, en de organisatie van zorg. Zorgorganisaties 
en gemeentes trekken samen op in de nieuwe organisatie 
van vaak doelgroepoverstijgende ondersteuning. 
Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en expertise zijn 
sleutelthema’s in de veranderende eisen die men aan 
professionals stelt. Om bij te dragen aan deze expertise 
is ervoor gekozen om te focussen op een tijdens 
GOUD 1 vastgesteld relevant en breed geconstateerd 
gezondheidsprobleem: cardiovasculaire risicofactoren & 
metabool syndroom. Dit is niet alleen een breed gedragen 
en door de praktijk herkend gezondheidsprobleem, 
maar het hangt ook nauw samen met de geconstateerde 
kwetsbaarheid van deze doelgroep. Belangrijker nog, er 
zijn doelgroepspecifieke oorzaken en/of voorwaardelijke 
aspecten van interventies waarvoor kennisontwikkeling en 
deskundigheidsbevordering noodzakelijk zijn. Daarnaast 
zijn in deze fase een aantal kleinere onderzoeks- en 
zorgverbeteringsprojecten gestart om een aantal van 
de meest belangrijke gezondheidsproblemen direct 
aan te pakken met het gericht implementeren van 

Figuur 2: De onderzoekslijnen van de leerstoel GVG, Erasmus MC
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diagnostiek en behandeling (slikstoornissen, polyfarmacie, 
en slaapproblemen en actigrafie), of onderzoek naar 
praktische potentiële interventies (looppatroon en 
lichttherapie voor depressie). De huidige GOUD 2 
projecten zijn elk ook onderdeel van een van de hierna 
genoemde onderzoekslijnen, en worden in de beschrijving 
van die onderzoekslijnen nader beschreven.

GOUD 3: De toekomst: specialistische deskundigheid
Op dit moment worden voorbereidingen getroffen 
voor een nieuwe onderzoeksfase. Er is grote behoefte 
aan longitudinale data van grote groepen mensen met 
een verstandelijke beperking. Participatief onderzoek 
heeft een vlucht genomen en het motto is ‘Nothing 
about us without us’. Welzijn, zelfstandigheid en 
eigen regie zijn hoofddoelen, waar een goede 
gezondheid voorwaardelijk voor is. Er zijn nu veel 
doelgroepoverstijgende samenwerkingen ontstaan in 
de gemeentes. Gedragsproblemen lijken een sterkere 
focus te hebben gekregen, vooral, maar niet uitsluitend, 
bij LVB-doelgroepen en in het sociale domein. De 
volgende wijzigingen zullen de overheveling van de 
extramurale behandeling naar de zorgverzekeringswet 
omvatten. De nieuwe Wet zorg en Dwang beschouwt 
gedragsbeïnvloedende medicatie, waaronder 
antipsychotica als onvrijwillige zorg, waarbij afbouw is 
geboden. Men moet het definiëren van specialistische 
expertise en het belang van multidisciplinair werken verder 
onderbouwen en onderstrepen om de beschikbaarheid en 
kwaliteit van ondersteuning en behandeling voor mensen 
met een verstandelijke beperking te behouden en verder 
te vergroten.

De doelgroepspecifieke gezondheidsproblemen zijn 
geïdentificeerd en er is een begin gemaakt met het 
zoeken naar specifieke effectieve interventies om de 
gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking 

Figuur 3: Doelen onderzoekslijn Lichamelijke activiteit en fitheid

te bevorderen. Nu is het belangrijk om deze lijn door te 
zetten met verder onderzoek naar effectieve interventies. 
En om de resultaten te benutten in het maatschappelijk 
debat over, bijvoorbeeld specialistische deskundigheid, 
de afbouw van antipsychotica en het inrichten van 
zorgpakketten. Deze fase geeft expliciet invulling aan 
participatie van mensen met een verstandelijke beperking 
in de voorbereiding, uitvoering en implementatie van 
onderzoek. 

Onderzoekslijn Lichamelijke activiteit en fitheid bij 
mensen met een verstandelijke beperking 
Een gezonde leefstijl is al circa 15 jaar een belangrijk thema 
in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke 
beperking. We hebben inmiddels meer dan voldoende 
wetenschappelijke onderbouwing dat bewegen en fitheid 
belangrijk zijn voor een goede gezondheid, nu en als je 
ouder wordt. Met veel enthousiasme zijn er in de verstan-
delijk gehandicaptensector veel initiatieven ontwikkeld 
en projecten gestart om bewegen te stimuleren. Echter, 
het blijkt erg lastig om blijvende veranderingen teweeg 
te brengen. Om te zorgen dat mensen enthousiast blijven 
over dit thema, is het belangrijk dat we addresseren wat 
de onderliggende vragen zijn. Het beantwoorden van 
deze vragen levert een bijdrage aan de kansrijkheid van 
het stimuleren van een gezonde leefstijl voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Het doel is dat mensen met 
een verstandelijke beperking dezelfde kansen en mogelijk-
heden hebben om actief te zijn en daarmee gezondheid 
en kwaliteit van leven te behouden. De drie belangrijkste 
vragen van deze onderzoekslijn worden weergegeven 
in figuur 3. Om voldoende bewegen vanzelfsprekend te 
maken is het belangrijk dat we 1) beter begrijpen waarom 
bewegen zo intensief lijkt te zijn, 2) beter worden in het 
ondersteunen van gedragsverandering op het gebied van 
een gezonde leefstijl, en 3) effecten van bewegen aan 
tonen voor doelgroepspecifieke gezondheidsproblemen.

Door beter te snappen waarom
bewegen zo intensief lijkt te zijn

Fysieke randvoorwaarden

Door beter te worden in
gedragsverandering

Gedragsverandering

Door de effecten van bewegen aan te 
tonen op doelgroepspecifieke

gezondheidsproblemen

Effectiviteit
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De volgende lopende projecten grijpen elk op één of 
meerdere van deze drie vragen aan. Van de meeste  
projecten is in dit nummer van het TAVG meer informatie 
te vinden. 

Autonome regulatie van lichamelijke inspanning bij 
mensen met VB. Van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 is Thessa 
Hilgenkamp in Chicago (Prof. Fernhall) getraind in nieuwe 
technieken en zijn metingen verricht om de autonome 
regulatie van lichamelijke inspanning bij mensen met een 
VB in kaart te brengen. Thessa heeft daarna tot september  
2017 een jaar samengewerkt met het UMC Radboud 
in Nijmegen (Prof. Hopman, afdeling Fysiologie, en met 
de Leerstoel GVG) om ook hier in Nederland een aantal 
deelnemers in dit onderzoek te includeren.  

Energieverbruik tijdens het lopen bij mensen 
met VB. Vanaf juli 2016 tot september 2017 heeft 
Thessa Hilgenkamp in samenwerking met de afdeling 
Revalidatie in het Erasmus MC onderzoek gedaan naar 
energieverbruik tijdens het lopen bij mensen met VB en de 
relatie met zijn of haar persoonlijke activiteitenniveau.  

Looppatroon bij mensen met een VB: Dr. Alyt Oppewal 
heeft het onderzoek naar afwijkingen in looppatroon en 
de relatie met vallen afgerond, en is momenteel bezig de 
resultaten te beschrijven in artikelen. Daarnaast is zij bezig 
met het onderzoeken van de betrouwbaarheid van een 
methode om gangbeeld te analyseren voor de praktijk. 

Fitheid van kinderen met een VB: Marieke Wouters is 
nu in het vierde jaar van haar promotietraject welke zich 
richt op het in kaart brengen van de fitheid van kinderen 
met een matige tot ernstige beperking en zal hierover in 
2018 haar proefschrift afronden. 

Onderzoek naar effectiviteit en toepasbaarheid 
van methoden om gedrag te veranderen rondom 
leefstijl: Thessa Hilgenkamp is als co-promotor 
betrokken bij het project van Marielle Willems aan de 
Hanzehogeschool Groningen onder leiding van Dr. 
Aly Waninge. Dit project richt zich op het gebruik van 
gedragsveranderingstechnieken door begeleiders om 
mensen met VB te stimuleren meer te bewegen. 

Daarnaast is Thessa sinds 1 januari 2017 als adviseur en 
co-promotor betrokken bij het in het NPG gehonoreerde 
vierjarige onderzoeksproject over een gezonde 
leefstijl (dmv een training voor begeleiders en een 
omgevingsscan), ook geleid door Dr. Aly Waninge van  
de Hanzehogeschool Groningen en in samenwerking  
met Dr. Jenneken Naaldenberg van het  
Radboudumc en prof. Annette van der Putten  
van de Rijksuniversiteit Groningen.

Krachttraining bij mensen met een verstandelijke 
beperking (GOUD-2): Vanaf april 2016 begeleidt 
Dr. Alyt Oppewal promovendus en fysiotherapeut 
Stijn Weterings in het project dat zich richt op het 
verkennen van de mogelijkheden om dermate intensieve 
krachttraining te doen met mensen met VB dat dit 
positieve effecten sorteert op cardiovasculaire risico’s. 
Deze uitvoerbaarheidsstudie is de benodigde eerste stap 
voordat een effectiviteitsstudie zal worden opgezet. 
Inmiddels zijn alle deelnemers geincludeerd en wordt het 
trainingsprogramma onderzocht. 

Onderzoekslijn Cardiovasculaire risicofactoren en 
depressie 
Studies in binnen- en buitenland tonen al enige tijd dat 
risicofactoren voor hart- en vaatziekten, vergelijkbaar met 
de algemene populatie, een grote bedreiging vormen 
voor de gezondheid van adolescenten en volwassenen 
met verstandelijke beperkingen. In de GOUD 1-studie 
(2008-2012) is dit risico gekwantificeerd in een grote 
groep 50-plussers die gebruik maken van gespecialiseerde 
zorg of ondersteuning, en vergeleken met gegevens van 
het RIVM voor de algemene 50+ populatie in dezelfde 
periode. Hieruit is gebleken dat het risico in beide 
populaties zeer hoog is, en extra verhoogd is bij vrouwen 
met verstandelijke beperkingen en cliënten die relatief 
zelfstandig leven. Deze risicofactoren zijn vooral obesitas, 
hoge bloeddruk, diabetes, en (uiteindelijk) het metabool 
syndroom (waarin alle risicofactoren bij elkaar komen)  
(De Winter et al, 2012). 

Al deze risicofactoren zijn te voorkomen of te behandelen. 
In de algemene bevolking berust het sterk verhoogde 
risico enerzijds op genetisch bepaalde aanleg en anderzijds 
op een ongezonde leefstijl. Dit is vanzelfsprekend bij 
verstandelijk gehandicapten niet anders. Bij hen spelen 
echter naar verwachting ook fundamenteel andere 
factoren een rol, die hieronder toegelicht zullen worden 
en die het extra risico zouden kunnen verklaren. 

Preventie en behandeling zullen dus bij hen, behalve op 
de leefstijl, ook op zulke specifieke oorzakelijke factoren 
moeten worden gericht. Bovendien zal bij de ‘gewone’ 
leefstijlinterventies rekening gehouden moeten worden 
met die specifieke factoren. Verder speelt gebrekkige 
opsporing van risicofactoren een rol: 45-50% van de in 
GOUD 1 gediagnostiseerde gevallen van hoge bloeddruk, 
diabetes en hoog cholesterol was niet eerder  
gediagnostiseerd; metabool syndroom was in 94% van  
de gevallen niet als zodanig in het dossier benoemd  
(De Winter et al, 2012). Het doel van deze onderzoekslijn 
is om cardiovasculaire gezondheid en depressieve  
klachten bij mensen met een verstandelijke beperking  
te verbeteren.
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Om stappen te kunnen zetten in de signalering en  
behandeling van cardiovasculaire risicofactoren en  
metabool syndroom is het van belang de verschillende 
niveaus van zorg te onderscheiden: 

1.  Huisartsenzorg in de eerste lijn: de NHG standaard. 
Deze standaard is richtinggevend voor het handelen 
van de huisarts tav de diagnostiek en behandeling 
van cardiovasculaire risicofactoren. In de algemene 
populatie is onderzoek gedaan naar implementatie 
van deze standaard. In hoeverre deze, al dan niet 
aangepast met het oog op de specifieke doelgroep, 
toegepast wordt binnen zorgorganisaties voor mensen 
met een verstandelijke beperking is niet bekend. 

2.  De gespecialiseerde zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Hiermee wordt bedoeld 
specifieke interventies die zich richten op vermindering 
van cardiovasculaire risicofactoren, welke anders 
zijn bij mensen met een VB dan in de algemene 
bevolking. Hierbij kan gedacht worden aan specifiek 
voor deze doelgroep ontwikkelde leefstijlinterventies 
(beweegprogramma’s of dieetkundige interventies) 
of nieuw te ontwikkelen interventies die inspelen op 
risicofactoren die specifiek zijn voor deze populatie. 
Specifieke risicofactoren voor mensen met een 
verstandelijke beperking zijn de volgende:

 1.  Specifieke factoren die in deze groep het 
functioneren van de spieren beïnvloeden (afwijkend 
looppatroon, motorische afwijkingen). Aktief 
gebruikte spieren zijn niet alleen van belang voor 
fysieke activiteit en zelfredzaamheid, maar zijn ook 
als ‘intern orgaan’ betrokken bij de regulatie van 
o.a. het bloedsuiker.

 2.  Het hoge en meestal onvoldoende geïndiceerde 
gebruik van antipsychotica dat een directe invloed 
heeft op de regulatie van het bloedsuiker en de 
bloedvetten.

 3.  Het meer dan bij andere mensen gefragmenteerde 
dag-nachtritme. Chronische verstoring van de 
interne biologische klok leidt o.a. tot verstoring 
van de regulatie van het bloedsuiker, vetopslag 
(obesitas) en depressieve symptomen.

 4.  Bij mensen met een VB komen depressieve klachten 
vaker voor. In de algemene populatie wordt een 
bidirectionele associatie gevonden tussen depressie 
en cardiovasculaire ziekten en tussen depressie en 
verstoringen in het dag-nachtritme. 

Passend binnen deze onderzoekslijn worden thans de 
volgende studies verricht die zich richten op specifieke 
interventies voor deze doelgroep: 

Antipsychotica afbouwstudie (GOUD-2) Afbouw van 
antipsychotica zou een zinvolle interventie zijn in de aan-

pak van cardiovasculaire risicofactoren. Echter,  
afbouw blijkt in de praktijk vaak niet zo gemakkelijk.  
De antipsychotica-afbouwstudie zal zich richten op de 
vraag waarom dit vaak niet lukt. Door gebruik te maken 
van een dubbelblind placebogecontroleerd design zullen 
hypotheses voor het falen van afbouwpogingen getoetst 
worden. Sylvie Beumer (AVG) is als promovenda betrokken 
bij deze studie. De inclusie start eind 2017.  
Verder in dit nummer meer hierover. 

RCT Lichttherapie (GOUD-2) Lichttherapie is een 
effectieve behandeling voor depressie bij volwassenen 
zonder verstandelijke beperking, bij mensen met een 
verstandelijke beperking is dit niet onderzocht. 

Deze placebogecontroleerde studie richt zich op de 
vraag of deze interventie effectief is tegen depressie 
in deze doelgroep. Pauline Hamers (orthopedagoge) is 
als promovenda betrokken bij deze studie. In 2016 en 
2017 heeft dataverzameling plaatsgevonden, de eerste 
resultaten worden verwacht in 2018. Hierover leest u 
elders in dit nummer meer. 

Uitvoerbaarheid krachttraining (GOUD-2, zie 
onderzoekslijn Fysieke activiteit en fitheid): 
Krachttraining kan bijdragen aan het verminderen van  
het risico op hart- en vaatziekten en er zijn meer 
voordelen, zoals een toename in kracht en spiermassa, 
waarmee activiteiten van het dagelijks leven uitgevoerd 
kunnen (blijven) worden en waarmee sarcopenie 
voorkomen zou kunnen worden. 

Effecten van omgevingslicht op het circadiaan 
ritme: de Bright studie (Middin, TU Eindhoven) 
Verstoringen in het circadiaan ritme, zoals vaak blijken 
voor te komen bij mensen met een VB, zijn geassocieerd 
met verschillende gezondheidsproblemen, zoals het 
voorkomen van hart- en vaatziekten en depressie. 

Promovenda Mylène Böhmer zal kijken naar de effecten 
van omgevingsverlichting op het slaapwaakritme en de 
gezondheid. In 2016 zijn voorbereidende pilotstudies naar 
lichtblootstelling afgerond, waaruit blijkt dat de actuele 
lichtblootstelling van de individuele bewoners te laag is. 
In september 2017 is de effectstudie gestart. De eerste 
resultaten worden verwacht in 2018. Ook hierover leest u 
elders in dit nummer meer.

Slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke 
beperking (Kempenhaeghe). Dederieke Festen is als  
co-promotor betrokken bij het promotie-onderzoek van 
Naomi van den Broek (AVG) in Kempenhaeghe, dat  
uitgevoerd wordt onder leiding van Dr. Sigrid Pillen  
(1e copromotor) en Prof. S. Overeen (promotor).  

1

2
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Dit project richt zich op het opsporen en behandelen  
van slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke 
beperking.

Onderzoekslijn Syndroomgebonden co-morbiditeit 
Meer hierover in een artikel op pagina 176 in dit nummer. 

Op zichzelf staande (promotie)projecten 
Neuropsychologische diagnostiek van cerebrale visu-
ele stoornissen: dit is het laatste stukje van een project 
in samenwerking met Visio en de afdeling Neuroweten-
schappen van het Erasmus MC. Ymie van der Zee legt de 
laatste hand aan haar proefschrift. 

Diagnostiek van motorische vaardigheden van 
kinderen met ernstige meervoudige beperkingen 
(MOVAKIC): Kinderfysiotherapeut Sonja Mensch heeft op 
29 november jl. succesvol haar proefschrift verdedigd.

Systematische medicatiereviews in de eerste lijn:  
Onderzoek werd verricht naar de noodzakelijke 
randvoorwaarden voor de toepassing van multidisciplinaire 
systematische medicatiereviews met de STRIP methodiek in 
de eerste lijn door postdoc Dr. Fleur Boot, dit project is in 
september 2016 afgerond. Meer hierover elders in dit TAVG. 

Toekomst
Sinds het bestaan van de leerstoel Geneeskunde voor 
Verstandelijk Gehandicapten is hard gewerkt aan een 
stevige basis voor het onderzoek naar de gezondheid 
van mensen met een verstandelijke beperking: welke 
gezondheidsproblemen komen veel voor, waaraan zijn deze 
gerelateerd en hoe kunnen deze het beste gemeten worden?

De laatste jaren is – op deze stevige basis – het onderzoek 
naar mogelijke doelgroepspecifieke interventies om deze 
gezondheid te verbeteren gestart. In een voortdurende 
cyclus waarin nieuwe interventies onderzocht worden op 
uitvoerbaarheid, effectiviteit en implementatie beoogt de 
leerstoel bij te dragen aan de best mogelijke zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking in de toekomst.

Dr. Thessa Hilgenkamp
Management Team GVG, Bewegingswetenschapper
Afdeling Huisartsgeneeskunde
Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten
t.hilgenkamp@erasmusmc.nl 

Dr. Dederieke Festen
Management Team GVG,  
Arts voor Verstandelijk Gehandicapten
Afdeling Huisartsgeneeskunde
Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten
d.maes-festen@erasmusmc.nl 

Dederieke Festen

Dederieke Festen is 
arts voor verstandelijk 
gehandicapten (AVG). Ze 
werkt sinds maart 2014 als 
postdoc-onderzoeker bij 
de leerstoel Geneeskunde 
voor Verstandelijk 
Gehandicapten van het 

Erasmus MC te Rotterdam. In 2007 promoveerde 
zij met het proefschrift getiteld ‘Prader-Willi 
syndrome: clinical aspects and effects of growth 
hormone treatment’.

Haar aandachtsgebied betreft vooral (syndroom-
gebonden) somatische en psychische comorbiditeit 
bij mensen met een verstandelijke beperking.1

Thessa Hilgenkamp

Thessa Hilgenkamp is 
bewegingswetenschapper. 
In 2012 promoveerde 
ze met het proefschrift 
‘Physical activity and 
fitness in older adults 
with intellectual 
disabilities’ binnen de 

GOUD-studie. Tot 1 juli 2015 werkte ze bij 
zorgorganisatie Abrona, waar ze betrokken was 
bij de wetenschappelijke ontwikkeling van diverse 
disciplines van behandelaren en een aanjager 
was voor het stimuleren van meer bewegen en 
een gezonde leefstijl van cliënten. Ze ontving een 
Marie Curie International Outgoing Fellowship in 
het Europese FP7 programma, waarmee ze twee 
jaar onderzoek deed naar potentiële fysiologische 
beperkingen om lichamelijk actief te zijn in 
Chicago. 

Daarna volgde een jaar bij het Erasmus MC, 
waarin zij onderzocht of gewoon wandelen meer 
energie kost door een andere motoriek bij mensen 
met een verstandelijke beperking, waardoor 
activiteiten zwaarder zijn dan verwacht.1 Onlangs 
vertrok ze opnieuw naar Chicago, om haar eerdere 
onderzoek te vervolgen. 

1 Bron: www.onbeperktgezond.nl



Jaargang 35, D
ecem

ber - N
um

m
er 4   145

Leerstoel

Dederieke Festen en Thessa Hilgenkamp 
volgden in 2014 Heleen Evenhuis op 
als leidinggevenden van de vakgroep 
Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten 
van het Erasmus MC. Samen vormen ze het 
Management Team van de Leerstoel. Wat 
begon als een competitieve ‘strijd’, werd al 
snel een goede samenwerking, waarin AVG 
en bewegingswetenschapper elkaar prima 
aanvullen. 

Geen concurrentiestrijd dus?
Thessa: ‘Het idee was oorspronkelijk dat we ‘tegen elkaar 
op zou bieden’, waarbij uiteindelijk één van ons beiden 
op de stoel van de hoogleraar zou komen te zitten. In 
de praktijk pakt het iets anders uit, we zijn niet elkaars 
concurrenten, maar we vullen elkaar prima aan.’ 

Dederieke: ‘Van buitenaf werd daar met wat verbazing 
naar gekeken. Alsof ze verwachtten dat we elkaar de 
tent uit zouden vechten. Oorspronkelijk was het dan 
wel competitief bedoeld, maar we zien zelf vooral de 
voordelen van een aanvullende samenwerking.’ 

Als wij niet kunnen 
samenwerken,  
wie dan wel?

Thessa: ‘Het feit dat we complementair zijn geeft  
weinig reden om elkaar in de weg te zitten. In de loop  
der tijd bleek dat we niet alleen aanvullend zijn op inhoud, 
maar ook wat betreft de wijze waarop we dingen doen. 
Daarin leren we heel veel van elkaar. Deze baan is daarom 
ook zo leuk. Uiteraard lukt het niet altijd om alles voor 
elkaar te krijgen (bijvoorbeeld als er een subsidie wordt 
afgewezen), maar met zijn tweeën kun je dat dat soort  
tegenslagen een stuk beter relativeren. Daar worden  
dingen lichter van.’ 

Dederieke: ‘Dat zou ik ook het meeste missen als ik het 
alleen zou moeten doen. Het samen relativeren, maar ook 
het samen sparren. Dat voorkomt dat het een eenzame 
functie is en het is ook erg prettig om elkaar scherp te 
houden. We hebben de taken van een hoogleraar, maar 
eigenlijk zijn we nog niet zover. Dat weet iedereen en we 
krijgen alle gelegenheid om daarin te groeien, maar toch 
komen we af en toe dingen tegen waarbij het prettig is 
dat we die met elkaar kunnen delen. De academische 
wereld is redelijk competitief, maar in de zorg draait het 
om samenwerking. En als wij niet kunnen samenwerken, 
wie dan wel?’

Thessa: ‘We voelen beiden de verantwoordelijkheid om 
de leerstoel te laten voortbestaan. Die verantwoordelijk-
heid nemen we heel serieus. Onze samenwerking heeft 
diverse voordelen en veel meerwaarde. Voor de leerstoel, 
maar ook voor ons persoonlijk. Van een concurrentiestrijd 
is dus echt geen sprake en we kunnen het samen erg 
goed vinden. Voor ons is die goede samenwerking soms 
vanzelfsprekender dan voor onze omgeving. We moeten 
die goede relatie nog weleens uitleggen. We krijgen dus 
ook veel vragen over wie het uiteindelijk gaat worden. Zelf 
denken we daar nog niet zo over na. Het loopt zoals het 
loopt. We kijken liever wat we nu kunnen doen, in plaats 
van te ver vooruit te kijken.’ 

Er zijn ook genoeg ontwikkelingen op dít moment. 
Thessa, jij vertrekt weer naar Chicago en nu voor 
een periode van vijf jaar. 
Thessa: ‘Inderdaad. Afgelopen jaar heb ik hier in 
het Erasmus MC gewerkt, maar het jaar ervoor deed 
ik onderzoek in Chicago (zie het artikel elders in dit 
nummer). Tijdens mijn verblijf in Chicago bleek dat een 
jaar eigenlijk veel te kort was om alle materie goed onder 
de knie te krijgen. Daarom ben ik een traject ingegaan 
van subsidieaanvragen en uiteindelijk heb ik een grote 
subsidie ontvangen om vijf jaar terug te gaan. Eerder 
was al wel sprake van twee jaar, dus Dederieke en ik 
hadden al gekeken naar de praktische invulling van mijn 
afwezigheid. Die is iets langer geworden, maar afstand is 
eigenlijk geen probleem. Ik kom twee keer per jaar naar 
Nederland en tegenwoordig is communicatie natuurlijk 
heel gemakkelijk via bijvoorbeeld Skype.’ 

Het MT van de Leerstoel Geneeskunde 
voor VG
Van ‘strijd’ naar samenwerking
Petra Noordhuis



Jaargang 35, D
ecem

ber - N
um

m
er 4   146

Leerstoel

Dederieke: ‘We gaan de komende periode vormgeven op 
een manier die vergelijkbaar is met de voorgaande periode 
dat Thessa in Chicago was. We blijven samen nadenken 
over strategische stappen en grote projecten en met alle 
hedendaagse communicatiemiddelen is dat ook geen 
probleem. Het enige dat soms roet in het eten gooit is het 
tijdsverschil.’ 

Thessa: ‘De meeste werkzaamheden zijn prima op afstand 
te doen. Tijdens de perioden dat ik naar Nederland kom, 
doen we dan de dingen waar ik fysiek bij aanwezig moet 
zijn. Gesprekken met sollicitanten voeren bijvoorbeeld. Of 
beleidsdagen en werkoverleggen met promovendi.’ 

Dederieke: ‘Ondanks de fysieke afstand kunnen de 
onderzoekslijnen hier op het Erasmus dus geborgd blijven. 

Thessa: ‘De onderzoeken hier en in Chicago hebben 
raakvlakken, dus ze vullen elkaar goed aan. Het onderzoek 
in Amerika is een mooie kans, omdat het faciliteiten biedt 
die we hier in Nederland niet hebben. Overigens zijn ze ook 
in Chicago overtuigd van het belang van samenwerking 
op dit gebied. De leerstoel geneeskunde voor verstandelijk 
gehandicapten is vrij uniek in de wereld, dus onze leerstoel 
is voor hen een bijzondere partner om mee samen te 
werken. Ze zien daar echt de meerwaarde wel van in.’ 

Waar hebben jullie je de afgelopen periode vooral 
op gericht?
Thessa: ‘Toen we startten was er een veelheid aan 
projecten. In de afgelopen drie jaar hebben we 
geprobeerd om daar wat meer focus in aan te brengen. 
Zo richten we ons nu vooral op syndroomgebonden 
comorbiditeit, gezond ouder worden, cardiovasculair 
risicomanagement en lichamelijke activiteit en fitheid.  
We hebben heel veel subsidieaanvragen geschreven en 
dat begint nu zijn vruchten af te werpen. 

Zo is er een grote ZonMw subsidie voor onderzoek naar 
afbouw van antipsychotica verkregen en zijn we als 
kernpartner betrokken in een netwerk rondom dementie 
bij mensen met een verstandelijke beperking, dat een 
ZonMw subsidie heeft verkregen voor de voorbereiding 
van een subsidieaanvraag. Daarnaast heeft ook het 
GOUD-consortium weer hun steun uitgesproken voor 
een derde periode van vier jaar gezamenlijk onderzoek 
(GOUD 3, elders in dit nummer meer hierover). Op inhoud 
vindt er dus wel verandering plaats, vooral wat betreft het 
focussen en verstevigen.’ 

Dederieke: ‘Voor buitenstaanders lijkt het misschien wat 
stil te zijn qua ontwikkelingen op onze leerstoel, maar in 
de voorbereidende fase is er heel veel gebeurd. Nu gaan 
de projecten lopen en daar verheug ik me erg op. Na een 

lange voorbereiding gaan we nu eindelijk weer dóen en 
kunnen we uiteindelijk resultaten laten zien.’ 

Wordt het belang van onderzoek bij een relatief 
beperkte doelgroep nog wel ingezien? Door 
prenataal onderzoek is bijvoorbeeld te verwachten 
dat het aantal mensen met Down syndroom zal 
afnemen. Heeft dit invloed op de subsidiekansen?
Thessa: ‘In Nederland is de groep met Down syndroom 
niet echt een afgezonderde groep binnen de populatie 
mensen met een verstandelijke beperking, terwijl dat in 
Amerika wel het geval is. Ze zijn daar stevig verenigd, 
bijvoorbeeld via oudergroepen. Zij maken zich sterk voor 
onderzoek naar bepaalde thema’s, vanuit het genetische 
syndroom. 

Hun pressie heeft er waarschijnlijk wel toe geleid dat daar 
iets anders wordt aangekeken tegen onderzoek naar 
thema’s die spelen bij het Down syndroom. 

Het belang van onderzoek 
bij mensen met een 

verstandelijke beperking 
wordt steeds meer 

onderkend. 

Er zijn landen waar nauwelijks nog baby’s met het Down 
syndroom geboren worden, maar in Nederland loopt 
het nu nog niet zo’n vaart. Dat geldt ook voor Amerika, 
waar beëindiging van een zwangerschap nog niet zo 
geaccepteerd is. Daar is dus ook een hele andere cultuur 
rondom de prenatale diagnostiek en preventieve screening 
en het al dan niet afbreken van een zwangerschap.’ 

Dederieke: ‘Desondanks is het wel bijzonder dat er 
uit competitieve subsidieprogramma’s die zich niet 
uitsluitend op deze doelgroep richten nu meermalen geld 
beschikbaar is gesteld voor onderzoek bij mensen met 
een verstandelijke beperking. Meestal gaat de aandacht 
toch uit naar onderzoeken die gericht zijn op een grotere 
groep mensen, bijvoorbeeld onderzoek naar Alzheimer of 
kanker. Het is erg positief dat het belang van onderzoek 
bij mensen met een verstandelijke beperking nu meer 
onderkend wordt. En ondanks dat er veel verandert in 
het zorgstelsel, wordt het belang van innovatie in de zorg 
voor mensen met een verstandelijke beperking nog steeds 
onderschreven. Meer ook dan in het buitenland.’ 
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Welke verschillen zie je tussen Nederland en het 
buitenland?
Thessa: ‘Zorginstellingen voelen zich verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van zorg die ze bieden. Bijna nergens 
ter wereld zie je dat gebeuren zoals in Nederland. Als 
je in het buitenland kijkt, dan zie je pas hoe bijzonder 
dat in Nederland geregeld is. Ook qua opleiding en 
onderzoek, waarbij we onszelf continu de vraag stellen: 
‘Wat kunnen we hier in praktijk mee?’ Dat zorgt voor 
focus op onderzoek dat er écht toe doet en dat niet 
alleen gedaan wordt vanuit nieuwsgierigheid. Voor 
de mensen in Chicago met wie ik werk is het nog een 
beetje wennen, dat ik iedere keer de relatie met de 
praktijk zoek. Andersom leer ik ook van hun theoretische 
kaders, omdat het me op nieuwe ideeën brengt, maar 
als Nederlanders zijn we vrij uniek in het zoeken naar die 
relatie met de praktijk. En dat komt door onze relatie met 
de zorgorganisaties.’ 

Dederieke: ‘De organisaties vinden het ook heel 
belangrijk dat het samenwerken aan onderzoek – naast 
het onderbouwen van de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking - bijdraagt aan academisering van 
medewerkers en een interne onderzoeksinfrastructuur. 
Onderzoekers zijn vaak professionals uit de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Daardoor komt 
de opgedane kennis uit onderzoek rechtstreeks weer 
terug in de organisatie.’ 

Thessa: ‘Ook de mensen om wie het gaat hebben een 
rol. Wij vinden het in Nederland normaal om ook hún 
perspectief in het onderzoek te betrekken, maar dat is in 
andere landen minder vanzelfsprekend. Het grote voordeel 
van die betrokkenheid op meerdere lagen is dat het de 
implementatie van onderzoeksresultaten vergemakkelijkt.’ 

Wat is er nog meer voor nodig om de resultaten in 
de praktijk te implementeren?
Thessa: ‘Het begint ermee dat implementatie serieus 
genomen moet worden en meer aandacht verdient. 
We zouden ook meer gebruik kunnen maken van de 
expertise op dit gebied van anderen, die veel meer van 
implementatie weten dan wij. Die verbinding met andere 
partijen kan nog verbeterd worden. Het belang van 
implementatie is zo groot, omdat nieuw onderzoek daar 
direct aan gekoppeld is. Het is een continue cirkel. Je 
onderzoek is niet klaar als er een resultaat is: dan begint 
het eigenlijk pas.

Het zou goed zijn als we bij de gebruiker beginnen. Bij 
leefstijlverandering bijvoorbeeld zou je in eerste instantie 
uit moeten gaan van de behoeften van degenen om 
wie het gaat. En vervolgens kijk je naar de behoeften 
van de begeleiders. We verwachten veel van ze bij de 

implementatie, maar hebben ze de kennis, tools en 
vaardigheden in huis om dat daadwerkelijk te kunnen 
doen? En waar lopen ze tegenaan qua leerbehoeften en 
motivatie? Of is de behoefte veel praktischer en loopt 
implementatie vast op tijdgebrek? Daarnaast zou het doel 
van de implementatie wellicht beter gecommuniceerd 
moeten worden.’

Dederieke: ‘We zien voor de toekomst veel 
mogelijkheden voor samenwerking met het 
multidisciplinaire richtlijnbureau. Het verbinden van alle 
betrokken partijen is daarbij een heel positief punt. Het 
bureau kan de schakel vormen tussen onderzoek en 
praktijk, hoewel niet elk onderzoek in een richtlijn gevat 
zal kunnen worden. Daarnaast kan er via het bureau een 
verbinding gelegd worden met het onderwijs. Zelf werken 
we ook nauw samen met de opleiding. Het voordeel is 
dat zowel het richtlijnbureau als de opleiding hier zijn 
gehuisvest. Dat zorgt voor korte lijnen en een goede 
samenwerking. We hebben bijvoorbeeld recent voor het 
eerst gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend. 

Thessa: ‘Dit alles verstevigt de beroepsgroep en het 
vergroot de zichtbaarheid. Daarnaast is het ook erg 
efficiënt en inspirerend. In een artikel van Alyt Oppewal 
in dit nummer staat meer over de samenwerking tussen 
onderzoek, onderwijs en praktijk. 

Dederieke, jij hebt ook nog een klinische werkplek. 
Welke meerwaarde heeft dat voor jouw werk als 
MT lid?
Dederieke: ‘Ik werk inderdaad ook nog bij de polikliniek 
van Ipse de Bruggen. De combinatie van onderzoek 
en praktijk is waardevol, omdat beide gebieden elkaar 
beïnvloeden. Het één versterkt het ander. De binding 
met de praktijk is niet alleen voor mij, maar ook voor 
onze leerstoel een belangrijke factor. We hopen ook 
in het Erasmus als AVG een bijdrage aan de praktijk te 
kunnen leveren. Er is al wel een begin gemaakt, omdat 
er zes AVG’s werken op specifieke poliklinieken voor 
mensen met syndroomgebonden co-morbiditeit, maar het 
heeft nog niet de formele status van een (poli)klinische 
vakgroep. De aanwezigheid van AVG’s zorgt er wel voor 
dat andere specialismen (zoals kindergeneeskunde, interne 
geneeskunde en gynaecologie) ons steeds beter weten te 
vinden. Hopelijk zullen wijzigingen in het zorgstelsel (de 
overgang naar de Zvw) ervoor zorgen dat dit ook naar de 
toekomst toe bestendigd wordt.’ 

Jullie hebben het stokje overgenomen van Heleen 
Evenhuis. Hoe is het om haar erfgoed voort te 
zetten?
Dederieke: ‘De overgang van Heleen naar ons is heel 
geleidelijk en probleemloos verlopen. We spreken Heleen 
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nog regelmatig. Dat is fijn, want ze heeft een schat 
aan kennis en ervaring die niemand anders heeft. Ze is 
nog steeds beschikbaar om af en toe te sparren en het 
is goed dat zij nog steeds af en toe haar ervaren blik 
op vraagstukken kan werpen. Het heeft nu een wat 
informeler karakter dan in onze beginperiode, maar het is 
nog steeds van grote waarde.’ 

Heleen Evenhuis heeft de 
weg voor ons vrijgemaakt.

Thessa: ‘Wij doen dingen echt anders dan zij. Heleen 
deed het zoals zij het deed en dat heeft ruimte gecreëerd 
om de dingen nu op onze manier te doen. Onze stijl van 
leidinggeven kan bijvoorbeeld alleen bestaan omdat zij 
al heel veel heeft neergezet. Ze heeft de weg voor ons 
vrijgemaakt. Ze geeft ons alle ruimte en het vertrouwen en 

volgens ons vindt ze het ook heel leuk om nog een beetje 
vanaf de zijlijn mee te kunnen kijken én mee te denken als 
we daarom vragen.’ 

Dederieke: ‘En die vrijheid krijgen we ook van Erasmus. 
We krijgen alle steun om op inhoud te kunnen groeien, 
zodat er een toekomstbestendige leerstoel mogelijk is. Dat 
idee wordt intern echt wel gedragen en dat is voor ons 
heel fijn werken.’ 

Thessa: ‘En uiteindelijk moet er natuurlijk iemand een 
keer hoogleraar worden. De open plek op de leerstoel 
moet opgevuld worden. Ik kan wel voor ons beiden 
spreken als ik zeg dat het ons niet zozeer gaat om de 
functienaam. Het gaat ons om wat er gedaan wordt en 
wat dat oplevert voor alle betrokkenen. En minstens zo 
belangrijk: om de verankering van de leerstoel.’ 

Petra Noordhuis
www.tekstenderest.nl
petra@tekstenderest.nl  

Zoals we allemaal weten is voldoende fitheid van kinderen 
en jongeren belangrijk voor een goede lichamelijke 
en geestelijke gezondheid, nu en op latere leeftijd.1-6 
Daarnaast is fitheid belangrijk om activiteiten in het 
dagelijks leven zo zelfstandig mogelijk uit te voeren.7,8 
Fitheid wordt gedefinieerd als een set van eigenschappen 
die mensen hebben of kunnen verwerven om fysiek 
actief te zijn. Bij gezondheid gerelateerde fitheid 

gaat het o.a. om lichaamssamenstelling (mate van 
overgewicht), spierkracht, spieruithoudingsvermogen 
en cardiorespiratoire fitheid (ook wel conditie of 
uithoudingsvermogen genoemd).9,10

Bij kinderen en jongeren zonder beperking zijn relaties 
gevonden tussen de fitheid, lichamelijke activiteit en 
motorische ontwikkeling.11-15 Deze onderzoeken laten zien 

Hoe fit en actief zijn kinderen 
en jongeren met een matige of 
ernstige verstandelijke beperking?
Voorlopige resultaten van het promotieonderzoek van Marieke Wouters 

M. Wouters 1,2, H.M. Evenhuis 2, T.I.M. Hilgenkamp 2,3

¹   Reinaerde, Utrecht 
2 Erasmus MC, Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, afdeling Huisartsgeneeskunde, Rotterdam
3 Integrative Physiology Laboratory, College of Applied Health Science, University of Illinois, Chicago, IL
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dat fitheid wordt beïnvloed door de hoeveelheid lichamelijke 
activiteit en een goede motoriek positief geassocieerd 
is met bewegen en fitheid. Daarnaast zijn kinderen en 
jongeren met een slecht ontwikkelde motoriek minder 
in beweging, en helpt voldoende beweging ook om de 
motorische ontwikkeling te stimuleren. 

In kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking 
(VB) zijn deze relaties nauwelijks onderzocht. Er zijn bij ons 
slechts twee studies bekend. Een studie uit 2008 onder 
421 Zuid-Koreaanse jongeren met een lichte tot matige 
VB vond een sterke relatie tussen fitheid en motorische 
ontwikkeling (β=.53; p<.01).16 De andere studie was uit-
gevoerd bij 444 Chinese kinderen en jongeren (6-18 jaar) 
met een lichte VB, en de resultaten lieten met name lage 
correlaties zien tussen fitheid en motoriek (r=0.01-0.36).17 

Eerder onderzoek laat zien dat kinderen en jongeren met 
een verstandelijke beperking (VB) minder fit zijn  
dan leeftijdsgenoten zonder beperking, minder actief  
zijn en een lagere motorische ontwikkeling hebben.18-28 
Deze onderzoeken zijn voornamelijk uitgevoerd bij  
kinderen en jongeren met een lichte of matige VB.  
Er is maar weinig bekend over kinderen en jongeren met 
een ernstigere mate van VB. Dit terwijl aandacht voor  
fitheid, bewegen en motorische ontwikkeling in deze 
groep zeker zo belangrijk is; naar mate de mate van 
beperking ernstiger wordt, neemt het risico op chronische 
gezondheidsproblemen namelijk ook toe.29,30 

Vanwege bovengenoemde zaken is het 
promotieonderzoek naar de fitheid van kinderen en 
jongeren met een matige en ernstige verstandelijke 
beperking in 2013 gestart. In dit onderzoek, wat nog 
steeds loopt, worden de volgende onderzoeksvragen 
beantwoord:
1.  Hoe kunnen we fitheid meten in kinderen en jongeren 

met een matige en ernstige VB? 
2.  Hoe is het gesteld met de fitheid van deze kinderen en 

jongeren? 
3. Hoeveel bewegen deze kinderen en jongeren? 
4.  Hoe verhouden fitheid, lichamelijke activiteit en 

motorische ontwikkeling zich tot elkaar bij deze 
kinderen en jongeren?

Methoden
Voor het beantwoorden van vraag 1 hebben we 
allereerst in 2014 een literatuuronderzoek uitgevoerd 
naar de uitvoerbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit 
van fitheidtesten bij kinderen en jongeren met een 
verstandelijke beperking. De studies werden geïncludeerd 
als de deelnemers kinderen en jongeren of jongeren 
waren met een verstandelijke beperking, als de fitheidstest 
op de kinderdagcentra uitgevoerd konden worden 

(veldtesten) en als de uitvoerbaarheid, betrouwbaarheid 
en/of validiteit werd bestudeerd. 

De uitkomst van het literatuuronderzoek is vervolgens  
besproken met de fysiotherapeuten van Reinaerde.  
Op basis van de bevindingen in de literatuur en de  
ervaring van de fysiotherapeuten is een selectie  
gemaakt van potentieel geschikte fitheidstesten.  
Deze testen zijn vervolgens in een pilot studie onderzocht 
op uitvoerbaarheid en test-hertest betrouwbaarheid.  
De uitvoerbaarheid is onderzocht met het slagings- 
percentage (>50% was voldoende) en de test-hertest  
betrouwbaarheid is onderzocht met de Intraclass  
Correlation Coefficient (ICC>.7 was voldoende).

Voor het onderzoek zijn kinderen en jongeren uitgenodigd 
die zorg of ondersteuning kregen op de kinderdagcentra van 
Reinaerde. De kinderen en jongeren werden uitgenodigd 
als ze een matige of ernstige VB hadden en zelfstandig 
konden lopen. De kinderen en jongeren werden niet 
uitgenodigd wanneer de gedragsdeskundige of  
verpleegkundig specialist inschatte dat deelname aan 
het onderzoek een negatieve invloed op het gedrag of 
de fysieke gezondheid zou hebben. Dit was het enige 
exclusiecriterium. 

De deelnemers aan de pilot studie hebben de fitheidstesten 
 drie keer uitgevoerd (zie figuur 1). Er zat 1-2 weken  
tussen de eerste en de tweede testsessie. De derde  
testsessie was op dezelfde dag als tweede testsessie.  
De overige deelnemers hebben de fitheidstesten slechts 
een keer uitgevoerd. Daarnaast zijn de volgende 
onderdelen gemeten:
-  Lichamelijke activiteit via versnellingsmeters  

(Actigraph GT3x).
-  Motorische ontwikkeling via de grof motorische schaal 

van de Bayley Scale of Infant Development III (BSID-III).31

-  Kind eigenschappen via dossieronderzoek en 
vragenlijsten, zoals sociale redzaamheid.32

De scores op de fitheidstesten zijn vergeleken met 
referentiewaarden van kinderen en jongeren zonder 
beperking. Met behulp van een logistische regressie 
analyse is onderzocht welke deelnemers meer kans 
hebben op een lage fitheidscore. Multipele lineaire 
regressie analyses zijn ingezet om de relaties tussen 
persoonskenmerken, motorische ontwikkeling en 
lichamelijke activiteit te onderzoeken. 

Resultaten
In totaal hebben 128 kinderen en jongeren (83 jongens  
en 45 meisjes) met een matige of ernstige VB aan het  
onderzoek deelgenomen, hiervan deden 37 deelnemers 
mee aan het pilot onderzoek. De leeftijd varieerde van 2 
tot 18 jaar met een gemiddelde leeftijd van 9.6 ± 4.1 jaar. 

1

2

3

4
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In tabel 1 zijn de kenmerken van de deelnemers per test 
weergegeven. Omdat niet alle deelnemers alle testen 
hebben kunnen uitvoeren, verschillen de aantallen en 
persoonskenmerken per test. 

Vraag 1. Hoe kunnen we fitheid meten in deze  
groep kinderen en jongeren?
Uit ons literatuuronderzoek bleek dat er in 26 artikelen, 
18 fitheidstesten werden beschreven die in de gymzaal 
uitgevoerd konden worden.33 Een deel van deze testen 
bleek uitvoerbaar, betrouwbaar en valide in kinderen 
en jongeren met een VB, maar niet voor alle leeftijd en 
niveaus van VB was dit onderzocht. 

Validiteit was nauwelijks onderzocht, en deelnemers  
met een lagere leeftijd en met een zwaardere VB waren 
ondervertegenwoordigd in de studies. 

Na bespreking van de literatuurstudie met de 
fysiotherapeuten waren er vier testen geselecteerd, 
te weten: body mass index (BMI), middelomvang, 
vertesprong en de 6 minuten wandeltest. Uit het 
literatuuronderzoek bleek dat er weinig onderzochte 
krachttesten waren. Daarom zijn er krachttesten van de 
Functional Strength Measurement (FSM) later toegevoegd: 
bovenhands, onderhands en zittend gooien, en 
traplopen.34 De FSM is ontwikkeld voor kinderen van 4-10 
jaar en een pilotonderzoek toonde aan dat ze geschikt 
waren voor kinderen met een lichte VB.35

De pilotstudie toonde aan dat een groot deel van de testen 
goed uitvoerbaar was bij kinderen en jongeren van 2 tot 
18 jaar met een matige of ernstige VB.36 De gooi-taken en 
de vertesprong waren slecht uitvoerbaar (<50%), en de 
6mwt moest aangepast worden om de uitvoerbaarheid te 
vergroten. De test-hertest betrouwbaarheid was matig tot 
goed (ICC=.55-.99), de testen onderhands gooien, zittend 
gooien en de vertesprong waren niet betrouwbaar genoeg 
(ICC<.7). Deze testen zijn dan ook niet meegenomen in 
het vervolg van het onderzoek voor het beantwoorden van 
vragen 2, 3 en 4. 

Het pilotonderzoek heeft aangetoond dat het meten 
van de fitheid bij kinderen en jongeren van 2-18 jaar 
met een matige en ernstige VB uitvoerbaar is, en dat de 
betrouwbaarheid voldoende is om op groepsniveau de 
fitheid te bepalen voor de testen BMI, middelomvang, 
bovenhands gooien, traplopen en de aangepaste 6mwt. 

Vraag 2. Hoe is het gesteld met de fitheid van deze 
kinderen en jongeren? 
Ons onderzoek laat zien dat de kinderen en jongeren 
met een matige of ernstige VB zeer slecht scoren op de 
fitheidstesten.37 Maar liefst 40% van de kinderen en 
jongeren heeft overgewicht of obesitas volgens de BMI. 
Bij Nederlandse kinderen en jongeren zonder beperking 
is dit 15-17%.38 Een groot deel van de deelnemers aan 
ons onderzoek scoort onder het 5e of 10e percentiel 
van de referentiewaarden voor kinderen en jongeren 

Tabel 1. De kind eigenschappen voor de totale groep, de pilot groep en de groepen per test (in aantal (%) of gemiddelde ± standaarddeviatie).

Notitie. BMI =  body mass index, 6mwt = 6 minuten wandel test; VB = verstandelijke beperking; BSID = Bayley Scale of Infant Development, 
grof motorische schaal (maximale score is 72 punten, wat bij regulier ontwikkelde kinderen overeenkomt met een motorische ontwikkeling van 
een kind van 42 maanden); SES = sociaal economische status; 1 Gemeten met de Vineland-Z; 2 Gebaseerd op het Consensusprotocol Ernstig 
Probleemgedrag (CEP). 
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zonder beperking: 71% bij bovenhands gooien, 91% bij 
traplopen, en 75% bij de aangepaste 6mwt (zie figuur 2). 
Meisjes (OR=1.14-1.41; p<.05), en kinderen en jongeren 
met een lagere sociale redzaamheid (OR=0.18-0.33; 
p<.05) hadden een hoger risico op lage fitheiduitkomsten.

Vraag 3. Hoeveel bewegen deze kinderen en jongeren? 
Ruim de helft van de deelnemers (n=68, 53%) had 
voldoende data verzameld met de versnellingsmeters om 
mee te nemen in de analyses. Deze versnellingsmeters zijn 

vier tot acht dagen gedragen voor 675 ± 76 minuten per 
dag.39 De kinderen en jongeren hadden gemiddeld 6677 ± 
2600 stappen per dag gezet. Iets minder dan de helft van 
de deelnemers (n=32, 47%) was voldoende in beweging 
om te voldoen aan de beweegrichtlijn. Deze richtlijn  
beoogt dat kinderen en jongeren elke dag minimaal  
60 minuten op matig intensief niveau bewegen.40 Denk 
hierbij aan stevig doorwandelen, fietsen of intensief  
sporten. Een klein Nederlands onderzoek uit 2009 (met 
vergelijkbare versnellingsmeters) heeft aangetoond dat 
74% van de 51 kinderen en jongeren zonder beperking 
voldeed aan deze richtlijn.41 Echter laten cijfers van de 
jaarlijkse leefstijlmonitor zien dat slechts 25% van de  
Nederlandse kinderen en jongeren de norm haalt.42 Deze 
data is door middel van vragenlijsten verzameld, en dat 
maakt vergelijken met data van versnellingsmeters lastig.

Vraag 4. Hoe verhouden fitheid, lichamelijke  
activiteit en motorische ontwikkeling zich tot elkaar 
bij deze kinderen en jongeren?
Uit ons onderzoek naar de lichamelijke activiteit blijkt dat 
er een relatie is tussen lichamelijke activiteit en motorische 
ontwikkeling.39 De deelnemers met een lage motorische 
ontwikkeling waren namelijk minder actief, dan kinderen 
en jongeren met een meer ontwikkelde motoriek  
(β=.44-.52; p<.01). 

In de loop van 2018 verwachten wij de resultaten te 
kunnen presenteren van de relaties tussen fitheid en 
respectievelijk lichamelijke activiteit en motoriek.

Figuur 1: Afbeeldingen van fitheidsmetingen. 

De testen met een * zijn alleen in het pilotonderzoek onderzocht. 
Deze testen bleken onvoldoende uitvoerbaar en/of betrouwbaar 
bij kinderen en jongeren met een matige of ernstige VB.

De stipjes in de grafiek zijn deelnemers aan de test. De lijnen 
geplot in de figuur zijn de referentie waarden van het 5e, 5 en 95e 
percentiel van kinderen en jongeren zonder beperking (44). 71% 
scoort onder de score van de slechtste 5% (P5) van kinderen en 
jongeren zonder beperking. De scatterplots van traplopen en de  
aangepaste 6mwt zien er vergelijkbaar uit. 
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Figuur 2: Scatterplot van bovenhandsgooien. 
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Conclusie & discussie
In dit promotieonderzoek wordt onderzocht hoe de 
fitheid gemeten kan worden bij kinderen en jongeren met 
een verstandelijke beperking, hoe fit ze zijn en hoeveel 
ze bewegen. Kinderen en jongeren met een matige of 
ernstige VB hebben een lage fitheid. Hoge percentages 
overgewicht zijn geconstateerd en het grootste deel van 
de kinderen en jongeren scoort slechter dan de slechtste 
5 of 10 procent van de kinderen en jongeren zonder 
beperking. Daarnaast is meer dan de helft van de kinderen 
en jongeren onvoldoende in beweging. 

Deze fitheidresultaten bevestigen eerder onderzoek 
uitgevoerd bij kinderen en jongeren met een VB. De lage 
fitheidscores zijn gevonden bij kinderen en jongeren en 
tieners met een lichte tot matige VB, met en zonder  
Down syndroom en verschillende studies laten lagere  
lichamelijke activiteit zien bij kinderen en jongeren met 
een VB in vergelijking met kinderen en jongeren zonder  
beperking.18-20,21,43 Het vergelijken van deze onderzoeken 
blijft echter lastig, door de verschillende meetmethoden 
die zijn gebruikt.

De uitkomsten van dit onderzoek vragen om actie. Niet 
alleen omdat de fitheid en lichamelijke activiteit belangrijk 
zijn voor de directe gezondheid tijdens de kinderjaren, 
maar ook omdat deze voorspellend lijken te zijn voor de 
fitheid en lichamelijke activiteit op volwassen leeftijd.6 
Het is dus belangrijk dat er gewerkt wordt aan het 
verbeteren van de fitheid door o.a. lichamelijke activiteit te 
stimuleren, waarbij extra aandacht nodig lijkt te zijn voor 
de ontwikkeling van motorische vaardigheden. 

Uiteraard zijn er ook beperkingen aan dit onderzoek.  
De geselecteerde fitheidstesten zijn niet onderzocht op  
de validiteit in deze specifieke populatie. Wel is de  
validiteit vastgesteld in andere populaties, en hebben we 
met de betrokken fysiotherapeuten de validiteit op zicht 
(face-validiteit) als voldoende ingeschat. Dit neemt niet 
weg dat verder onderzoek hiernaar nodig is. 

De groepsgrootte en -samenstelling van de deelnemers 
aan verschillende testen was divers (tabel 1). Deze ver-
schillen waren niet significant, alleen de deelnemers aan 
krachttesten hadden een significant hogere motorische 
ontwikkeling. De grote uitval bij met name  
de krachttesten, laat zien dat deze testen minder  
geschikt zijn voor kinderen en jongeren met een minder 
ontwikkelde motoriek, en ernstigere verstandelijke beperking. 
Voor deze groep kinderen en jongeren zullen andere 
testen ontwikkeld moeten worden die minder hoge eisen 
stellen aan hun motorische en cognitieve vaardigheden. 
Het lagere aantal deelnemers bij de krachttesten heeft 
ervoor gezorgd dat bij de regressie analyses niet alle 

variabelen meegenomen konden worden. Om in een 
volgend onderzoek alle kind eigenschappen mee te 
kunnen nemen, en ook kleine effecten zichtbaar te 
maken, zijn grotere groepen van belang.

Dit onderzoek is een cross-sectioneel onderzoek.  
We kunnen met dit onderzoek iets zeggen over de  
verbanden tussen de variabelen, maar niet over oorzaak en 
gevolg. In vervolgonderzoek zullen de onderdelen fitheid, 
lichamelijke activiteit en motorische ontwikkeling ook  
onderzocht moeten worden in longitudinaal onderzoek,  
zodat er meer bekend wordt over de oorzaak-gevolg relaties 
en effectieve interventies ontwikkeld kunnen worden. 

Relevantie voor de AVG
Als AVG is het belangrijk alert te zijn op lage fitheid 
en motorische ontwikkeling, en inactiviteit op jonge 
leeftijd. Bij alle kinderen en jongeren wordt over het 
algemeen de BMI in de gaten gehouden, maar voor 
de andere fitheidonderdelen (zoals kracht en conditie), 
en de motorische ontwikkeling lijkt minder structurele 
aandacht te zijn, zeker bij de kinderen en jongeren die 
geen (fysio)therapie krijgen. Jaarlijkse monitoring door 
fysiotherapeuten zou hierin kunnen voorzien. Het is 
belangrijk dat interventies vroegtijdig ingezet worden zodat 
de fitheid, lichamelijke activiteit en motorische ontwikkeling 
zo snel mogelijk vergroot kan worden en het effect op 
de gezondheid en kwaliteit van leven van de kinderen 
en jongeren zo optimaal mogelijk is. Samenwerken met 
ouders, begeleiders, bewegingsagogen en fysiotherapeuten 
is bij interventies essentieel. De fitheidstesten gebruikt in dit 
onderzoek zouden kunnen dienen als instrument om het 
effect op groepsniveau te bepalen. 
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Aanleiding
We weten allemaal dat voldoende activiteit belangrijk is 
om gezond te blijven en om gezond ouder te worden. 
Ook is inmiddels uitgebreid aangetoond dat mensen met 
een verstandelijke beperking (VB) over het algemeen 
te weinig bewegen en dat het heel lastig is hier 
verandering in te brengen. Veel factoren spelen een rol, 
zoals motivatie, steun van de omgeving, toegankelijke 
mogelijkheden en eerdere ervaringen met activiteiten. 
Degene die probeert activiteiten te stimuleren, krijgt van 
mensen met een VB vaak reacties zoals ‘Ik ben moe’, 
‘Daar heb ik geen zin in’, of ‘Dat is veel te ver’. 

Dit artikel gaat over de hypothese dat dit (niet alleen) een 
kwestie van motivatie is, maar dat dit deels verklaard zou 
kunnen worden door fysiologische beperkingen, die het 
daadwerkelijk intensiever maken om te bewegen voor 
mensen met een VB. Als deze hypothese waar zou blijken 
te zijn, dan heeft dit een grote impact op leefstijladviezen, 
trainingsrichtlijnen en de interpretatie van fitheidstesten 
voor deze doelgroep, maar meer nog op de interpretatie 
van de omgeving over de beleving van de intensiteit van 
een bepaalde activiteit voor mensen met een VB. 

Fysiologie achter inspanning
Om in beweging te kunnen komen is een hele serie 
fysiologische processen nodig. De betrokken spieren 
hebben brandstof en zuurstof nodig om kracht te kunnen 
leveren en de benodigde bloedtoevoer wordt lokaal 
geregeld door vasodilatatie (verwijding van de bloedvaten) 
in de actieve spieren. Tegelijkertijd zorg vasoconstrictie 
(vernauwing van de bloedvaten) in andere delen van het 
lichaam ervoor dat er genoeg bloed beschikbaar is en 
de algehele bloeddruk op peil gehouden kan worden. 
Ook de hartslag wordt verhoogd om te kunnen voorzien 

in voldoende doorstroming, waarbij de afvalstoffen 
adequaat kunnen worden afgevoerd. Ademhaling wordt 
dieper en sneller, zodat er voldoende zuurstof kan worden 
opgenomen en koolstofdioxide kan worden uitgeblazen. 
Dit hele proces wordt realtime afgestemd op de te 
leveren activiteit, met alle variaties die maar denkbaar zijn 
intensiteit en type.

De rol van de autonome regulatie
Dit onnavolgbaar precieze proces wordt gereguleerd door 
het autonome zenuwstelsel, met een systeem van centrale 
regulatie, feedforward en feedback mechanismen, 
reflexen en diverse receptoren door het hele lichaam. 

Het autonome zenuwstelsel bestaat uit twee delen: het 
sympathische zenuwstelsel, wat zorgt voor activering 
van het hele lichaam in reactie op een prikkel van 
buitenaf. Van oudsher was deze activering bedoeld om 
te kunnen vechten of vluchten, daarom ook het ‘fight 
or flight’ systeem genoemd. Het tweede systeem is het 
parasympathische zenuwstelsel, dat het lichaam juist in 
een ontspannen toestand kan brengen, die het mogelijk 
maakt om te herstellen, voedsel op te nemen en te rusten, 
ook wel het ‘rest and digest’ systeem genoemd. Op elk 
moment zijn beide systemen actief, maar de balans tussen 
de twee verschuift al naar gelang er behoefte is juist aan 
activering of rust. Bij start en gedurende inspanning neemt 
sympathische activiteit toe en parasympathische activiteit 
af, na afloop van inspanning is dit juist andersom.

Bekend bij mensen met Downsyndroom
Bij mensen met Downsyndroom werd al in de jaren tachtig 
opgemerkt dat ze moeite hebben met inspanning. Na jaren 
van onderzoek werd duidelijk dat zij om fysiologische 
redenen simpelweg niet in staat zijn dezelfde inspanning 

Chillen of stressen: 
autonome regulatie bij mensen met 
een verstandelijke beperking
Thessa Hilgenkamp1,2 
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te leveren zoals je dat van leeftijdsgenoten zonder Down-
syndroom zou verwachten. Meer precieze studies naar de 
oorzaken lieten zien dat mensen met Downsyndroom een 
kleinere afname in parasympathische activiteit laten zien 
en een minder sterke stijging in sympathische activiteit 
bij verschillende soorten prikkels, zoals knijpkrachtoe-
feningen, positiewisselingen en aerobe inspanning. Een 
overzicht van dit onderzoek werd in 2013 gepubliceerd 
door Fernhall et al.1 Een belangrijke gevolg hiervan is dat 
de hartslag bij mensen met Downsyndroom niet zo ver 
omhoog kan tijdens inspanning als je zou verwachten. 

Bij een zeer intensieve, maximale inspanning blijven zij 
25-30 slagen/minuut achter bij de algemene bevolking. 
In het onderzoek is uitgesloten dat dit ligt aan gewoon 
‘minder hard je best doen’ door naar fysiologische 
parameters te kijken van inspanning. Deze maximaal 
behaalde hartslag staat ook los van je trainingsniveau. Eén 
van de verklaringen voor het niet verder omhoog kunnen 
krijgen van de hartslag is de bijna volledige afwezigheid 
van circulerend adrenaline en noradrenaline bij mensen 
met Downsyndroom, die er normaal gesproken voor 
zorgen dat de hartslag nog iets verder omhoog kan tijdens 
een hele intensieve inspanning. Dit is dus een zuiver 
fysiologische beperking bij mensen met Downsyndroom 
en geen kwestie van geen motivatie, wat helaas toch vaak 
wordt gedacht. Omdat de intensiteit van elke activiteit 
wordt uitgedrukt als percentage van je maximale hartslag, 
betekent dit daarnaast ook dat lichtere activiteiten relatief 
zwaarder zijn voor mensen met Downsyndroom.

Inspanning bij mensen met andere genetische 
syndromen
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de autonome 
regulatie bij inspanning bij mensen met andere genetische 
syndromen. Eén studie liet zien dat in mensen met 
Prader Willi syndroom een lagere hartslag hebben tijdens 
inspanning, een andere studie liet een verstoorde balans 
tussen sympathische en parasympathische activiteit in rust 
zien bij vrouwen met het Rett syndroom.2,3

Inspanning bij mensen met een verstandelijke 
beperking zonder een bekend genetisch syndroom
Ook is er slechts weinig onderzoek verricht bij mensen 
met een VB bij wie geen bekend genetisch syndroom is 
vastgesteld. In het onderzoek van Baynard et al. uit 2004 
liet de groep mensen met een VB zonder Downsyndroom 
een normale reactie van hartslag zien bij matige aerobe 
inspanning , terwijl in het onderzoek van Vis et al. het 
herstel van hartslag na afloop van inspanning trager 
verliep dan bij een controlegroep zonder een VB.4,5 In een 
andere studie waar specifiek werd gekeken naar hoe goed 
bloeddruk wordt gereguleerd door de exercise pressor 
reflex (afvalstoffen geproduceerd in de spieren zorgen 

voor verdere vasodilatatie), bleek dat er een verminderde 
bloeddrukrespons was te zien bij mensen met een VB.6 
Uit een studie waarin een grote groep mensen met een 
VB maximale inspanningstesten hebben uitgevoerd, bleek 
ook dat de maximale hartslag bij mensen met een VB 
lager bleef, ondanks een goede inzet. Dit verschil was niet 
zo groot als bij mensen met Downsyndroom, maar nog 
steeds circa 15-18 slagen/minuut lager dan de algemene 
bevolking.7

Bij de studies naar mensen met een VB komt natuurlijk 
gelijk de gedachte op dat de heterogeniteit in de 
groep voor veel verschillen zal zorgen. Dit is ook zo, 
maar toch zijn er in de voorgaande studies duidelijke 
overeenkomsten gevonden tussen mensen met een 
verschillende oorzaak van de verstandelijke beperking. Een 
mogelijke verklaring hiervoor kan liggen in informatie die 
we uit postmortem studies kunnen halen over de kwaliteit 
van de neuronale netwerken bij mensen met een VB. 

Eerdere studies zagen bij mensen met een VB tekorten in 
de neuronale verbindingen in de belangrijke cognitieve 
centra in het brein, die leiden tot verminderde capaciteit 
voor het verwerken van informatie.8,9 Abnormaliteiten 
in de dendrieten in het centrale zenuwstelsel werden 
aangetroffen bij mensen met zowel genetische als 
omgevingsgerelateerde oorzaken van een VB en deze 
kunnen daarmee ook de cardiovasculaire en autonome 
centra in de hersenstam beïnvloeden.10 Voor deze 
hypothese is duidelijk nog meer onderzoek nodig, maar 
het zou mogelijk een verklaring kunnen zijn voor de 
verschillen die we zien met de algemene bevolking in de 
toch heterogene groep mensen met een VB zonder een 
bekend genetisch syndroom.

Lopend onderzoek
Bovenstaande studies geven wel enige informatie over 
mogelijke problemen met de autonome regulatie van 
inspanning bij mensen met een VB, maar geïntegreerd en 
gestructureerd onderzoek ontbrak nog. Met een Europese 
subsidie is daarom bij de Leerstoel Geneeskunde voor 
Verstandelijk Gehandicapten bij het Erasmus MC twee jaar 
geleden een groot onderzoek naar precies dit onderwerp 
gestart. Dr. Thessa Hilgenkamp heeft een jaar bij  
Prof. Fernhall en Dr. Baynard meegelopen in het  
Integrative Physiology Laboratory van de University of 
Illinois in Chicago en heeft daar een onderzoek uitgevoerd 
bij mensen met een VB zonder Downsyndroom.  
Prof. Fernhall en Dr. Baynard hebben een ruime expertise 
op het gebied van cardiovasculaire autonome regulatie en 
inspanning en hebben ervaring met het doen van dit type 
onderzoek bij Downsyndroom, dus dit was de perfecte 
plek om dit onderzoek uit te voeren. De deelnemers  
aan dit onderzoek kregen meetapparatuur om, om hun 
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hartslag en bloeddruk continu en non-invasief te  
kunnen meten en begonnen daarna met een aantal  
positiewisselingen. Daarna deden ze een knijpkracht 
oefening en na een pauze werd er afgesloten met een 
maximale inspanningstest. Dit relatief eenvoudige protocol 
werd in een eerder bezoek geoefend, zodat alle deel-
nemers vertrouwd waren met de meetapparatuur en de 
verschillende activiteiten. Geen van de deelnemers had 
problemen met de metingen, ze vonden het vaak juist 
vooral heel leuk en interessant, waaruit blijkt hoe goed 
dit type onderzoek in te zetten is voor het oplossen van 
vraagstukken voor mensen met een VB. Na terugkomst  
in Nederland is dit onderzoek gecontinueerd bij de  
onderzoeksgroep Integratieve Fysiologie onder leiding 
van Prof. Maria Hopman in het Radboudumc. De laatste 
deelnemers zijn inmiddels geïncludeerd en zodra de  
analyses af zijn, hopen we begin 2018 de resultaten  
van dit onderzoek te kunnen publiceren. 

Impact
Dit onderzoek is belangrijk op verschillende niveaus: 
mogelijk moeten richtlijnen voor de hoeveelheid 
bewegen mogelijk aangepast worden en leefstijladviezen, 
trainingsrichtlijnen en testen aangepast of anders 
geïnterpreteerd. Verder is het belangrijk om te weten of 
de omgeving van mensen met VB rekening moet houden 
met lichamelijke aspecten die hun activiteitenpatroon 
of beleving kunnen beïnvloeden. Dit kan helpen in het 
op maat maken van de ondersteuning van een gezonde 
leefstijl. Ook kan dit voorkomen dat de omgeving het 
individu overvraagt, met demotivatie, vermoeidheid 
of zelfs blessures tot gevolg. Dit geldt niet alleen voor 
activiteiten in de vrije tijd, maar ook in dagbesteding of 
werksituaties.

Daarnaast is inzicht in de werking van één van de 
meest basale fysiologische systemen, het autonome 
zenuwstelsel, ontzettend belangrijk voor mensen met VB, 
omdat de invloed van dit systeem veel verder reikt dan 
alleen de regulatie van lichamelijke inspanning.

Inbedding in de Leerstoel Geneeskunde voor 
Verstandelijke Gehandicapten van het Erasmus MC
Dit onderzoek is een essentieel onderdeel geworden bij de 
Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, 
waar Thessa Hilgenkamp samen met collega Dr. Dederieke 
Maes-Festen leiding geeft aan een enthousiaste en 
multidisciplinaire groep onderzoekers. Het huidige project 
past binnen de onderzoekslijnen ‘Lichamelijke activiteit en 
fitheid’ en ‘Syndroomgebonden comorbiditeit’, alsmede 
binnen het thema ‘Gezond ouder worden’ waarvoor het 
Erasmus MC samenwerkt met drie grote zorgorganisaties 
in het GOUD-consortium.
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Inleiding
Een normaal looppatroon is het resultaat van een 
zo optimaal mogelijke schokabsorptie, stabiliteit, 
voortbeweging en energieconservatie.1 Het vereist het 
vermogen om rechtop te staan, het eigen lichaamsgewicht 
te dragen, een voorwaartse beweging te maken, en 
tegelijkertijd de positie in de ruimte te bepalen.2 Tijdens 
het lopen is er dus een complexe dynamische integratie 
tussen het centrale en perifere zenuwstelsel, en het 
spierskeletsysteem.3 Afwijkingen in het looppatroon 
(zoals bijvoorbeeld langzaam lopen, het zetten van 
kleine stapjes, afname van symmetrie) kunnen leiden tot 
instabiliteit, vallen, pijn en een verhoogd energieverbruik. 
In de algemene bevolking is een afwijkend looppatroon 
daarnaast een belangrijke risicofactor voor een verminderd 
dagelijks functioneren, morbiditeit en vroegtijdig 
overlijden, en wordt het lopen gezien als een marker van 
globale gezondheid.4-6 Dit is echter nog niet onderzocht 
bij mensen met een verstandelijke beperking (VB).

Wel zien we in de dagelijkse praktijk bij mensen met een 
VB vaak een afwijkend looppatroon. Dit kan komen  
doordat verstorende factoren voor het looppatroon in 
sterke mate aanwezig zijn. Ten eerste zijn mensen met  
een VB veelal weinig actief en hebben ze een lage  
fysieke fitheid.7-10 Een goede fitheid is noodzakelijk voor 
het lopen. Ten tweede is de cognitieve beperking van 
mensen met een VB een mogelijke verstorende factor  
voor het lopen. De samenhang tussen motorische en 
cognitieve taken is meermaals aangetoond en  
cognitieve controle is essentieel voor het lopen.11,3  
Ten derde komen neurologische afwijkingen, zoals 
cerebrale parese en spasticiteit, en anatomische 
afwijkingen, zoals heupdysplasie en klompvoeten, 
die invloed hebben op het lopen vaak voor. Tot slot 

is van verschillende medicijnen (o.a. antidepressiva, 
antipsychotica, benzodiazapines, anti-aritmica, diuretica 
en digoxine) en met name van polyfarmacie, bekend 
dat ze een negatief effect hebben op het looppatroon 
en kunnen leiden tot een verhoogd valrisico.12,13  
Medicatiegebruik is bij mensen met een VB hoger 
dan in de algemene bevolking, vooral het gebruik van 
antipsychotica.14,15 Hierdoor hebben ze een verhoogd 
risico op afwijkingen in het looppatroon en om te vallen.

Onderzoek naar het looppatroon richtte zich tot dusver 
voornamelijk op de subgroep met Down syndroom (DS).16 
Het looppatroon van mensen met DS kenmerkt zich 
over het algemeen door een kortere loopcyclus, lagere 
snelheid, kortere staplengte en schredelengte, grotere 
stapbreedte en schredebreedte, langere standfase en 
bipedale fase, en een meer variabel en asymmetrisch 
looppatroon, dan in de algemene bevolking wordt 
gezien.17-21 De resultaten van deze onderzoeken kunnen 
echter niet zomaar worden overgenomen voor mensen 
met een VB zonder DS, omdat een deel van de kenmerken 
van het looppatroon bij DS mogelijk zijn te verklaren 
door de specifieke fysieke kenmerken behorende bij het 
syndroom, zoals hyperlaxiteit van gewrichtsbanden en 
pezen en een andere lichaamsbouw. Slechts drie studies 
hebben gekeken naar het looppatroon van mensen met 
een VB zonder DS.22-24 Deze geven aanwijzingen dat er 
vergelijkbare kenmerken zijn, maar de resultaten zijn niet 
eenduidig en de geïncludeerde groepen zijn te klein om 
een volledig beeld te krijgen. Er is dus meer inzicht nodig 
in de kenmerken van het looppatroon van mensen met 
een VB zonder DS.

Binnen het GOUD onderzoek hebben we daarom 
onderzocht hoe het looppatroon van volwassenen 

Hoe ziet het looppatroon van 
volwassenen met een verstandelijke 
beperking eruit?
Dr. A. Oppewal1 & Dr. T. Hilgenkamp1
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met een VB, zonder DS, er uitziet. Daarnaast hebben 
we onderzocht in hoeverre deze kenmerken van het 
looppatroon samenhangen met vallen, lichamelijke fitheid, 
en wat de rol van aandacht is tijdens het lopen.

Methode
We hebben het looppatroon van 31 volwassenen (42.77 
± 16.7 jaar) met een lichte tot matige VB onderzocht. 
Mensen met DS, een ernstige visuele stoornis (visus < 0.3), 
en/of een diagnose in het dossier van de ziekte van 
Parkinson, dementie, cerebrale parese en cerebrovasculair 
accident werden uitgesloten van het onderzoek.  

Metingen van het looppatroon
We hebben de spatiele (afstands-gerelateerde) en  
temporele (tijd-gerelateerde) kenmerken van het  
looppatroon uitgebreid in kaart gebracht met de GAITRite. 
De GAITRite is een mat (zes meter) vol met druksensoren, 
en is een gevalideerd en betrouwbaar meetsysteem voor 
het meten van het looppatroon.25 De deelnemers hebben 
eerst vier keer op hun comfortabele snelheid over de 
GAITRite gelopen, daarna vier keer op ditzelfde tempo 
met daarbij een dubbeltaak, en tot slot vier keer zo  
snel mogelijk. De dubbeltaak was een gesprek met de 
onderzoeker.

Metingen fitheid
Vervolgens hebben we de fitheid van de deelnemers  
gemeten met de VB-fitscan. De VB-fitscan is een  
gestandaardiseerde batterij van fitheidstesten waarmee  
de fitheid van volwassenen met een lichte tot matige  
VB gemeten kan worden (http://onbeperktgezond.
nl/?page_id=715). De VB-fitscan bestaat uit testen  
voor lichaamssamenstelling (lengte en gewicht [BMI],  
middelomtrek), spierkrachtuithoudingsvermogen  
(30 seconden en 5 times Chair Stand), spierkracht  
(knijpkracht met de handdynamometer) en balans  
(statische balanstest met 4 standen).26-32 

Vallen
Tot slot kregen de deelnemers een valkalender mee naar 
huis waarmee ze, samen met hun begeleider, voor drie 
maanden moesten bijhouden of en hoe vaak ze vielen. 

Resultaten

Kenmerken van het looppatroon op  
comfortabele snelheid
We zagen dat het looppatroon van volwassenen met een 
VB tijdens lopen op hun eigen comfortabele snelheid 
vergelijkbaar was met dat van ouderen uit de algemene 
bevolking van gemiddeld 20 jaar ouder. Wel leken 
volwassenen met een VB tijdens het lopen meer tijd door 
te brengen in de stand en bipedale fase (de fase waarin 

beide benen aan de grond zijn), en hadden ze een breder 
en meer variabel looppatroon, dan de ouderen uit de 
algemene bevolking. Dit looppatroon zorgt mogelijk voor 
een betere balans. Een hoger BMI was geassocieerd met 
een langere bipedale fase.33 Wat de gezondheidsgevolgen 
van dit looppatroon zijn moet in vervolgstudies nog nader 
worden onderzocht. 

Fitheid en het looppatroon
We hebben de samenhang tussen fitheid en het 
looppatroon onderzocht voor het lopen op eigen 
comfortabele snelheid en op maximale snelheid. 
We zagen dat mensen met een hogere BMI en/of 
middelomtrek meer tijd doorbrachten in de bipedale 
fase tijdens het lopen op comfortabele snelheid. 
De overige fitheidsmaten hingen alleen samen met 
lopen op maximale snelheid: mensen met een beter 
spierkrachtuithoudingsvermogen namen snellere stappen, 
mensen met een betere balans namen grotere stappen, 
en degene met een betere algehele fitheid liepen op een 
hogere snelheid met grotere stappen. 

Deze resultaten laten zien dat een betere fitheid van 
belang kan zijn in meer uitdagende condities, zoals het 
lopen op maximale snelheid. Iemand heeft hierdoor meer 
mogelijkheden om het looppatroon aan te passen aan de 
situatie. Deze inzichten zijn nuttig voor het ontwikkelen 
van interventies om het looppatroon van mensen met een 
VB te verbeteren.

De rol van aandacht tijdens het lopen
Door het voeren van een gesprek tijdens het lopen 
hebben we onderzocht wat de rol van aandacht is tijdens 
het lopen op comfortabele snelheid. Het hebben van 
voldoende aandacht voor het lopen is belangrijk omdat 
lopen geen automatische taak is. Het moeten uitvoeren 
van aandacht vragende taken tijdens het lopen kan 
daarom het lopen negatief beïnvloeden. 

We zagen dat het looppatroon veranderde tijdens het 
praten: deelnemers gingen langzamer lopen, met een 
lagere stapfrequentie, een hogere schredetijd, kortere 
stappen, en brachten minder tijd door in de zwaai en 
unipedale fase (de fase waarin één been aan de grond is) 
van het looppatroon. Daarnaast werd het looppatroon 
meer variabel.34 

Het variabelere looppatroon van volwassenen met een VB, 
zoals we al zagen tijdens lopen op comfortabele snelheid, 
kan een reflectie zijn van beperkingen van het centrale 
neuromusculaire systeem om een stabiel looppatroon te 
reguleren en vast te houden.35 Deze variabiliteit kan een 
afspiegeling zijn van slechter gereguleerd looppatroon en 
kan mogelijk leiden tot een verhoogd valrisico.
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Vallen
In het dagelijks leven ligt de aandacht zelden alleen op het 
lopen. Vaak moeten we nog een andere taak uitvoeren, 
zoals praten met iemand of op het verkeer letten. Omdat 
we zagen dat het looppatroon veranderde tijdens het 
praten, wilden we weten of dit ook van invloed was op 
het valrisico. Van de 20 deelnemers waarvan we over 
deze gehele drie maanden complete valkalenders hebben, 
was 35% één keer of vaker gevallen. We zagen redelijke 
correlaties tussen vallen en het effect van de dubbeltaak 
op de breedte van het looppatroon en de variabiliteit in de 
schredetijd. Deze correlaties waren echter niet significant, 
wat mogelijk komt door de kleine studiegroep.34 

Vervolgonderzoek is dus nog nodig om de relatie tussen 
het looppatroon en vallen preciezer uit te zoeken. Maar 
dit onderzoek toont al wel aan dat het van belang is om 
rekening te houden met dat het uitvoeren van een taak 
tijdens het lopen (zoals praten) van invloed is op het 
looppatroon en mogelijk negatieve gevolgen kan hebben.

Concluderend
Dit is de eerste studie die bij volwassenen met een VB 
(zonder DS) zo uitgebreid het looppatroon in beeld heeft 
gebracht. Deze kennis vormt een goede basis voor verder 
onderzoek naar het looppatroon bij deze groep.

We zagen dat het looppatroon vergelijkbaar is met dat 
van ouderen van gemiddeld 20 jaar ouder in de algemene 
bevolking, dat een goede fitheid iemand mogelijk meer 
mogelijkheden geeft om het looppatroon aan te passen 
aan uitdagende situaties, en dat het voeren van een 
gesprek ten koste ging van het lopen. De bevinding dat 
het uitvoeren van een dubbeltaak ten koste gaat van 
het lopen is belangrijk voor een veilige deelname aan 
het dagelijks leven. Men moet er in de interactie met 
mensen met een VB bewust van zijn dat andere taken 
die aandacht vragen tijdens het lopen mogelijk negatieve 
gevolgen kunnen hebben. Vervolgonderzoek is nodig 
om de samenhang van kenmerken van het looppatroon 
met gezondheidsparameters, zoals vallen, dagelijks 
functioneren en medicatiegebruik verder te onderzoeken.
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Samenvatting:
Inleiding: Volwassenen met een verstandelijke beperking 
(VB) hebben eerder last van sarcopenie en een hoger risico 
op het krijgen van hart- en vaatziekten. Intensieve kracht-
training, waarbij alle grote spiergroepen getraind worden 
(total body workout) zou beide risico’s kunnen verkleinen, 
alleen is onbekend hoe haalbaar intensieve krachttraining 
is voor volwassenen met een VB. 
Studiedesign: 24 deelnemers gaan 24 weken lang twee 
keer per week trainen, waarbij de trainingsintensiteit op 
geleide van de mogelijkheden van de deelnemer van 60% 
van het repetitie maximum (1RM) naar 80% van 1RM 
wordt verhoogd.

Methode: Eerst hebben we onderzocht welke kracht-
oefeningen geschikt zijn voor een total body workout bij 
volwassenen met een VB. Vervolgens gaan we onderzoe-
ken hoe haalbaar de 24-weekse intensieve krachttraining 
is voor volwassenen met een VB. De haalbaarheid van 
intensieve krachttraining wordt gedefinieerd door het 
opkomstpercentage tijdens de trainingen; de trainingsin-
tensiteit op het einde van het trainingsprogramma en de 
ervaringen van de deelnemers.
Resultaat: Er is een set van zeven oefeningen oefeningen 
gekozen voor de total body workout. Deze oefeningen 
worden nu ingezet in het 24-weekse krachttrainings-
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programma dat op het moment onderzocht wordt in de 
haalbaarheidsstudie.
Conclusie: Dit onderzoek moet inzicht geven in hoeverre 
intensieve krachttraining haalbaar is bij volwassenen met 
een VB. De volgende stap is het onderzoeken van de 
effectiviteit van de krachttraining om het risico op het 
krijgen van hart- en vaatziekten te verlagen en sarcopenie 
tegen te gaan.

Abstract: 
Introduction: Adults with an intellectual disability (ID) 
have an increased cardiovascular disease (CVD) risk and an 
early onset in sarcopenia. A resistance exercise program 
for the total body may reduce the CVD risk and prevent 
sarcopenia, but it is unknown whether performing an 
intensive resistance exercise program is feasible for adults 
with ID Design: 24 participants will train two times a week 
for 24 weeks in which training intensity is increased from 
60% to 80% of 1RM, at the own pace of each participant.
Method: First we developed a resistance exercise set for a 
total body workout specifically for adults with ID. Next the 
feasibility study of the total resistance exercise program 
started, including these exercises. Feasibility is defined as 
percentage of training attendance, the training intensity at 
the end of the program and the participant’s experience.
Results: A resistance exercise set for a total body workout 
has been developed for adults with ID. This exercise set is 
now used in the feasibility study.
Conclusion: This research studies the feasibility of inten-
sive resistance training for adults with ID. The next step 
will be to study the effectiveness of resistance training in 
reducing the CVD risk and prevention of sarcopenia for 
adults with ID.

Inleiding
Tegenwoordig worden volwassenen met een verstan-
delijke beperking (VB) bijna even oud als de algemene 
bevolking.1,2 Hoewel de levensverwachting vrijwel gelijk 
is, hebben volwassenen met een VB vaker een vervroegde 
achteruitgang in fysieke gezondheid.3-5 Ze hebben eerder 
last van sarcopenie en hebben een hoger risico op het krij-
gen van hart- en vaatziekten.6,7 Dat laatste wordt mogelijk 
mede veroorzaakt doordat volwassenen met een VB vaker 
diabetes, hypertensie, hypercholesterolemie en overge-
wicht/obesitas hebben, vergeleken met de algemene 
bevolking.7 Ze zijn ook duidelijk fysiek minder actief dan 
de algemene bevolking en hun fysieke fitheid is laag.8,9

Om het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen en de 
fysieke fitheid te verbeteren, wordt traditioneel duurtrai-
ning geadviseerd. In de praktijk merken we echter vaak, 
dat veel volwassenen met een VB het moeilijk vinden om 
een duurtraining vol te houden. Dat is ook opgevallen bij 
de conditiemeting van het GOUD-onderzoek. Tijdens het 

GOUD-onderzoek werd de 10m Incremental Shuttle Wal-
king Test afgenomen om de conditie te meten. Bij deze 
test moesten de deelnemers over een parcours van 10m 
lopen met een steeds toenemende loopsnelheid (maxi-
maal 8 km/u), totdat ze dit niet meer vol konden houden. 
Voor een geldige score moesten deelnemers zich vrij 
intensief hebben ingespannen, namelijk tot minimaal 85% 
van hun maximale hartslag. Tijdens deze test haakten 
echter veel deelnemers af, voordat hun hartslag op 85% 
van hun maximale harstslag zat.9b 

Aangezien duurtraining voor de doelgroep moeilijk haal-
baar blijkt, is het belangrijk te zoeken naar een alternatief. 
Mogelijk zou krachttraining dit alternatief kunnen zijn.  
Uit onderzoek is namelijk gebleken dat krachttraining het 
risico op hart- en vaatziekten kan verkleinen, omdat dat 
de bloeddruk daalt, de insulinegevoeligheid toeneemt en 
mogelijk ook de hypercholesterolemie verbetert.10-14 Door 
krachttraining neemt tevens de spiermassa toe, waardoor 
sarcopenie wordt tegengegaan en de mogelijkheden tot 
het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (ADL) kunnen 
toenemen.15,16 

Krachttraining vereist een veel kortere aaneengesloten 
inspanningsperiode in vergelijking met duurtraining,  
waardoor volwassenen met een VB krachttraining mogelijk 
beter vol kunnen houden. In een onderzoek bij sedentaire 
ouderen is al gebleken dat zij krachttraining beter volhielden 
dan duurtrainingen.17 Dit zou dus ook kunnen gelden voor 
volwassenen met een VB.  

Aangezien krachttraining het risico op hart- en vaatziekten 
kan verkleinen en sarcopenie tegen kan gaan, en kracht-
training daarnaast mogelijk beter vol te houden is voor 
volwassenen met en VB, is het belangrijk te onderzoeken 
in hoeverre krachttraining ingezet kan worden ter vermin-
dering van deze risico’s. 

Volgens de richtlijnen van het American College of Sports 
Medicine (ACSM) moeten alle grote spiergroepen (total 
body workout) intensief worden getraind, waarbij geldt 
dat hoe intensiever de krachttraining hoe groter de moge-
lijke gezondheidswinst kan zijn.10

De vraag is of het lukt om bij volwassenen met een VB te 
voldoen aan deze voorwaarden. Houden ze het vol om het 
hele trainingsprogramma een total body workout uit te 
voeren? En lukt het om op een hoge intensiteit te trainen? 
Krachttraining is vaak lastiger voor volwassenen met een 
VB dan voor de algemene bevolking, aangezien er: 
1   vaker problemen zijn met de motoriek (bv. verminderde 

coördinatie en balans);
2  vaker medicijnen worden geslikt die invloed hebben op 

de fysieke activiteit;
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3  meer problemen zijn met de motivatie en de  
concentratie en; 

4  een individueel gericht programma nodig is. 
In de richtlijnen van het ACSM staan daarom overwegingen 
en aanbevelingen voor krachttraining met volwassenen 
met een VB. Het ACSM adviseert bijvoorbeeld simpele 
oefeningen op fitnessapparaten onder intensieve  
begeleiding.10 

Er zijn echter een paar kanttekeningen te plaatsen bij deze 
adviezen. Ten eerste zijn deze adviezen gebaseerd op een 
beperkt aantal studies, waarbij voornamelijk onderzoek is 
gedaan naar volwassenen met het syndroom van Down 
en sporters van de Special Olympics.18-25 Deze studies zijn 
daarmee niet representatief voor alle volwassenen met 
een VB. Ten tweede richtten de studies zich meestal op 
gecombineerde trainingen (kracht- en duurtraining of 
kracht- en balanstraining), waardoor het effect van de 
krachttraining alleen niet te bepalen is.26-29

Ten derde beschreef geen van de bij ons bekende studies 
de intensiteit van de uitgevoerde krachttraining aan de 
hand van het percentage van het repetitie maximum 
(1RM). De 1RM staat voor het maximale trainingsge-
wicht dat een persoon één keer over het gehele bewe-
gingstraject van de spier tegen de zwaartekracht in kan 
bewegen.30 Aangezien de trainingsintensiteit niet vermeld 
wordt in de verschillende studies bij volwassenen met een 
VB, is het dus nog onduidelijk hoe intensief spierkracht 
getraind kan worden en welk effect de trainingsintensiteit 
heeft op de spierkracht en gezondheidsuitkomsten zoals 
sarcopenie en hart –en vaatziekten bij volwassenen met 
een VB. Tot slot is er nog een praktisch probleem. Veel vol-
wassenen met een VB hebben in hun dagelijkse omgeving 
niet de mogelijkheid om te gaan trainen met fitnessappa-
raten, zoals aangeraden door het ACSM. Het is onbekend 
of krachttraining zonder fitnessapparaten haalbaar is voor 
volwassenen met een VB.

Om uiteindelijk krachttraining in te kunnen zetten om het 
risico op hart- en vaatziekten te verminderen en sarcope-
nie tegen te gaan, moeten we eerst weten hoe haalbaar 
krachttraining is, alvorens we de effectiviteit kunnen 
onderzoeken.

Het hoofddoel van dit onderzoek is dan ook de haalbaar-
heid te onderzoeken van intensieve krachttraining bij 
volwassenen met een VB. Daarvoor onderzoeken we eerst 
welke krachtoefeningen geschikt zijn voor een total body 
workout als je geen gebruikt maakt van fitnessapparaten 
voor volwassenen met een VB. Vervolgens kan de haal-
baarheid van een intensief krachttrainingsprogramma bij 
volwassenen met een VB onderzocht worden. Gedurende 
deze haalbaarheidsstudie hebben we als secundair doel 

om de betrouwbaarheid van het meten van spierkracht bij 
volwassenen met een VB te onderzoeken. Tot slot bekijken 
we ook welke belemmerende en bevorderende factoren 
van invloed zijn op de uitvoering van het krachttrainings-
programma binnen intramurale zorgorganisaties.

Studiedesign
Dit onderzoek is onderdeel van de GOUD (Gezond Ouder 
worden met een verstandelijke beperking) onderzoek.
Het onderzoek is gestart met een focusgroep van fysio-
therapeuten en bewegingsagogen om een goede total 
body workout samen te stellen, die we daarna in een pilot 
getoetst hebben. Op dit moment zijn we bezig met de 
haalbaarheidsstudie waarbij 24 deelnemers aan het trai-
nen zijn. Met deze haalbaarheidsstudie willen we kijken 
of het lukt is om de grote spiergroepen van het lichaam 
intensief te trainen. Alleen deelnemers die gediagnosti-
ceerd zijn met diabetes en/of hypertensie en/of hypercho-
lesterolemie en/of overgewicht/obesitas zijn geïncludeerd. 
Op deze manier willen we onderzoeken hoe haalbaar 
intensieve krachttraining is bij volwassenen uit deze toch 
al kwetsbaardere doelgroep. 

Het krachttrainingsprogramma duurt 24 weken. Er wordt 
gestart met een oefenperiode, waarna de krachttraining 
trapsgewijs wordt geïntensiveerd van 60% naar 80% van 
1RM. De oefenperiode duurt zo lang als het nodig is voor 
de deelnemers om de oefeningen met de juiste techniek 
en uitgangshouding uit te voeren. Daarna wordt de trai-
ningsintensiteit trapsgewijs verhoogd, met als voorwaarde 
dat de juiste techniek en houding behouden blijft.  

Onderzoeksvragen
Welke krachttrainingsoefeningen zijn geschikt voor 
volwassenen met een VB?
Voor de start van de haalbaarheidsstudie hebben we  
eerst onderzocht welke oefeningen geschikt zijn als  
total body workout voor volwassenen met een VB. Met 
een focusgroep, bestaande uit fysiotherapeuten en  
bewegingsagogen die werken met volwassenen met  
een VB, hebben we gekeken welke oefeningen geschikt 
zouden kunnen zijn voor de total body workout.  
Er zijn in totaal zeven oefeningen gekozen, waarmee alle 
grote spiergroepen in het lichaam getraind worden. De 
volgende oefeningen zijn gekozen: Step Up, Push Off, 
Seated Squat, Sit Ups, Bridge Pose, Biceps Curl, Triceps 
Curl. Deze oefeningen zijn in uitvoering en zwaarte  
goed aan te passen aan de fysieke mogelijkheden van 
volwassenen met een VB. Vervolgens zijn we langsgegaan 
bij twee sportgroepen voor volwassenen met een VB en 
hebben we gekeken hoe goed zij de gekozen oefeningen 
konden uitvoeren. De gekozen oefeningen voor de total 
body workout bleken goed uitvoerbaar door  
volwassenen met een VB. 
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Hoofddoel: De haalbaarheid van intensieve kracht-
training bij volwassenen met een VB
De haalbaarheid van de intensieve krachttraining wordt 
gedefinieerd door:
1  Het opkomstpercentage: komen de deelnemers vaak 

genoeg trainen om effect te verwachten? 
2  De trainingsintensiteit aan het einde van het trainings-

programma: met welk percentage van 1RM wordt er 
na 24 weken getraind?

3  De ervaringen van de deelnemers: wat vonden de 
deelnemers van het krachttrainingsprogramma? Hierbij 
vragen we de deelnemers naar hun mening over de 
duur, zwaarte en beleving van het trainingsprogramma. 

Kortom, wordt er genoeg en intensief genoeg getraind 
om een toename in spierkracht te verwachten, waardoor 
het risico op hart- en vaatziekten verkleind zou  
kunnen worden en de sarcopenie zou kunnen worden 
tegengegaan, en wat vonden de deelnemers van het 
krachttrainingsprogramma?

Hoe goed kunnen we de spierkracht van  
volwassenen met een VB meten?
Tijdens deze haalbaarheidsstudie proberen we ook meer 
inzicht te krijgen in de mogelijkheden om spierkracht te 
meten. Voor het meten van spierkracht is 1RM de gouden 
standaard. Een 1RM meting is echter moeilijk uit te 
voeren, zeker voor volwassenen met een VB. We richten 
ons daarom op twee alternatieven; de maximale vrijwillige 
contractie gemeten met een Microfet® hand held dynamo-
meter en de 10RM meting, die ook veel bij ouderen ge-
bruikt wordt.30 Voor de meting met de Microfet nemen de 
deelnemers verschillende uitgangshoudingen aan waarbij 
ze maximale kracht op de Microfet moeten uitoefenen. De 
Microfet meet de kracht in Newton (N). De uitgangshou-
dingen van de deelnemers en plaatsing van de Microfet 
zijn gestandaardiseerd volgens het veelgebruikte meetpro-
tocol van Van De Ploeg.31 Bij de 10RM-meting wordt een 
trainingsgewicht gekozen, waarbij de verwachting is dat 
een deelnemer de oefening tien keer kan uitvoeren. Op 
deze manier kan de 1RM afgeleid worden. We gaan de 
praktische uitvoerbaarheid en validiteit van beide testen 
en we onderzoeken de betrouwbaarheid van de Microfet® 
hand held dynamometer. 

Welke belemmerende en bevorderende factoren 
zijn van invloed op de uitvoering van het  
krachttrainingsprogramma binnen de intramurale 
zorgorganisaties?
Dit onderzoeksdoel richt zich op de organisatorische kant 
van het krachttrainingsprogramma. Wat ging er goed 
en wat kan er beter? Waar liepen de trainers tegenaan 
en waar moet in toekomstig onderzoek en in trainingen 
rekening mee houden? Als alle trainingen zijn afgelopen 

gaan we met de trainers (fysiotherapeuten en bewegings-
agogen) door middel van focusgroepen onderzoeken wat 
de belemmerende en bevorderende factoren zijn voor het 
organiseren en uitvoeren van het krachttrainingsprogramma. 
Door deze randvoorwaarden in kaart te brengen kan er bij 
toekomstige krachttrainingsprogramma’s rekening worden 
gehouden met deze punten, om de implementatie van 
krachttrainingsprogramma’s te verbeteren. 

Conclusie
Uit de literatuur blijkt dat krachttraining een goede manier 
is om de gezondheid te verbeteren, het verkleint het risico 
op het krijgen van hart- en vaatziekten en het kan  
sarcopenie tegengaan. Dit onderzoek biedt inzicht in  
hoeverre intensieve krachttraining haalbaar is voor  
volwassenen met een VB. De volgende stap is het  
onderzoeken van de effectiviteit van de krachttraining 
om het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten te 
verlagen en sarcopenie tegen te gaan.
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Inleiding
Off-label antipsychotica worden veel en vaak lang voor-
geschreven bij mensen met een verstandelijke beperking 
vanwege probleemgedrag, zonder dat er overtuigende 
aanwijzingen zijn voor effectiviteit. Hierbij kunnen er 
klinisch relevante en potentieel ernstige bijwerkingen 
optreden. Al sinds de jaren ‘70 is het inzicht ontstaan dat 
afbouw van antipsychotica in deze groep cliënten wenselijk is. 
Echter afbouwpogingen zijn vaak lastig gebleken. Afbouw 
van antipsychotica is in het werkveld momenteel een 
belangrijk en besproken onderwerp, wat heeft geleid tot 
een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is anti-
psychotica gebruik en afbouw een onderwerp geworden in 
de media en het is onder de aandacht van de Nederlandse 
politiek.1-5 Men spreekt van zogenaamde ‘chemische 
fixatie’ en het nieuwe wetsvoorstel ‘Zorg en Dwang’ 
ziet medicatie die van invloed is op het gedrag of op de 
bewegingsvrijheid van de cliënt als onvrijwillige zorg, zelfs 
als de wettelijke vertegenwoordiger of cliënt akkoord gaat 
met de medicatie6. De enige uitzondering, dus wanneer 
deze medicatie wel voorgeschreven mag worden, is 
wanneer het voorgeschreven wordt in overeenstemming 
met geldende professionele richtlijnen. Wij signaleren 
nationaal en internationaal een kloof tussen het bewijs en 
de heersende beleidsontwikkeling om antipsychotica af 
te bouwen bij mensen met een verstandelijke beperking: 
waarom lukt het vaak niet? 

Gebruik van antipsychotica bij mensen met een  
verstandelijke beperking
Onder mensen met een verstandelijke beperking is het 
antipsychotica gebruik hoog. Uit meerdere studies, zowel uit 
Nederland als daarbuiten, blijkt dat 14-45% van de mensen 
met een verstandelijke beperking een antipsychoticum  
gebruikt.7-13 De Kuijper et al. toonden aan dat slechts 
22,5% van de antipsychoticagebruikers met een  

verstandelijke beperking een diagnose psychose,  
schizofrenie of psychotische stoornis in zijn dossier had 
staan. Het overgrote deel (58%) van de mensen met  
een verstandelijke beperking die een antipsychoticum  
gebruiken, krijgen dit vanwege gedragsproblemen  
waarvoor zij niet geregistreerd zijn (off-label gebruik).7

Probleemgedrag
Probleemgedrag komt veel voor bij mensen met een 
verstandelijke beperking, de prevalentie ligt tussen de 30 
en 60%.14-16 Gedragsproblematiek wordt in de Engelstalige 
literatuur aangeduid met ‘challenging behaviour’.  
De thans meest geaccepteerde definitie van ‘challenging 
behaviour’ is die van Emerson (1995): ‘the term challenging 
behaviour is defined as ‘culturally abnormal behaviour(s) 
of such intensity, frequency or duration that the physical 
safety of the person or others is likely to be placed in serious 
jeopardy, or behaviour which is likely to seriously limit use 
of, or result in the person being denied access to, ordinary 
community facilities’.17 Een veel gebruikte Nederlandse 
definitie in de dagelijkse praktijk is de definitie van de 
Nederlandse Vereniging van Verpleeghuis Artsen (NVVA, 
thans Verenso): ‘Probleemgedrag is alle gedrag van de 
patiënt dat door deze patiënt en/of zijn omgeving als moeilijk 
hanteerbaar wordt ervaren’.18 De meest voorkomende 
vormen van probleemgedrag bij mensen met een  
verstandelijke beperking zijn agressie, destructief gedrag 
en zelfbeschadigend gedrag. 14,15,19 Andere vormen zijn  
bijvoorbeeld schreeuwen, seksueel grensoverschrijdend 
gedrag en pica. Probleemgedrag neemt toe met de ernst 
van de verstandelijke beperking.15,19 Daarnaast lijken mensen 
met autisme en mensen met weinig communicatieve en/of 
sociale vaardigheden ook een verhoogd risico te hebben op 
probleemgedrag.15,19 Probleemgedrag kan ook gerelateerd zijn 
aan lichamelijke problemen zoals pijn, visusproblematiek, 
slaapproblematiek en urine incontinentie.19,20 Tevens kan 
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probleemgedrag een uiting of een gevolg zijn van een  
psychiatrische stoornis.21 Door hun ontwikkelingsgeschie-
denis en hersenfunctiestoornissen hebben mensen met een 
verstandelijke beperking een verhoogde kwetsbaarheid 
voor het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis.22  
Bij mensen met een lichte verstandelijke beperking gaat 
het vooral om psychotische stoornissen22,23 en post  
traumatische stress stoornissen.24 Bij mensen met een 
matige of ernstige verstandelijke beperking is er vaak  
geen sprake van duidelijke psychiatrische beelden, maar 
van meer diffuse beelden en gedragsproblemen.22  
Psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke 
beperking uiten zich vaak met asymptomatische symptomen, 
oftewel zonder duidelijke symptomen passend bij een 
psychiatrische aandoening. Het risico bestaat dan ook dat 
de verschijnselen ten onrechte toegeschreven worden aan 
de verstandelijke beperking zelf. 

Effectiviteit antipsychotica voor probleemgedrag bij 
mensen met een verstandelijke beperking 
Antipsychotica worden al sinds de jaren '50, vrij snel na de 
ontwikkeling van het eerste antipsychoticum, voorgeschreven 
aan mensen met een verstandelijke beperking. In die tijd 
was de heersende gedachte dat agressie of gedragsproblemen 
voortkwamen uit psychosen, de zogenaamde debiliteits-
psychose25 en werden als zodanig behandeld. Antipsychotica 
werden laagdrempelig en in hoge doseringen voorge-
schreven.25 Ondanks deze lange voorgeschiedenis is 
er weinig gedegen onderzoek naar de effectiviteit van 
antipsychotica bij gedragsproblematiek bij mensen met 
een verstandelijke beperking verricht. Een Cochrane 
review (2004) concludeerde dat er geen op randomised-
controlled-trial gebaseerd bewijs is voor het effect van 
antipsychotica op gedragsproblemen bij mensen met een 
verstandelijke beperking zonder psychiatrische stoornis.26 
De studies die er gedaan zijn, zijn vaak klein, gesponsord 
door de farmacie en moeilijk met elkaar te vergelijken 
door de heterogeniciteit van de groep en de  
heterogeniciteit van het gedrag.26

Antipsychotica afbouw 
Ondanks zorgen over bijwerkingen en de dubieuze  
werkzaamheid, is succesvolle afbouw niet vanzelfsprekend. 
Ahmed et al toonde aan in een open-label RCT dat 
67% van de patiënten met een verstandelijke beperking 
antipsychotica niet (volledig) kon afbouwen zonder dat 
er gedragsproblematiek ontstond.27 In de Nederlandse 
open-label antipsychotica afbouw studie van De Kuijper et 
al werd gezien dat bij 55 van de 98 deelnemers (56%) de 
antipsychotica niet volledig afgebouwd kon worden.28 Bij 
follow-up, twaalf weken later, waren 7 van de 43 volledig 
afgebouwde deelnemers weer herstart met hun antipsy-
choticum.28 Mensen met een hogere startdosering van het 
antipsychoticum, een hogere score op de baseline ABC 

en een hogere score op de EPS screeningslijst hadden een 
kleinere kans op een succesvolle afbouw.28 Sheehan et al 
beschreven in een systematische review dat 4-74% van 
de mensen met een verstandelijke beperking en off-label 
antipsychotica gebruik hun antipsychoticum konden  
afbouwen en dat 19-83% hun afbouw volhielden  
gedurende de follow-up. Echter zij zagen ook dat 0-96% 
van de afbouwpogingen mislukten. Zij konden helaas 
door de grote variaties in studiedesign geen uitspraken 
doen of adviezen geven die algemeen op populatieniveau 
geldend zijn.29 Concluderend kan dus, ondanks de grote 
range aan succes in de verschillende studies, gesteld  
worden dat ook veel afbouwpogingen mislukken. 

Antipsychotica afbouw: waarom faalt het zo vaak?
Zoals hierboven beschreven blijkt antipsychotica afbouw 
bij meer dan de helft van de mensen niet te lukken.28 Om 
de prevalentie van het gebruik van antipsychotica bij mensen 
met een verstandelijke beperking te verminderen is het 
nodig om te begrijpen waarom afbouw bij vele patiënten niet 
slaagt. Momenteel zijn we in voorbereiding van een dubbel- 
blinde placebogecontroleerde antipsychotica afbouw studie 
bij mensen met een verstandelijke beperking en off-label 
antipsychotica gebruik met als doel het mechanisme van 
falende afbouwpogingen te ontrafelen. Wij vermoeden drie 
mechanismes voor het mislukken van afbouwpogingen. 

Ten eerste, de verwachtingen en subjectieve interpretatie 
van begeleiding, patiënten en hun familie spelen een rol 
in de uiteindelijke uitkomst van de afbouw: hun perceptie 
kan beïnvloed worden door angst voor verergering van 
gedragsproblemen tijdens en na antipsychotica afbouw.30 
Ook kan deze bezorgdheid het gedrag van de patiënt 
beïnvloeden door hun onderlinge interactie.27 Dit kan het 
uiteindelijke resultaat van de afbouw beïnvloeden.27,30 
Succesvolle afbouw is waarschijnlijk ten minste afhankelijk 
van begeleidingsfactoren en omgevingsfactoren.27

Ten tweede, het kan niet worden uitgesloten dat een  
subgroep van mensen met een verstandelijke beperking en 
probleemgedrag een voordeel hebben van de antipsychotica 
behandeling. Probleemgedrag, zoals agressie, is vaak een 
zeer heterogeen symptoom. De instrumenten die worden 
gebruikt om bijvoorbeeld de mate van het agressieve  
gedrag te meten zijn mogelijk niet gevoelig genoeg om 
subtiele behandelingseffecten te detecteren. Bovendien 
is het ook mogelijk dat het voorgeschreven antipsychoticum  
een effect had op een psychiatrische stoornis die eerder 
niet gediagnosticeerd was, mogelijk mede door een 
gebrek aan diagnostische procedures en instrumenten.21 
Ook kan een antipsychoticum niet eerder herkende versto-
ringen in het circadiaan ritme positief hebben beïnvloed. 
Verstoringen in het circadiaan ritme komen veelvuldig 
voor bij mensen met een verstandelijke beperking en 
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omdat veranderingen in het circadiaan ritme bijwerkingen 
zijn van antipsychotica, kan zowel een antipsychoticum 
behandeling als afbouwpoging invloed hebben hierop.31,32

Ten derde, tijdens de afbouw van antipsychotica kunnen 
er afbouwverschijnselen/ onttrekkingsverschijnselen en 
veranderingen in extrapiramidale en autonome bijwerkingen 
optreden, zoals agitatie, manie, akathisie, dyskinesie, 
angst en slaapproblemen.31,32 Deze symptomen kunnen 
ten onrechte geïnterpreteerd worden als verergering 
van het probleemgedrag waardoor afbouw niet wordt 
voortgezet en vaak ook resulteert in het verzoek om de 
antipsychotica dosering te verhogen.

Conclusie
Concluderend is er een belangrijke behoefte aan bewijs 
voor bovenstaande mechanismen, niet alleen voor de 
behandeling van probleemgedrag bij mensen met een 
verstandelijke beperking, maar ook om duidelijkheid te 
creëren in de indicaties voor afbouwtrajecten en langdurig 
chronisch gebruik van off-label antipsychotica. 
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Inleiding
Depressieve klachten komen vaak voor bij volwassenen met 
een verstandelijke beperking (VB).1,2 De huidige interventies 
voor het behandelen van depressieve klachten bij volwassenen 
met een VB zijn vanwege de beperkte cognitieve en com-
municatieve mogelijkheden van deze populatie vaak beperkt 
tot het behandelen met medicatie. Medicamenteuze be-
handeling heeft echter niet altijd de voorkeur vanwege de 
kans op bijwerkingen, de (soms lange) periode van instellen 
op de nieuwe medicatie en de hoge mate van polyfarmacie 
onder volwassen met een verstandelijke beperking.3 

Op het gebied van niet-farmacologische behandelinterventies 
voor depressie bij volwassenen met een VB is Cognitieve 
Gedragstherapie (CGT) het meeste onderzocht.4-11   
De meeste van deze studies laten positieve effecten zien op 
depressieve klachten, die ook nog aanwezig zijn bij follow-up. 
Maar CGT is alleen onderzocht en effectief bevonden bij 
cliënten met een lichte tot matige VB. Andere niet-farma-
cologische onderzochte interventies voor het verminderen 
van depressieve klachten richten zich bijvoorbeeld op 
gedragstherapie, fysieke activiteit, probleemoplossende 
therapie of lichttherapie.12-20 Veel van deze studies, met 
soms ook veelbelovende resultaten, richten zich echter 
voornamelijk op cliënten met een licht tot matige VB.  
Over behandelinterventies voor cliënten met een (zeer) 
ernstige VB is weinig bekend.  

Lichttherapie
Lichttherapie wordt in de algemene bevolking al meer dan 
30 jaar onderzocht en is inmiddels een bewezen effectieve 

interventie voor zowel seizoensgebonden als niet-seizoens- 
gebonden depressieve klachten.21-28 Daarnaast is licht-
therapie een relatief goedkope interventie met minimale 
bijwerkingen en wordt er bij de algemene bevolking vaak 
al effect gezien na een week. Bij de inzet van lichttherapie 
worden even grote effectgroottes gevonden als bij het 
gebruik van antidepressiva.22 De werking van lichttherapie 
verloopt via de hersenen. Uit onderzoek is gebleken dat 
depressieve klachten geassocieerd worden met verstoringen 
in het circadiaan ritme.29-33 Circadiane ritmes (o.a.  
de slaap-waakcyclus, de lichaamstemperatuur en de  
hormoonhuishouding) worden in eerste instantie 
endogeen geregeld en gecontroleerd door diverse  
biologische klokken die zich bevinden in diverse plekken in 
het lichaam.34 In de nucleus suprachiasmaticus (SCN) in 
de hypothalamus bevindt zich de belangrijkste biologische 
klok. Licht is hierbij de belangrijkste ‘Zeitgeber’ en  
beïnvloedt de biologische klok via retinale lichtinvoer.33 De 
lichtgevoelige cellen, die zich naast de kegeltjes en staafjes 
bevinden in de retina, vangen het licht op en ganglioncellen 
begeleiden het licht naar de hypothalamus waar zich de 
SCN bevindt.35,36 Door licht in de ochtend wordt de afgifte 
van melatonine geremd en door de afname van licht in 
de avond komt de productie van melatonine weer op 
gang. Er zijn ook andere ‘Zeitgebers’ die de circadiane 
ritmes kunnen beïnvloeden, zoals (sociale) activiteiten, 
maaltijden, werkroosters, en regels en gewoontes van een 
zorgorganisatie.37-39 Melatonine zelf heeft ook invloed op 
de melatonine receptoren in het SCN.40,41 De afgifte van 
melatonine volgt een circadiaan ritme en verstoringen in 
de afgifte kunnen een verstoord slaap-waakritme veroor-
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zaken. In de algemene populatie hebben volwassenen met 
depressieve klachten vaak slaapproblemen zoals slapeloos-
heid.42-44 Daarnaast weten we dat ouderen met een VB 
een significant minder stabiel en meer gefragmenteerd 
slaap -waak ritme hebben dan ouderen in de algemene 
bevolking.45 Voor meer informatie over circadiaan ritme 
verwijzen wij u naar het artikel van Mylène Böhmer en 
collega's elders in deze editie.                          

Onderzoek naar lichttherapie bij volwassenen met 
een verstandelijke beperking
Omdat de hersenen van volwassenen met een VB minder 
ontwikkeld, beschadigd of anderszins afwijkend kunnen zijn, 
mogen de positieve resultaten van de inzet van lichttherapie 
in de algemene bevolking niet zomaar gegeneraliseerd 
worden naar volwassenen met een VB. Kennis over het 
antidepressieve karakter van lichttherapie bij volwassenen met 
VB is nog schaars. Er zijn enkele case-reports gepubliceerd 
waar er gekeken wordt naar het effect van lichttherapie 
op depressieve klachten bij volwassenen met een VB12-14  
De resultaten van deze case-reports zijn veelbelovend.  

Recent hebben Hermans en collega’s een pilotstudie  
uitgevoerd naar de toepasbaarheid van lichttherapie  
bij volwassen met een matige of (zeer) ernstige VB.46  
De resultaten van deze pilot waren positief: bij zes van de 
negen cliënten met een hoge score op de Subschaal  
Depressieve stemming van de Angst Depressie En Stemming 
Schaal (ADESS), daalde het aantal depressieve symptomen 
na de inzet van minimaal 10 dagen lichttherapie tot onder 
het afkappunt (score <14). Om het effect van lichttherapie 
op depressieve klachten bij volwassenen met een VB te 
onderzoeken is het echter noodzakelijk om een gerando-
miseerde studie met controlegroep (RCT) uit te voeren.

Het GOUD Lichttherapie onderzoek
Op dit moment wordt er binnen het GOUD 
Consortium een multicenter RCT uitge-
voerd naar het effect van lichttherapie 
op depressieve klachten bij volwassenen 
met een VB (alle niveaus). Het doel van dit 
onderzoek is om te kijken wat het effect is 
van lichttherapie op depressieve klachten. Daarnaast zal 
er gekeken worden of lichttherapie effect heeft op het 
circadiaan slaap-waakritme en stress. Deelnemers van dit 
onderzoek maken voornamelijk gebruik van de langdurige 
zorg, zijn 18 jaar of ouder en hebben een IQ van 70 of 
lager. Om deel te nemen moeten deelnemers voldoende 
depressieve klachten hebben: een score van 14 of hoger 
op de subschaal Depressieve Stemming van de ADESS.47,48 
Een score van 14 of hoger kan namelijk duiden op de 
aanwezigheid van een depressieve stoornis. Aangezien het 
erg lastig kan zijn om een depressieve stoornis bij cliënten 
met een VB vast te stellen, wordt er in dit onderzoek 

gebruik gemaakt van dit afkappunt. Wanneer er sprake is 
van een bipolaire stoornis, prepartum en/of postpartum 
depressie, dementie, delirium, hypomanisch, manisch of 
psychotische episode, suïcidale uitspraken of pogingen 
kan er niet deelgenomen worden aan de studie. Ook 
wordt er door de betrokken AVG/huisarts gekeken naar 
eventuele medische contra-indicaties zoals bijvoorbeeld 
afakie, het gebruik van fotosensibiliserende medicatie, 
aanwezigheid van bepaalde ziekten (bijvoorbeeld porfyri 
en urticaria solaris) of recente oogchirurgie. De betrokken 
AVG/huisarts besluit of het veilig is voor de cliënt om deel 
te nemen aan het onderzoek. Daarnaast wordt aan de 
verwijzers voorafgaand aan de aanmelding gevraagd om 
eventuele somatische oorzaken van de depressieve  
klachten uit te sluiten alvorens men de cliënt aanmeldt 
voor het onderzoek. 

De deelnemers worden in drie verschillende groepen 
gerandomiseerd. Groep I: deze groep ontvangt 14 dagen 
lichttherapie in de ochtend (voor 12 uur) met een 10.000 
lux helder wit licht, naast hun gebruikelijke zorg. Groep II: 
deze groep ontvangt 14 dagen lichttherapie in de ochtend 
met minder fel maar nog wel helder wit licht (<499 lux), 
naast hun gebruikelijke zorg. De derde groep ontvangt en-
kel reguliere zorg en geen lichttherapie (controle groep). 
In groep I en II wordt de lichttherapie 14 dagen achter-
eenvolgend in de ochtend ingezet op de woning van de 
deelnemer (of eventueel op werk/dagbesteding). Meestal 
wordt er gekozen voor het ontbijtmoment. De lichtthera-
pie wordt voor de duur van 30 minuten ingezet wanneer 
de lamp op een afstand van 20 cm geplaatst wordt. 
Wanneer deze afstand niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij 
deelnemers in een rolstoel, wordt de lamp op een afstand 
van 30 cm geplaatst en wordt de duur van de lichtthera-
pie met 30 minuten verlengd. Tijdens de lichttherapie is 
het niet nodig dat de deelnemer recht in de lamp kijkt, 
de lamp wordt daarom iets schuin naast de deelnemer 
geplaatst. Voldoende is wanneer het licht op de oogleden 
van de deelnemer valt gedurende de lichttherapie. De 
deelnemer mag tijdens de lichttherapie een activiteit naar 
keuze uitvoeren. Bij het lichttherapie onderzoek wordt er 
gebruik gemaakt van de Philips energy light type HF3319 
(zie afbeelding). Dit is een UV-gefilterde lamp. Bij de 
conditie met minder lux is er een warmtebestendige filter 
ingebouwd.

Metingen
Depressieve klachten
De hoeveelheid depressieve symptomen wordt gemeten 
op drie tijdstippen met behulp van de ADESS subschaal 
Depressieve Stemming.47,48 De metingen vinden plaats: 
voorafgaand aan de start van de lichttherapie, binnen 
een week na afloop van de lichttherapie en vier weken na 
afloop van de lichttherapie (bij de controle groep in een 
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gelijke regelmaat van metingen). Op deze manier kan er 
gekeken worden of de inzet van lichttherapie effect heeft 
op het verminderen van depressieve klachten. Naast het 
gebruik van de ADESS worden ook de Signaallijst Depressie 
voor volwassen met een VB (SDZ) en de Afwijkend 
Gedragsschaal (ABC) ingevuld door de begeleiders op 
dezelfde tijdstippen als de ADESS.49,50 Daarnaast wordt er 
een gedeelte van een psychiatrisch interview (PAS-ADD  
klinisch interview, secties depressie en angst) afgenomen 
bij de deelnemer (indien dit niet mogelijk is bij de  
persoonlijk begeleider).51

Circadiaan slaap-waak ritme
Zoals beschreven wordt de afgifte van het hormoon 
melatonine beïnvloed door de blootstelling aan licht. In 
dit onderzoek wordt daarom ook het circadiaan slaap-
waakritme onderzocht met een tweetal methoden. 
Allereerst wordt er met behulp van actigrafie (AW2 Philips 
Respironics) gekeken naar het slaappatroon voorafgaand 
aan de start van de lichttherapie, aan het einde van de 
lichttherapie en vier weken na afloop van de lichttherapie. 
Daarnaast wordt de Dim Light Melatonin Onset (DLMO) 
bekeken. DLMO is een markering om het circadiaan slaap-
waakritme in kaart te brengen.52-54 DLMO in speeksel 
wordt voorafgaand aan de lichttherapie en meteen na 
afloop van de lichttherapie afgenomen bij de deelnemer. 
Het speeksel wordt door de begeleiders verzameld bij de 
deelnemer op drie tijdstippen voor het naar bed gaan en 
op het moment dat de deelnemer naar bed gaat.  

Stress
Wanneer er stress optreedt wordt het hormoon cortisol 
vrijgegeven. Een chronisch verhoogde cortisolafgifte is 
geassocieerd met psychologische en lichamelijke gezond-
heidsproblemen zoals hoge bloeddruk, diabetes mellitus 
en depressie.55-58 Behandeling van depressieve klachten 
kan leiden tot afname van stress, wat weer kan leiden tot 
een daling van de cortisolspiegel. Stress wordt in dit on-
derzoek longitudinaal onderzocht door het cortisolniveau 
in hoofdhaarmonsters te onderzoeken.57,59,60 Voor het 
analyseren van het cortisolniveau voor en na lichttherapie 
is een hoofdhaarmonster van ten minste drie centimeter 
nodig. Het haarmonster wordt zes weken na afloop van 
de lichttherapie afgenomen bij de deelnemers. Omdat 
life events geassocieerd zijn met depressieve klachten en 
stress bij volwassenen met een VB, worden de life events 
van de deelnemer in het jaar voorafgaand aan deze studie 
onderzocht met behulp van de Checklist Life Events, ont-
wikkeld door onze onderzoeksgroep.61 

Overige metingen
Naast bovenstaande metingen wordt er tijdens het licht-
therapie onderzoek ook gekeken naar de verwachtingen 
van de deelnemer en de persoonlijk begeleider over de inzet 

van de lichttherapie, om te kijken of deze verwachtingen 
het uiteindelijke effect beïnvloeden. Daarnaast wordt er 
een logboek bijgehouden tijdens de lichttherapie om  
de therapietrouw in kaart te brengen. Dossiergegevens  
worden opgevraagd om te kijken naar de leeftijd, geslacht, 
mate van VB, het medicatiegebruik, somatische  
aandoeningen, psychiatrische diagnoses en de eventuele 
inzet van lichttherapie in het verleden. Ook wordt er 
gekeken naar de hoeveelheid tijd dat de deelnemer 
normaliter dagelijks doorbrengt in de buitenlucht, wat 
zijn of haar reguliere tijden zijn van opstaan en naar bed 
gaan, de hoeveelheid alcohol die genuttigd wordt en of 
de deelnemer rookt.

Het Lichttherapie onderzoek is gestart in mei 2015 en de 
dataverzameling zal eindigen aan het einde van 2017. De 
eerste resultaten worden in de loop van 2018 verwacht.
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Goedendag, goedenacht; 
goede gezondheid!
Het belang van licht voor 
een gezond dag-nachtritme
Mylène N. Böhmer, MSc 1,3 , Marlies J. Valstar, Phd 2,3, Dederieke A.M. Maes-Festen, Phd 3-4

1 Middin, Rijswijk.
2 ASVZ, Rotterdam.
3  Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijke Gehandicapten, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.
4 Stichting Ipse de Bruggen, Nootdorp. 

Slaapproblemen komen veel voor bij mensen met een 
verstandelijke beperking. Slaapproblemen worden  
gedefinieerd als problemen met inslapen, doorslapen, 
vroeg waken, kort slapen of slaperigheid overdag.1 Deze 
slaapproblemen zorgen voor een grote belasting voor familie-
leden, verzorgenden en begeleiders. Daarbij worden  
slaapproblemen gerelateerd aan tal van stemmings-,  
gedrags- en gezondheidsproblemen bij deze doelgroep.1-4 

De oorzaken van de slaapproblemen zijn talrijk en kunnen 
grofweg gecategoriseerd worden in mentale-, fysieke- en 
omgevingsoorzaken. Piekeren, depressieve of angstklachten 
kunnen ervoor zorgen dat iemand moeite heeft om in 
slaap te komen of dat hij niet meer in slaap valt na ont-
waken in de nacht. Fysieke oorzaken voor slaapproblemen 
kunnen onder anderen epilepsie of lichamelijke beperkingen 
zijn. Ook zijn er uiteraard genetische syndromen die 
gepaard gaan met slaapproblemen, zoals Prader-Willi, 
Angelman en Smith-Magenis syndroom.

De aandacht voor omgevingsfactoren als oorzaak voor 
slaapproblemen is de laatste tijd gegroeid. Voorbeelden 
van omgevingsfactoren die de slaap kunnen beïnvloeden 
zijn het bed, de temperatuur en verlichting van de slaap-
kamer. Maar ook voldoende verlichting en lichtblootstel-
ling overdag is essentieel voor een goede slaap ’s nachts. 
Dit artikel richt zich de rol van licht in het verbeteren van 
de slaapproblemen, en meer specifiek de rol van licht in 
het reguleren van een gezond dag-nachtritme. 

Slaap en dag-nachtritme; hoe zit dat ook alweer?
Vrijwel elk fysiologisch proces of menselijk gedrag heeft 
een dag-nachtritme, ook wel het circadiaan ritme. Het 
menselijk slaap-waakritme is het meest onderzochte 

circadiaan ritme, maar ook de hartslag, spijsvertering en 
hormoonhuishouding hebben een circadiaan ritme. Het 
circadiaan ritme wordt gereguleerd door de biologische 
klok, welke is gelegen in de suprachiasmatische nucleus in 
de hypothalamus in het brein (zie afbeelding 1). Voor een 
gedetailleerde beschrijving van de werking van de biologi-
sche klok wordt u verwezen naar het artikel “Achtergrond 
en onderzoeksdesign van onderzoek naar niet-farmacolo-
gische behandeling voor depressieve klachten bij volwas-
senen met een verstandelijke beperking” van Pauline 
Hamers en collega’s elders in deze editie. 

Het circadiaan ritme is een endogeen ritme, wat wil 
zeggen dat het altijd aanwezig is. Echter, het circadiaan 
ritme duurt met ongeveer 24,18 uur, iets langer dan het 
externe dag-nachtritme dat bepaald. Dit externe ritme 
wordt bepaald door het opkomen en ondergaan van de 
zon en duurt precies 24 uur. Zodoende moet het interne 
circadiaan ritme elke dag gesynchroniseerd worden met 
het externe dag-nachtritme.5,6

Voor het synchroniseren gaat de biologische klok af op 
externe Zeitgebers, of tijdscues. Voorbeelden van Zeitge-
bers zijn lichamelijke activiteit, temperatuur, eetpatronen 
en de sterkste Zeitgeber is licht.7 Zodra ’s ochtends de zon 
opkomt is dat voor de biologische klok het teken om het 
dagprogramma te starten. Dat wil zeggen: de aanmaak 
van melatonine wordt onderdrukt, terwijl de synthese van 
cortisol een opgestart wordt (zie figuur 1). Hierdoor krijgt 
het lichaam het signaal krijgt om alert te worden en aan 
de dag te beginnen. Wanneer de lichtprikkel aan het eind 
van de dag wegvalt, komt de aanmaak van melatonine 
weer op gang.8 Daarmee start de biologische nacht voor 
het lichaam. 
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Het synchroniseren van het interne circadiaan ritme met 
het externe dag-nachtritme ging goed, tot de mens 
tijdens de industrialisatie het kunstlicht uitvond. Vanaf dat 
moment bepaalde de mens zelf wanneer het dag of nacht 
was, met fenomenen als ploegendiensten en jetlags als 
gevolg. Het circadiaan ritme van mensen die ploegendiensten 
draaien of jetlags hebben, wordt verstoord doordat zij 
tijdens biologische nacht aan licht worden blootgesteld. 
In deze gevallen is het verschil tussen het circadiaan ritme 
en extern dag-nachtritme is te groot, wat leidt tot onder 
anderen slapeloosheid, verminderde alertheid en stem-
mingsklachten. 

Naast extreme vormen van verstoring van het circadiaan 
ritme zoals ploegendiensten en jetlags, blijkt ook dat ook 
de verlichting van beeldschermen als smartphones het cir-
cadiaan ritme kan beïnvloeden of zelfs verstoren. Noorse 
jongeren die voor het slapen gaan met hun telefoon bezig 
waren, sliepen minder goed dan hun leeftijdsgenoten die 

dit niet deden.9 Ofwel, er is weinig voor nodig om het 
circadiaan ritme te beïnvloeden, op zowel gunstige als 
minder gunstige manier. 

Samengevat laat onderzoek naar het circadiaan ritme 
zien dat blootstelling aan (dag)licht essentieel is voor het 
reguleren van de biologische klok en daarmee het circadi-
aan ritme. Een biologische klok die synchroon loopt met 
het externe dag-nachtritme beschermt je tegen slaappro-
blemen, stemmings- en angstklachten, cardiovasculaire 
risicofactoren, verkleint de kans op obesitas.10 Tot slot is 
specifiek een stabiel circadiaan ritme gerelateerd aan een 
lagere kans op overlijden.11 Kortom, een goed afgestemde 
biologische klok is essentieel voor een goede gezondheid.

Circadiaan ritme in VB
Hoe zit dat nu bij mensen met een verstandelijke beper-
king? Uit het GOUD onderzoek bleek dat het circadiaan 
ritme van ouderen met een verstandelijke beperking 
(VB-ouderen) minder stabiel en meer gefragmenteerd 
was dan dat van ouderen uit de algemene populatie.12 In 
praktijk betekent dit dat ouderen met een verstandelijke 
beperking ’s nachts wakker zijn, overdag dutten en dat 
het slaap-waakritme veel varieert over de dagen. Ook 
viel bij ongeveer 72% van de studiepopulatie tenminste 
één slaapprobleem te objectiveren.13 Deze prevalentie lag 
hoger dan bekend was uit de literatuur. 

Uit nog te publiceren data van het Bright-onderzoek blijkt 
tevens dat slaapproblemen bij deze populatie ernstiger zijn 
dan bij ouderen uit de algemene populatie. Een voorbeeld 
hiervan is de ernst van het slaapprobleem nachtwaken. 
Nachtwaken is een probleem als iemand tenminste  
1,5 uur per nacht wakker ligt. Uit de vergelijking tussen 
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Figuur 1. Circadiaan ritme van melatonine en cortisol

Afbeelding 1. Licht en de biologische klok
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VB-ouderen en ouderen uit de algemene populatie bleek 
dat VB-ouderen met een nachtwaakprobleem, gemiddeld 
2,5 uur wakker liggen tegenover 1,8 uur bij ouderen uit 
de algemene populatie. 

Binnen de VB-zorg groeit de aandacht voor slaapproblemen, 
en de rol van het circadiaan ritme in de ontwikkeling van 
deze problemen. Het idee is dat de slaapproblemen een 
gevolg zijn van de verstoring van het circadiaan ritme. 
En dat het reguleren van het circadiaan ritme mogelijk is 
aangedaan bij mensen met een verstandelijke beperking. 
Het reguleren en synchroniseren van het circadiaan ritme 
is, evenals executieve functies, impulsregulatie en taakiniti-
atie, een complexe hersenfunctie. Een hypothese is dat de 
gebrekkige neurologische rijpheid van het centrale zenuw-
stelsel die gepaard gaat met een verstandelijke beperking, 
ook het reguleren van het circadiaan ritme heeft aange-
daan. Mogelijk is de biologische klok van mensen met een 
verstandelijke beperking, vergeleken met die van mensen 
uit de algemene populatie, minder gevoelig voor  
Zeitgebers. Ofwel, de biologische klok van de VB-doel-
groep heeft sterkere Zeitgebers nodig om de biologische 
klok te synchroniseren en het circadiaan ritme te reguleren.  
Dit is het uitgangspunt voor het Bright-onderzoek. 

Bright-onderzoek: Verlichting voor VB-ouderen
Het Bright-onderzoek richt zich op de relatie tussen licht, 
het circadiaan ritme en slaapproblemen bij mensen met 
een verstandelijke beperking. Bright is een samenwerking 
tussen de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk  
Gehandicapten van het Erasmus Medisch Centrum  
Rotterdam en Middin, een middelgrote zorgorganisatie 
voor mensen met een beperking in Zuid-Holland. 

De aanleiding voor het Bright-onderzoek zijn de vele 
slaapproblemen en het verstoord circadiaan ritme bij 
VB-ouderen, in combinatie met de observatie dat de 
woonvoorzieningen voor deze doelgroep vaak slecht 
verlicht zijn.12,13 Deze observatie werd ondersteund door 
leeronderzoek van AVG’s in opleiding. Zij onderzochten 
in hoeverre de verlichtingssterkte in de leefomgeving 
voor mensen met een verstandelijke beperking aan de 
geldende normen voldeed. Omdat er geen richtlijnen zijn 
voor de verlichting voor mensen met een verstandelijke 
beperking, werd tijdens dit leeronderzoek de ARBO-norm 
aangehouden. Hieruit bleek dat de verlichtingssterkte op 
woningen en dagactiviteitencentra voor mensen met een 
verstandelijke beperking, in 93.3 % van de gevallen  
niet voldoet aan de ARBO-norm.14 De onderzoekers 
concluderen dat de leefomgeving voor mensen met een 
verstandelijke beperking onvoldoende verlicht is. Het 
Bright-onderzoek veronderstelt dat deze inadequate 
verlichting bijdraagt aan de verstoring van het circadiaan 
ritme in deze doelgroep.

Om deze hypothese te toetsen is de dagelijkse lichtbloot-
stelling van ouderen met een verstandelijke beperking 
onderzocht. Immers, de leefomgeving kan onvoldoende 
verlicht zijn om het circadiaan ritme te synchroniseren, 
maar dit kan gecompenseerd worden door voldoende 
blootstelling aan daglicht. Experts adviseren om ‘s ochtends 
aan tenminste 50 minuten verlichting van minimaal 1000 
lux blootgesteld te worden. Ter vergelijking, verlichting 
in de gebouwde omgeving varieert tussen 0 en 500 lux, 
1000 lux wordt normaliter alleen buiten gemeten. In Bright 
is onderzocht of VB-ouderen aan voldoende licht worden 
blootgesteld om het circadiaan ritme te synchroniseren. 

Om inzicht te krijgen in de lichtblootstelling, zijn ouderen 
met een verstandelijke beperking gevraagd om 10 dagen 
een lichtcel te dragen (zie afbeeldingen 2 en 3). In onze 
studie populatie haalde slechts 21% van de deelnemers 
deze aanbevolen dagelijkse hoeveelheid licht, gemiddeld 
werden zij ’s ochtends 26:43 minuten aan verlichting van 
minimaal 1000 lux blootgesteld.15 Onderzoek naar licht-
blootstelling in de algemene populatie is schaars, maar 
uit kleinschalig onderzoek blijkt dat ook mensen in de 
algemene populatie in de winter aan ongeveer 30 tot 70 
minuten daglicht worden blootgesteld.16 Deze data onder-
steund de hypothese dat ouderen met een verstandelijke 
beperking aan onvoldoende licht worden blootgesteld om 
het circadiaan ritme te synchroniseren met het externe 
dag-nachtritme.

In de volgende stap heeft Middin in het najaar van 2017 
op zes woningen voor ouderen met een verstandelijke 
beperking de verlichting verbetert. Tegelijkertijd wordt  
onderzocht of met deze aanpassing het circadiaan ritme 
van deze doelgroep verbeterd kan worden. In ouderen met 
dementie is vergelijkbare verlichting effectief gebleken in 
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Afbeelding 2. HOBO Onset 
Datalogger - lichtcel

Afbeelding 3. Lichtcel aan ketting

Afbeelding 4. 
Geneactiv - accelerometer
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het verminderen van cognitieve achteruitgang.17 In Bright 
hopen we deze resultaten te repliceren en aan te kunnen 
vullen met een effect op het circadiaan ritme en slaap en 
slaapproblemen bij deze doelgroep. 

De Bright-studie is opgezet volgens een multiple baseline 
design, waarmee gecorrigeerd wordt voor het verloop 
van seizoenen. Er zullen drie baseline metingen onder de 
huidige verlichtingssituatie gedaan worden. Met deze her-
haalde baseline metingen wordt een betrouwbaar beeld 
van het huidige circadiaan ritme gevormd. Na het plaatsen 
van de nieuwe verlichting zal na 3, 7 en 14 weken metin-
gen gedaan worden. Op elke meting wordt het circadiaan 
ritme, slaap, stemming, fysieke activiteit en gedrag geme-
ten. Door het circadiaan ritme en andere variabelen op 
baseline en na het plaatsen van de verlichting te meting, 
wordt inzicht gegeven in de effectiviteit van de verlichting 
en op welk moment het effect te meten is. 

Elke meting duurt zeven dagen en de verschillende me-
tingen over het gehele onderzoek zijn identiek aan elkaar. 
Tijdens de meetweek dragen deelnemers een de GeneAc-
tiv (zie afbeelding 4), een polsgedragen versnellingsmeter 
die het circadiaan ritme en slaap meet. De persoonlijke 
lichtblootstelling zal gemeten worden met behulp van een 
lichtcel aan een ketting (zie afbeelding 3). Een deel van de 
deelnemers zal ook een stappenteller dragen, om zo in-
zicht te krijgen in de fysieke activiteit van deelnemers. Op 
deze manier verkrijgen we met relatief lage belasting voor 
de deelnemers, een hoop informatie over het circadiaan 
ritme, slaap en fysieke activiteit van de doelgroep.

De begeleiding heeft ook een belangrijke rol tijdens het 
Bright-onderzoek. Naast het assisteren bij het gebruik van 
de meetinstrumenten, zal begeleiding op elke meting een 
aantal vragenlijsten invullen zal over de stemming en ge-
drag van de deelnemer. Mogelijk de nieuwe verlichting de  
stemming en gedrag beïnvloeden, zoals dat ook gezien 
wordt bij reguliere lichttherapie. Daarom zal op alle 
meetmomenten de Angst, Depressie En Stemming Schaal 
afgenomen worden.18 Voor het meten van gedrag wordt 
op die momenten de Afwijkend Gedrag Schaal afgeno-
men.19 Door het combineren van data over het circadiaan 
ritme, stemming en gedrag, verkrijgen wij meer inzicht in 
deze relatie in mensen met een verstandelijk beperking.
Met Bright hopen wij aan te tonen dat met het verbeteren 
van de verlichting in de leefomgeving voor mensen met 
een verstandelijke beperking het circadiaan ritme, stem-
ming en gedrag te verbeteren is. De ambitie is om ook op 
lange termijn te kijken of de verlichting effectief is in het 
verminderen van onder anderen cardiovasculaire risico-
factoren bij deze doelgroep. Op basis van al deze data zal 
het dan mogelijk zijn om een richtlijn met voorwaarden 
waar verlichting voor deze doelgroep aan moet voldoen.   

Op deze manier wordt de kennis over het belang van 
licht voor een gezond dag-nacht ritme en de algemene 
gezondheid vertaald naar de VB-zorg. 

Referenties 
1  van de Wouw E, Evenhuis HM, Echteld MA. Prevalence, associated fac-

tors and treatment of sleep problems in adults with intellectual disability: 
a systematic review. Res Dev Disabil. 2012 Jul-Aug;33(4):1310-32.

2  Mikulovic J, Dieu O, Fardy PS, Bui-Xuan G, Vanhelst J. Influence of sleep 
timing behavior on weight status and activity patterns in adults with 
intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2014 Dec;35(12):3254-9.

3  Didden R, Korzilius H, van Aperlo B, van Overloop C, de Vries M. Sleep 
problems and daytime problem behaviours in children with intellectual 
disability. J Intellect Disabil Res. 2002 Oct;46(Pt 7):537-47.

4  Brylewski JE, Wiggs L. A questionnaire survey of sleep and night-time 
behaviour in a community-based sample of adults with intellectual 
disability. J Intellect Disabil Res. 1998 Apr;42 ( Pt 2):154-62.

5  Czeisler CA, Duffy JF, Shanahan TL, Brown EN, Mitchell JF, Rimmer DW, 
et al. Stability, precision, and near-24-hour period of the human circa-
dian pacemaker. Science. 1999 Jun 25;284(5423):2177-81.

6  Wright KP, Jr., McHill AW, Birks BR, Griffin BR, Rusterholz T, Chinoy ED. 
Entrainment of the human circadian clock to the natural light-dark cycle. 
Curr Biol. 2013 Aug 19;23(16):1554-8.

7  Duffy JF, Czeisler CA. Effect of Light on Human Circadian Physiology. 
Sleep Med Clin. 2009 Jun;4(2):165-77.

8  James FO, Cermakian N, Boivin DB. Circadian rhythms of melatonin, 
cortisol, and clock gene expression during simulated night shift work. 
Sleep. 2007 Nov;30(11):1427-36.

9  Hysing M, Pallesen S, Stormark KM, Jakobsen R, Lundervold AJ, Sivert-
sen B. Sleep and use of electronic devices in adolescence: results from a 
large population-based study. BMJ Open. 2015 Feb 02;5(1):e006748.

10  Baron KG, Reid KJ. Circadian misalignment and health. Int Rev Psychia-
try. 2014 Apr;26(2):139-54.

11  Zuurbier LA, Luik AI, Hofman A, Franco OH, Van Someren EJW, Tiemeier 
H. Fragmentation and Stability of Circadian Activity Rhythms Predict 
Mortality The Rotterdam Study. Am J Epidemiol. 2015 Jan 1;181(1):54-63.

12  Maaskant M, van de Wouw E, van Wijck R, Evenhuis HM, Echteld MA. 
Circadian sleep-wake rhythm of older adults with intellectual disabilities. 
Res Dev Disabil. 2013 Apr;34(4):1144-51.

13  van de Wouw E, Evenhuis HM, Echteld MA. Objective assessment of 
sleep and sleep problems in older adults with intellectual disabilities. Res 
Dev Disabil. 2013 Aug;34(8):2291-303.

14  Jelluma N, Vink de PJ, Siebes R. Lux; een luxe?! Verlichtingssterkte in 
leefomgeving van mensen met een verstandelijke beperking. 2012.

15  Böhmer MN, Aarts MJP, Valstar MJ. Bright-study: Morning light exposure 
and circadian rhythm in elderly with intellectual disabilities. Society of 
Light Therapy and Biological Rhythms; June 23-25, 2017; Berlin2017.

16  Dumont M, Beaulieu C. Light exposure in the natural environment: rele-
vance to mood and sleep disorders. Sleep Med. 2007 Sep;8(6):557-65.

17  Riemersma-van der Lek RF, Swaab DF, Twisk J, Hol EM, Hoogendijk WJ, 
Van Someren EJ. Effect of bright light and melatonin on cognitive and 
noncognitive function in elderly residents of group care facilities: a 
randomized controlled trial. JAMA. 2008 Jun 11;299(22):2642-55.

18  Hermans H, Jelluma N, van der Pas FH, Evenhuis HM. Feasibility, reliabi-
lity and validity of the Dutch translation of the Anxiety, Depression And 
Mood Scale in older adults with intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 
2012 Mar-Apr;33(2):315-23.

19  Aman MG, Singh NN, Stewart AW, Field CJ. The aberrant behavior 
checklist: a behavior rating scale for the assessment of treatment effects. 
Am J Ment Defic. 1985 Mar;89(5):485-91.

Mylène N. Böhmer
Marlies J. Valstar
Dederieke A.M. Maes-Festen  
(d.maes-festen@erasmusmc.nl)   

Leerstoel



Jaargang 35, D
ecem

ber - N
um

m
er 4   176

Tertiaire zorg en klinisch onderzoek 
door de AVG binnen het Erasmus MC
Marlies Valstar 1, Agnies van Eeghen 2, Dederieke Festen 3

1 ASVZ, Sliedrecht. Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, Erasmus MC, Rotterdam.
2  Hartekamp Groep. Kindergeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam. Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk  

Gehandicapten, Erasmus MC, Rotterdam.
3  Stichting Ipse de Bruggen, Nootdorp. Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, Erasmus MC, Rotterdam.

Inleiding
Mensen met een verstandelijke beperking (VB) hebben 
vaak complexe, zeldzame aandoeningen, zoals bijvoorbeeld 
zeldzame genetische syndromen. De medische zorg voor 
kinderen met een VB wordt vaak gecoördineerd door 
kinderartsen. Kinderartsen zijn over het algemeen  
generalistisch ingesteld en werken vanuit de tweede of 
derde lijn. Voor kinderen met zeldzame aangeboren  
erfelijke aandoeningen zijn er in academische centra 
meerdere expertise centra, welke zijn erkend door de  
Nederlandse Federatie van Universiteiten (NFU), waar  
kennis rond deze zeldzame aandoeningen gebundeld is. 
Vanuit deze derdelijns expertisecentra wordt samenge-
werkt met behandelaars in de eerste en tweede lijn in  
de directe omgeving van de patiënt. 

De specialistische, medische zorg voor volwassenen  
met een VB wordt voornamelijk verleend in de eerste-  
en tweedelijnszorg door AVG’s. Deze zorg wordt veelal  
georganiseerd vanuit zorgorganisaties voor mensen met 
een VB. In toenemende mate verricht de AVG ook  
tweedelijns poliklinische zorg voor mensen die niet wonen 
bij een zorgorganisatie maar wel AVG-zorg nodig hebben. 
Deze poliklinieken zijn vaak gesitueerd binnen de  
zorgorganisaties, en er zijn landelijk ook steeds meer  
poliklinieken in ziekenhuizen vorm gegeven vanuit  
deze zorgorganisaties.

De positionering van de AVG in perifere en universitaire 
ziekenhuizen wordt bemoeilijkt door de huidige financiering 
van de AVG. De huidige financiering van AVG’s verloopt nu 
niet via de zorgverzekeringswet (ZVW), maar grotendeels via 
de Jeugdwet en Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het perspectief 
is dat AVG-zorg vanaf 2019 in de ZVW zal worden  
opgenomen. Dit maakt dat de werkzaamheden van de AVG 
ook in de ziekenhuissetting gemakkelijker kunnen worden 
gefinancierd, wat nieuwe mogelijkheden zal bieden. 

 
Zo is momenteel de zorg voor mensen met een VB in de 
ziekenhuissetting op volwassen leeftijd vaker versnipperd  
en mist het de coördinatie die op de kinderleeftijd door de  
kinderarts wordt verricht. Deze coördinatie zou dan heel 
goed kunnen worden verricht door een AVG. 

De expertisecentra voor zeldzame aandoeningen zijn van 
oudsher vooral gericht op kinderen. Door de toegenomen 
levensverwachting is er, in toenemende mate, behoefte om 
ook na het bereiken van de volwassen leeftijd specialistische 
deskundigheid vanuit de expertisecentra beschikbaar te 
hebben. Deze behoefte wordt zowel aangegeven vanuit 
de patiëntenverenigingen als door zorgverleners, en ook 
verplicht NFU-erkenning de expertise centra tot levenslange 
zorg. Daarnaast is er over vele syndromen weinig bekend 
over morbiditeit op volwassen leeftijd, en is er vanuit de AVG 
in de 1ste en 2de lijn vraag naar meer kennis om de zorg voor 
deze volwassenen beter vorm te geven. Er zijn dan ook  
inmiddels enkele expertisecentra voor volwassenen met 
zeldzame syndromen opgericht in verschillende  
ziekenhuizen. Betrokkenheid van AVG’s bij deze expertise 
centra wordt in afwachting van financiering vanuit de ZVW 
momenteel mogelijk gemaakt door samenwerking met 
zorgorganisaties waar de betreffende AVG’s werkzaam zijn 
of door tijdelijke externe financiering (patiëntenvereniging, 
collecte bus fondsen). 

De leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk gehandicapten 
(GVG) en de opleiding AVG werken samen hard aan de 
positionering van de AVG binnen het Erasmus MC,  
waarbij we op veel steun kunnen rekenen van het  
afdelingshoofd van de huisartsgeneeskunde. De afdeling 
Kindergeneeskunde betrekt al enkele jaren AVG’s bij de 
18+ poliklinieken, met name bij de ENCORE poliklinieken, 
en kijkt uit naar declaratie-mogelijkheden voor AVG’s binnen 
de Zorgverzekeringswet. Ook bij andere Universitaire  
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medische centra is sprake van deze beweging naar tertiaire 
AVG-zorg. Zo zijn er binnen het AMC, VUMC, Radboud 
Ziekenhuis, en Maastricht UMC ook AVG’s betrokken bij 
poliklinieken binnen expertisecentra. De AVG kan binnen 
deze poliklinieken een centrale rol vervullen, naar analogie 
van de kinderarts, of als consulent ingezet worden voor 
specifieke vragen rond mensen met een VB. Deze poliklinieken 
functioneren als een aanvulling op de huidige zorg en er 
wordt dan ook samengewerkt met behandelaars in de 
directe omgeving van de patiënt. 

De poliklinieken bieden voordelen in de zorg voor de 
volwassenen met zeldzame syndromen. Daarnaast bieden 
deze poliklinieken in de academische setting van het 
Erasmus MC de mogelijkheid om onderzoek vanuit de 
leerstoel GVG, onderwijs vanuit de AVG-opleiding, en 
werk in de klinische praktijk te integreren.

Onderzoekslijn syndroomgebonden comorbiditeit
Binnen de leerstoel GVG wordt momenteel gewerkt  
aan een onderzoekslijn die zich specifiek richt op syndroom-
gebonden comorbiditeit (programmaleider Dederieke 
Festen). De leerstoel werkt voor dit onderzoek nauw samen 
met de klinisch werkende AVG’s en de AVG opleiding. 

Het overkoepelende doel van dit onderzoeksprogramma 
is om AVG’s te equiperen met kennis, om de zorg die zij 
bieden aan volwassenen met syndroomgebonden comorbi-
diteit wetenschappelijk te onderbouwen en  
daarmee bij te dragen aan een betere zorg en kwaliteit 
van leven voor volwassenen met deze genetische  
syndromen in de toekomst.

Het onderzoeksprogramma richt zich op drie  
overkoepelende thema’s:

1.  Kennis van syndroomgebonden comorbiditeit op 
de volwassen leeftijd. 

Deze kennis is doorgaans zeer beperkt. Door op  
gestandaardiseerde wijze, met gevalideerde instrumenten 
longitudinaal follow-up en screening naar syndroomge-
bonden comorbiditeit te organiseren in een grotere groep 
patiënten, kan ook het volwassen fenotype en het beloop 
daarvan bij het ouder worden in kaart gebracht worden. 
Zo wordt de missende kennis verzameld, waardoor de 
zorg voor deze volwassenen beter vorm gegeven kan 
worden in hun directe omgeving. 

Een voorbeeld hiervan is de natuurlijk beloop studie voor 
volwassenen met het Angelman syndroom: Het doel van 
dit onderzoek is een beter beeld krijgen van de verschijn-
selen en het beloop van het Angelman syndroom op  
volwassen leeftijd. Welke gezondheidsproblemen zijn er, 
hoe ontwikkelen deze zich en wat is de levensverwachting? 

We hopen dat het met deze kennis mogelijk wordt om:
•  Betere begeleiding en informatie te kunnen geven aan 

volwassenen met Angelman syndroom en hun ouders 
en overige verzorgers.

•  Meer inzicht te krijgen in de gezondheidsproblemen 
die op volwassen leeftijd optreden, waardoor het 
mogelijk wordt beter en eerder in te spelen op deze 
gezondheidsaspecten, zodat verbetering van de 
gezondheidstoestand van de patiënten met Angelman 
syndroom kan worden verkregen.

•  Meer inzicht te krijgen in het natuurlijk beloop van  
het Angelman syndroom, zodat het in de toekomst  
mogelijk wordt de effecten van een eventuele  
behandeling goed te kunnen beoordelen.  

Kennis die wordt opgedaan tijdens de onderzoeken 
vanuit de Angelmanpolikliniek worden zo breed mogelijk 
gedeeld schriftelijk en via voordrachten bij de patiënten-
vereniging, NVAVG en de opleiding tot AVG, zodat deze 
kennis beschikbaar is voor zoveel mogelijk betrokkenen in 
de zorg rond volwassenen met Angelman syndroom.  

2.  Het identificeren van syndroomgerichte  
zorgbehoeften van volwassenen met zeldzame 
syndromen, mede rond transitie. 

Vanuit de expertisecentra worden deze zorgbehoeften in 
kaart gebracht. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek 
naar de zorgbehoefte van volwassenen met het Angelman 
syndroom. Een van de onderdelen van dit onderzoek was 
de klankbordgroep, waarover u verder in dit TAVG kunt lezen. 

Naast dit onderzoek, werd in samenwerking met ENCORE 
(Erfelijke Neuro-Cognitieve Ontwikkelingsstoornissen 
Erasmus MC) ook bij drie andere syndromen kwalitatief 
onderzoek verricht door master-studenten en AVG-in 
opleiding Margot van Remmerden, onder leiding van 
Agnies van Eeghen. Dit onderzoek ging ook over de zor-
gen en zorgbehoeften, o.a. bij jong-volwassen patiënten 
met Fragiele-X-Syndroom, Tubereuze Sclerose Complex, 
en Neurofibromatose Type 1. Hierover zal ten tijde van 
publicatie ook in het TAVG verder gerapporteerd worden. 
Duidelijk werd dat, net zoals bij Angelman Syndroom, bij 
al deze syndromen behoefte was aan een benaderbare 
expert zoals een AVG, die zowel over orgaan-specifieke als 
overkoepelende kennis beschikt.   

3. Het onderbouwen van interventies
De AVG wordt geregeld geraadpleegd voor het behandelen 
van syndroomgebonden neuropsychiatrische comorbi-
diteit. Wetenschappelijke onderbouwing hiervoor is tot 
dusver uiterst beperkt. Door centrale behandeling en 
follow-up kan de huidige werkwijze zorgvuldig in kaart 
gebracht worden en kunnen in de toekomst interventie-
studies verricht worden om tot onderbouwing te komen.
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TSC-geassocieerde tumoren en epilepsie, is er bij dit experti-
se centrum zowel een behandelende- als een adviesfunctie. 
Dit vindt plaats in samenwerking met lokale behandelaren 
zoals AVG’s, om zo ‘shared care’ uit te voeren.  

Poli Bijzonder 
Dit betreft een vierdelijnspolikliniek, eveneens onderdeel 
van het ENCORE Expertisecentrum, waar mensen  
zonder etiologische diagnose, door een team van  
medisch specialisten nader onderzocht worden (in 
samenwerking met oa. klinisch genetica, neurologie, 
kindergeneeskunde). Volwassen patiënten die voor deze 
poli worden aangemeld sinds 2015 kunnen ook door 
de AVG gezien worden: Anja Kattentidt (Zuidwester) en 
Rogier Kersseboom (Zuidwester) zijn aan deze polikliniek 
verbonden. 

Multidisciplinair Expertisecentrum Prader-Willi syndroom 
Multidisciplinaire polikliniek voor volwassenen met PWS, 
onderdeel van het landelijk Expertisecentrum PWS.  
Coördinator is Laura de Graaff. Dederieke Festen  
(Ipse de Bruggen) is als consulent-AVG betrokken.  
Daarnaast zijn een gedragskundige en een dietiste,  
en op indicatie medisch specialisten beschikbaar.  
Deze poli is gestart in september 2015. 

Algemene polikliniek voor mensen met erfelijke en 
aangeboren aandoeningen 
Polikliniek gecoördineerd vanuit interne geneeskunde 
(coördinator dr. Laura de Graaff), voor diverse syndromen 
waarbij interne en/of endocrinologische problematiek 
speelt. Aan deze polikliniek zijn sinds 2016 ook AVG’s 
verbonden: Anja Kattentidt (Zuidwester) en Rogier  
Kersseboom (Zuidwester). 

Multidisciplinaire Turner polikliniek
Sinds 2017 is het multidisciplinaire Turner spreekuur, 
waarin o.a. de internist-endocrinoloog, gynaecoloog en 
fysiotherapeut betrokken zijn uitgebreid met een AVG/
klinisch geneticus: Anja Kattentidt (Zuidwester). Dit omdat 
een (lichte) verstandelijke beperking, leerproblemen en 
een lage sociaal-emotionele ontwikkelingsleeftijd  
regelmatig voorkomen bij Turner syndroom.

Fragiele X poli 
Multidisciplinaire polikliniek in samenwerking met  
psychiatrie: sinds 2016 is er de mogelijkheid tot  
consultatie van het FXS 18+ expertise centrum door  
AVG Agnies van Eeghen, in samenwerking met  
Dr. Michiel Coesmans, psychiater. 

Naast betrokkenheid bij de expertisecentra is er binnen de 
leerstoel Geneeskunde voor verstandelijk Gehandicapten 
tevens sprake van een intensieve samenwerking met de 

Binnen de leerstoel wordt momenteel, in nauwe samen-
werking met de AVG opleiding en het richtlijnenbureau, 
gewerkt aan het werven van subsidies om meer kennis te 
ontwikkelen over syndroomspecifiek psychofarmacabeleid. 
Het doel is de AVG te equiperen met kennis over dit  
specifieke onderwerp.

Binnen de landelijke NFU erkende expertisecentra wordt 
tevens hard gewerkt aan behandelingen voor zeldzame 
syndromen. Wanneer deze beschikbaar zijn is het  
belangrijk dat ook volwassenen toegang kunnen hebben 
tot behandelingen die de kwaliteit van leven aanzienlijk 
kunnen verbeteren.

Expertisecentra met betrokkenheid van een AVG  
binnen het Erasmus MC:

Angelman polikliniek 
Deze polikliniek is onderdeel van ENCORE Expertisecentrum: 
(Expertisecentrum voor Erfelijke en neurocognitieve 
ontwikkelingsstoornissen). ENCORE bundelt vanuit het 
Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis de expertise op  
het gebied van zeldzame aangeboren aandoeningen, 
waarbij een cognitieve ontwikkelingsstoornis optreedt. 
ENCORE biedt specialistische zorg en diagnostiek aan  
deze patiënten. Door het combineren van basaal en  
klinisch onderzoek probeert ENCORE daarnaast meer 
inzicht in de aandoening te verkrijgen, de behandeling  
te verbeteren en uiteindelijk de kwaliteit van leven te 
verbeteren voor de patiënt. 

De Angelman 18+-polikliniek is gestart in 2014 en wordt 
gecoördineerd door 2 AVG’s: Marlies Valstar (ASVZ) en 
Luc Bastiaanse (SDW). Er wordt nauw samengewerkt met 
een logopediste, fysiotherapeut, diëtiste en neuroloog met 
expertise met betrekking tot het Angelman syndroom en er 
zijn korte lijnen met de behandelaars vanuit de polikliniek 
voor kinderen. Binnen de polikliniek worden de volwas-
senen gevolgd om kennis van het Angelman syndroom 
op volwassen leeftijd op te doen. Er is sprake van een 
adviserende functie, waarbij wordt samengewerkt met 
behandelaars in de directe omgeving van de patiënt.

Tubereuze Sclerose Complex
Deze polikliniek is onderdeel van het ENCORE Expertise-
centrum en wordt sinds 2016 gecoördineerd door Agnies 
van Eeghen (tevens werkzaam bij De Hartekamp Groep en 
het AMC), in nauwe samenwerking met Laura de Graaff, 
internist-endocrinoloog met erfelijke en aangeboren aan-
doeningen als aandachtsgebied. Deze samenwerking is on-
ontbeerlijk voor het complexe fenotype wat zowel ernstige 
tumorgroei- als neuropsychiatrische verschijnselen inhoudt. 
Omdat sommige behandelingen alleen door het expertise 
centrum mogen worden uitgevoerd, zoals everolimus voor 
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opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten.  
Het is van belang dat de kennis van zeldzame syndromen 
ook in de opleiding wordt gedeeld, wat toenemend 
mogelijk wordt door betrokkenheid van AVG’s bij deze 
expertisecentra.

Er wordt - naast de positionering van de AVG binnen de 
expertisecentra in het Erasmus MC ook gewerkt aan het 
realiseren van een klinische AVG binnen het Erasmus MC. 
Deze klinische AVG moet ervoor zorgen dat de  
specialistische medische zorg die de AVG vanuit de  

zorginstelling en polikliniek verricht ook in de  
ziekenhuissetting kan worden verleend. Volwassenen met 
een verstandelijke beperking hebben juist wanneer zij  
opgenomen zijn in het ziekenhuis recht op betrokkenheid 
van een medisch specialist met affiniteit en kennis van de 
handicap gerelateerde problematiek en zorg.

Marlies Valstar 
Agnies van Eeghen
Dederieke Festen  
(d.maes-festen@erasmusmc.nl)   

Inleiding
In Nederland leven zo’n 142.000 mensen met een ver-
standelijke beperking (VB).1 De oorzaak van de VB wordt 
bij ongeveer de helft van deze mensen gevonden en 
zeldzame syndromen/ziekten zijn daarbij een belangrijke 
oorzaak.2 ‘Zeldzame syndromen’ zijn ziekten met een 
combinatie van symptomen die voorkomen bij minder 
dan 5 op de 10.000 inwoners.3 Door hun zeldzaamheid 
brengen zij specifieke problemen met zich mee. 

De medische zorg voor kinderen met een VB en zeldzame 
syndromen is vaak goed georganiseerd, bijvoorbeeld bin-
nen landelijke poliklinieken in expertisecentra, waar deze 
kinderen op een systematische wijze worden gevolgd. De 
kennis van het specifieke syndroom is daar gebundeld. 
De zorgverlening voor volwassenen is minder generalis-
tisch en deze zorg is dan ook vaak versnipperd. Gelukkig 
zijn er inmiddels tientallen poliklinieken voor volwassenen 
met een VB, waar de poliklinische zorg kan worden vorm 
gegeven en gecoördineerd. Deze poliklinieken zijn echter 
veelal gericht op mensen met een VB in het algemeen 
en niet op specifieke syndromen. Kennis van het beloop 
van deze syndromen op volwassen leeftijd is beperkt en 
internationaal staat de follow-up van volwassenen met 
zeldzame syndromen nog in de kinderschoenen. Huidige 

leidraden en ‘health watches’ zijn dan ook grotendeels 
gebaseerd op kennis vanuit de kindergeneeskunde en 
expert opinion.

In een poging de syndroomspecifieke medische zorg voor 
volwassenen met zeldzame syndromen beter vorm te 
geven zijn er de laatste jaren in samenwerking met de kin-
derpoliklinieken verschillende syndroomspecifieke 18+-po-
liklinieken opgericht (zie ook hoofdstuk Tertiaire zorg en 
klinisch onderzoek door de AVG binnen het Erasmus MC).

Eén van de hierboven genoemde poliklinieken voor 
volwassenen met een VB en een specifiek syndroom is de 
18+ poli voor mensen met het Angelman Syndroom (AS), 
binnen het ENCORE expertisecentrum in het Erasmus MC. 
Sinds 2014 worden volwassenen met AS binnen deze 
polikliniek vervolgd. Van de volwassenen die op deze po-
likliniek gezien worden wordt ongeveer de helft verwezen 
vanuit de kinderpolikliniek, de overige verwijzingen komen 
vanuit algemene AVG-poliklinieken of instellingen voor 
mensen met een verstandelijke beperking.

Om de zorgbehoefte van volwassenen met het AS in kaart 
te brengen en te inventariseren wat de wensen en ideeën 
van ouders zijn met betrekking tot de 18+ poli, zijn ver-

De zorgbehoefte van volwassenen 
met het Angelman Syndroom
Marjoleine van Bruggen1,3, Luc Bastiaanse2,4, Marlies Valstar1,5

1 Erasmus MC, leerstoel geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten.
2 Erasmus MC, opleiding arts voor verstandelijk gehandicapten.
3 Universiteit van Maastricht. 
4 SDW.
5 ASVZ.
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schillende ouders van volwassenen met het AS bij elkaar 
gebracht in een klankbordgroep. Er werd gevraagd naar 
zorgbehoefte in zijn algemeenheid (op medisch gebied, 
maar ook op andere gebieden, zoals sociaal, woning en 
dagbesteding) en meer specifiek de poliklinische zorg  
voor volwassenen met het AS.

In dit artikel zullen wij beschrijven wat de uitkomsten 
waren van deze klankbordgroep bijeenkomst.

Methode
Onderzoeksopzet
Het betreft hier een kwalitatief onderzoek.

Samenstelling klankbordgroep
De klankbordgroep bestond uit ouders van volwassen pa-
tiënten met het AS. Deelnemers werden verzameld door 
middel van een oproep bij de jaarlijkse contactdag van 
de oudervereniging van het AS en via een oproep in de 
nieuwsbrief van deze oudervereniging. Tevens werd een 
mailing verstuurd aan alle ouders die reeds bekend waren 
bij de 18+-poli voor volwassenen met het AS.

Systematiek klankbordgroep
Tijdens de klankbordgroep werden drie vragen behandeld 
om de hoofdvraag te beantwoorden: ‘Wat is de zorgbe-
hoefte van een volwassen patiënt met het AS?’. 
Een van deze vragen was: ‘Wat is het verschil in zorgbe-
hoefte op de kinder- en volwassen leeftijd en hoe zou de 
volwassenzorg georganiseerd moeten worden?’.
Bij deze vraag werd ook geëxploreerd naar de rol van 
het ENCORE expertisecentrum in de zorg voor volwas-
senen met AS en de inrichting van de 18+ poli. De vragen 
werden ingeleid door de student-onderzoeker (MvB). 
Vervolgens was sprake van een open discussie, waarbij 
indien nodig door de gespreksleider werd gevraagd om 
verduidelijking of werd gevraagd in hoeverre overige deel-
nemers zich in een opmerking herkenden. Bij de discussie 
waren naast de student-onderzoeker ook beide AVG’s van 
de ENCORE 18-poli aanwezig. Eén van de AVG’s functi-
oneerde als gespreksleider (MV). De totale duur van de 
klankbordgroep was 90 minuten.

Analyse methode
De klankbordgroep bijeenkomst is met videocamera’s op-
genomen. Deze opnames zijn daarna woord voor woord 

getranscribeerd en geanalyseerd door één onderzoeker 
(MdB). Zinnen en woorden die niet goed werden waarge-
nomen werden niet gebruikt voor analyse. De transcripten 
werden daarna geanalyseerd door relevante fragmenten 
te coderen met gespecialiseerde software (Atlas.ti). De 
codes werden na toeschrijving vergeleken in voorkomen 
en onderwerp en geschikt onder verschillende hoofdcodes 
en subcodes. 

Resultaten en discussie
Veertien ouders namen deel (zie tabel 1). Dit waren vijf 
ouderparen en vier moeders. In totaal werd gesproken 
over de ervaringen rond negen patiënten met het AS. 
Tijdens de analyse kwamen drie onderwerpen in het 
bijzonder aan bod als het ging om zorgbehoefte van  
volwassenen met het AS. 
Deze werden daarom ook het vaakst gecodeerd. 
Deze onderwerpen waren:
1: Aanspreekpunt, coördinatie en communicatie
2:  Vaardigheden en kunde met betrekking tot de  

verstandelijke beperking
3: Kennis van het Angelman syndroom

Aanspreekpunt, coördinatie en communicatie
Ouders gaven aan onduidelijkheid te ondervinden over 
waar ze terecht kunnen bij medische zorgen betreffende 
hun kind op volwassen leeftijd. Vaak ontbreekt een dui-
delijk aanspreekpunt. Er bleken vaak meerdere aanspreek-
punten te zijn, zoals huisartsen, AVG van de instelling tot 
specialisten en kinderartsen of een totaal gebrek aan een 
aanspreekpunt. 

Daarnaast gaven de ouders aan dat het onderscheid in 
taken soms niet duidelijk is. Op veel zorginstellingen is 
de huisarts er voor de eenvoudige problemen en de AVG 
voor de meer specialistische problemen. Dit levert nog 
weleens verwarring en twijfel op. 

‘En wat je nu ziet is dat men kennelijk die zorg anders 
wil inrichten daar krijg je dus huisartsen voor de normale 
dingen, nou ja wat is bij een Angelman nu normaal?’ 

Bij acute problemen wordt er ook contact gelegd met 
verschillende personen, zoals huisartsen, de eerstehulpaf-
deling van het ziekenhuis, of andere bekende artsen, soms 
met de daarop volgende onduidelijkheden:

Leerstoel

Tabel 1:Samenstelling deelnemers klankbordgroep

Geslacht deelnemers 
(man:vrouw)

5:9

Gemiddelde leeftijd 
deelnemers (range)

63.5 (48-77)

Geslacht volwassene 
met AS (man:vrouw)

5:4

Gemiddelde leeftijd 
volwassenen met AS 
(range)

30.8(20-45)

Woonsituatie 
volwassene met AS 
(thuiswonend

1:8
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geweest, een heel boek meegenomen met een dossier, 
waarschijnlijk heeft iedereen dat wel, dat je met ze gaat 
zitten praten en [cliënt] zit iets te doen daar achter me 
en dat ze zeggen: ‘kunnen jullie dat kind niet even in de 
gaten houden?’ Nou ja zulke dingen die vind ik bij een 
gewone arts daar kom ik die tegen maar bij de AVG niet. 
Die weet wel dat zij bezig gehouden moet worden.’ 

Kennis van het Angelman syndroom
Maar niet alleen vaardigheden en kunde is een terugke-
rend thema. Ouders geven ook aan dat het gebrek aan 
kennis van het AS of een verstandelijke beperking op 
oudere leeftijd leidt tot onzekerheden. Onzekerheid over 
de gezondheid van hun kind omdat ze het gevoel hebben 
dat medisch professionals onvoldoende weten wat de 
gewenste zorg is. Zo zegt een ouder:

‘Dat is het probleem bij mij eigenlijk dat mijn kind bij de 
neuroloog komt en ik weet niet wat ze doen, ze weten 
niet wat ze ermee moeten, ze zijn gewoon nog aan het 
zoeken eigenlijk.’ 

Vragen van ouders die onbeantwoord blijven gaan bijvoor-
beeld over aanpassingen in medicatie of wat de prognose 
is van hun kind. Ouders zouden graag duidelijk hebben 
wat de gewenste follow-up zou moeten zijn. Een ouder 
geeft hierover aan:

‘Ik krijg verschillende antwoorden op mijn vraag van moet 
het nou wel of niet gecontroleerd worden. Van nee kijk 
maar als het goed gaat dan is het goed. (..) En weet je, 
moet het nu wel of moet het nu niet? Als het niet hoeft 
dan hoeft het van mij echt niet.’ 

‘Ik weet wel dat [cliënt] op een gegeven moment een 
ontzettende aanval had. Hij heeft nog een nacht gelo-
geerd in het ziekenhuis en toen was het weer over op de 
andere dag. Maar ze wisten gewoon niet wat ze ermee 
aan moesten.’

Ouders gaven aan grote behoefte te hebben aan een 
vast aanspreekpunt die de zorg rondom hun kind kan 
coördineren en waar ze terecht kunnen bij vragen. Tevens 
werd veelvuldig aangegeven dat communicatie rondom 
de persoon met Angelman tekort schiet. Zeker indien 
sprake is van ziekenhuisbezoeken, is de overdracht tussen 
betrokkenen vaak onvolledig. Daarnaast benadrukken zij 
het belang van onderlinge communicatie tussen medisch 
specialisten.

Vaardigheden en kunde met betrekking tot een 
verstandelijke beperking 
Ouders gaven tijdens de klankbordgroep veelvuldig aan 
expertise te missen met betrekking tot een VB in hun 
contacten met medisch professionals. Dit zorgt voor onge-
makkelijkheden bij de patiënt en onbegrip bij de ouders. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende citaten:

‘Nou ik weet nog toen bij [cliënt] een pols gezet moest 
worden: dat ging door merg en been. Dat ging zo slecht 
daar. Ze anticipeerden helemaal niet dat ze verstandelijk 
gehandicapt was; gingen eraan rukken en oh het was 
verschrikkelijk.’ 

‘En ook de dingen die je dan gewoon tegenkomt vind ik 
als je een arts hebt die niet gewend is met een verstan-
delijke beperking om te gaan. Ik ben weleens bij een arts 

Leerstoel

Team van het Angelman Expertisecentrum, met onder andere onderzoekers van het laboratorium, kinderarts, diëtiste, logopediste, fysiotherapeut, psychiater, 
neuroloog en AVG’s.
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wordt de toegang voor vragen laagdrempeliger en kan 
gericht zorg worden verleend.

Daarnaast gaven zij aan weinig behoefte te hebben aan 
een grote hoeveelheid medisch specialisten tijdens een 
bezoek aan het expertisecentrum. Echter bij vragen zou-
den ze graag de noodzakelijke specialisten met expertise 
inschakelen. Daarbij gaven ze verschillende specialisten 
aan, die op volwassen leeftijd nodig zijn, onder andere 
een neuroloog, fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopeed, 
logopedist, diëtist en revalidatietherapeut. De beschik-
baarheid van deze specialisten wordt als belangrijk ervaren 
als aanvulling op de aanwezige zorg.

‘Ja maar als ik voor mezelf zou kijken, die hele weg naar 
die medische toestand met die epilepsie enzo, alles is 
eigenlijk al rond zeg maar, waar je met je kind niets aan 
hebt, maar ik zou het wel heel fijn vinden, stel dat er in 
één keer iets is, dat ik niet ieder jaar hoef terug te komen, 
maar dat ik wel een soort van lidmaatschap hebt, dus je 
mag komen, want je hebt nu een vraag.’

‘We hebben denk ik heel erg behoefte aan dat één loket, 
want we zijn altijd zo aan het sjorren en in mijn ideaal-
plaatje zouden jullie dus een aantal mensen om je heen 
verzamelen die specifieke kennis hebben om ze daar 
eventueel naar door kunnen verwijzen’

Tot slot gaven ouders aan dat het belangrijk is voor de 
patiënt om individuele zorg te krijgen, omdat alleen met 
negen patiënten met het AS al blijkt hoe verschillend deze 
personen zijn en dus ook de zorgbehoefte. 

Conclusie
Samenvattend geven ouders aan dat zij in de zorg voor 
volwassenen met AS behoefte hebben aan een vast 
aanspreekpunt, kennis en vaardigheden met betrekking 
tot de omgang met een persoon met een VB en kennis 
omtrent de gewenste follow-up en het beloop van het AS 
op volwassen leeftijd.

Een aanspreekpunt voor de zorg en de coördinatie van 
zorg met ervaring met mensen met een verstandelijke be-
perking is een zorgbehoefte die duidelijk niet syndroom-
specifiek is, maar generiek voor ouders van mensen met 
een VB. Het is dan ook het meest voor de hand liggend 
om dit in de directe omgeving van de betreffende patiënt 
vorm te geven, wat ook de voorkeur heeft voor ouders.  

Ouders geven daarnaast aan dat het belangrijk is dat er 
een 18+-polikliniek bestaat voor mensen met AS, daar 
deze volgens ouders een coördinerende rol moet spelen in 
het verzamelen en het verdelen van kennis en een rol zou 
moeten spelen bij het vervullen van overkoepelende zorg. 

Inrichten van de zorg voor volwassenen en de rol 
van een expertisecentrum
Ouders benadrukten het belang van een vast aanspreek-
punt voor de medische zorg en de coördinatie van deze 
zorg. Dit aanspreekpunt hebben zij bij voorkeur in de di-
recte omgeving. Het is van belang dit aanspreekpunt ken-
nis en vaardigheden heeft met betrekking tot de omgang 
met mensen met een verstandelijke beperking.

Daarnaast gaven ouders aan dat er behoefte is aan ken-
nis van het Angelman syndroom. Ouders gaven aan dat 
de 18+-polikliniek wat hen betreft een grote rol heeft in 
het verzamelen van kennis omtrent het AS op volwassen 
leeftijd en zijn bereid daaraan mee te werken. Zij gaven 
daarbij ook aan dat het belangrijk is dat deze kennis 
gebundeld wordt en ook gedeeld wordt met hen en ook 
overige betrokkenen in de zorg voor hun kind. Zo zegt 
een ouder:

‘Maar het zou ook denk ik heel fijn zijn als bijvoorbeeld 
onze zorgaanbieders of onze begeleiders op de woning 
en de dagbesteding ook vragen aan jullie zouden kunnen 
stellen. Ik probeer altijd me voor te stellen van nou nu 
zijn we als ouders nog een soort spin in het web, maar 
eigenlijk moeten we die verantwoordelijkheid ook kunnen 
delen met de mensen die ook voor onze kinderen zorgen.’

Ouders gaven ook praktische tips in het kader van  
kennisoverdracht: zo zou er bijvoorbeeld informatie  
materiaal gemaakt kunnen worden voor artsen en zieken-
huispersoneel, wat meegenomen kan worden wanneer de 
Angelman-patiënt een bezoek brengt aan het ziekenhuis. 
Hierin kan zowel gedragsinformatie als medische  
informatie beschreven worden. 

Ouders gaven daarbij aan dat het reizen naar een  
expertisecentrum vaak een grote belasting is, maar ze  
gaven ook aan dat het in sommige situaties een meer-
waarde kan hebben een expertisecentrum te bezoeken. 
Daarnaast gaven ze aan bereid te zijn om mee te werken 
aan het verzamelen van kennis van het AS.

Toen de gespreksleider vroeg of de deelnemers, net als bij 
de kinderpoli, één keer per jaar langs wilden komen met 
hun kind was het antwoord overwegend negatief.  
De meeste problemen hebben zich in de afgelopen jaren 
wel gestabiliseerd en één keer per jaar werd daarom door 
de meesten als een te grote belasting gezien.

Wel zouden ouders graag toegang hebben tot syndroom 
specifieke kennis bij vragen. Zo stelden zij bijvoorbeeld 
voor om in ieder geval éénmalig langs te komen, zodat de 
patiënt bekend zou zijn bij het expertisecentrum. Bij vra-
gen kan dan het dossier ingezien worden. Op die manier 
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en dus opgenomen in analyse. De onderzoeker heeft zich 
hiervan nog niet kunnen verzekeren en hoewel er al veel 
informatie is verzameld zijn er toch enkele onderwerpen 
niet aan bod gekomen die wel waren verwacht. Een extra 
focusgroep zou moeten aantonen of dit zorgen zijn die 
daadwerkelijk bij ouders spelen. 

Referenties 
¹ https://www.volksgezondheidenzorg.info
2  Karnebeek van CD, Jansweijer MC, Leenders AG, Offringa M, Hennekam RC.
  Diagnostic investigations in indiciduals with mental retardation: a 

systematic literature review of their usefulness. Eur J Hum Genet. 2005 
Jan;13 (1);6-25

3 Raad van de Europese Unie, 2009

Marjoleine van Bruggen
Luc Bastiaanse
Marlies Valstar   

Hierbij geven ouders aan graag in elk geval eenmalig te 
komen of laagfrequent voor follow-up, zodat indien er 
vragen zijn laagdrempelig gebruik kan worden gemaakt 
van de gebundelde syndroom specifieke kennis. 

Tekortkomingen
Deze klankbordgroep heeft eenmalig plaats gevonden en 
aanvankelijke transcriptie en codering heeft plaats gevon-
den door een onderzoeker, waar het eigenlijk de voorkeur 
heeft om dit ook door een 2de onderzoeker te laten doen.

Daarbij was het niet volledig mogelijk om in kaart te 
brengen wie het eens was met een opmerking die werd 
gemaakt en wie niet, omdat dit niet altijd bleek uit de 
opnames. Dit zou bijvoorbeeld met vragenlijsten beter ver-
helderd kunnen worden. Tot slot is er verzadiging nodig: 
dit betekent dat de onderzoeker zich ervan moet verzekeren 
dat alle antwoorden op de vragen een keer gehoord zijn 

Een vast onderdeel van de opleiding tot arts voor 
verstandelijk gehandicapten (AVG) is het opzetten en 
uitvoeren van een leeronderzoek. De artsen in opleiding 
tot specialist (AIOS) doen hierbij praktijkervaring op in het 
organiseren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek 
bij mensen met een verstandelijke beperking (VB).  
Tijdens het leeronderzoek wordt gestreefd naar het door-
lopen van een gehele onderzoekscyclus waarbij de AIOS 

wetenschappelijke vaardigheden verwerft als het kritisch 
lezen van wetenschappelijke artikelen, formuleren van een 
goede onderzoeksvraagstelling, nadenken over een passend 
onderzoeksdesign, verhelderen van onderzoeksmethoden, 
draagvlak creëren voor onderzoek binnen een zorgorgani-
satie, verzamelen van gegevens, analyseren met statistische 
methoden, en het rapporteren van onderzoeksgegevens 
door het schrijven van een wetenschappelijk artikel. 

Leeronderzoek binnen de AVG-opleiding: 
het combineren van wetenschaps-
onderwijs met het verkrijgen van 
wetenschappelijk bewijs
Dr. S. Mergler,1,2,3 H. Veeren,1,4 & Dr. A. Oppewal,1,2

1 AVG-opleiding, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam.
2  Afdeling Huisartsgeneeskunde, Leerstoel Geneeskunde voor verstandelijke Gehandicapten, Erasmus MC, Universitair 

Medisch Centrum Rotterdam.
3 ASVZ, Sliedrecht.
4 Middin, Rijswijk.
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elkaar opvolgende AIOS opleiden. Door ook longitudinaal 
gegevens te verzamelen kunnen er naast de gebruikelijke 
prevalentie en associatie onderzoeksvragen ook meer 
causale verbanden onderzocht worden. 

Thema: Gedragsproblemen en Psychiatrie bij Mensen 
met een Verstandelijke Beperking
Als hoofdthema voor de leeronderzoeken is gekozen voor 
het onderwerp ‘Gedragsproblemen en Psychiatrie bij Mensen 
met een Verstandelijke Beperking’. Dit brede thema biedt 
mogelijkheden voor een diversiteit aan onderzoeksvragen. 

Er is tot op heden beperkt onderzoek gedaan naar dit 
onderwerp ondanks de grote impact op de kwaliteit van 
leven van mensen met een VB. Daarnaast treedt er vaak 
handelingsverlegenheid op bij problemen in de  
dagelijkse praktijk.

Aangezien er binnen Nederland meerdere onderzoeks-
groepen bezig zijn met het thema geestelijke gezondheid 
bij mensen met VB zijn deze bij de opzet van de nieuwe 
vorm van het leeronderzoek als samenwerkingspartners 
betrokken: o.a. Gerda de Kuijper (Universitair Medisch 
Centrum Groningen, Centrum Verstandelijke Beperking  
en Psychiatrie GGZ Drente), Francis Tan, Francesca 
Snoeijen-Schouwenaar en Jans van Ool (Kempenhaeghe), 

Het leeronderzoek in de AVG opleiding heeft sinds de 
start van de AVG-opleiding (in 2000) een diversiteit aan 
praktijkonderzoek opgeleverd.1 In groepjes van 3-4  
zetten AIOS hun eigen leeronderzoek op en voerden dit 
uit binnen het driejarige tijdsbestek van de opleiding. De 
onderzoeken bestonden daardoor vaak uit een relatief 
kleine groep deelnemers waardoor het soms lastig werd 
om alle onderzoeksvragen goed te kunnen beantwoorden. 
Ook door een toegenomen complexiteit van medisch 
ethische toetsingsprocedures en de individualisering van 
de opleidingstrajecten stond het binnen de opleidingsduur 
afronden van het leeronderzoek onder druk.  

Bovenstaande heeft ertoe geleid dat we in 2015 de opzet 
van het leeronderzoek hebben aangepast. We hebben 
gekozen voor één hoofdthema waarbij alle AIOS een-
zelfde vaste set gegevens verzamelen, en waarbinnen in 
groepjes een eigen onderzoeksvraag wordt bedacht en 
geanalyseerd. Deze nieuwe opzet maakt het mogelijk 
om grotere hoeveelheden data te verzamelen over dit 
onderwerp (namelijk door meerdere AIOS in meerdere 
opleidingsinstellingen). Er ontstaat op deze manier een 
grote database met anonieme gegevens die door de AIOS 
gebruikt kan worden voor het beantwoorden van hun 
onderzoeksvraag. Tevens kan in deze vorm longitudinaal 
data verzameld worden binnen opleidingsinstellingen die 

Leerstoel

Tabel 1. Kenmerken van de onderzoeksgroep

Gem = gemiddelde; sd = standaarddeviatie; N = aantal deelnemers.

51.1 ± 17.1

(gem ± sd) N (%)Kenmerken onderzoeksgroep
N = 305
11 zorgorganisaties 

114 (37.4)
191 (62.6)

1 (0.3)
53 (17.4)
87 (28.5)
107 (35.1)
55 (18.0)

2 (0.7)

211 (69.2)
93 (30.5)

1 (0.3)
290 (95.1)

185 (60.7)
196 (64.3)
97 (31.8)
86 (21.3)
136 (44.6)
148 (48.5)
102 (33.4)

Leeftijd
Geslacht
Vrouw
Man
Mate VB
Zwakbegaafd
Licht
Matig
Ernstig
Zeer ernstig
Onbekend
Woonsituatie
Centrale locatie
In de wijk
Overig
Dagbesteding / werk
Gedragsproblemen volgens:
Gedragsdeskundige
Begeleider
Epilepsie
Autisme
Antipsychotica gebruik
Afbouwpoging
Succesvol
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Heidi Hermans en Dederieke Festen (GVG Erasmus MC). 
Verder zijn binnen het Erasmus MC o.a. de functionaris 
gegevensbescherming en een datamanager nauw  
betrokken bij opzet van het onderzoeksproject.

De Engelse titel voor het leeronderzoek is ‘Challenging 
Behaviour in adults with Intellectual Disabilities  
(ChallBe-ID) study’.

Gegevens verzameling
Binnen het leeronderzoek wordt een breed scala aan vari-
abelen verzameld. Naast patiënt karakteristieken als leef-
tijd, geslacht, ernst van de VB, zorgbehoefte, mobiliteit, 
type woonvoorziening en soort dagbesteding, worden 
ook variabelen vastgelegd ten aanzien van geestelijke en 
lichamelijke gezondheid. Het vastleggen van de gegevens 
gebeurt d.m.v. dossieronderzoek, vragen aan begeleiders, 
vragen aan professionals, en door een beperkte aantal 
metingen bij de cliënt zelf (lengte, gewicht, middelomtrek, 
bloeddruk, pols, en enkel-arm index). 

Een belangrijke parameter om de ernst van gedragspro-
blemen vast te leggen, is de AGS (Afwijkend Gedrag 
Schaal). De vragenlijst wordt voorgelegd aan de persoon-
lijk begeleider van de cliënt. Voor het vastleggen van life 
events wordt de Checklist Life Events, ontwikkeld door 
Hermans en Evenhuis (2008) door de persoonlijk  
begeleider ingevuld. 

Elke AIOS verzamelt binnen zijn/haar instelling deze 
gegevens bij ongeveer 25 cliënten. Deze cliënten worden 
random geselecteerd. Voor deelname moeten de cliënten 
18 jaar of ouder zijn, en zorg krijgen van een AVG.

Het onderzoekproject is in 2015 goedgekeurd door de 
METC van Erasmus MC. In het eerste jaar van het leeron-
derzoek zijn er gegevens verzameld van 305 cliënten (zie 
tabel 1 voor de kenmerken van deze groep). Het tweede 
jaar heeft de dataverzameling net afgerond en brengt dit 
aantal tot ongeveer 450 cliënten.   

Geformuleerde vraagstellingen
De volgende vraagstellingen zijn tot dusver geformuleerd 
door AIOS en zijn deels beantwoord of zullen in de  
komende jaren beantwoord worden:
•  Is er een verband tussen gedragsproblemen en de  

inname van cafeïne en antipsychotica gebruik?  
•  Is er een verband tussen het gebruik van psychofarmaca 

en de prevalentie van gedragsproblemen? 
•  Zijn er verschillen in patiënt karakteristieken tussen 

mensen die psychofarmaca gebruiken en mensen die 
geen psychofarmaca gebruiken? 

•  Bestaat er een verband tussen het voorkomen van zin-
tuigstoornissen en het hebben van gedragsproblemen?  

•  Is er een verschil in het aantal psychiatrische diagnoses 
bij mensen met een disharmonisch ontwikkelingsprofiel 
in vergelijking tot mensen met een harmonisch  
ontwikkelingsprofiel?

•  Zijn er verschillen in gedragsproblemen tussen groepen 
mensen met een verschillende etiologische oorzaak 
voor hun VB? 

•  Is er een verband tussen overgewicht en het gebruik 
van psychofarmaca? 

•  Welke patiënt karakteristieken zijn geassocieerd met 
afzondering of fixatie?

•  Is er een verschil in de prevalentie van zelf verwondend 
gedrag bij mensen met een VB die verbaal communiceren 
in vergelijking met mensen die niet verbaal  
communiceren?

De AIOS schrijven een wetenschappelijk artikel over hun 
onderzoek wat ter publicatie wordt aangeboden aan 
wetenschappelijke tijdschriften. De antwoorden op deze 
onderzoeksvragen zullen dus de komende jaren te lezen 
zijn in deze toekomstige publicaties. Recent hebben  
twee AIOS groepjes hun onderzoek op een poster  
gepresenteerd op het EAMHID congres 2017 in  
Luxemburg, waarbij Anneke Nijenhuis, Manon Rotink  
en Shaneeta Heer de posterprijs hebben gewonnen voor 
hun onderzoek over het verband tussen  
gedragsproblemen en cafeïnegebruik. 

Conclusie
In het leeronderzoek project kunnen AIOS in opleiding 
tot AVG praktijkervaring opdoen bij het uitvoeren van 
wetenschappelijk onderzoek bij mensen met een VB en 
hun bijdragen leveren aan het vergroten van kennis ten 
aanzien van dit belangrijke thema binnen de zorg voor 
mensen met een VB (gedragsproblemen en psychiatrie 
met beïnvloedende factoren zoals oorzaak van de VB, 
persoonsfactoren, medische factoren en externe factoren).

Deze innovatieve onderzoeksopzet maakt grootschalig  
onderzoek mogelijk waar de AIOS zowel wetenschap-
pelijke vaardigheden als nieuw ontwikkelde kennis uit kan 
halen en deze direct kan implementeren in het werkveld.

Referenties 
1  H.M. Evenhuis CP. Eight Years of Specialist Training of Dutch Intellectual 

Disability Physicians: Results of Scientific Research Education. Journal of 
Policy and Practice in Intellectual Disabilities. 2009;6(4):276-281.

Sandra Mergler (s.mergler@erasmusmc.nl) 
Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam, 
Postbus 2040, 
3000 CA Rotterdam, Nederland   
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Financiering
Een door ZonMW gesubsidieerd zorgverbeteringsproject 
gedurende 2015-16 onder het Nationaal Programma 
Ouderenzorg met dossiernummer 633100002.

Introductie
Polyfarmacie (het gebruik van vijf of meer geneesmid-
delen) komt veel voor bij mensen met een verstandelijke 
beperking en vaak al vanaf jonge leeftijd. In de loop van 
hun leven komen er steeds meer medicijnen bij, wat  
leidt tot ongewenste effecten en bijwerkingen. 

Zo leidt het langdurig gebruik van psychofarmaca vaak 
tot extrapiramidale symptomen, obesitas, hypertensie en 
glucose dysregulatie.1 Het toepassen van de systematische 
multidisciplinaire medicatiebeoordeling uit de richtlijn 
‘polyfarmacie bij ouderen’ (de STRIP methodiek) zou heel 
nuttig zijn om medicatiegebruik te optimaliseren.2 

Gezien de vervroegde kwetsbaarheid van mensen met een 
verstandelijke beperking, wordt er verondersteld dat de 
leeftijdsgebonden achteruitgang al voor het 50e jaar inzet, 
en zou de STRIP methodiek reeds eerder moeten  
worden toegepast.3 De STRIP methodiek bestaat uit een 
vijf-stappenplan waarbij de patiënt, arts en apotheker  
op basis van een kritische evaluatie van de medische,  
farmaceutische en gebruiksinformatie, samen tot een 
optimale farmacotherapie komen.4 Huisartsen passen  
dit echter nog niet vaak toe bij ouderen met een verstan-
delijke beperking en zeker niet met actieve betrokkenheid 
van de patiënt. Verklaringen hiervoor zijn de kleine pati-
entengroep binnen een praktijk, de tijdsinvestering, het 
ontbreken van vergoedingsafspraken en zich onvoldoende 
bekwaam achten m.b.t. communicatie en specifieke 

problematiek bij de doelgroep en de medicatie die binnen 
deze doelgroep veel wordt gebruikt, zoals antipsychotica 
en anti-epileptica.5 Ook geven huisartsen aan dat de 
samenwerking tussen huisarts en AVG een verbeterpunt 
kan zijn hiervoor. 

De toepasbaarheid van de STRIP methodiek is reeds 
binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking onderzocht. De studies van Scheifes et al. en 
Zaal et al. laten zien dat de STRIP methodiek wel degelijk 
toepasbaar is bij deze doelgroep.6,7 Echter, beide studies 
richten zich op een intramurale setting waarbij de  
apotheker samenwerkt met de psychiater of de AVG,  
terwijl de meeste mensen met een verstandelijke  
beperking gewoon in de wijk wonen en de huisarts hun 
behandelend arts is.

Onderzoeksvraag
Welke randvoorwaarden zijn nodig om de STRIP metho-
diek door de huisarts, in samenwerking met apotheker 
en AVG, bij ouderen met een verstandelijke beperking en 
polyfarmacie toe te passen en wat levert het op?

Methode
Er heeft een proefimplementatie van de STRIP methodiek 
in de regio Zuid-West Nederland plaatsgevonden. Negen 
huisartsen hebben samen met apotheker en AVG, na een 
eendaagse scholing, de STRIP methodiek toegepast bij 28 
patiënten met een verstandelijke beperking en polyfarma-
cie, ouder dan 35 jaar, waarbij de huisarts de behandelend 
arts was. Kwalitatieve gegevens over knelpunten zijn 
verkregen via telefonische interviews met 10 patiënten,  
7 huisartsen, 9 apothekers en 5 AVG’s. 

Teveel polyfarmacie bij ouderen 
met een verstandelijke beperking in 
de wijk:hoe komen we er vanaf? 
Proefimplementatie van de multidisciplinaire medicatiebeoordeling

Fleur Boot 1, Linda Mulder 2, Vincent Voorbrood 3, Heleen Evenhuis 1. 

1  Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, Huisartsgeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam.
2  SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden.
3  PRIMEUR, Academisch Huisartsen Netwerk, Rotterdam.
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Tabel 1.     De gevonden farmacotherapiegerelateerde problemen (FTP) middels de STRIP methode toegepast bij 28 patienten

Gemiddeld 
5

No.
40
39
1
26
26
23
11
8
4
23
23
15
15
8
4
0
4
7
7
2

Totaal: n=144Farmacotherapiegerelateerde problemen (FTP)

Range
1-11

Bij hoeveel pt
21

17

15

14

11

8

6

2
 

Aantal 
Aantal FTP's per pt

FTP type
D(rug Selection) = geneesmiddelkeuze
     Geen indicatie (meer)
     Dubbelmedicatie
T(oxicity) = bijwerking
     Bijwerking
O(ver or underdose) = onjuiste dosering
     Dosering te hoog
     Dosering te laag 
     Doseringsfrequentie/-schema niet optimaal
U(ndertreated) = onderbehandeling
     Aandoening niet behandeld
M(onitoring)
     Monitoring ontbreekt (lab, onderzoek)
C(ompliance) = therapietrouw
     Ondergebruik
     Overgebruik
     Problemen met toedieningsvorm
E(ducation) = voorlichting
     Informatie over aandoening ontbreekt
Overig

Tabel 2. Tijdsinvestering per zorgprofessional per beoordeling.

Gemiddeld 

107
79
39

Tijdsinvestering professionals

Range

20-240
15-120
15-110

Tijdsinvestering per beoordeling (minuten)
Per discipline
     Huisarts
     Apotheker
     AVG

Resultaten
Het merendeel van de 28 patiënten had een licht (46%) 
tot matige (39%) verstandelijke beperking en de leeftijd 
varieerde van 37 tot 84 jaar. Het aantal voorgeschreven 
medicijnen per patiënt was gemiddeld negen, exclusief zo 
nodig medicatie. Er werden gemiddeld voor elke patiënt 5 
farmacotherapiegerelateerde problemen vastgesteld met 
een range van 1-11 problemen, wat resulteerde in totaal 
van 144 aanbevelingen voor interventies. Het meest voor-
komende probleem was het ontbreken van een duidelijke 
indicatie, gevolgd door bijwerkingen, onjuiste dosering, en 
onderbehandeling. Zie tabel 1 voor verdere details. 

De meest gesignaleerde knelpunten voor de zorgprofes-
sionals betroffen de logistiek, de tijdsinvestering en de 
vergoeding. Een overzicht van de tijdsinvestering per 
zorgprofessional wordt weergegeven in tabel 2. Ondanks 
deze knelpunten, was de onverwacht grote opbrengst en 

de eveneens onverwachte positief ervaren inbreng van de 
patiënten zelf voor de deelnemende zorgprofessionals een 
belangrijke uitkomst. Het multidisciplinaire karakter van de 
STRIP methode werd door iedere discipline als essentieel 
bevonden, waarbij de rol van de apotheker zeker niet kan 
ontbreken bij de farmacotherapeutische anamnese en 
analyse, en het multidisciplinair overleg voor het opstellen 
van een behandelplan. De input van de AVG werd met 
name belangrijk ervaren wanneer de patiënt antipsychoti-
ca en/of anti-epileptica gebruikte, en op eigen verzoek van 
de huisarts bij bijvoorbeeld een laag niveau of moeizame 
communicatie met de patiënt. Ook gaf men aan dat er 
door deze samenwerking een (korter) lijntje was ontstaan 
tussen huisarts en AVG, waardoor de huisarts in het 
vervolg de AVG weet te vinden en zo nodig zal betrekken. 
Uit de interviews met de patiënten bleek dat geen van hen 
ooit eerder direct betrokken was geweest bij een medica-
tiereview terwijl dit wel als zeer belangrijk werd ervaren. 
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Conclusie
Deze proefimplementatie laat zien dat het nut van de 
STRIP methodiek erkend wordt door zowel de zorgprofes-
sional als de patiënt. Het aantal gevonden farmacothera-
pie gerelateerde problemen per patiënt is zorgwekkend 
en verdient aandacht. De huisarts voert momenteel bij 
vrijwel geen patiënt met een verstandelijke beperking en 
polyfarmacie een medicatiebeoordeling uit (volgens de 
STRIP methodiek) en huisartsen zijn zich vaak niet bewust 
van het “probleem” zoals aangekaart in deze studie: 
langdurige polyfarmacie zonder follow-up bij mensen 
met een verstandelijke beperking in de wijk. Huisartsen 
hebben behoefte aan scholing en samenwerking met de 
AVG en apotheker om zich voldoende bekwaam te achten 
tot uitvoering van de STRIP methodiek bij mensen met een 
verstandelijke beperking. Deze scholing zou deel uit kun-
nen maken van de opleiding tot huisarts in samenwerking 
met de opleiding tot AVG en met een centrale rol van de 
apotheker. De kennis van de apotheker is hierbij absoluut 
noodzakelijk, het is juist het multidisciplinaire aspect van 
de STRIP methodiek dat zorgt voor een zorgverbetering 
voor mensen met een verstandelijke beperking en poly-
farmacie. Er is dus nog steeds werk aan de winkel voor 
de AVG om het vak en de mogelijkheid tot samenwerken 
met de huisarts en apotheker te promoten. Voor de toe-
komst zou het waardevol zijn om deze studie op grotere 
schaal uit te voeren en op te volgen of de aanbevolen 
interventies leiden tot duurzame aanpassingen.

De volledige data van deze studie zullen elders worden 
gepubliceerd. 

Referenties 
1  de Kuijper G, Mulder H, Evenhuis H, Scholte F, Visser F, Hoekstra PJ.  

Determinants of physical health parameters in individuals with  
intellectual disability who use long-term antipsychotics. Research in 
Developmental Disabilities. 2013;34(9):2799-809.

2  NHG, NVvKG, OMS. Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij  
ouderen: Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG); 2012 [Zie ook: 
https://www.nhg.org/themas/publicaties/multidisciplinaire-richtlijn-
polyfarmacie-bij-ouderen.

3  Schoufour JD, Mitnitski A, Rockwood K, Evenhuis HM, Echteld MA.  
Development of a frailty index for older people with intellectual disabili-
ties: results from the HA-ID study. Res Dev Disabil. 2013;34(5):1541-55.
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Leerstoel / diversen
Sollicitaties aios AVG
De sollicitaties voor het selecteren van de nieuwe aios AVG 
hebben inmiddels plaatsgevonden. 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.

Aiosdag
Ten tijde van schrijven is de ‘aiosdag commissie’ nog hard be-
zig met de voorbereidingen voor de aiosdag op 11 december 
in de Schola Medica in Utrecht. Het thema van deze dag is 
‘Burn out’. Dit op verzoek van vele aios en naar aanleiding 
van de enquête over werkbelasting over aios (waarover 
eerder werd geschreven in vorig nummer).

Internationale congressen 
Afgelopen zomer was een zomer vol congressen. In het 
vorige nummer heeft u een uitgebreid verslag kunnen lezen 
van Marlise Andriesen, secretaris VAAVG, over haar inter-
nationale congresbezoek in Belfast. Ook andere leden van 
de VAAVG zijn naar congressen geweest en hebben posters 
gepresenteerd, onder andere op het SSBP congres in Leiden 
en het EAMHID congres in Luxemburg.

Onze speciale aandacht gaat uit naar Manon Rotink, Sha-
neeta Heer en Anneke Nijenhuis, die met hun poster over 
de associatie tussen cafeïnegebruik en gedragsproblemen bij 
mensen met een verstandelijke beperking de posterprijs heb-
ben gewonnen. Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Aios nieuws van de VAAVG
Vereniging Aspirant Artsen voor 
Verstandelijk Gehandicapten
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Afgestudeerden
Namens de leden van de VAAVG willen we de aios AVG die 
op de afstudeerbijeenkomst van 25 september 2017 officieel 
hun diploma hebben ontvangen van harte feliciteren met het 
succesvol afronden van de opleiding tot AVG. Dit zijn: Sandra 
Goren, Freek van den Bosch, Judith Peters en Carmen Bak-
ker. Heel veel werkplezier in dit fantastische vakgebied!

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

In een artikel in het vorige nummer werden worden gegevens 
gepresenteerd met betrekking tot verschillende categorieën 
van redenen voor het voorschrijven van antipsychotica bij 
mensen met een verstandelijke beperking per zorgaanbieder. 
Tot onze spijt is er een fout geslopen in de percentages die in 
tabel 2 gepresenteerd worden. Bij zorgaanbieder 4 moeten 
de percentages gewijzigd worden in: Psychose DSM: 7,6%, 
(verdenking) kortdurende psychose/psychotische symptomen: 
12,1 % en probleemgedrag: 80,3%. Ook de voorspellende 
factoren wat betreft een positieve beslissing tot afbouw  
van de arts veranderden licht; n.l. de woonsituatie was nu  
niet langer een voorspellende factor en in plaats van  
‘probleemgedrag’ als positieve voorspeller, kwam nu  
‘(verdenking) op psychose/psychotische symptomen’ als  
negatieve voorspeller uit de bus. 

De conclusies bleven recht overeind staan: de prevalentie 
van antipsychotica gebruik in instellingen voor mensen met 
een verstandelijke beperking is niet gedaald, het off-label 
voorschrijven is hoog (79% probleemgedrag, 15% voor 
voorbijgaande psychotische symptomen in afwezigheid van 
chronisch psychotische of affectieve stoornis) en de  
praktijkvariatie is (te) groot.

Via de website van het TAVG kunt u het gecorrigeerde artikel 
met de aangepaste tabel en figuur downloaden.

Gerda de Kuijper, 
mede namens de co-auteur  
Pieter Hoekstra
g.dekuijper@home.nl

Erratum: 
Redenen van artsen om langdurig 
off-label gebruik van antipsychotica 
bij mensen met een verstandelijke 
beperking niet af te bouwen
TAVG nummer 3, september 2017

zorgaanbieder
reden gebruik* %  
psychose DSM
(verdenking) kortdurende psychose/
psychotische symptomen
probleemgedrag
missend
positief besluit tot afbouw; %
Odds [Exp.(B)]& (B.I.)#

1 n=144

0
5,3

92,1
2,6
56,1
1,05 
(0,69-1,59)

4 n=132

7,6
12,1

80,3
0
25
0,29 
(0,19-0,45)

2 n=199

3,5
16,1

78,9
1,5
44,7
0,71 
(0,51-0,98)

5 n=137

8,8
16,1

71,5
3,6
83
10,05 
(5,17-19,54)

3 n=224

5,4
15,7

78,5
0,4
22,3
0,19 
(0,13-0,27)

6 n=171

5,2
18,8

74,7
0,6
87
13,95 
(7,60-25,58)

* significante verschillen tussen de zorgaanbieders
& Univariate regressie per zorgaanbieder
# Betrouwbaarheidsinterval

Tabel 2 
Redenen voor antipsychoticagebruik en positief besluit tot afbouw bij cliënten in woonvoorzieningen per zorgaanbieder 
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Kinderen met (zeer) ernstige, meervoudige 
(verstandelijke en lichamelijke) beperkingen 
((Z)EMB) of kinderen met een progressieve 
neurodegeneratieve stofwisselingsziekte (PNS) 
waardoor ze ernstig meervoudig beperkt  
worden, hebben veelal een verkorte  
levensverwachting en behoeven volgens de 
WHO-definitie al vanaf de diagnose  
palliatieve zorg.

Deze groep kinderen vormt het grootste deel van de naar 
schatting 5000-7000 kinderen die jaarlijks palliatieve zorg 
nodig hebben. Er is in de meeste zorgorganisaties geen 
kinderpalliatief beleid beschreven. Ook in de praktijk is de 
palliatieve zorg aan kinderen met (Z)EMB of PNS en de 
kwaliteit hiervan nu nog (te) afhankelijk van de kennis en 
bevlogenheid van individuele hulpverleners in de EMB- en 
VG-sector. Daarnaast maken professionals uit de reguliere 
zorg nog te weinig gebruik van de specifieke expertise  
van hulpverleners uit deze sector. Dit komt vooral door 
onbekendheid met de expertise van de diverse beroeps-
groepen in de VG- en EMB-sector en onduidelijkheid over 
verwijsmogelijkheden. De expertise van de AVG (Arts  
voor Verstandelijk Gehandicapten) en gedragsdeskundige/-
orthopedagoog/GZ-psycholoog (hierna vermeld als 

gedragsdeskundigen) in de intra- en extramurale zorg is 
bijvoorbeeld veelal onbekend en blijft daardoor onbenut.

Stichting PAL en betrokkenen bij de NVAVG signaleren 
al jaren dat de aandacht voor kinderpalliatieve zorg voor 
deze doelgroep in de praktijk tekort schiet. Vanaf 2016 is 
daarom in een landelijke werkgroep intensief gewerkt aan 
een visie op palliatieve zorg speciaal voor kinderen met (Z)
EMB of PNS. Het ontwikkelen van deze visie is een  
initiatief van Riet Niezen-de Boer (voorzitter commissie 
ethiek, NVAVG), Meggi Schuiling-Otten (directeur,  
Stichting PAL) en Stephanie Vallianatos (adviseur, Stichting 
PAL) en bijzondere samenwerking van diverse andere 
partijen, waaronder de NVAVG.

Meer lezen?
Het volledige document staat op de NVAVG website bij de 
nieuwsberichten en bij de publicaties. 

Oproep aan de AVG
Het bestuur pleit ervoor om als AVG het document breder 
bekend te maken en op lokaal niveau over dit onderwerp 
in gesprek te gaan met de kinderartsen (en eventuele 
andere betrokken artsen). Uw medewerking hierbij wordt 
erg op prijs gesteld.   

Palliatieve zorg  
Samen voor goede zorg aan kinderen 
met (zeer) ernstige meervoudige 
beperkingen en hun gezinnen

O
proep
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Wat vragen we van je:
•  Een creatieve en inspirerende inbreng tijdens onze 

telefonische vergaderingen, gemiddeld drie per jaar op 
een avond. 

•  Je participatie in het organiseren van een studiedag. Dit 
gebeurt per toerbeurt door twee leden van de commissie, 
waarbij de overige leden meedenken waar nodig. 

•  Deelname aan onze fysieke vergadering eens per jaar, 
waarop we tot verdere professionalisering van onze 
werkwijze komen door verdieping op didactische en 
organisatorische aspecten. 

Vind jij het ook belangrijk dat er een goed nascholingsaanbod voor de AVG is Dan zijn wij op zoek 
naar jou! De commissie deskundigheidsbevordering (DKB) is op zoek naar versterking. 

Wat bieden we je:
•  De mogelijkheid om jezelf op didactisch gebied te 

ontwikkelen.
•  De mogelijkheid om invloed te hebben op het  

nascholingsaanbod voor AVG’s. 
•  En last but not least: een gezellige, open en collegiale 

commissie, waarin ieders inbreng op waarde wordt 
geschat.

Gezocht: Iemand met passie voor nascholing

Heb je interesse neem dan contact op met Joyce Voeten (jvoeten@gors.nl) of het secretariaat van de NVAVG 
(Petra Noordhuis, secretariaat@nvavg.nl).   
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De afgelopen acht jaar ben ik bestuurslid geweest 
van de Nederlands Liga tegen Epilepsie. De Liga is de 
vereniging van professionals in de epilepsiezorg in 
Nederland. In het bestuur zitten vooral epileptologen/
neurologen, maar ook anderen, zoals een epilepsiever-
pleegkundige en een neuropsycholoog. De AVG is ook al 
lange tijd vertegenwoordigd en de aanwezigheid hiervan 
wordt zeker op prijs gesteld. Begin volgend jaar zit 
echter mijn tweede termijn erop en moet ik het bestuur 
verlaten. Vandaar dat ik op zoek ben naar een opvolger.

Het gaat om vier vergaderingen per jaar op een  
donderdag van 16.30 tot 18.30 uur in Houten (meestal 
februari, mei, september en november). De voorbereiding 
kost weinig tijd. Het belangrijkste doel van je aanwe-

zigheid is om ervaringen en ontwikkelingen vanuit 
jezelf als AVG, de NVAVG, de instellingen/poli’s uit te 
wisselen met de professionals in de epilepsiezorg. Soms 
gaat het om een onderwerp om te bediscussiëren, soms 
gaat het om kennisgeving vanuit de Liga en het NEF/ 
EVN (de patiëntenverenigingen). Het grootste voordeel 
van de aanwezigheid van een AVG is dat er korte lijnen 
blijven bestaan en dat er rekening gehouden wordt 
met mensen met een VB.

Geïnteresseerden kunnen me mailen via 
leonore@2davinci.com

Met vriendelijke groet,
Leonore Kuijpers   

Oproep: Bestuurslid Liga tegen Epilepsie 

De website heeft sinds enige tijd de mogelijkheid om in te schrijven voor nieuwsupdates. Dat betekent dat u een mail krijgt, 
zodra er nieuws op de website verschenen is. Het is mogelijk om u voor één of meer categorieën in te schrijven. 
Deze nieuwsupdates vervangen de mailing zoals u die eerder kreeg. Om op de hoogte te blijven is het dus wel van belang 
om u in te schrijven via de website. Ook algemeen verenigingsnieuws (studiedagen, ALV’s etc.) wordt op deze manier  
verspreid. Alleen de berichten die alleen voor de leden zijn, zullen bij uitzondering nog via de mail verspreid worden. 

Kortom: neem zo snel mogelijk een abonnement op de nieuwsupdates van de website. 

Aanmelden: 
zie www.nvavg.nl 
rechts onderin.

Abonnement op nieuwsupdates vervangt de voormalige 
nieuwsbrief per e-mail
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