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No conflict, 
no interest?
Alweer een nieuw 
TAVG. Wederom gevuld 
door een gastredactie 
en ditmaal vanuit mijn 
eigen werkplek:  
Kempenhaeghe.  
Inmiddels werk ik er 
al bijna twee jaar met 
veel plezier, waarbij 
ik klinisch werk en 

wetenschappelijk onderzoek kan en mag combineren. 
Belangenverstrengeling? Oké, misschien wel een beetje, 
maar zeker een belangenverstrengeling waar we allemaal 
van profiteren! Toch?

Kempenhaeghe richt zich als expertisecentrum onder  
andere op epilepsie en slaapgeneeskunde. Het Centrum 
voor Epilepsiewoonzorg is in samenwerking met, onder 
andere, het Academisch Centrum voor Epileptologie en 
het Centrum voor Slaapgeneeskunde, een aantal  
onderzoekslijnen gestart (zie het artikel ‘Epilepsie en  
verstandelijke beperking: papegaaien en mythische  
wezens’). Dit heeft een aantal mooie artikelen voor dit 
nummer opgeleverd (‘Neuropsychiatrische comorbiditeit 
bij volwassenen met epilepsie en verstandelijke beperking’, 
‘Lage botdichtheid en fracturen bij kinderen en volwassenen 
met epilepsie en verstandelijke beperking’, ‘Anti-epileptica 
bij mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie’ en 
‘Insomnie bij mensen met een verstandelijke beperking’).
 

Ook kunnen jullie lezen over het onderzoek naar PNEA 
(psychogene niet-epileptische aanvallen) bij mensen met 
een verstandelijke beperking, de ontwikkelingen ten  
aanzien van aanvalsdetectie en de verdiepingsstage  
epilepsie die Kempenhaeghe biedt aan AIOS-AVGs.   
Ook is er een interview met de AVG’s van Kempenhaeghe 
over waarom werken binnen Kempenhaeghe nou zo 
bijzonder en leuk is ;-). 

Daarmee is dit TAVG alweer het vierde en laatste  
nummer van 2018. Het einde van het jaar is ook altijd  
een goed moment om even stil te staan en terug te  
blikken op het afgelopen jaar. We kunnen terugkijken op 
een mooi TAVG-jaar: we zijn twee redactieleden rijker en 
we hebben vier interessante TAVG’s gepubliceerd.  
Dat dit niet alleen de ervaring is van de redactie, blijkt uit 
de vele positieve reacties die we van jullie hebben gehad. 
Die vallen zeker in goede aarde en motiveren ons om 
vooral zo verder te gaan. 

In 2019 zullen er zeker ‘eigen’ TAVG-nummers zijn, maar 
er staat ook al een nieuwe gastredactie te popelen om 
een nummer te vullen. Verder staat de verschijningsvorm 
ook op de planning: moeten we met onze tijd meegaan 
en digitaal worden of blijft een papieren versie toch  
prettiger? Daarbij vinden wij jullie mening zeker van  
belang, dus daar komen we nog op terug.

Maar dat is voor 2019… Voor nu wil ik jullie, mede 
namens de hele redactie, heel veel leesplezier en prettige 
feestdagen wensen! 

Van de redactie 

Redactioneel

Naomi van den Broek
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Nieuwsgierigheid. Daar gingen de presentaties 
over, bij de opening van het academisch jaar in 
Nijmegen.1 Eén van de verhalen was van een 
tweedejaars studente. Over hoe ze uitgleed  
op een natte vloer bij de Action, met haar 
saxofoon op de rug. De saxofoon had schade 
en ze had grote moeite om een schadevergoe-
ding te krijgen. Want de nattigheid lag áchter 
de kassa, niet ervoor. Dat  was haar inspiratie 
om rechten te gaan studeren. 

Waar ik vooral vrolijk van werd, waren de lofzangen op de 
nieuwsgierigheid die dag. Zelf ben ik heel nieuwsgierig. 
Dat is me - in de familiekring - vaak nagedragen als een 
slechte eigenschap. Ik realiseer me nu eens te meer dat 
het mij ook veel gebracht heeft, zeker in mijn werk, op 
zoek naar verklaringen waarom de dingen zijn zoals ze 
zijn, en hoe ze samenhangen.

Eén van de zaken die een mens, op zoek naar verklaringen, 
tegenkomt is evidence; het wetenschappelijke bewijs 
dat het klopt wat hij beweert. Er is veel discussie over 
evidence. Over die evidence-discussie ging de afscheids-
rede van André Knottnerus, tot voor kort hoogleraar 
huisartsgeneeskunde in Maastricht.2 André sprak over de 
evidence-arena, de strijd tussen kennis en emotie. Zoals 
we dat ook terugzien in de huidige discussie over  
vaccinaties bijvoorbeeld. 

Wetenschap en kennisontwikkeling hebben een rol in het 
adviseren ten aanzien van praktijk, beleid en maatschappij. 
Het zijn vakken, het is een ambacht, dat je kunt (en moet) 
leren. Ook als AVG. Dat valt niet mee. In de gezondheids-
zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen komen 
RCT’s (de randomized controlled trials), lang gezien als het 
hoogste niveau van wetenschappelijk bewijs, niet van de 
grond. Geen wonder, gezien de multipele en complexe 
problematiek van de meeste patiënten, de vaak complexe 
context van hun leefomgeving, de extra inspanning die 
nodig is om goedkeuring te krijgen voor dergelijk onder-
zoek en de problemen die er zijn om voldoende mensen in 
zo’n onderzoek te includeren. RCT’s leveren uitkomsten 
die alleen van toepassing zijn op mensen die alleen 
datzelfde probleem hebben, zonder bijkomende gezond-
heidsproblemen en zonder levenslange medicatie.  
Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor andere 
vormen van onderzoek, zoals bijvoorbeeld kwalitatief 
onderzoek, die zeer waardevol zijn. 

Als u dit leest is Esther Bakker, één van mijn Nijmeegse 
collega’s, gepromoveerd op een proefschrift met meren-
deels kwalitatief onderzoek naar nut en noodzaak van 
een proactief gezondheidsonderzoek voor mensen met 
verstandelijke beperkingen. Ze heeft daarvoor zelf een 
instrument ontwikkeld. Een degelijk verhaal, tot stand 
gebracht met alle betrokken partijen: huisartsen, AVG’s, tot 
en met de mensen met verstandelijke beperkingen zelf. Als 
je goed luistert zijn er velen  van deze groep die hierin heel 
goed kunnen meedenken. Een proefschrift met impact voor 
de praktijk, en voor het beleid: wie doet wat in deze sector?

Dan is er, ook in Nijmegen, in januari 2019 de promotie van 
Tessa Frankena, over de zinvolle inbreng van mensen met 
verstandelijke beperkingen in gezondheidsonderzoek. Een 
mooie mix van een beetje kwantitatief en veel kwalitatief 
onderzoek, met een diversiteit aan methodes. En ook hier 
weer uitkomsten die belangrijk zijn voor de praktijk, voor 
het beleid, voor de maatschappij. De huidige generatie 
geneeskundestudenten in Nijmegen maakt al kennis met 
mensen met verstandelijke beperkingen die onderwijs 
geven, die zelf aan geneeskundestudenten vertellen hoe zij 
aangesproken willen worden, wat zij nodig hebben om te 
begrijpen wat de dokter met hen en voor hen doet.

Kortom, wetenschap en kennisontwikkeling zijn  
belangrijk, zeker in het nog jonge AVG-vakgebied. Om  
de zorg beter te maken, en zichtbaar, Voor managers,  

Nieuwsgierigheid
Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk

 
1 https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/2018/september/opening-academisch-jaar-2018-2019/
2 https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/professor-knottnerus-neemt-afscheid-van-de-um
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beleidsmakers, gezondheidswerkers uit andere sectoren. 
Om de achterstand in gezondheid van mensen met ver-
standelijke beperkingen te verkleinen. Wetenschap is geen 
luxe, maar noodzaak.

Ik ben blij dat er, niet alleen in Nijmegen, maar ook op 
andere plaatsen in ons  land, AVG’s en andere weten-
schappers bezig zijn om evidence te zoeken, om met de 
uitkomsten van hun onderzoek de gezondheidszorg voor 
mensen met verstandelijke beperkingen beter te maken, 
het beleid binnen de sector en daarbuiten te voorzien van 
kennis en deugdelijke advies van hoe dat zou kunnen en 
wat daarvoor nodig is. 

Ik wens jullie allen veel nieuwsgierigheid toe, en inspiratie. 
Onderzoek is nooit klaar. Elke uitkomst roept weer nieuwe 
vragen op, en daar moet je weer mee verder. Daarmee 
geef ik het stokje als columnschrijver over aan mijn 
opvolger(s). Zelf ben ik nieuwsgierig geworden naar wat 
het leven mij nog meer te bieden heeft in deze fase. Daar 
ga ik me nu maar eens mee bezig houden.

Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk
Emeritus Hoogleraar Geneeskunde voor mensen met 
verstandelijke beperkingen
Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen
Henny.lantman@radboudumc.nl 

Inleiding
Elke AVG kent wel een puzzel rond de behandeling van 
een cliënt met epilepsie. Logisch, epilepsie komt zo vaak 
voor bij de populatie van mensen met een verstandelijke 
beperking (VB).

Literatuur laat zien dat epilepsie voorkomt bij circa 25% 
van de mensen met een verstandelijke beperking, maar 
dat is niet gelijkmatig verdeeld. De prevalentie neemt toe 
met de mate van verstandelijke beperking – van 18% bij 
milde tot 50% bij een ernstige verstandelijke beperking. 
De prevalentiecurve buigt overigens weer naar beneden  
af op hogere leeftijd.1-3 

Dit geeft een indicatie van de ziektelast van epilepsie bij 
de doelgroep, maar wat wellicht nog bepalender is, is het 
hoge percentage aan therapieresistentie. Waar gemid-
deld genomen 60-70% van de ’reguliere’ patiënten goed 
te behandelen is met medicatie, en meer dan 30% dus 
therapieresistent is, zijn deze percentages bij verstandelijke 
beperking nagenoeg omgedraaid: McGrother vond dat 
68% ondanks medicatie nog aanvallen had.1 Dat geeft 

veel lijdensdruk. Laxer wijst op de ernstige gevolgen van 
therapieresistentie: comorbiditeit (osteoporose, fracturen), 
toegenomen mortaliteit, psychosociale belasting,  
maatschappelijke en neuropsychiatrische gevolgen.4

Men zou denken dat bij zoveel misère er veel onderzoek 
wordt gedaan naar epilepsie bij een verstandelijke beperking.

Dat valt tegen. In de periode 1990-2000 vind je via PubMed 
dat 3,5% van de artikelen over epilepsie ook mensen met 
een VB betreft. Van 2000 tot 2010 was dat 2,7%, om 
in de laatste acht jaar te stijgen naar 4,7%. Met andere 
woorden, de ondervertegenwoordiging van de VB-popu-
latie schommelt onder de 5%, maar het is helder dat er 
sowieso een forse ondervertegenwoordiging is.

Overigens, de studies die er zijn, zijn vaak genetica  
gerelateerd: maar liefst 46% van de studies sinds 2010 
hebben (enige) betrekking op genetica. 

Als er onvoldoende onderzoek gebeurt, dan bestaat het 
risico dat we overgeleverd zijn aan intuïtief denken over 
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epilepsie. Vaak kwam ik als arts op een woongroep, waar 
de begeleider tegen mij zei, “dokter, ik denk dat er aanval 
aan zit te komen, want Fransje is zo onrustig”. Of, “die 
anti-epileptica kunnen we bij Sara echt niet afbouwen, 
daar is de familie heilig van overtuigd en dat heeft dokter 
X in 2003 nog zo gezegd”. Of, “de epilepsie bij onze 
bewoners, die geeft zoveel gedragsproblemen”.

Intuïtief denken, veronderstellingen, halve waarheden, 
geloof en bijgeloof. Begeleiders papegaaien elkaar na,  
ook artsen en orthopedagogen doen daar soms aan mee.  
Het komt in de zorgpraktijk geregeld voor dat de ideeën 
over epilepsie niet evidence-based zijn, maar uit de  
overlevering afkomstig; mythische wezens die  
hardnekkig rondwaren.

Binnen Kempenhaeghe hebben we niet de illusie dat we 
papegaaien en mythische wezens de wereld uit zullen 
bannen, daarvoor is het veld te breed, de onderwerpen te 
complex en de evidence te dun, maar we willen graag een 
steentje bijdragen aan ’the body of knowledge‘ door zelf 
ook onderzoek te doen. 

Visie
De visie van het Centrum voor epilepsie Woonzorg (CEW) 
van Kempenhaeghe is om met optimale zorg en expertise 
bij te dragen aan het welzijn van personen die op  
langdurende zorg aangewezen zijn vanwege hun epilepsie.  
Daarbij richten we ons op mensen die een beperking 
hebben, veelal, maar niet uitsluitend, een verstandelijke 
beperking. 

Typische managementtaal, denkt u wellicht. Maar we 
proberen dit ook in de praktijk waar te maken. En het 
is heel bewust dat we expertise opgenomen hebben in 
de ambities die het CEW heeft. Expertise is bij wijze van 
spreken ons 2e primaire proces. Hoe vertaalt dat zich nu 
naar de praktijk?

Onderzoeksprojecten
We doen onderzoek naar de zaken die we als grootste 
prioriteiten hebben gedefinieerd. De selectie van deze 
topics vond plaats via een iteratief proces waarbij de staf 
van CEW, GZ-psychologen, orthopedagogen en AVG’s, 
verschillende keren input leverde. 

Bij een van de sessies werden ook de ziekenhuis collega’s 
en de hoogleraren van Kempenhaeghe betrokken. De 
geselecteerde topics worden in de volgende hoofdstukken 
van dit TAVG-nummer toegelicht. Dan gaat het over  
epilepsie, verstandelijke beperking en gedrag, over  
genetische invalshoeken, over de relatie met slaap, de 
invloed op comorbiditeit (osteoporose) en over werking en 
bijwerkingen van met name nieuwe anti-epileptica.

Dat wil niet zeggen dat deze onderwerpen exclusief zijn. 
Het is belangrijk om een sfeer te creëren waarin mensen 
zich welkom voelen om ideeën te spuien. Als medewerkers 
nieuwsgierig en enthousiast zijn en met voorstellen komen 
om een nieuwe onderzoekslijn te exploreren, dan is er bij 
de directie minstens een luisterend oor.

Zo gaan we mogelijk expertise verdiepen met betrekking 
tot de invloed van muziek op epilepsie, de beïnvloeding van 
epilepsie door activiteiten (zoals beweging of snoezelen), 
het effect van fenytoine op gingiva en mondhygiëne, 
en zouden we graag kwalitatief onderzoek willen doen, 
bijvoorbeeld naar de invloed van epilepsie op het  
vermogen van mensen met een beperking om eigen  
regie uit te oefenen.

Wetenschappelijke community
Expertise verdiepen is één ding, expertise behouden en 
onderhouden een andere. Als onderzoekers een project 
hebben afgerond of gepromoveerd zijn, is het van belang 
om deze mensen te behouden. Niet alleen in hun klinische 
kwaliteiten in de zorg, maar ook met betrekking tot hun 
onderzoekskwaliteiten. Samen met hen proberen we een 
wetenschappelijke community te creëren, een denktank 
van nieuwsgierige mensen met een onderzoekende geest. 
Dat werkt aanstekelijk; andere stafleden worden  
geprikkeld, terwijl de interesse van professionals van  
buiten de organisatie gewekt wordt.

Collega’s uit deze community kunnen bevraagd worden 
om ondersteuning te bieden bij nieuwe projecten. Zij hebben 
kennis van methodologie en hoe je een onderzoek opzet.

Het prikkelt ook anderen om zich aan te sluiten bij deze 
community, maar die moeten natuurlijk wel hun sporen 
verdienen! 

Een gouden regel die we hanteren is dat elke professional 
naar een internationaal congres mag, mits er een actieve 
bijdrage is. In het algemeen worden deze congressen ge-
houden op locaties die niet onaangenaam zijn. De actieve 
bijdrage kan bestaan uit een poster, een presentatie of 
deelname aan een netwerk of internationale werkgroep. 
Zo wordt het aangename met het nuttige gecombineerd.
De leden van de community steunen ook elkaar. Ze lezen 
elkaars concept-artikelen, reflecteren op elkaars voorstel-
len, en vormen een testpubliek voor het oefenen van 
praatjes, zeker als deze in het Engels gehouden worden.

Samenwerking
Onderzoek doe je niet alleen. CEW kent intern samen-
werking met de andere Kempenhaeghe-centra. Vooral 
met het ziekenhuisdeel van Kempenhaeghe dat bestaat 
uit ACE, het Academisch centrum voor Epileptologie, 
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maar ook met het Centrum voor Slaapgeneeskunde. Bij 
de gedragswetenschappers strekt de samenwerking zich 
ook nog uit tot het Centrum voor Neurologische Leer-
stoornissen en de Berkenschutse, die twee scholen omvat. 
De samenwerking is belangrijk om van elkaar te leren, en 
elkaar aan te vullen.

Buiten Kempenhaeghe is er samenwerking met de vak-
groep AVG en het managementteam van de leerstoel te 
Rotterdam. Dr. Dederieke Festen en dr. Sandra Mergler 
participeren in begeleiding van promovendi, terwijl met 
andere vakgroepleden aan publicaties is gewerkt. Deze 
lijn is heel wezenlijk, ook in onderscheidende zin: daar 
waar ACE vanwege de neurologie georiënteerd is op het 
MUMC (Maastricht Universitair medisch Centrum), ligt 
het voor de hand dat we vanuit onze care achtergrond 
Rotterdam als logische partner beschouwen, vooral voor 
de medische invalshoek. Voor de gedragswetenschappe-
lijke invalshoek zijn we ons nog aan het oriënteren welke 
universitaire partner het meest voor de hand ligt.

Met de Technische Universiteit eindhoven (TU/e) bestaat 
ook samenwerking, deze is veel meer geschoeid op de 
technische leest; dat wil zeggen rondom aanvalsdetectie, 
signal processing of technieken om slaapparameters te 
objectiveren.

Van recentere datum zijn de ideeën om samen te werken 
met andere organisaties in de care. Uiteraard met zuster-
instelling SEIN, die een vergelijkbare populatie heeft, maar 
ook met andere, regionale instellingen. Het samenwerken 
kan leerzaam zijn vanwege je blinde vlekken en om je te 
behoeden voor valkuilen. Tegelijkertijd is het ook nuttig 
om patiëntaantallen in onderzoek te vergroten of  
controlegroepen te rekruteren.

In het netwerk is het ook mogelijk om aan expertise te 
werken als een andere partij leidend is. Zo hebben we ons 
aangesloten bij het consortium “Samen denken, samen 
doen” waarin onder leiding van dr. Gerda de Kuijper 
onderzoek gedaan wordt naar psychofarmaca.

Ook internationaal is samenwerking aan het ontstaan. 
Op het medische vlak zijn er contacten en werken we toe 
naar gezamenlijke publicaties met een groep uit Cornwall 
(Verenigd Koninkrijk), vooral m.b.t. farmacotherapie,  
terwijl voor meer algemene zaken – o.a. organisatie van 
zorg en richtlijnontwikkeling – een prille deelname bestaat 
aan een internationale Task Force van de ILAE (International 
League Against Epilepsy).

Organisatorische voorwaarden
De visie kan nog zo mooi verwoord zijn, ze is waardeloos 
als ze niet naar de realiteit vertaald kan worden. Daartoe 

moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden.
Ten eerste moet de directie onvoorwaardelijk achter de  
visie en de ambities staan. Je zou zelfs mogen zeggen dat 
in een expertisecentrum een directie voorop mag lopen. 
Dat klinkt als een open deur, maar te vaak zien we dat 
men wel zegt dat expertise belangrijk is, maar dat de daad 
niet bij het woord wordt gevoegd. Het helpt enorm als een 
dokter of een gedragswetenschapper in de directie zit. 

Nog belangrijker: “put your money where your mouth is”. 
Als onderzoek niet gefaciliteerd wordt, wordt het een moei-
zaam verhaal. Geld is nodig om promovendi aan te stellen, 
om de AVG vrij te stellen van patiëntenzorg en om onder-
zoeksverpleegkundigen in te zetten om data te vergaren. 

Het is nodig voor kosten van een Medisch Ethische Toet-
singscommissie (METC), het aanschaffen van software, 
laptop en hulpmiddelen voor onderzoek. Buitenlandse 
reizen moeten betaald worden, congreskosten gefinancierd. 
En eigenlijk moeten leden van een begeleidingsteam ook 
betaald worden, wat soms wel lukt, soms niet. Zelfs waar 
dat wel lukt, weten we dat begeleiders vaak eigen vrije tijd 
stoppen in het bestuderen van de analyses en het  
reageren op concept artikelen.

Financiering van onderzoek is een buitengewoon lastig 
iets, omdat je de reguliere WLZ-inkomsten aan directe 
zorg dient te besteden, en niet aan onderzoek. Het vinden 
van extra financiering door subsidies is geen sinecure, er 
zijn altijd meer partijen die afvallen dan partijen die in de 
prijzen vallen. Val je wel in de prijzen dan veroorzaken 
de criteria van de subsidieverstrekker vaak weer extra 
overhead en kosten.

Tot nu toe hebben we vooral geluk gehad dat we zorgver-
nieuwingsmiddelen, incidentele gelden en kleine subsi-
dies hebben kunnen inzetten voor het wetenschappelijk 
onderzoek, maar als basis naar de toekomst toe blijft het 
enigszins wankel.

Toch zouden we collega’s willen aanmoedigen om te 
beginnen met onderzoek, ook als het financiële plaatje 
niet helemaal compleet is. Soms lukt het om daarmee het 
vliegwiel aan het draaien te krijgen en financiering  
te ontsluiten.

Er zijn nog meer randvoorwaarden te noemen, zoals het 
kunnen beschikken over onderzoeksverpleegkundigen, 
een relatie met een METC, een goede database – bij  
voorkeur vanuit een elektronisch patiënten of cliëntendossier  
(EPD of ECD) –, ondersteuning in methodologie en 
statistiek, een goede bibliothecaris, vertrouwdheid met 
Good Clinical Practice en relevante wet- en regelgeving, 
etcetera.
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epilepsie relatief het minst voor (5 - 7%) en bij mensen 
met een zeer ernstige VB (IQ < 20) is de prevalentie van 
epilepsie het hoogst (>60%)3. In vergelijking met de 
reguliere populatie is de epilepsie in de VB-groep vaak 
ernstiger, vaker chronisch van karakter en refractair  
qua behandeling, met een grote impact op de kwaliteit 
van leven4,5. 

Maar we leven niet in een ideale wereld waarin altijd  
voldaan wordt aan al deze randvoorwaarden, en de 
ervaring leert dat enthousiasme van de onderzoeker en 
de volle medewerking van de directie de belangrijkste 
ingrediënten zijn voor het doen van onderzoek.  
De rest volgt dan wel, of er wordt al improviserend een 
oplossing gevonden.

Toekomst
Ook in de toekomst zullen er papegaaien en mythische 
wezens blijven bestaan. Het doen van onderzoek kost 
nu eenmaal tijd, en het zal dus nog even duren voordat 
intuïtie vervangen wordt door evidence. Als dat al hele-
maal lukt, want zoals u waarschijnlijk weet zijn mythi-
sche wezens soms ongrijpbaar of blijken ze uit hun as te 
kunnen herrijzen. Onderzoek moet dan ook geen project 
zijn, maar net zoals het bij scholing gaat om permanente 
educatie, zo zou onderzoek onderdeel moeten zijn van 
(een) permanente research. Als het vliegwiel eenmaal aan 
het draaien is, is het ook van belang om gezamenlijk de 
wetenschapsagenda te formuleren, opdat onderzoek geen 
tijdelijk initiatief is, maar deel uitmaakt van de visie.

In de tussentijd zal de AVG als clinicus practicus nog 
geregeld puzzels tegenkomen in de zorg voor zijn/haar 

patiënten met epilepsie. Echter, stukjes bij beetjes wordt 
de puzzel completer en daarin ligt ook de beloning voor 
de (AVG-)onderzoeker, die bij het afsluiten van een  
onderzoek of een promotietraject trots komt aandragen 
met alweer een stukje van de puzzel!
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Inleiding
Epilepsie is een veelvoorkomende aandoening bij mensen 
met een verstandelijke beperking (VB). De prevalentie van 
epilepsie in de reguliere Europese populatie is ongeveer 
1%1. In de VB-populatie is de gemiddelde prevalentie ca. 
22% en deze neemt toe naarmate de ernst van de VB 
toeneemt2. Bij mensen met een lichte VB (IQ 50 - 70) komt 

Promotieonderzoek naar interactie tussen epilepsie, verstandelijke beperking en neuropsychiatrische klachten. 
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De onderlinge relaties tussen epilepsie en gedrags- en 
stemmingsproblemen bij mensen met een VB wordt in de 
dagelijkse praktijk regelmatig vermoed, maar is vaak moeilijk 
te duiden. Uit de reguliere populatie-studies weten we dat 
ongeveer een derde van de patiënten met epilepsie ook een 
depressie of een angststoornis heeft, en ook is er een sterke 
associatie tussen epilepsie en autisme spectrum stoornissen6. 
Uit de literatuur komen meerdere verklaringen naar voren 
met betrekking tot de relatie tussen epilepsie en neuro-
psychiatrische comorbiditeit, zoals psychologische factoren 
(bijvoorbeeld stigma en ziektelast), neurobiologische (bijvoor-
beeld aanvalsgerelateerd, bijwerkingen van anti-epileptica en 
gedeelde etiologische problematiek)7-9. De prevalentie van  
neuropsychiatrische comorbiditeit bij mensen met een  
VB is zeer variabel, ongeacht het voorkomen van epilepsie, en 
is afhankelijk van de diagnostische instrumenten die  
zijn gebruikt in studies. De punt-prevalentie varieert  
tussen 15.7% (gebaseerd op DSV-IV-TR) en 40.9%  
(klinische diagnoses)10. 

Net als bij de ernst van de epilepsie, loopt ook het voor-
komen van neuropsychiatrische comorbiditeit op met het 
toenemen van de ernst van de verstandelijke beperking. 
Zowel de aanwezigheid van epilepsie, als ook het hebben 
van een verstandelijke beperking lijken dus afzonderlijk een 
risicofactor te zijn voor het ontwikkelen van neuropsychia-
trische comorbiditeit11. Wanneer er sprake is van zowel 
epilepsie als een verstandelijke beperking wordt de onder-
linge relatie vaak nog complexer. Zeker wanneer we alle 
factoren die een rol kunnen spelen in overweging nemen, 
zoals de etiologie, onderliggende epilepsiesyndromen, 
aanvalstypen, aanvalsfrequentie, gebruik van psychofar-
maca en anti-epileptica. Informatie over het samenspel van 
dergelijke factoren wordt beperkt doordat mensen met 
een verstandelijke beperking vaak geëxcludeerd worden in 
studies met betrekking tot epilepsie-variabelen. Daarnaast 
wordt in de huidige literatuur gericht op mensen met een 
verstandelijke beperking de epilepsie vaak alleen beschre-
ven in de vorm van wel/niet aanwezig.

Het helderder krijgen van deze complexe associaties met 
betrekking tot neuropsychiatrische comorbiditeit, epilepsie 
en een verstandelijke beperking, kan belangrijke handvatten 
geven in de verbetering van de kwaliteit van zorg, en 
mogelijk ook in de therapeutische behandeling van deze 
complexe doelgroep. 

Methode
Participanten
Om de samenhang tussen epilepsiefactoren, de VB en 
neuropsychiatrische comorbiditeit te onderzoeken, is de 
TRIANGLE* studie opgezet Deze studie heeft een cross-
sectionele opzet en is uitgevoerd binnen het Centrum voor 
Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe. 

De inclusiecriteria waren: 
1) leeftijd 18+; 
2) diagnose epilepsie volgens de klinische definitie12;
3) diagnose VB13 ofwel huidig niveau van adaptief functi-
oneren corresponderend met een VB, vastgesteld door de 
hoofdbehandelaar (GZ-psycholoog) van de patiënt. 

Instrumenten en procedure
In figuur 1 is een schematische weergave en overzicht van 
de onderzoeksvariabelen gepresenteerd. 

 Figuur 1. Onderzoeksmodel en overzicht van de variabelen.

• Epilepsiekenmerken
De volgende epilepsievariabelen zijn verzameld: type epilep-
sie (focaal, gegeneraliseerd of beide), aantal aanvalstypen, 
aanvalsfrequentie in het afgelopen jaar, gebruik van 
anti-epileptica en overige medicatie. Deze gegevens zijn 
verzameld via het EPD van de patiënten. Aanvallen zijn 
geregistreerd door de woonbegeleiders en zijn dus geba-
seerd op observaties. Het type epilepsie is geclassificeerd 
aan de hand van het meest recente classificatiesysteem 
van de International League Against Epilepsy (ILAE)14.

• Verstandelijke beperking
Met betrekking tot de VB is gekeken naar twee aspecten: 
het niveau van de VB en of er sprake is van een VB domein 
discrepantie. Voor het vaststellen van het niveau van de 
VB zijn de drie domeinen van adaptieve vaardigheden, 
namelijk het conceptuele, het sociale en het praktische 
domein, afzonderlijk in kaart gebracht. Hiervoor is zo 
veel mogelijk gebruik gemaakt van intelligentietests voor 
het conceptuele domein (bijv. de verkorte WAIS-IV); het 
sociale en praktische domein is gemeten met behulp 
van de Vineland-II, subschalen Socialisatie en Dagelijkse 
vaardigheden respectievelijk. De mate van beperking is per 
domein gecategoriseerd als zijnde licht, matig, ernstig of 
zeer ernstig. De totale ernst van de VB is gebaseerd op het 
gemiddelde van de drie domeinen. Een VB domein dis-
crepantie is geclassificeerd indien er binnen een persoon 
sprake was van een substantieel verschil tussen minimaal 
twee domeinen, bijv. als de praktische adaptieve vaar-

 
* TRIANGLE is de afkorting voor The Relationship between Intellectual disability And Neuropsychiatric comorbidities in a Group of Longterm patients with Epilepsy

epilepsie Neuropsychitrische
comorbiditeit

VB

• Type epilepsie
• Aanvalstypen
• Aanvalsfrequentie
• Depuutleeftijd
•  Anti-epileptica

• Gedragsproblemen
• Angst
• Depressieve klachten
• Kwaliteit van leven

•  Niveau VB: conceptueel,  
sociaal en prectisch domein

• VB domain discrepantie 
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digheden beduidend beter zijn ontwikkeld dan de sociale 
adaptieve vaardigheden (voor meer informatie over deze 
methode, zie Van Ool et al.15). 

• Angst, depressieve kenmerken en gedragsproblemen
Angst en depressieve kenmerken zijn gemeten met de 
Angst, Depressie En Stemmingsschaal (ADESS)16. Aan de 
hand van een 4-puntsschaal worden angst- en stemmings-
kenmerken over de afgelopen zes maanden beoordeeld 
op ernst en voorkomen. Een hogere score wijst op meer 
angst of depressieve kenmerken. Daarnaast zijn drie typen 
gedragsproblemen gemeten door middel van de Behavior 
Problem Inventory (BPI)17: zelfverwondend gedrag, stereo-
tiep gedrag en agressief/destructief gedrag.  De frequentie 
van deze gedragsproblemen zijn vergeleken met gegevens 
met een internationale steekproef van volwassenen met 
een VB. Indien de score meer dan 1,5 standaarddeviatie 
afweek van het gemiddelde van deze steekproef, is het 
gedrag als klinisch afwijkend beschouwd. De ADESS en BPI 
zijn ingevuld door een (veelal persoonlijk) begeleider die de 
patiënt minimaal zes maanden kent.

Analyses
De samenhang tussen de neuropsychiatrische uitkomst-
maten en epilepsie- en VB-kenmerken zijn onderzocht met 
behulp van multivariate regressieanalyses. Voor angst en 
depressieve kenmerken zijn lineaire regressieanalyses  
uitgevoerd en voor de gedragsvariabelen zijn logistische  
regressieanalyses uitgevoerd. In de analyses is gecontro-
leerd voor leeftijd, geslacht en psychofarmacagebruik.  
Om de afzonderlijke effecten van de epilepsie- en  
VB-variabelen te toetsen, zijn alle predictoren  
meegenomen in iedere analyse. 

Resultaten en conclusie
Van de 240 patiënten die in aanmerking kwamen voor het 
onderzoek, hebben er 189 deelgenomen. Participanten 
waren significant jonger en onder hen kwam psycho-
farmacagebruik significant vaker voor.  De onderzochte po-
pulatie bestond voor 58,7% uit mannen en de gemiddelde 
leeftijd was 47,9 jaar.  Voor een overzicht van klinische 
kenmerken, zie tabel 1.

Zelfverwondend gedrag komt voor in 35% van de volwas-
senen, stereotiep gedrag in 60% en agressief/destructief 
gedrag in 63%. Deze gedragingen overschreden klinische 
normen in 7%, 18% en 12%, respectievelijk. Verder heeft 
22% een verhoogde score op depressieve kenmerken en 
13% een verhoogde score op angst. De samenhang tussen 
epilepsie- en VB-kenmerken en deze neuropsychiatrische 
comorbiditeiten blijken te verschillen per uitkomstmaat en 
er zijn zowel positieve als negatieve relaties gevonden (zie 
figuur 2 voor een overzicht). 

Kenmerken 
Niveau verstandelijke beperking
   Licht
   Matig
   Ernstig
   Zeer ernstig
VB domein discrepantie
Debuutleeftijd epilepsie (in jaren)
   < 1 jaar
   1 – 12 jaar
   12 – 18 jaar
   18+ jaar
Epilepsie typea
   Gegeneraliseerd
   Focaal (Gelokaliseerd)
   Beide types 
   Onbekend
Aantal aanvalstypes (semiologie)
Aanvalsfrequentie
   Aanvalsvrij
   Jaarlijks
   Maandelijks
   Wekelijks
   Dagelijks
Dagelijks gebruik anti-epileptica 

Dagelijks gebruik psychofarmaca

Waarden

20,1%
30,7%
29,1%
20,1%
32,8%

32,8%
54,0%
10,1%.
3,2%

10.6%
41.3%
44.4%
3.7%
Gem = 2,8, SD = 1,9 

12,7%
12,2%
19,6%
43,9%
11,6%
Gem = 3,1, SD = 1,1,  
range 0 – 6 
41,8%

Tabel 1: Kenmerken van de deelnemers

Depressieve
kenmerken

Angst

Agressief
gedrag

Stereotiep
gedrag

Zelfverwondend
gedrag

Epilepsie Verstandelijke beperking

Aanvals
frequentie

Focale 
epilepsie

Dosering stemmings-
stabileserende AE

Aantal
aanvalstypen

Aantal AE

VB domein
discrepantie

Ernstige VB

Figuur 2. Overzicht van significante relaties. Groene pijlen wijzen 
op een positieve samenhang (bijv. patiënten met focale epilepsie 
hadden significant meer angstkenmerken), rode pijlen wijzen op 
een negatieve samenhang (bijv. een hogere aanvalsfrequentie 
hangt samen met minder angstkenmerken). 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001.
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De invloed van epilepsie blijkt beperkt te zijn in vergelijking 
met de invloed van de VB. Het hebben van klinisch afwijkend 
zelfverwondend of stereotiep gedrag blijkt minder vaak 
voor te komen bij mensen die dagelijks meerdere typen 
anti-epileptica gebruiken; stereotiep gedrag komt daar-
entegen vaker voor bij degenen met meer verschillende 
aanvalstypen en mensen met een ernstiger niveau van VB. 
Agressie blijkt niet samen te hangen met epilepsiekenmerken, 
maar komt wel vaker voor in geval van een ernstiger 
niveau van VB en een VB domein discrepantie. 

Met betrekking tot depressieve kenmerken en angst valt 
op dat alleen angst gerelateerd lijkt te zijn aan epilepsie-
kenmerken, terwijl beide samenhangen met ID-kenmerken. 
Er worden meer angstklachten gevonden wanneer sprake 
is van een focale epilepsie en een VB domein discrepantie, 
maar juist minder bij mensen met een hogere aanvals-
frequentie en bij een hogere dagelijkse dosis stemmings-
stabiliserende anti-epileptica. Hoewel er geen samenhang 
is gevonden tussen depressieve kenmerken en epilep-
siekenmerken, komen er meer depressieve kenmerken 
voor in geval van een ernstiger niveau van VB en een VB 
domein discrepantie. Kwaliteit van leven wordt ervaren als 
lager wanneer iemand meerdere aanvalstypen heeft en bij 
degenen met een VB domein discrepantie. 

Ondanks dat de representativiteit van dit onderzoek 
beperkt is tot volwassenen met veelal ernstige epilepsie 
die in een residentiële woonvorm wonen, benadrukken 
de studies de relevantie van zowel gedragsproblemen als 
affectieve klachten als aandachtspunten in deze doelgroep. 
De bevindingen kunnen professionals en andere betrokkenen 
helpen in het anticiperen op dergelijke comorbiditeit, wat 
ten goede kan komen aan de kwaliteit van zorg.

De resultaten beschreven in dit artikel zijn gebaseerd op 
enkele deelstudies uit TRIANGLE. Naast de bovengenoemde 
resultaten zullen er nog meer studies volgen vanuit een 
meer medische invalshoek, onder andere op gebied van 
etiologie en psychiatrie. Ook vragen de huidige resultaten 
om een longitudinaal vervolg, zowel om de effecten op 
korte (bijvoorbeeld pre- of postictale gedragsveranderin-
gen) als ook langere termijn (de impact van chronische 
epilepsie) nader te onderzoeken. Dit zal in de toekomst 
ook door Kempenhaeghe gecoördineerd worden.

De samenhang tussen epilepsie, VB en neuropsychiatrie is 
en blijft complex en er dienen vele individuele factoren in 
acht te worden genomen. Een multidisciplinaire aanpak 
wordt daarom sterk aanbevolen.

De onderzoeksgroep TRIANGLE bestaat naast de auteurs uit: 
prof. dr. A.P Aldenkamp, dr. H.J. Schelhaas, dr. J.G.M. 
Hendriksen en drs. I.Y. Tan.
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Inleiding
Epilepsie is een veel voorkomende aandoening bij mensen 
met een verstandelijke beperking (VB): ongeveer 25% 
van de mensen met epilepsie heeft een VB en 20 tot 30% 
van de mensen met een VB heeft epilepsie.1 De medische 
zorg voor deze mensen vraagt om expliciete expertise van 
de AVG. De vragen die bij de diagnostiek en behandeling 
van epilepsie gesteld worden, kunnen immers, op grond 
van beperkingen van de mogelijkheden tot diagnostisch 
onderzoek en behandeling, leiden tot het maken van 
aangepaste keuzes. Een zorgvuldige afweging bij het 
uitwerken van het zorgproces is dan ook vereist.

Te vaak wordt er helaas nog van uitgegaan dat de  
epilepsie bij mensen met een VB therapieresistent is en  
dat verder onderzoek en/ of aanpassing van behandeling 
zinloos is.2 Goede beheersing van aanvallen vraagt immers 
om complexe beoordelingen en onderzoeken, bijvoor-
beeld langdurige EEG-registraties, genetische testen, 
beeldvorming van de hersenen enz. Ook is speciale 
aandacht vereist bij de behandeling. Bijwerkingen zijn niet 
altijd goed in beeld te krijgen en interacties met andere 
geneesmiddelen spelen vaak een nadelige rol.

Daar staat tegenover dat het hebben van aanvallen in 
deze kwetsbare groep een extra last veroorzaakt. Het op-
groeien met aanvallen beïnvloedt niet alleen de cognitieve 
ontwikkeling, maar ook de persoonlijkheidsontwikkeling 
en het vermogen om een functionele interactie met anderen 
aan te gaan. Aanvallen interfereren met veel aspecten van 
het dagelijkse leven en kunnen dan ook van grote invloed 

zijn op het levensgeluk van mensen met een VB.
Slecht gecontroleerde epilepsie kan bovendien een enorme 
last van zorg en bezorgdheid vormen voor familieleden 
en verzorgers. Aanvallen kunnen schrijnend zijn om te 
zien, en kunnen dringend ingrijpen vereisen. De kans op 
plotselinge dood is gemiddeld 16 tot 24 keer hoger dan in 
de algemene bevolking.1

Daartegenover staat dat door een optimale aanvalscontrole  
de kwaliteit en levensduur van mensen met een VB 
aanzienlijk kan toenemen. Een actieve benadering, ook bij 
die mensen waarbij de epilepsie niet direct onder controle 
is, is dan ook wel degelijk zinvol. Een goede epilepsie-
opleiding om de AVG te voorzien van de juiste kennis en 
vaardigheden, is daarbij een absolute noodzaak.

Hoe doen we dat tegenwoordig, opleiden in de 
epilepsie? 

Het vakgebied Epilepsie
Het vakgebied epilepsie houdt zich bezig met de  
diagnostiek en behandeling van kinderen en volwassenen 
met (mogelijk) al dan niet complexe vormen van epilepsie. 
Epilepsie is één van de meest voorkomende chronische, 
neurologische aandoeningen. Epilepsie wordt geka-
rakteriseerd door herhaalde, onvoorspelbare en niet-
uitgelokte epileptische aanvallen, die interfereren met de 
normale hersenactiviteit. Het Nederlands Instituut voor 
Gezondheidszorgonderzoek (NIVEL) schat de incidentie 
van alle vormen van epilepsie in de huisartsenpraktijk op 
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0.7 en de prevalentie op 11.5 per 1000 patiëntjaren.3 
De jaarlijkse totale kosten van epilepsie in Nederland 
zijn €221.000.000.4 Patiënten met ongecontroleerde 
epilepsie zijn sterk afhankelijk van informele zorg (familie 
en vrienden) en formele zorg door beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg (neurologen, AVG’s, verpleegkundig 
specialisten, maatschappelijk werkers, psychologen, etc.). 
Complicaties als gevolg van epilepsie resulteren in 
veelvuldige ziekenhuisopnames. 

De toegenomen kennis op het gebied van genetica, 
beschikbaarheid van uitgebreid metabool onderzoek, 
ontwikkelingen op het gebied van aanvalsobservatie, 
verbetering van MRI-technieken en herkenning van  
immunologische oorzaken van epilepsie, hebben ertoe 
geleid dat veel vaker een etiologische, ofwel oorzakelijke, 
diagnose wordt gesteld. Daardoor kan behandeling 
gerichter worden ingezet. Bij patiënten met chronische 
epilepsie is vaak jaren geleden al een diagnose gesteld. 
Bij hen kan herevaluatie leiden tot aanpassing van de 
diagnose, met eventueel nieuwe behandelopties. Deze 
ontwikkelingen vragen om een toename van gedetail-
leerde kennis van een individuele AVG. 

Behalve vakinhoudelijke ontwikkelingen, bepalen ook 
maatschappelijke ontwikkelingen het werkveld van de 
AVG. De patiënt en/of zijn verzorgers zijn in toenemende 
mate van informatie voorzien: dit vraagt om een andere 
manier van werken. Financiële limieten maken toetsing 
aan financiële kaders noodzakelijk. Ook biedt de profes-
sionalisering van verpleegkundigen mogelijkheden tot 
vergaande samenwerking. Hierdoor kan de kwaliteit en  
de efficiëntie van zorg toenemen. 

Er is echter ook een keerzijde: indien meerdere zorgpro-
fessionals zich gaan bezighouden met één ziektebeeld 
ontstaat het risico van fragmentatie, waardoor het  
moeilijker wordt om de overall-expertise op peil te  
houden. De AVG zal de kwaliteit en doelmatigheid van de 
te leveren zorg helder in beeld moeten brengen, hetgeen 
vraagt om protocollering en vastlegging van kwaliteitseisen. 
Ook samenwerkingsmodellen, waarin delen van zorg 
gedelegeerd zijn, moeten goed worden vastgelegd om 
discussies over keuzes in de zorg met overheid en met 
zorgverzekeraars optimaal te kunnen aangaan. Om dit te 
kunnen dient de AVG ook, of met name op het gebied 
van de epilepsie, over meer dan alleen medisch- 
inhoudelijke competenties te beschikken.

Ontwikkelingen binnen de opleiding 
Sinds 2005 is de beoordeling van een arts in opleiding  
tot medisch specialist (afgekort AIOS) gebaseerd op de 
opvatting dat de arts in zijn beroepsbeoefening  
aspecten van kennis, vaardigheden en gedrag  

geïntegreerd dient toe te passen. Deze opvatting vindt 
zijn vertaling naar beroepsrollen (competenties) die de arts 
standaard vervult. Er zijn zeven competenties vastgesteld, 
te weten: medisch handelen, communicatie,  
samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk 
handelen, organisatie, en professionaliteit. Vanaf 2015 
moet elke AIOS aantoonbaar in genoemde competenties 
worden opgeleid. 
 
De competenties worden concreter als je ze in het licht 
van actuele, maatschappelijk relevante, thema’s bekijkt. 
Het KNMG-project ter modernisering van medische 
vervolgopleidingen (2010) heeft daarom vier thema’s 
geïdentificeerd: patiëntveiligheid, medisch leiderschap, 
doelmatigheid van zorg, en ouderenzorg.

Een tweede ontwikkeling is het streven van de Registra-
tiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de medisch 
specialistische opleidingen te moderniseren door deze 
efficiënter te laten verlopen. Het streven hierbij is de AIOS 
zo lang als nodig en zo kort als verantwoord is, op te 
leiden. Het vormgeven van de individuele opleidingsduur 
is complex. Competenties, beoordelen van groei en van 
niveau van supervisie met kritische beroepsactiviteiten 
staan hierin centraal. Bekwaamheid wordt de belangrijkste 
kwalificatie voor taakuitvoering. Het is dan ook belangrijk 
deze mate van bekwaamheid adequaat te toetsen.
 
Opleidingsactiviteiten in en vanuit Kempenhaeghe 
en het Maastricht UMC+
Kempenhaeghe is een topreferent centrum voor de  
vakgebieden Epilepsie, Slaapgeneeskunde en Neurolo-
gische leer- en ontwikkelingsstoornissen. In 2014 is het 
Epilepsiecentrum van Kempenhaeghe een samenwer-
kingsverband aangegaan met de afdeling Neurologie van 
het Maastricht UMC+. 

Deze samenwerking heeft geleid tot de vorming van het 
Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE). Opleiding 
en onderwijs vormen belangrijke onderdelen van het ACE. 
De strategische alliantie beïnvloedt dan ook de ontwikke-
lingen op het gebied van epilepsie-opleidingen. Vanwege 
de supraregionale positie zijn er relaties met verschillende  
onderwijs- en opleidingsregio’s (OOR’s), er wordt samen-
gewerkt met verschillende academische centra en  
kennisinstituten.

Samen met het Maastricht UMC+ geven neurologen en 
AVG’s van Kempenhaeghe invulling aan de verdiepings-
stage epilepsie voor AVG’s met de intentie om het volledige 
spectrum van de epileptologie aan te bieden. Bij het 
opleiden zijn supervisoren van het ACE, van het Centrum 
voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe en van het 
Maastricht UMC+, betrokken. 



Jaargang 36, N
ovem

ber N
um

m
er 4   162

A
rtikelen

Verandering van leerklimaat, en de wijze waarop met 
leren en ontwikkelen wordt omgegaan, heeft ertoe geleid 
dat de verdiepingsstage veranderd is en professioneler 
van opzet is geworden. Uitgangspunt bij het opleiden zijn 
vier hedendaagse leerprincipes: constructief, contextueel, 
zelfgestuurd en collaboratief leren. Het eerste leerprincipe 
is constructief leren. Bij constructief leren gaat de AIOS 
na wat hij al weet en wordt nieuwe kennis gekoppeld 
aan eerder verworven kennis, waardoor de nieuwe kennis 
sneller en beter onthouden wordt. Het tweede leerprinci-
pe is het contextuele leren. Leren vindt bij voorkeur plaats 
in een professioneel betekenisvolle context. 

Dit bevordert het terugvinden van die informatie. Het 
derde leerprincipe is zelfgestuurd leren. Bij zelfgestuurd 
leren stelt de AIOS vast waar zijn leerbehoeftes liggen. 
Vervolgens bepaalt hij zijn doelen en denkt hij na over wat 
nodig is om die doelen te bereiken. Hierbij selecteert hij de 
juiste leerstrategieën en voert die uit. Tot slot evalueert hij 
zowel het proces als het product van het leren. Het vierde 
leerprincipe is het interactief of samenwerkend leren. Dit 
heeft een positief effect op leren doordat AIOS op elkaars 
kennis voortbouwen waardoor er een gedeeld begrip 
ontstaat. Vooral het samenwerkend leren in kleine 
groepen stimuleert wederzijdse interacties tussen AIOS, 
die aanzetten tot dieper nadenken en beter leren.

De leerprincipes vinden hun vertaling in het volledige 
spectrum van de opleidingsactiviteiten binnen de 
verdiepingsstage Epilepsie in ACE. Belangrijke illustraties 
hiervan zijn het samen met de AIOS op te stellen  
individueel opleidingsplan, de wijze waarop evaluatie 
plaatsvindt, de mogelijkheden die de AIOS geboden 
worden om tot reflectie te komen, en de vorm van de 
leeractiviteiten, zoals hieronder beschreven.5,6,7 

Entrustable Professional Activity (EPA) Epilepsie
De beschreven leerdoelen en competenties die door de 
AIOS in de opleiding moeten worden ontwikkeld, zijn 
in het opleidingsplan verwerkt in een EPA (entrustable 
professional activity). Een EPA is een goed afgrensbare 
activiteit die de AIOS kan verrichten binnen een bepaalde 
context. De Nederlandse vertaling hiervan is een ‘kriti-
sche beroepsactiviteit’. Uitgaan van competentiegericht 
opleiden werkt niet zonder koppeling aan taken. Deze 
koppeling komt tot stand in de EPA. Bekwaamheid wordt 
de belangrijkste kwalificatie voor taakuitvoering. 
De mate van bekwaamheid zal getoetst worden.

Tabel 1 laat zien hoe de EPA epilepsie is uitgewerkt. 
De taakomschrijving wordt ingedeeld in drie competentie 
domeinen, te weten: kennis, vaardigheden en gedrag. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan specifieke 
doelgroepen. Tevens wordt aangegeven hoe informatie 

wordt verzameld om te komen tot een bekwaamheids-
beoordeling van de AIOS met betrekking tot de EPA 
epilepsie. Voor aanvang van de verdiepingsstage wordt 
samen met de AIOS conform hedendaagse leerprincipes 
een Individueel OpleidingsPlan (IOP) opgesteld waarbij de 
EPA wordt aangepast aan de specifieke leerdoelen van 
de individuele AIOS. 

Leermiddelen
De belangrijkste leeractiviteit is het werkplek-leren.  
AIOS zijn als actieve toeschouwers aanwezig bij diverse 
poliklinische spreekuren. Daarnaast wordt hen ook de 
gelegenheid geboden om onder supervisie nieuwe pati-
ënten te zien. De patiënten problematiek wordt uitvoerig 
nabesproken. Deze nabespreking wordt op indicatie  
ook aangevuld met video feedbacksessies. 

De verdiepingsstage epilepsie wordt doorgaans door 
één AIOS vanuit de AVG-opleiding en één tot twee AIOS 
neurologie gevolgd. Het beperkte aantal AIOS vraagt om 
een cursusprogramma op maat. Hiertoe zijn een serie een-
op-een sessies ontwikkeld (epilepsieonderwijs met passie). 
De AIOS bespreekt samen met de opleider welke
kennislacunes hij ervaart en welke aandachtsgebieden 
volgens hem om verdere toelichting vragen. De AIOS 
formuleert uit de praktijk voortvloeiende vragen over dit 
onderwerp.

In overleg met de opleider wordt voor de geformuleerde 
kennislacunes een passend thema en daaraan gekop-
pelde expert geselecteerd uit een bestaand overzicht aan 
‘passie-onderwerpen’ en wordt een onderwijsuur met 
betreffende expert ingepland. Na te hebben deelgenomen 
aan het ‘passie’-onderwijs formuleert de AIOS de meest 
belangrijke leerpunten uit de leersessie. Daarnaast vinden 
op regelmatige basis (multidisciplinaire) casusbesprekingen 
plaats. Ook wordt de AIOS in de gelegenheid gesteld om 
deel te nemen aan regionale, landelijke of internationale 
scholingsactiviteiten en werkgroep vergaderingen. 

Kwaliteitsverbetering van de opleiding
Kwaliteitsverbetering is een organisatiebreed proces. 
Kempenhaeghe kent dan ook een uitgebreid kwaliteits-
programma waarbij continue verbetering van de opleiding 
en van de opleidingsgroep wordt nagestreefd. Er vindt een 
cyclische individuele geanonimiseerde 360 gradenfeed-
back van de leden van de opleidingsgroep plaats.  
De resultaten hiervan worden besproken in het eigen  
professionele team. Daarnaast zijn er landelijke oplei-
dingsaudits samen met collega-instituut SEIN (Stichting 
Epilepsie Instellingen Nederland) en met de geaffilieerde 
opleidingsklinieken. Verder reflecteert de opleidingsgroep 
samen met de AIOS op het eigen functioneren.  
Betrokkenen toetsen dit aan of vergelijken dit met  
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Herkennen en classificeren van aanvallen:
- aanvalsbeschrijvingen en aanvalsbeelden, 
- aanvallen en EEG correlaat,
- aanvallen en gedrag,
- aanvallen en slaapfenomenen (NB denk aan specifieke groepen zoals verstandelijk beperkten).
Anti-epileptica: kennis van richtlijnen
Risicomanagement en wet- & regelgeving
Psychogene niet-epileptische aanvallen: herkennen van determinanten
Neuropsychologische en psychiatrische aspecten: kennis van stemmingsproblemen en cognitieve deterioratie
Klinische neurofysiologie:
- gericht aanvragen van EEG onderzoek
- interpreteren van EEG uitslagen
- herkennen en lokaliseren van epileptische aanvallen in samenhang met ictale EEG-beeld, semiologie en lokalisatie.
Slaapstoornissen:
- Herkennen en classificeren van slaapstoornissen volgens de ICSD-3 criteria:
 o ziektebeelden,
 o doelmatig inzetten en interpreteren van aanvullend onderzoek bij slaapstoornissen
 o kennis van slaap en gedrag.

Anti-epileptica voorschrijven: 
- Polyfarmacie, interacties, comedicatie, bijwerkingen, contra-indicaties.
- Wanneer beginnen, wanneer stoppen:
 o het opstellen van een behandelindicatie bij poliklinische patiënten,
 o bespreken van voor- en nadelen van de behandeling en mogelijke bijwerkingen,
 o opstellen van een behandelschema met op- en afbouw bij patiënten met polyfarmacie.  
Hierbij rekening houdend met mogelijke interacties.
-  Regelmatig rapporteren van behandelingsmutaties en behandeleffect aan huisarts en verwijzer en op  

indicatie – meldingen Lareb.
- Rekening houden met wet- en regelgeving bij anti-epileptica voorschrift.
Risicomanagement uitvoeren: 
- onderkennen en bespreken van risico’s van aanvallen,
- aanvalsdetectie mogelijkheden,
- beschermingsmogelijkheden,
- wet- en regelgeving.
Psychogene niet-epileptische aanvallen:
- uitleg geven, 
- anticiperen op in te zetten behandeling,
- herkennen van alarmsymptomen.
Neuropsychologische en psychiatrische aspecten:
- onderkennen van stemmingsproblemen en cognitieve deterioratie, 
- impact van epilepsie op het functioneren,
- beperkingen tgv de epilepsie en of de behandeling tijdig onderkennen en daarop anticiperen,
-  communiceren met multidisciplinaire behandelteam ttv zwangerschap.
Slaapstoornissen:
- verrichten goede slaapanamnese,
- geven van psycho-educatie over slaap (-stoornissen), 
-  behandelingsplan opstellen voor (specifieke) slaapstoornissen (niet–medicamenteus en medicamenteus,  

inclusief off-label voorschrijven),
-  interpretatie verslag polysomnografie, multiple sleep latency test en maintenance of wakefulness test en  

deze integreren in een behandelplan, 
-  werken binnen een multidisciplinair team bestaande uit: medisch specialisten, psychologen, verpleegkundig  

specialisten, verpleegkundigen, KNF laboranten en maatschappelijk werk,
- risicomanagement: wet- en regelgeving, onderkennen en bespreken van risico’s.

- Ziet er mede op toe dat integere efficiënte hoogstaande patiëntenzorg geleverd wordt.
-  Toont, in overleg met overige disciplines binnen de behandelgroep, adequaat persoonlijk en interpersoonlijk  

professioneel gedrag.

Specificatie: deze EPA ontwikkelt de AIOS door het uitvoeren van werkzaamheden op de (poli)kliniek waarin m.n. de volwassen  
patiënt gezien wordt. Onder strengere supervisie worden ook kinderen gezien.

Tabel 1 EPA epilepsie

Vereiste kennis, vaardigheden en gedrag

Kennis

Vaardigheden

Gedrag

Epilepsie
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Specificatie: deze EPA ontwikkelt de AIOS door het uitvoeren van werkzaamheden op de (poli)kliniek waarin m.n. de volwassen  
patiënt gezien wordt. Onder strengere supervisie worden ook kinderen gezien.

Vervolg Tabel 1 EPA epilepsie

Epilepsie

Specifieke doelgroepen
- Specifieke diagnostiek en behandeling bij verstandelijk beperkten
 o metabole en genetische etiologie onderkennen,
 o herkennen van gedragsveranderingen c.q. aanvalsbeelden,
 o zicht hebben op specifieke aspecten van epilepsiebehandeling in relatie tot gedrag en in relatie tot co-medicatie.
- Communicatie in multidisciplinair behandelteam.

- Het opstellen van een behandelindicatie bij (poli)klinische patiënten.
- Bespreken van voor- en nadelen van de behandeling en mogelijke bijwerkingen. 
- Op de hoogte zijn van veranderde dynamiek en kinetiek op oudere leeftijd.
- Herkennen en behandelen van specifieke neveneffecten op oudere leeftijd.

- Diagnostiek: epilepsie of niet.
- Metabole en genetische etiologie herkennen.
- Welk syndroom welk anti-epilepticum.
- Aanpassing anti-epileptica op geleide van effect of bijwerking.
- Neuropsychologische en psychiatrische aspecten:
 o onderkennen van stemmingsproblemen en cognitieve deterioratie,
 o impact van epilepsie op het functioneren,
 o  beperkingen tgv de epilepsie en of de behandeling tijdig onderkennen en daarop anticiperen (NB denk aan 

expertise van GWD en VP).

- Centrale aandoeningen van hypersomnie.
- Parasomnie.
- Slaapgerelateerde bewegingsstoornissen.
- Slaapstoornissen bij neurologische aandoeningen; inclusief kennis van de relatie tussen epilepsie en slaap.

- Opvolgen van patiënt tijdens (poli)klinische evaluatie.
- Communiceren met multidisciplinaire genetica team.
- Communiceren met multidisciplinaire leerstoornissen team.
- Communiceren met multidisciplinaire behandelteam van de polikliniek ouderenzorg.
- Communiceren met multidisciplinaire behandelteam psychogene niet-epileptische aanvallen.
- Communiceren met multidisciplinaire regionale/ landelijke team epilepsiechirurgie.
- Communiceren met multidisciplinaire behandelteam ketogeen dieet.

- Thematisch onderwijs van apotheker, neuroloog, somnoloog en AVG 
-  Onderwijs op maat (passie onderwijs) (na inwerkperiode bepaalt AIOS samen met opleider welke onderwerpen  

aan de orde moeten komen)
- Landelijke epilepsiescholing (mede vanuit ACE georganiseerd)

-  (Poli)klinische activiteiten (supervisor-AIOS; AIOS-patiënt; staflid–patiënt sessies) te bespreken tijdens  
intervisiebijeenkomsten

Niveau 3-4

Specifieke doelgroepen

Verstandelijke 
beperking

Medicamenteuze  
behandeling bij 
oudere patiënten 

Kinderen 

Patiënten met 
neurologische 
slaapstoornissen 

KPB’s 

Onderwijs 

Video-feedback 

Informatiebronnen om te komen tot een bekwaamverklaring

Bekwaamheidsniveau aan het einde van de stage
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eenieders opvatting en/of met bestaande normen en 
richtlijnen. Hiervoor worden elke maand enkele wille-
keurig geselecteerde patiëntendossiers kritisch tegen het 
licht gehouden, waarbij zowel medisch-inhoudelijke als 
algemene competenties (communicatie, samenwerking, 
kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, orga-
nisatie, professionaliteit) onder de loep worden genomen. 
Er vinden tevens observaties van spreekkamersessies plaats 
middels videofeedback. De intercollegiale consultatie 
levert niet alleen feedback op over eigen functioneren van 
de stafleden en de AIOS afzonderlijk maar ook over de 
docentrol van de opleider/supervisor. 

Bij het afsluiten van de stage krijgt de AIOS de gelegen-
heid om ofwel tijdens het exitgesprek, ofwel digitaal 
en anoniem verbeteradviezen te geven aangaande de 
opleiding.

Door het toetsbaar opstellen van de supervisoren is het 
mogelijk om voortdurend verbeterslagen te maken. Deze 
opstelling is geboren uit betrokkenheid bij de patiënt en 
uit het streven naar optimaal functioneren als opleiders.

Kenniscyclus
Opleiden, ofwel kennisdelen, moet leiden tot waarde 
creatie voor de patiënt. In de snel veranderende wereld 
is kennis geen statisch begrip, maar verandert voortdu-
rend. Kennisdelen is dan ook een dynamisch proces. Wat 
vandaag van waarde is voor de patiënt, hoeft dat morgen 
niet meer te zijn. Het is binnen de gespecialiseerde zorg 
dan ook belangrijk om kennisdeling onderdeel te laten 
zijn van een volledige kenniscyclus. Aansluiting bij andere 
onderdelen van de kenniscyclus, zoals kennisontwikke-
ling, kennis implementeren en kennis evalueren, is dan 
ook een vereiste. Vanuit de verdiepingsstage wordt de 
AIOS de gelegenheid geboden om zicht te krijgen op de 
wetenschappelijke ontwikkelingen door deelname aan het 
wetenschapsprogramma. 

De AIOS kunnen deelnemen aan het onderzoekersforum 
dat eens per één tot twee maanden georganiseerd wordt. 
Tijdens deze bijeenkomsten presenteren de onderzoekers 
lopende en afgeronde onderzoeken. Daarnaast kunnen de 
AIOS deelnemen aan de halfjaarlijkse promovendidagen. 
Het uitvoeren van een eigen onderzoeksproject hangt af 
van de leerdoelen van de AIOS, zoals vastgelegd in het 
individueel opleidingsplan. 

In Kempenhaeghe doorlopen verschillende AVG’s of AVG’s 
in opleiding hun PhD-traject (zie elders in dit tijdschrift). 
De binnen het lopende onderzoek ontwikkelde kennis 
wordt, waar relevant, geïmplementeerd in de diverse op-
leidingsprogramma’s. Kennisoverdracht vindt zowel plaats 
naar de AVG in opleiding, als naar de verzorgenden  

binnen instellingen voor mensen met een VB. Laatst 
genoemde kennisdelingsactiviteiten worden aangeboden 
vanuit het leerhuis epilepsie, een gezamenlijk initiatief van 
de Nederlandse epilepsiecentra. 

Kempenhaeghe heeft eveneens een actieve rol in het ont-
wikkelen van richtlijnen voor epilepsie en in de scholing in 
richtlijnontwikkeling. Door actieve betrokkenheid wordt 
implementatie van nieuwe kennis vergemakkelijkt.  
Ook biedt Kempenhaeghe AIOS de mogelijkheid om een 
kijkje te nemen achter de schermen van de richtlijn ont-
wikkelmethodiek. Desgewenst kunnen zij participeren in 
een deeltijd trainingstraject over dit onderwerp.

Tot slot
De behandeling van patiënten met VB en epilepsie is  
complex en vraagt om expliciete expertise van de AVG. 
Het Academisch Centrum voor Epileptologie (Kempen-
haeghe en Maastricht UMC+) streeft er dan ook naar om 
een zo volledig mogelijk spectrum aan leeronderwerpen en 
leeractiviteiten aan te bieden, gebruikmakend van moderne 
leerprincipes en van een enthousiaste opleidingsgroep.
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Inleiding
Ongeveer één op de drie mensen met een verstandelijke 
beperking heeft epilepsie. Meestal worden epileptische 
aanvallen behandeld door middel van anti-epileptica.  
Het effect hiervan gaat echter gepaard met bijwerkingen. 
Rond 1970 werd de aandacht voor het eerst gevestigd 
op het verband tussen het gebruik van anti-epileptica en 
botaandoeningen.1-3 In de jaren die volgden, werden meer 
onderzoeken gedaan die het verband bevestigden: het  
gebruik van anti-epileptica leidt tot een verlaagde 
botdichtheid (osteoporose of, in minder ernstige vorm, 
osteopenie) en een verhoogd risico op fracturen.4-6 

Preventieve maatregelen om osteoporose te voorkomen 
zijn onder andere gericht op het aanpassen van de leefstijl 
(regelmatige lichaamsbeweging en stoppen met roken 
en alcohol), de optimalisatie van calcium- en vitamine 
D-inname (via voeding, zonlicht en eventueel suppletie) 
en valpreventie.7 De meest toegepaste, medicamenteuze 
behandeling bij osteoporose richt zich op het remmen  
van de botafbraak door middel van bisfosfonaten.  
De effectiviteit van bisfosfonaten is met name aangetoond  
bij postmenopauzale vrouwen, met een gebruiksduur van 
vijf jaar.7 Studies over het gebruik van bisfosfonaten in 
combinatie met anti-epileptica en voor een langere duur 
dan vijf jaar ontbreken. 

Bekendheid over bijwerkingen van bisfosfonaten is er wel. 
Na kortdurend gebruik kunnen onder andere gastro-
intestinale verschijnselen voorkomen, zoals irritatie van 
de slokdarm, misselijkheid en buikpijn. Daarnaast zijn er 

zeldzame gevallen van slokdarmkanker bekend. Deze 
bijwerkingen komen met name voor bij orale inname.8 
Bij intraveneuze toediening van bisfosfonaten kunnen 
hypocalciëmie, spierpijn, gewrichtspijn en koorts voor-
komen.8 Bij langdurig gebruik van bisfosfonaten kan er, 
hoewel zeldzaam, botnecrose van de kaak of uitwen-
dige gehoorgang optreden.8-10 Ook kunnen er atypische 
femurschachtfracturen ontstaan.7,8 Om te voorkomen 
dat iemand onnodig (lang) behandeld wordt en dus extra 
risico loopt op deze (ernstige) bijwerkingen, is follow-up 
noodzakelijk. De Nederlandse richtlijn beveelt een  
follow-up aan na vijf jaar therapie met bisfosfonaten, 
inclusief een evaluatie van de risicofactoren en het maken 
van een Dual Energy X-ray Absorptiometry (DXA) scan.7 
De DXA scan wordt al jaren gebruikt als gouden standaard 
voor het bepalen van de botdichtheid en daarmee het 
diagnosticeren van osteoporose.

Lopend onderzoek
De eerdergenoemde studies naar het verband tussen bot-
dichtheid en fracturen bij het gebruik van anti-epileptica, 
richtten zich met name op mensen met epilepsie zonder 
een verstandelijke beperking en die niet in een instelling 
verbleven. Binnen Epilepsiecentrum Kempenhaeghe wordt 
momenteel een promotieonderzoek uitgevoerd naar de 
botdichtheid van alle cliënten die binnen de langdurige 
woonzorg verblijven. Er wordt zowel onderzoek gedaan 
bij de volwassenen (≥18 jaar), als bij de kinderen (<18 jaar) 
die binnen Kempenhaeghe verblijven. Zij hebben allen 
de diagnose epilepsie en gebruiken, op een enkeling na, 
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anti-epileptica. Bij het overgrote deel van de bewoners 
(ongeveer 96%) is er sprake van een mate van  
verstandelijke beperking. 

Volwassenen
Dit onderzoek is een follow-up van het in 2009 door Kim 
Beerhorst gestarte  promotieonderzoek naar de botdicht-
heid van  volwassen cliënten die waren opgenomen 
binnen de langdurige woonzorg van Kempenhaeghe 
(n=261). Het onderzoek bestond destijds uit de volgende 
onderdelen:
- Een DXA scan van wervelkolom (L1-L4) en heup; 
-  Inclusief een Vertebral Fracture Assessment (VFA) om 

wervelfracturen te detecteren (T4-L4);
- Een echografie van het hielbeen (hielecho);
-  Bloedafname om de bloedspiegels van calcium,  

vitamine D en de verschillende anti-epileptica te 
bepalen. Om een vaak stressvolle, extra handeling te 
voorkomen, werd dit tegelijkertijd met de halfjaarlijkse 
bloedcontrole gedaan.

In totaal hebben er 205 bewoners deelgenomen.  
Bij 10 van hen mislukte de DXA scan vanwege beweging 
of onrust, in combinatie met het niet kunnen opvolgen 
van instructies. Over het algemeen kostte het uitvoeren 
van de DXA scans bij alle (veelal rolstoelgebonden) bewo-
ners veel tijd, voorbereiding en inspanning. De hielecho 
bleek bij deze groep makkelijker toepasbaar. Er werd 
bovendien een sterke en positieve correlatie gevonden 
tussen T-scores zoals gemeten door DXA en door de echo 
van de hiel.11 

De resultaten van de 195 DXA scans waren alarmerend.  
Er werden een uiterst hoge prevalentie osteopenie 
(48.2%) en osteoporose (31.8%) gevonden.12 Slechts  
1 op de 5  deelnemers bleek een niet-afwijkende botdicht-
heid te hebben. Bovendien had een meerderheid van de 
deelnemers aan het onderzoek een vitamine D-spiegel 
lager dan 50 nmol/L (n=134, 65.4%).12  Zij die daarvoor in 
aanmerking kwamen, op basis van de uitslag van de scan 
en/of bloedafname, zijn gestart met calcium- en vitamine 
D-suppletie. Degenen bij wie de uitslag van de scan wees 
op osteoporose, zijn tevens gestart met behandeling met 
bisfosfonaten. 

Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van 
behandeling met bisfosfonaten bij mensen met epilepsie 
en een verstandelijke beperking en het belang van follow-
up bij deze groep, werd in 2016 besloten het onderzoek 
te herhalen. Bij dit unieke vervolgonderzoek werden 
wederom alle volwassen bewoners (n=258) gevraagd om 
deel te nemen. Opnieuw werden er een DXA scan met 
VFA en een hielecho gemaakt en werd er bloed geprikt. 
Daarnaast werd er retrospectief naar het aantal fracturen  

in de periode tussen de scans gekeken (2009-2016). 
Zowel de interne, medische dossiers, als de röntgenfoto’s 
van het dichtstbijzijnde ziekenhuis werden hiervoor  
geraadpleegd. 

Kinderen
Naast follow-up van de volwassen bewoners, zijn in het 
vervolgonderzoek ook de kinderen die langdurig binnen 
de woonzorg verblijven, benaderd. De maximale botdicht-
heid (de piekbotmassa) wordt namelijk al op jonge leeftijd 
(20-30 jaar) bereikt.13  Wanneer de omstandigheden op 
kinderleeftijd niet optimaal zijn, kan dit resulteren in een 
lagere piekbotmassa en daardoor een verhoogde kans op 
osteoporose en fracturen op relatief jonge leeftijd. Vroege 
signalering van een lage botdichtheid bij kinderen is van 
belang om fracturen op latere leeftijd te kunnen voorkomen. 
Bij de kinderen (n=33) bestond het onderzoek uit de 
volgende onderdelen:
- Een DXA scan van wervelkolom (L1-L4) en heup; 
-  Bloedafname om de bloedspiegels van calcium, vita-

mine D en de verschillende anti-epileptica te bepalen. 

Op dit moment zijn we bezig met het analyseren van 
zowel de follow-up data, als de data van de kinderen. 
We verwachten in 2019 meer te kunnen zeggen over de 
uitkomsten van deze studies. Verder zal er in het huidige 
promotieonderzoek ook gekeken worden naar:
-  De bruikbaarheid van de hielecho als follow-up  

instrument bij volwassenen met epilepsie en een  
verstandelijke beperking. 

-  De bruikbaarheid van instrumenten gericht op het 
bepalen van fractuurrisico’s (zoals FRAX en Garvan)  
bij volwassenen met epilepsie en een verstandelijke 
beperking.

-  Het bepalen van de Trabecular Bone Score en de 
waarde hiervan bij het bepalen van het fractuurrisico 
bij volwassenen met epilepsie en een verstandelijke 
beperking.

Relevantie voor de AVG
Bovenstaande vraagstellingen zijn belangrijk om de zorg 
voor botkwaliteit binnen de verstandelijk gehandicapten-
zorg te verbeteren, waarbij het doel is om toekomstige 
fracturen in deze groep te voorkomen. De AVG speelt een 
belangrijke rol in de signalering van problemen rondom 
botdichtheid. Idealiter vindt er een structurele screening 
plaats van de risicofactoren per individu. Op deze manier 
is het mogelijk om degenen die daarvoor in aanmerking 
komen, op tijd door te verwijzen voor passende diagnos-
tiek en behandeling. Ook kunnen de leefomstandigheden 
geoptimaliseerd worden en kunnen er preventieve  
maatregelen genomen worden. Het monitoren van  
bloedspiegels en het voorschrijven van calcium- en  
vitamine D-suppletie is hier, onder andere, onderdeel van. 
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Wanneer de diagnose osteoporose eenmaal gesteld is, 
is het van belang dat er monitoring en follow-up blijven 
plaatsvinden. Op dit moment zijn er in Nederland nog 
geen richtlijnen voor fractuurpreventie gericht op  
mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking.  
Dit promotieonderzoek heeft als doel om bij deze  
specifieke groep, de kennis rondom prevalentie, 
screening, preventie, diagnostiek en behandeling van  
een verlaagde botdichtheid te vergroten. 

Samenwerking
Binnen dit promotieonderzoek is er sprake van een 
samenwerkingsverband met verschillende disciplines en 
instellingen. 

Er participeren diverse experts op het gebied van botkwaliteit 
en osteoporose, ieder vanuit hun eigen discipline en  
expertise. Onder andere internist-endocrinoloog Joop van 
den Bergh (VieCuri Medisch Centrum Venlo en hoogleraar 
binnen het MUMC), neurologen Marian Majoie (Acade-
misch Centrum voor Epileptologie en hoogleraar binnen 
het MUMC) en Kim Beerhorst (Zuyderland Medisch 
Centrum Heerlen), klinisch chemicus Pauline Verschuure 
(Epilepsiecentrum Kempenhaeghe en St. Anna Ziekenhuis 
Geldrop) en specialist ouderengeneeskunde Francis Tan 
(Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, directeur van het 
Centrum voor Epilepsie Woonzorg) zijn bij het onderzoek 
betrokken. 

Verder is Sandra Mergler (AVG) als copromotor betrokken 
vanuit de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk  
Gehandicapten (Erasmus MC). Tot slot wordt een belang-
rijke rol gespeeld door promovendus en verplegingswe-
tenschapper Jessica Berkvens (Epilepsiecentrum  
Kempenhaeghe).  
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Inleiding 
Psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA) zijn aan-
valsgewijze veranderingen in bewustzijn, gedrag en/of 
neurologische verschijnselen (zoals bewegingen, sensaties 
en gevoelens), die vaak veel gelijkenis vertonen met 
epileptische aanvallen, maar geen epileptische etiologie 
hebben.1 Er zijn veel mensen die en PNEA en EA hebben. 
Bij PNEA wordt nooit een electrofysiologisch correlaat 
waargenomen dat de verschijnselen kan verklaren. Ook 
zijn er geen andere organische oorzaken voor de aanvallen. 
Psychosociale factoren spelen een rol bij het ontstaan en 
voortbestaan van de aanvallen.2 

Epidemiologische cijfers variëren, maar de meeste studies 
geven aan dat ongeveer 25-30-% van de patiënten die 
verwezen wordt naar epilepsiecentra gediagnosticeerd 
wordt met PNEA.3,4 Bij ongeveer een derde van deze 
groep is sprake van een comorbide diagnose epilepsie. 
PNEA wordt in de literatuur wel beschreven bij patiën-
ten met een verstandelijke beperking (VB), maar er zijn 
weinig wetenschappelijk studies bekend.5 Vaak is een VB 
een exclusiecriterium bij studies. Toch wordt PNEA, in de 
klinische praktijk van langdurige epilepsiezorg, herkend bij 
patiënten met een VB; vaak in combinatie met epilepsie. 

De diagnostiek van PNEA bestaat uit twee fasen. Allereerst 
moeten organische oorzaken, waaronder epilepsie, worden 
uitgesloten als oorzaak van deze soort aanvallen. Het 
is echter niet uitgesloten dat bij de patiënt tegelijkertijd 
epilepsie gediagnosticeerd is. Vertrekpunt is een goede 
observatie en beschrijving van de aanvallen. Aanvullend 
onderzoek is nodig om de diagnose te stellen, waarbij 
het analyseren van een kenmerkende aanval middels 
video EEG onderzoek beschouwd wordt als de gouden 
standaard. Deze fase van medische diagnostiek wordt 

afgesloten met een gesprek tussen de arts en patiënt, 
bij voorkeur samen met diens naasten, waarin de arts 
uitlegt dat betreffende aanval niet epileptisch is en waar 
patiënt en naasten dit aan kunnen herkennen. Dit gesprek 
met de arts is cruciaal in het kader van acceptatie van de 
diagnose PNEA. Vervolgens vindt de fase van psychologi-
sche diagnostiek plaats, waarin de individuele psychogene 
factoren in kaart worden gebracht die een rol spelen in de 
totstandkoming en het blijven voortbestaan van PNEA. 

Het diagnosticeren van PNEA bij deze doelgroep kan extra 
gecompliceerd zijn vanwege de gelijkenis met epileptische 
aanvallen. Bovendien is het registreren van een aanval met 
video-EEG soms moeilijk uitvoerbaar, omdat de aanvals-
frequentie te laag is of de opname als te belastend wordt 
gezien. Daarbij komt het regelmatig voor dat de aanvals-
verschijnselen in de loop van de tijd veranderen, waardoor 
de fase van medische diagnostiek opnieuw doorlopen 
moet worden. Ook de tweede fase van psychologisch 
onderzoek naar onderliggende, uitlokkende en in  
stand houdende factoren voor PNEA kan lastig zijn.  
Er zijn weinig gestandaardiseerde instrumenten om op een 
betrouwbare, valide wijze psychogene factoren onderlig-
gend aan PNEA te onderzoeken bij mensen met een VB. 
Ook is het vanwege beperkingen in het begripsvermogen  
vaak beperkt mogelijk om psychologisch onderzoek bij de 
patiënt zelf te doen en moet een beroep worden gedaan 
op derden als ouders/begeleiders om zicht te krijgen op 
psychogene factoren. Ondanks deze complicaties is een 
duidelijke diagnose en communicatie hierover ook bij  
deze doelgroep belangrijk in het behandelproces.6 Ter 
illustratie een casus over de complexiteit en meerwaarde 
van diagnostiek en behandeling van PNEA bij patiënten 
met een VB (zie kader).

Psychogene niet-epileptische aanvallen bij 
mensen met een verstandelijke beperking: 
een onderbelichte doelgroep
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Casus
Mevrouw is bekend met een focale epilepsie sinds haar 4e levensjaar o.b.v. een subependymoom graad 1,  
waarvoor ze behandeld wordt met meerdere anti-epileptica. Mevrouw heeft een lichte verstandelijke  
beperking en is getrouwd, zonder kinderen. Sinds 2013 is middels EEG-onderzoek en observaties tijdens een 
opname binnen Kempenhaeghe vastgesteld dat er naast epileptische aanvallen sprake is van psychogene 
epileptische aanvallen (PNEA). Sindsdien hebben periodes met weinig aanvallen zich afgewisseld met  
periodes met meer aanvallen en is mevrouw herhaaldelijk opgenomen ter analyse van de aanvallen.  
Aanvankelijk is de focus gelegd op medicamenteuze behandeling van de epilepsie. Echter bleek bij de laatste 
opname uit 24-uurs EEG-onderzoek en observaties dat de meeste klachten van mevrouw – zoals duizeligheid, 
zich onwel voelen, schokken en trillen van rechterarm en been – niet epileptisch zijn. Wel epileptisch zijn 
kortdurende myoclonieën en epileptische arousals in de nacht. Opvallend is ook dat mevrouw tijdens de 
opname veel minder aanvallen krijgt. 

Op de polikliniek wordt mevrouw X. samen met haar zus gezien door de GZ-psycholoog en de klinisch  
psycholoog verbonden aan het PNEA team. Bij de intake blijkt dat zowel mevrouw X. als haar zus goed  
kunnen uitleggen welke soorten aanvallen mevrouw krijgt, waaronder de PNEA aanvallen. Mevrouw X.  
kan zich vinden in de omschrijving van PNEA aanvallen als “aanvallen met een emotionele oorzaak”.  
Een duidelijk debuut van de PNEA kan niet worden gegeven. Wel zijn de aanvallen in frequentie en ernst  
toegenomen na een periode van ernstig ziek zijn (mammacarcinoom) met grote impact op het  
energieniveau, de stemming en het uiterlijk van mevrouw X. Door de vele aanvallen is mevrouw haar  
baan in een restauratieve dienst verloren en daarmee ook een groot deel van haar sociale contacten  
en identiteit. Inmiddels volgt mevrouw 2 dagdelen dagbesteding bij een organisatie voor mensen met 
hersenletsel. Hoewel ze de bezigheden en contacten daar erg plezierig vindt, voelt ze zich regelmatig niet 
in staat om te gaan vanwege de aanvallen die ze krijgt. Uit angst om aanvallen te krijgen vermijdt mevrouw 
ook andere activiteiten buitenshuis zoals boodschappen doen en durft ze niet alleen trap te lopen, te koken 
of te strijken. Na een aanval gaat mevrouw een half uurtje rusten; daarna gaat het vaak beter. 

Tijdens opname kreeg mevrouw weinig aanvallen en ook op de dagbesteding heeft mevrouw slechts 1 keer 
een aanval gekregen. Samen met mevrouw wordt geconcludeerd dat het beter gaat met de aanvallen als 
mevrouw een duidelijke structuur ervaart in de dag en actief bezig is samen met andere mensen.  
Het gaat slechter met de aanvallen als zij alleen thuiszit. 

Geadviseerd wordt om de dagbesteding uit te breiden en ook bij aanvallen naar de dagbesteding te  
blijven gaan. In dat kader wordt een plek afgesproken op de dagbesteding waar mevrouw kan rusten na een 
aanval. De vicieuze cirkel van vermijding van activiteiten uit angst voor aanvallen wordt daarmee  
doorbroken.  Ook wordt geadviseerd een psychologisch onderzoek te laten afnemen, omdat de zus  
beschrijft dat mevrouw na de behandeling voor het mammacarcinoom niet meer ‘’de oude’’ geworden is. 
Het aanvullende psychologisch onderzoek toont dat mevrouw op het niveau van een lichte verstandelijke 
beperking functioneert. Het intelligentieprofiel is disharmonisch, waarbij de verbale capaciteiten  
significant beter zijn ontwikkeld dan het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid. Ook het vermogen 
 tot perceptueel redeneren ligt lager. In de omgang met problemen (coping stijl) valt een relatief sterke  
neiging tot afwachten en vermijden op. Dit betekent dat het in de omgang met mevrouw belangrijk is  
om alert te zijn op overvraging door de verbaal sterkere presentatie. Met name het herhalen van  
informatie en aanpassen van het tempo zijn belangrijk in de communicatie. Bij de omgang met  
problemen heeft mevrouw ondersteuning nodig om niet te vervallen in een vermijdende afwachtende  
houding, maar actief problemen te kunnen oplossen. 

Bij het volgende consult blijkt het mevrouw goed gelukt te zijn om de adviezen op te volgen, met een sterke 
afname van PNEA in ernst en frequentie. De leefwereld en het zelfvertrouwen van mevrouw zijn gegroeid.
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Voor een succesvolle benadering en behandeling van 
PNEA, is het nodig deze af te stemmen op de individuele 
combinatie van onderliggende psychogene factoren. Het 
is belangrijk PNEA niet te verwarren met simulatie: het 
bewust nabootsen van aanvallen voor persoonlijk gewin. 
Hoewel ziektewinst een rol kan spelen bij het in stand 
houden van de psychogene aanvallen, is dit niet hetzelfde 
als het bewust nadoen van aanvallen. Uitgangspunt voor 
diagnostiek en behandeling van PNEA is een theoretisch 
verklaringsmodel waarbij onderscheid wordt gemaakt tus-
sen 5 niveaus, die in onderlinge interactie staan met elkaar 
(zie figuur 1)7. Niveau 1, de psychologische etiologie ver-
wijst naar oorzakelijke factoren voor PNEA zoals seksueel 
misbruik of andere trauma’s in de voorgeschiedenis. 

Echter, niet iedereen die iets traumatisch meemaakt, ont-
wikkelt ook PNEA, daarvoor is ook een zekere kwetsbaar-
heid of gevoeligheid nodig. Niveau twee, kwetsbaarheid, 
verwijst naar dergelijke factoren, zoals bepaalde persoon-
lijkheidskenmerken of neuropsychologische beperkingen. 
Niveau 3 “shaping” betreft factoren die maken dat de 
klachten zich uiten als aanvallen en niet als andere symp-
tomen zoals hoofdpijnklachten of slaapstoornissen. Een 
verwant hebben met epilepsie of zelf epilepsie hebben, 
worden in dat kader genoemd als factoren. De factoren 
op deze eerste 3 niveaus kunnen samen het ontstaan van 
PNEA verklaren. 

Op niveau 4 wordt gezocht naar uitlokkende factoren: 
factoren die verklaren waarom de persoon juist op dat 
moment een aanval krijgt, bijvoorbeeld altijd wanneer de 
bus komt voor vervoer naar de dagbesteding. Het vijfde 
niveau beschrijft de factoren die ervoor zorgen dat de  

persoon PNEA blijft houden in de loop van de tijd: de in 
stand houdende factoren. Bijvoorbeeld door een ineffec-
tieve manier van omgaan met de aanvallen door de omge-
ving, waardoor de aanvallen vaak onbedoeld bekrachtigd 
kunnen worden. 

Mogelijk is bij PNEA bij mensen met een VB sprake van 
een subgroep, waarbij het accent vooral ligt op het vijfde 
niveau. In de literatuur wordt deze subgroep ook wel 
omschreven als aanvalsgewijs geconditioneerd gedrag 
(AGG).8,9 Mede gezien het vaak lage emotionele ontwik-
kelingsniveau spelen de aanvallen zich meer op gedrags-
matige niveau af, waarbij vooral uitlokkende en in stand 
houdende factoren een rol spelen. Mogelijk is afhankelijk 
van de ernst van de verstandelijke beperking (licht versus 
ernstig) in combinatie met het emotionele ontwikkelings-
niveau sprake van PNEA dan wel AGG. In de praktijk start 
een behandelingsstrategie vaak met het doorbreken van 
dergelijke in stand houdende factoren, zoals beschreven 
in de casus, waarmee vaak al goede resultaten worden 
geboekt. 

Wetenschappelijke studie naar PNEA bij VB
Om meer zicht te krijgen op de mate van voorkomen en 
klinische en psychosociale kenmerken van PNEA bij  
patiënten met een verstandelijke beperking is binnen 
Kempenhaeghe een verkennende studie uitgevoerd. 

Deelnemers
In de periode van 2014 tot en met 2016 werden de dossiers 
van alle volwassen patiënten met een VB (IQ < 70), die 
gebruik maken van de woonzorg van Kempenhaeghe en 
per definitie ook de diagnose epilepsie hebben, gescreend 

Figuur 1. Diagnostisch model van psychogene factoren die ten grondslag liggen aan PNEA.

Niveau 5  ‘prolongatie’

Niveau 4  ‘triggering’

Niveau 3  ‘shaping’ 

Niveau 2  ‘kwetsbaarheid’ 

Niveau  1  ‘psychologische etiologie’

BeschrijvingNiveaus 

Factoren die verklaren waarom PNEA 
blijven voortduren

Factoren die PNEA onder specifieke 
omstandigheden uitlokken 

Factoren die de symptomen  
omvormen tot aanvallen

Emotionele ‘make-up’; organische en 
neuropsychologische beperkingen 

Psychogene oorzaken zoals  
traumatische ervaringen 

Processen

Prolongatie PNEA (waarom blijven de 
aanvallen optreden?)

Provocatie PNEA (waarom treedt hier 
en nu een aanval op?)

Ontwikkeling van PNEA (waarom 
heeft deze patiënt aanvallen?)
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op het optreden van niet-epileptische verschijnselen.  
Degenen met niet-epileptische verschijnselen werden  
vervolgens geëvalueerd door de behandelend neuroloog. 
De verschijnselen werden beschouwd als PNEA als er  
minstens twee aanvalsgewijze incidenten waren opgetreden 
die vermoedelijk niet-epileptisch (en zonder organische 
oorzaak) waren en waarbij een gedragsmatige of psy-
chosociale component verondersteld werd. Van de 240 
patiënten bleken er 17 aan de criteria te voldoen (7.1%), 
waarvan er 15 toestemming gaven voor deelname aan 
de studie. Dit percentage was lager dan op basis van de 
eerste inschattingen en de klinische indruk verwacht werd. 
Daarnaast is een controlegroep van patiënten met epilep-
sie en VB zonder PNEA, gematcht op leeftijd, geslacht en 
niveau van functioneren, samengesteld. 

Meetinstrumenten en procedure
Alle informatie omtrent PNEA werd verzameld via het 
EPD en een aanvullende vragenlijst, ontwikkeld door het 
onderzoeksteam, die ingevuld werd door de persoonlijk 
begeleider. De vragenlijst richtte zich op zowel objectieve 
kenmerken (o.a. frequentie optreden, verwondingen n.a.v. 
PNEA) als subjectieve kenmerken (vermoedelijke triggers 
en impact op het dagelijks leven). 

Het niveau van functioneren werd vastgesteld aan de 
hand van DSM-5 en gecategoriseerd als lichte, matige, 
ernstige of zeer ernstige VB10. Hiervoor is ieder domein 
van adaptief functioneren, nl. conceptueel, sociaal en 
praktisch, afzonderlijk in kaart gebracht. Een substantieel 
verschil tussen twee domeinen werd geclassificeerd als 
een VB domein discrepantie.11 

De ernst van de epilepsie is vastgesteld met de Epilepsy 
Impact Scale Kempenhaeghe (EPIEK),12 dat gebaseerd is op 
de aanvalsfrequentie, mate van gebruik van anti-epilepti-
ca, mate van gebruik van noodmedicatie, beschermende 
epilepsiemaatregelen en aangepast dagprogramma na 
een aanval. Daarnaast zijn depressie- en angstkenmerken, 
agressief gedrag en ingrijpende gebeurtenissen  gemeten 
met gestandaardiseerde vragenlijsten (Anxiety, Depression, 
And Mood Scale, ADAMS;13 Behavior Problems Inventory, 
BPI;14 Checklist Life Events, CLE15). Overige gegevens met 
betrekking tot psychiatrische diagnoses, gebruik van psy-
chofarmaca en betrokkenheid psychiater zijn verzameld 
via het EPD. 

Resultaten 
De leeftijd van de 15 deelnemers met PNEA varieerde 
van 19 tot 70 jaar (gemiddelde = 46.6 jaar, SD = 15.6). 
De meerderheid was vrouw (66.7%) en had een lichte of 
matige VB (33.3% en 40.0%). Alle deelnemers hadden 
minimaal één epileptische aanval in het laatste jaar en 
gebruikten dagelijks anti-epileptica.

PNEA kenmerken
De PNEA diagnose was gebaseerd op video-EEG in 53.3%, 
op videobeelden beoordeeld door de neuroloog in 13.3% 
en op heteroanamnese in de overige gevallen. In 80% van 
de gevallen lieten de deelnemers aanvalskenmerken zien 
lijkend op een epileptische aanval die zij ook regelmatig 
hadden. De PNEA begon op volwassen leeftijd bij 66.7% 
van de onderzochte personen en de aanvallen kwamen 
meestal voor op verschillende plekken en tijdstippen. 
Enkele deelnemers lieten alleen PNEA zien in de ochtend 
(n=1), ’s nachts (n=1) of ’s avonds (n=1). De PNEA traden 
regelmatig op: veelal iedere week (40.0%) of iedere 
maand (40.0); bij de rest (bijna) dagelijks. Desondanks had 
73.3% meer epileptische aanvallen dan PNEA. 

Er was een marginale, negatieve samenhang tussen de 
aanvalsfrequentie van PNEA en die van epilepsie (Spear-
man’s rank correlatieanalyse: r = -.453, p = .090). Een 
psychiater was betrokken in de zorg bij 53.3% en 26.7% 
had een co-morbide psychiatrische aandoening, daarnaast 
gebruikte 53.3% psychofarmaca voor de behandeling 
van psychische- of gedragsproblematiek. De begeleiding 
herkende triggers voor de PNEA in veel gevallen (86.7%), 
zoals stress, een negatieve stemming, onverwachte 
gebeurtenissen, overvraging en overprikkeling. Als directe 
reactie op PNEA gaven begeleiders aan dat ze de aanval-
len vooral negeerden of de persoon afleidden (53.3%). 
Kleine verwondingen kwamen voor in 26.7% en de PNEA 
had impact op het dagelijks leven in 60.0% van de deel-
nemers, zoals beoordeeld door de begeleiding.  

Vergelijking PNEA-groep en controlegroep
In Tabel 1 worden de epilepsie- en psychosociale kenmer-
ken voor beide onderzoeksgroepen weergegeven. De 
epilepsie was in beide groepen ernstig, met een ernstscore 
van 6.93 in de PNEA groep en 5.80 in de controlegroep, 
gebaseerd op de EPIEK ernstscore met een bereik van 
0–10. De PNEA-groep had significant meer depressie 
kenmerken dan de controlegroep (p = .031). Zij lieten 
ook hogere scores op angst en agressief gedrag zien, 
maar deze verschillen waren niet significant (p = .212 en 
p = .529 resp.). Degenen met PNEA hadden daarnaast 
significant meer negatieve gebeurtenissen meegemaakt in 
het afgelopen jaar (p = .009), zoals grote verwondingen, 
achteruitgang in mobiliteit en ziekte of overlijden van een 
naaste. Mogelijke andere trauma’s vanuit het verleden 
waren onbekend. Een VB domein discrepantie kwam  
significant vaker voor in de PNEA-groep (p = .013),  
waarbij veelal het sociale of praktische domein het meest 
beperkt was. In de PNEA-groep was vaker een psychiater 
betrokken, werden meer psychofarmaca gebruikt en  
kwamen co-morbide psychiatrische stoornissen voor, 
hoewel deze verschillen niet significant waren (p = 0.70, p 
= .289 en p = .625 resp.). 
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Tabel 1. Vergelijking tussen PNEA-groep en controlegroep

Kenmerken PNEA-groep (n = 15) Controlegroep (n = 15) p
Ernst epilepsie G = 6.93 SD = 1.33 G = 5.80 SD = 3.00 n.s. a
Depressieve kenmerken G = 12.87 SD = 8.33 G = 6.53  SD = 4.60 < .05a
Angstkenmerken G = 5.53 SD = 4.41 G = 3.87  SD = 2.97 n.s.a
Negatieve gebeurtenissen Mdn = 4  IQR = 2–7 Mdn = 2  IQR = 1–2 < .01b
Agressief gedrag Mdn = 2 IQR = 0–7 Mdn = 1  IQR = 1–4 n.s.b
Dagelijks gebruik psychofarmaca 53.33%  26.67%  n.s.c 
Co-morbide psychiatrische stoornis 26.67%  13.33%  n.s.c 
Psychiater betrokken 53.33%  13.33%  < .10c
VB domein discrepantie 66.67%  13.33%  < .05c

a Paired T-test; b Wilcoxon signed rank test; c McNemar’s Test. G = Gemiddelde; SD = Standaarddeviatie; Mdn = Mediaan; 
IQR = Interkwartielafstand; n.s. = niet significant. 

Conclusies en aanbevelingen
Samenvattend leiden bovenstaande bevindingen gecombi-
neerd met de praktijkervaring rondom PNEA bij VB tot de 
volgende conclusies en aanbevelingen:

Conclusies vanuit het wetenschappelijk onderzoek:
•  Moeilijkheden in de diagnostiek kunnen problemen 

geven bij het stellen van een betrouwbare diagnose 
van PNEA bij VB. 

•  PNEA is daardoor mogelijk ondergediagnosticeerd bij 
mensen met epilepsie en een VB. In onze wetenschap-
pelijke studie werd een lager incidentie cijfer gevonden 
dan verwacht.

•  Aanvalsgewijs geconditioneerd gedrag beschouwen wij 
als een subcategorie van PNEA, die vermoedelijk vaker 
voorkomt naarmate de ernst van de verstandelijke 
beperking toeneemt. 

•  Vrouwen met licht tot matige VB en psychosociale 
kwetsbaarheid lijken een verhoogde kans op het  
ontwikkelen van PNEA. 

•  Stress-gerelateerde triggers worden herkend door een 
ruime meerderheid van begeleiders.

Aanbevelingen:
•  Ook bij patiënten met een VB en PNEA geldt dat diagnos-

tiek, benadering en behandeling vragen om een gefa-
seerde multidisciplinaire aanpak, waarbij extra rekening 
gehouden moet worden met de specifieke omstandig-
heden in de VB  groep, o.a. afhankelijk van de ernst van 
de VB. Zo zal bv de nadruk meer op de omgeving liggen. 
Er moet daarbij ook met mogelijke andere factoren 
rekening gehouden worden.  Start met een objectieve 
observatie en beschrijving van de aanvallen en ben je 
bewust van de eventuele interpretaties of (voor)oordelen.
Het bovenstaande wetenschappelijke onderzoek beschrijft 
op kwantitatieve wijze een aantal kenmerken van deze 
groep, maar gaat niet in op de verklarende factoren en 
het verloop van de behandeling. Aanvullend prospectief 
en kwalitatief onderzoek is essentieel.
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Achtergrond
Epilepsie is een van de meest voorkomende neurologische 
aandoeningen. Men spreekt van epilepsie als er één van 
de onderstaande condities aanwezig is:

1   Minstens twee ongeprovoceerde of minstens twee 
reflexinsulten waarbij het interval tussen de aanvallen 
meer dan 24 uur bedraagt

2   Eén ongeprovoceerd insult of één reflexinsult met  
een kans op recidief gelijk aan het herhalingsrisico  
(minstens 60%), gedurende de komende 10 jaar zoals 
in de situatie van twee ongeprovoceerde aanvallen

3  De diagnose van een epilepsiesyndroom.1 

 Wereldwijd leven er meer dan 50 miljoen mensen met 
epilepsie, waarbij de prevalentie wordt geschat tussen  
de 0.6 en 1%.2 Bij mensen met een verstandelijke beper-
king is dit percentage veel hoger en bedraagt meer dan 
20%.3-5 Ondanks de beschikbaarheid van verschillende  
anti-epileptica blijft meer dan een derde van alle  
patiënten epileptische insulten houden.6,7 

Epilepsie kan een enorme impact hebben op de  
kwaliteit van leven van de patiënt, variërend van  
 cognitieve stoornissen tot een achteruitgang in het  
psychosociale functioneren. Een adequate behandeling  
is daarom erg wenselijk. 

Mensen met een verstandelijke beperking worden  
echter vaak uitgesloten voor geneesmiddelen onderzoek 
vanwege wetgeving en medisch ethische aspecten.  
Hierdoor ontbreekt er juist in een doelgroep waar het  
van groot belang is, de kennis over de effectiviteit en 
bijwerkingen van veel anti-epileptica.8 

Doel
Het doel van dit promotieonderzoek is om meer kennis 
te vergaren over de invloed van anti-epileptica bij mensen 

met een verstandelijke beperking en epilepsie.   
Wij zullen hieraan uitvoering geven middels een aantal 
deelonderzoek met de volgende onderwerpen:

1   De effectiviteit en bijwerkingen van brivaracetam, een 
relatief nieuw anti-epilepticum. Brivaracetam wordt 
sinds 2016 toegepast als adjuvante therapie voor de 
behandeling van focale aanvallen met of zonder se-
cundaire generalisatie bij volwassenen en adolescenten 
vanaf 16 jaar met epilepsie.  Dit  retrospectief onder-
zoek loopt reeds, waarbij poliklinische en (langdurig) 
opgenomen patiënten geïncludeerd worden die door 
de neuroloog van Kempenhaeghe brivaracetam voor-
geschreven kregen. Ter illustratie, tot heden is over dit 
nieuwe middel slechts 1 publicatie verschenen die de 
doelgroep met een verstandelijke beperking betreft. De 
belangrijkste uitkomstmaten zijn eventuele veranderin-
gen in de aanvalsfrequentie en bijwerkingen. 

2   Het effect van het meten van de bloedspiegels van 
anti-epileptica bij de bewoners van het Centrum voor 
Epilepsie Woonzorg (CEW) van Kempenhaeghe. 

  In dit retrospectief onderzoek kijken we wat de 
opbrengst is van het meten van de standaard bloed-
spiegels twee keer per jaar. Leidt dit tot een aanpassing 
van het medicamenteuze beleid, is er bijvangst in de 
hematologische en klinisch chemische parameters? 

  Vervolgens wordt er gedacht aan een prospectief 
onderzoek naar Therapeutische Drug Monitoring m.b.t. 
een van de nieuwere anti-epileptica.

Relevantie voor de AVG
Elke AVG werkt met tientallen cliënten die behalve een 
verstandelijke beperking ook epilepsie hebben. Veel van 
deze patiënten zijn niet aanvalsvrij, sommigen zijn aanvals-
vrij maar hebben last van bijwerkingen, sommigen hebben 
geen bijwerkingen maar bij hen is de prescriptie van me-
dicatie lastig door de interactie met de anti-epileptica. Een 
deel van de populatie heeft moeilijk verstaanbaar gedrag, 

Anti-epileptica bij mensen met een 
verstandelijke beperking en epilepsie
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Samenvatting
Het is om meerdere redenen belangrijk om epileptische 
aanvallen automatisch te kunnen detecteren. De in de 
huidige praktijk gebruikte aanvalsdetectie apparatuur 
voldoet in sommige gevallen, maar schiet meestal tekort. 
Recente ontwikkelingen zijn echter hoopvol dat er beter 
bruikbare aanvalsdetectie mogelijk is. In een eerste we-
tenschappelijk validatie onderzoek blijkt de Nightwatch 
een aanvalsdetector voor nachtelijke aanvallen die in een 
groot deel van de patiënten goede resultaten geeft (hoge 
sensitiviteit, weinig fout positieve alarmen). We hebben 

goede hoop dat de nabije toekomst ook verder gunstige 
ontwikkelingen zal laten zien, waarbij het risico op com-
plicaties (inclusief Sudden Unexpected Death in Epilepsy) 
voor de patiënten zal verminderen, aanvallen sneller of 
beter behandeld kunnen worden, behandelingsresultaten 
nauwkeuriger gevolgd kunnen worden en de  
levenskwaliteit kan toenemen.

English summary
For more than one reason it is important to detect epileptic 
seizures. Seizure detection devices in current practice have 

Detecteren van epileptische aanvallen bij 
verstandelijk beperkten 
Nieuwe methoden komen  
beschikbaar en blijken betrouwbaar!
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terwijl sommige anti-epileptica, ook de nieuwere, juist 
bijwerkingen hebben in het neuropsychiatrische domein. 
Het is evident dat meer kennis van de werking en de 
bijwerkingen van anti-epileptica van groot belang is bij de 
doelgroep van de AVG. Met deze promotiestudie hoopt 
Kempenhaeghe bij te dragen aan deze kennis.

Begeleiding en samenwerking
De begeleidingsgroep bestaat momenteel uit neurolo-
gen Marian Majoie (ACE, hoogleraar MUMC) en Jurgen 
Schelhaas (ACE), AVG Dederieke Festen (management-
team leerstoel AVG, EUR), specialist ouderengeneeskunde 
Francis Tan (directeur Centrum voor Epilepsie Woonzorg). 
De promovendus is basisarts Ruby Gillis en zij combineert 
deze promotiestudie met de AVG opleiding. 

In verband met de benodigde power is het denkbaar dat 
de patiënten-aantallen vergroot worden door bij deelstudies 
nationaal of internationaal samen te werken.
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a sufficient result in some cases, but fail or are insufficient 
in many others. Recent developments raise hope that better 
suitable seizure detection is feasible. In a first scientific re-
search aiming for clinical validation, the Nightwatch shows 
good results in a large part of the patients (high sensitivity, 
low false positive alarms). The near future promises to 
show further improving developments, with a decrease 
of risks of complications (including Sudden Unexpected 
Death in Epilepsy), quicker and better tailored therapy of 
seizures and a possible increase of quality of life.

Belangenverstrengeling: De auteurs hebben meegewerkt 
aan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek met de 
Nightwatch, geproduceerd door LivAssured. Ze participeren 
in een landelijk consortium waarvan de instellingen, niet de 
personen, zakelijke relaties hebben met LivAssured.

Inleiding
Epilepsie is een aandoening die in Nederland voorkomt bij 
ongeveer 120.000 personen, waarvan ongeveer 85000 
personen actieve epilepsie hebben.1 Het komt relatief 
vaak voor bij patiënten met een verstandelijke beperking 
(VB)(meer dan 20% van de bewoners in instellingen), die 
bovendien vaker dan gemiddeld therapie resistent zijn.2

Epilepsie kan zich op allerlei manieren uiten. Er bestaan 
verschillende aanvalssoorten en ook de reactie op  
medicatie is wisselend. Globaal kunnen aanvallen  
ingedeeld worden in gegeneraliseerde aanvallen (met 
direct betrokkenheid van de hele hersenen) en focale  
aanvallen (in één hersenhelft beginnende aanvallen).  
De verschijnselen zijn afhankelijk van de plaats in de  
hersenen waar de epileptische activiteit optreedt.

Het type aanvallen en de frequentie bepalen voor een 
groot deel ook het gevaar dat een patiënt loopt door een 
aanval. Potentieel gevaarlijke nachtelijke aanvallen  
proberen we dan ook automatisch te detecteren, waarna 
er een alarmering volgt.  
 
In de media, onder andere via Nieuwsuur, is er het afgelopen 
jaar veel negatieve publiciteit geweest rondom de veron-
derstelde onveiligheid van patiënten in instellingen in de 
nacht. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) 
heeft met wisselend succes getracht de kritiek te pareren. 
Uiteindelijk is medio 2018 in opdracht van VGN een landelijk 
onderzoek verricht door TNO, waarvan de aanbevelingen 
nog opgepakt dienen te worden.3 Adequate aanvalsdetectie 
kan bijdragen aan het vergroten van de veiligheid.

De huidige aanvalsdetectie methoden zijn matig bruikbaar 
en slecht wetenschappelijk onderzocht, onder andere op 
het vlak van validatie in de dagelijkse praktijk. De laatste 
tijd komt daar gelukkig enige verandering in. De nieuwe 
inzichten zullen in dit artikel besproken worden.

Aanvalsdetectie in huidige praktijk
In woonzorginstellingen wordt vooral gewerkt met ge-
luidsdetectiesystemen. Een gedeelte van de vooral tonisch-
clonische aanvallen worden hiermee opgemerkt, maar 
aanvallen zonder geluidscomponent zullen op die manier 
worden gemist. In een recent onderzoek bleek deze 
methode in principe bruikbaar bij 50% van een groep 
geselecteerde patiënten uit een tertiair epilepsie woon-
zorgcentrum, waar patiënten met een VB en (ernstige) 
epilepsie wonen.4 Omdat de verpleging naar meerdere 
geluidssignalen tegelijkertijd luistert, kan het ook voorko-
men dat geluiden bij aanvallen niet tot actie leiden omdat 
ze in de ruis niet worden opgemerkt.

Doelen en wensen
Aanvalsdetectie en het registreren van aanvallen is nuttig 
vanuit het oogpunt van:
-  Alarmering, waarna door de gealarmeerde beoordeeld 

kan worden of een aanval direct behandeling nodig 
heeft en complicaties mogelijk voorkomen kunnen 
worden. Dit kan leiden tot een betere kwaliteit van leven 
van de patiënt.

-  Behandeling, afgestemd op de objectieve aanvalsfre-
quentie, vooral ook het registreren van anders mogelijk 
onopgemerkte aanvallen (bijvoorbeeld in de nacht). 

Uit de praktijk en literatuur is bekend dat niet-automati-
sche aanvalsdetectie, d.w.z. het handmatig vastleggen van 
aanvallen, ook als dat met hulp van een app of website 
gaat onbetrouwbaar is.5,6

Ontwikkelingen
Er zijn verschillende (ambulante) methodes van aanvals-
detectie op de markt of in onderzoek. Deze zijn vaak 
gebaseerd op bewegingen en/of autonome veranderingen 
tijdens aanvallen. Voorbeelden hiervan zijn accelerometers 
die bewegingen en lichaamshouding registreren, ma-
trassensoren, elektromyografie om de spiercontractie te 
meten, en methoden (zoals elektrocardiografie (ECG)) om 
de hartfrequentie en variabiliteit hierin te meten. Ook kan 
gebruik gemaakt worden van de elektrodermale weer-
stand, zuurstofsaturatie, respiratie of elektro-encefalogra-
fie (EEG) activiteit.

Het wordt steeds duidelijker dat er veel mogelijkheden 
zijn, maar dat een betrouwbare aanvalsdetectie niet 
eenvoudig is. Aanvallen kunnen vaak in grote mate nog 
wel automatisch herkend worden, maar de apparatuur is 
dan te hinderlijk en in praktijk niet of nauwelijks bruikbaar 
of er zijn te veel verstoringen vanuit het normale dagelijks 
leven of door andere aandoeningen, waardoor foutieve 
meldingen optreden. Een uitdaging is ook om apparatuur 
zodanig comfortabel te ontwerpen dat deze verdragen 
wordt door de patiënt. Dit geldt zeker voor de populatie 
patiënten met een VB, omdat deze patiënten extra ge-
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voelig kunnen zijn voor tactiele prikkels.7 Ook en wellicht 
juist bij de verstandelijk beperkte patiënt spelen dit soort 
aspecten mee. Zij hebben vaak veel andere aandoeningen 
en het doel van het dragen van apparatuur is niet goed te 
begrijpen voor hen, waardoor er minder snel acceptatie is.
Daarentegen heeft juist deze groep, zoals hiervoor ge-
schetst,  deze hulpmiddelen extra nodig om minder risico’s 
op complicaties te lopen.

De Nightwatch
Binnen Kempenhaeghe is in 2001 begonnen met het ont-
wikkelen van slimmere aanvalsdetectie. De basis van het 
idee ligt in een combinatie van registreren van hartslag en 
beweging samen, waarmee aanvallen betrouwbaar kunnen  
worden gedetecteerd. Bij klinisch urgente aanvallen is er 
vaak sprake van een stijgende hartslag en bij de clonische 
aanvallen treden kenmerkende ritmische bewegingen op. 
De ontwikkelingsgeschiedenis, waarbij allerlei partijen zijn 
aangesloten, kunt u lezen in het kader Ontwikkelings-
geschiedenis van de Nightwatch.
 
De Nightwatch is door het Teleconsortium Epilepsie 
wetenschappelijk onderzocht, vooral bij de groep epi-
lepsiepatiënten met een VB. De resultaten zijn/worden 
gepubliceerd in Neurology.8 Het onderzoek toonde een 
sensitiviteit van de Nightwatch (bij de onderzochte groep 
met volwassen) van 86% en het aantal gemiste aanvallen 
bedroeg 0.03/nacht. De positief voorspellende waarde (de 
kans dat een alarm daadwerkelijk een potentieel gevaar-

lijke aanval betreft) was 49%. Deze positieve resultaten 
gelden waarschijnlijk ook voor andere patiënten, zodat 
het apparaat breed inzetbaar lijkt bij volwassenen (met en 
zonder VB). Bij kinderen is de Nightwatch ook getest, er 
vindt nog verdere analyse plaats. De voorlopige resultaten 
lijken vooralsnog iets minder gunstig. Dit is het gevolg 
van andere aanvalstypen bij kinderen en ook omdat de 
hartslag bij kinderen meer varieert. Ook in deze groep zijn 
er echter velen waarvoor de Nightwatch nu al een goed 
hulpmiddel kan zijn.

Andere aanvalsdetectie apparatuur
Het is niet onze bedoeling hier een compleet overzicht 
te geven van de op dit moment beschikbare apparatuur 
maar we willen wel enkele apparaten noemen.

De Emfit is een matrasdetector. Het registreert ritmische 
bewegingen van iemand die op de matras ligt. Het wordt 
in de praktijk veel gebruikt, maar er zijn slechts twee 
kleine studies gedaan naar het functioneren.9,10 Deze stu-
dies toonden aan dat de Emfit redelijk functioneert; 89%9 
respectievelijk 54%10 van de gegeneraliseerde aanvallen in 
de slaap werden gedetecteerd. Maar de patiënten groep 
was klein (51 en 45 patiënten in totaal), met relatief wei-
nig aanvallen (18 en 23 generaliseerde aanvallen) en geen 
precieze duidelijkheid over de foutieve alarmen). Ook zijn 
er alternatieve matrassensoren op de markt die globaal 
hetzelfde werken en waarvan ook geen of nauwelijks 
literatuur beschikbaar is.

Ontwikkelingsgeschiedenis van de Nightwatch 
Binnen Kempenhaeghe is in 2001 een unieke multidisciplinaire groep begonnen met het ontwikkelen van slim-
mere aanvalsdetectie. Dit vanuit het idee van prof J. Arends, dat hij in eerste instantie verder ontwikkelde samen 
met dhr F. Tan en dhr P. Griep, dat hartslag en beweging samen aanvallen betrouwbaar kunnen detecteren. 
Deze multidisciplinaire groep (EpiSoDe geheten) kent inbreng vanuit de neurologie, klinische fysica, langdurige 
zorg en vanuit de Technische Universiteit Eindhoven. Daarbij is er al in een vroeg stadium ook voor gekozen om 
ons allereerst te richten op nachtelijke aanvallen. Deze gaan gepaard met de grootste risico’s, vooral omdat in 
de nacht een patiënt minder geobserveerd zal worden dan overdag. Bovendien is detectie makkelijker omdat 
storende invloeden van het dagelijks leven in de nacht een minder grote rol spelen.

Het onderzoek kwam in een stroomversnelling toen dankzij een aantal grote subsidies, in 2011, een landelijk 
consortium kon worden opgericht. Hierbij zijn epilepsiecentrum SEIN en het UMC Utrecht aangesloten, naast 
patiënten organisaties als ZIE en stichting Dravet. Dit Teleconsortium Epilepsie is feitelijk een landelijk platform 
voor de ontwikkeling van aanvalsdetectie bij epilepsie.

Om de klinische kennis en de bevindingen uit patiëntenonderzoek te kunnen vertalen naar een apparaat dat op 
de markt gebracht kon worden, is er een lange zoektocht geweest naar een commerciële technische partner. 
Uiteindelijk is door een aantal geïnteresseerde ingenieurs de firma LivAssured opgericht. LivAssured heeft de 
aanvalsdetector die gebaseerd is op deze parameters, ‘Nightwatch’ genaamd, technisch verder ontwikkeld.
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De Epicare free werkt met bewegingsregistratie (accelero-
meter). Het kan overdag en in de nacht gebruikt worden 
en claimt alle soorten aanvallen (die gepaard gaan met 
beweging) te registreren. Er is echter alleen een studie 
naar het detecteren van tonisch clonische aanvallen  
gepubliceerd voor zover bekend.11 De sensitiviteit in die 
studie was 90% en de frequentie van fout positieve  
alarmen was 0,2/dag.

Het gebruik van spieractiviteit voor het detecteren van  
een epileptische aanval wordt gebruikt in bijvoorbeeld  
de Brainsentinel, IctalCare en Eddi, die nu binnen een  
apparaat doorontwikkeld worden. De resultaten van  
deze apparaten laten een grote patiënt tevredenheid zien, 
maar geven weinig informatie over de kwaliteit van de  
metingen. Bovendien lijken deze apparaten minder | 
geschikt voor de groep verstandelijk beperkten omdat  
de detector relatief groot en zwaar is, en dus minder  
comfortabel te dragen valt. 

Een andere ontwikkeling is het gebruik van ambulante 
EEG signalen, zoals bv met de EpiHunter. Dit is een ap-
paraat dat op het voorhoofd (extern) geplaatst wordt bij 
kinderen met absences en EEG (van frontaal) meet. Het 
alarmeert als het EEG herkend wordt als passend bij een 
absence. Dit maakt dat, bijvoorbeeld in het onderwijs als 
de alarmering is afgegaan, er opnieuw even aandacht 
aan dat kind gegeven kan worden met de laatst gegeven 
uitleg. Ook zijn er systemen op de markt (bv NeuroPace) 
die met intracraniële EEG electroden aanvallen detecteren. 
Dit is een invasief systeem voor specifiek geselecteerde 
patiënten.

Een uitgebreider overzicht van beschikbare apparaten is 
te vinden op de website aanvalsdetectie.nl, waar ook de 
recente ontwikkelingen worden bijgehouden.

Toekomstige ontwikkelingen
Naast verfijning van de bestaande apparatuur zijn er 
toekomstige ontwikkelingen op velerlei gebied. Dit geldt 
overigens voor alle patiënten met epilepsie, niet alleen 
diegenen met een VB. 

Er wordt gekeken of andere aanvalskenmerken optimaler 
gebruikt kunnen worden (automatische detectie met 
gebruik maken van geluiden en/of video, verder ontwikkelen 
van EEG signalen die onderhuids worden opgevangen 
en ambulant geregistreerd en aanvallen gedetecteerd, 
registreren en alarmeren op grond van spieractiviteit en/of 
zweet (verhoogde huidgeleiding)). Ook wordt niet alleen 
naar nachtelijke aanvallen gekeken, maar ook naar de 
mogelijkheid om aanvallen overdag beter te detecteren. 
Kortom, er is goede hoop dat de nabije toekomst grote en 
gunstige ontwikkelingen op dit vlak zal laten zien, waarbij 

het risico op complicaties (inclusief Sudden Unexpected 
Death in Epilepsy) voor de patiënten zal kunnen verminde-
ren, aanvallen mogelijk sneller of beter behandeld kunnen 
worden en de levenskwaliteit kan toenemen.

Ook zal onderzocht worden of dit kostenbesparingen 
met zich meebrengt, waardoor het mes aan twee kanten 
snijdt.
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Op de website aanvalsdetectie.nl worden de  
ontwikkelingen bijgehouden en kunnen die per type 
aanvalsdetector worden nagezocht. In de richtlijnen 
epilepsie wordt de wetenschappelijke stand  
van zaken bijgehouden en worden aanbevelingen 
gedaan.
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Achtergrond
Zoals iedereen weet is slaap essentieel voor het dagelijks 
functioneren. Slecht slapen zorgt voor aandacht en  
concentratieproblemen, een slechtere stemming en geeft 
op de lange termijn meer kans op hart- en vaatproblemen.1 
Dit geldt natuurlijk ook voor mensen met een verstandelijke 
beperking (VB), en misschien zelfs wel uitgebreider. Ge-
dragsproblemen, komen bijvoorbeeld veel voor en worden 
uitgelokt en/of versterkt door slecht slapen.2

Slapeloosheid, ofwel insomnie, komt veel voor bij mensen 
met een VB, maar exacte cijfers lopen sterk uiteen in de 
onderzoeken.3,4,5 Ook de aanpak is beperkt onderzocht.6

Daarom is binnen Kempenhaeghe in samenwerking met 
de Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicap-
ten een onderzoekslijn gestart naar insomnie bij mensen 
met een VB en epilepsie. Bij de start van het onderzoek 
werd snel duidelijk dat het antwoord op de meest es-
sentiële vraag ten aanzien van insomnie ontbreekt: wat is 
de definitie van insomnie bij mensen met VB? Zij kunnen 
namelijk vaak weinig tot niets over hun nacht vertellen en 
de gevolgen op hun functioneren overdag kunnen moeilijk 
herkenbaar zijn. Dit maakt interpretatie van klachten een 
uitdaging, temeer daar de uiting van insomnie sterk  
wisselt per persoon.

What’s in a name?
Op zoek naar de definitie van 
insomnie bij mensen met een 
verstandelijke beperking

1. Kempenhaeghe, Centrum voor Epilepsiewoonzorg, Heeze. 
2. Kempenhaeghe, Centrum voor Slaapgeneeskunde, Heeze. 
3. Erasmus MC, leerstoel GVG, afdeling huisartsgeneeskunde, Rotterdam. 
4. Technische Universiteit, Eindhoven. 

Drs. A.A.M. (Naomi) 
van den Broek 1,2

Dr. D.A.M. (Dederieke) 
Festen 3

Drs. I.Y. (Francis) Tan 1 Prof. Dr. S. (Sebastiaan) 
Overeem 2,4 

Dr. S. (Sigrid) Pillen 2,4  

Thomas is een jongen van acht jaar met een  
matige verstandelijke beperking op basis van een 
GRIN1-mutatie. Hij gaat om 20.00 uur naar bed en 
slaapt zonder problemen in. Drie nachten per week 
wordt hij rond 2.00 uur wakker, waarbij hij rustig in 
bed blijft liggen, en valt pas rond 4.00 uur weer in 
slaap. Om 7.30 uur staat hij zonder problemen op. 

Overdag is hij een vrolijk ventje en functioneert hij 
goed. Zijn moeder maakt zich zorgen, omdat twee 
uur per nacht wakker liggen toch niet goed kan zijn? 

Emma is een meisje van zestien jaar met een lichte 
verstandelijke beperking op basis van Fragiele X.  
’s Avonds wil zij niet naar bed. Het is niet duidelijk 
hoe de verdere nacht verloopt. Sinds enige maanden 
is zij overdag in toenemende mate vermoeid en prik-
kelbaar, wat zich uit in het steeds minder onderne-
men van activiteiten en boosheid.

Ter illustratie een aantal voorbeelden: 
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Als je de bovenstaande casuïstiek leest, rijzen de volgende 
vragen: wanneer is wakker liggen een probleem?  
Wanneer heb je voldoende zicht op de nacht om insomnie 
uit te sluiten (of aan te tonen)? Wanneer spreek je van in-
somnie als de omgeving meer last heeft dan de cliënt zelf? 
Als je deze vragen bekijkt, is de definitie bij mensen met 

een VB nog niet zo makkelijk te formuleren. In dit artikel 
beschrijven we de criteria die gebruikt worden in de alge-
mene populatie en welke uitdagingen deze criteria leveren 
wanneer ze worden toegepast op onze doelgroep. Daar-
naast hebben we op een rij gezet welke definities voor 
insomnie bij mensen met een VB tot nu toe zijn gebruikt 
in wetenschappelijk onderzoek. 

Classificatie van slaapstoornissen
De International Classification of Sleep Disorders (ICSD) is 
het meest gebruikte en belangrijkste classificatiesysteem 
voor slaapstoornissen.7,8 Inmiddels is er een derde editie 
opgesteld door American Academy of Sleep Medicine in 
samenwerking met andere internationale slaapverenigingen. 
De ICSD-3 kent drie vormen van insomnie: chronische 
insomnie, acute insomnie en een categorie overige insom-
nie. De laatste twee categorieën vallen buiten het bestek 
van dit artikel. Men spreekt van chronische insomnie 
wanneer er sprake is van bemoeilijkt inslapen, te vaak 
of te lang wakker zijn in de nacht of te vroeg ontwaken, 
ondanks adequate slaapomstandigheden en met klachten 
overdag (tabel 1). 

Moeite met in- of doorslapen en/of vroeg wakker zijn, zijn 
vaak subjectieve klachten en normale slaapparameters, 
zoals inslaaplatentie (de overgang van waak naar slaap) 
en het wakker worden na het in slaap vallen, variëren 
per leeftijdscategorie. De ICSD-3 vult aan dat bij kinderen 
en jongvolwassenen een inslaaplatentie en periodes van 
waak na inslapen van meer dan 20 minuten afwijkend 
zijn. Voor middelbare en oudere volwassenen is dit meer 
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Diagnostische criteria Chronische insomnie
Aan criteria A-F moet voldaan worden: 
A De patiënt, of de ouders of verzorgers van de patiënt, observeren één of meer van de volgende:
 - Moeite met het initiëren van slaap. 
 - Moeite met het behouden van slaap. 
 - Eerder dan gewenst wakker worden. 
 - Weerstand om naar bed te gaan op een geschikt tijdstip. 
 - Moeite om te slapen zonder interventie van ouders of verzorgers. 
B  De patiënt, of de ouders of verzorgers van de patiënt, observeren één of meer van de volgende symptomen  

gerelateerd aan de nachtelijke problemen: 
 - Vermoeidheid/malaise
 - Beperkingen ten aanzien van aandacht, concentratie of geheugen. 
 - Beperking op sociaal en familiaal gebied, verminderde prestaties op school of dagbesteding.
 - Stemmingsproblemen of prikkelbaarheid.
 - Slaperigheid. 
 - Gedragsproblemen (bijvoorbeeld hyperactiviteit, impulsiviteit, agressie). 
 - Verminderde motivatie, energie of initiatief. 
 - Neiging tot het maken van fouten of het veroorzaken van ongelukken. 
 - Zorg over of ontevredenheid met de slaap. 
C  De gerapporteerde slaap/waakklachten kunnen niet uitsluitend verklaard worden door inadequate  

mogelijkheden of omstandigheden om te slapen. 
D De slaapverstoring en geassocieerde symptomen overdag komen minimaal drie keer per week voor. 
E De slaapverstoring en geassocieerde symptomen overdag zijn minimaal drie maanden aanwezig. 
F De slaap/waakproblematiek kan niet beter verklaard worden door een andere slaapstoornis. 

Tabel 1:

Joost is een man 41 jaar en heeft ernstig meervoudi-
ge beperkingen met epilepsie en gastro-oesofageale 
reflux e.c.i. Hij gaat om 20.00 uur naar bed. Er wor-
den geen in- of doorslaapproblemen gerapporteerd 
door de nachtdienst. Om 4.00 uur wordt hij wakker 
en begint geluiden te maken. Om 7.00 uur krijgt 
hij medicatie en sondevoeding, waarna hij weer in 
slaap valt. Vervolgens wordt hij om 9.00 uur uit bed 
gehaald en verzorgd. 

Maurits is een jongeman van 23 jaar met het syn-
droom van Down en een Autisme Spectrum Stoor-
nis. Iedere nacht wordt hij vier keer wakker. Daarbij 
komt hij uit zijn bed en gaat roepen. De nachtdienst 
gaat naar hem toe en brengt hem terug naar bed. 
Hij valt dan vlot weer in slaap. Overdag functioneert 
hij goed. De persoonlijk begeleidster van Maurits 
komt op uw spreekuur en laat weten dat de nacht-
dienst heeft aangegeven dat hij in de nacht teveel 
zorg vraagt, die zij niet kunnen leveren en vraagt of 
slaapmedicatie kan worden gegeven. 
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dan 30 minuten. Te vroeg ontwaken wordt gedefinieerd 
als meer dan 30 minuten voor het gewenste tijdstip van 
ontwaken wakker worden in combinatie met een  
verminderde totale slaaptijd in vergelijking met het  
premorbide slaappatroon. 

Als je de ICSD-3 insomnie-criteria toe wilt passen bij  
mensen met een VB, vallen er een aantal zaken op.  
De ICSD-3 geeft aan dat men voldoende gelegenheid 
moet hebben om voldoende uren te slapen. Mensen met 
een VB, met name met een matige tot zeer ernstige VB, 
liggen vaak juist te lang in bed.9,10 Ook is er beperkte 
aandacht voor de adequate omstandigheden voor een 
goede slaap. De omgeving moet veilig, donker, stil en 
comfortabel zijn. Het is echter niet altijd mogelijk om na 
te gaan of iemand zijn of haar bed wel lekker vindt liggen, 
de temperatuur in de kamer wel prettig vindt of graag een 
nachtlampje heeft. Dat heeft onder andere te maken met 
de beperking om zelf goed aan te kunnen geven wat wel 
en niet prettig is. 

Alhoewel de slaapduur objectief kan worden bepaald, 
met bijvoorbeeld actigrafie,11 is insomnie vooral een 
subjectieve klacht. Het gevoel te lang wakker te liggen en 
hiervan hinder ondervinden is de graadmeter, los van een 
geobjectiveerde slaapduur. Hier zit direct de moeilijkheid 
bij mensen met een VB: zij zijn afhankelijk van hun omge-
ving voor het signaleren van insomnie en het al dan niet 
hiervan klachten ondervinden overdag. Eerder onderzoek 
heeft uitgewezen dat verzorgers het moeilijk vinden om 
de slaapkwaliteit van hun cliënt op een adequate manier 
te evalueren, omdat zij tijdens de nacht over het algemeen 
niet in de buurt zijn.9,12 Ook is het moeilijk om passiviteit 
of stille waak te onderscheiden van slaap.9 Insomnie kan 
om die reden pas aan de orde komen als er duidelijke 
onrust is en/of de nachtdienst wordt gealarmeerd.9,12 

Ook is gebleken dat er niet altijd een link wordt gelegd 
tussen problemen in het functioneren overdag en ver-
storing van de slaap.12 Klachten overdag, zoals moeheid 

A
rtikelen

en beperkingen in aandacht, concentratie en geheugen, 
kunnen meerdere oorzaken hebben, waarbij het vaak 
moeilijk te bepalen is wat het gevolg is van insomnie en 
wat voortkomt uit de VB en/of andere comorbiditeit. 
De ICSD-3 meldt verder dat er bij slaapgerelateerde 
klachten zonder aanwezigheid van beperkingen overdag, 
geen sprake is van een insomnie volgens de diagnostische 
criteria en dat klinische aandacht, anders dan geruststel-
ling en educatie, niet noodzakelijk is. Wat betekent dit 
voor mensen met een VB en hun omgeving? Indien er 
daadwerkelijk geen gevolgen zijn voor het functioneren 
overdag, maar de omgeving heeft wel last, is er dan een 
insomnie die geen behandeling behoeft?

Literatuuronderzoek naar de definitie van insomnie 
bij mensen met een VB
Om helder te krijgen welke definities er internationaal 
gebruikt worden voor insomnie bij mensen met een VB, 
hebben we een literatuurstudie naar de definitie van in-
somnie bij mensen met een VB uitgevoerd. Er bleek geen 
onderzoek dat zich specifiek gericht heeft op het bepalen 
van de definitie van insomnie bij mensen met een VB. 
 
Wel is er onderzoek gedaan naar de prevalentie van 
slaapproblemen bij mensen met een VB, waarbij voor het 
bepalen hiervan criteria voor insomnie waren geformu-
leerd. In PubMed en Embase is dan ook gezocht naar de 
prevalentie van insomnie bij mensen met een VB, waarbij 
de artikelen beoordeeld zijn op de aanwezigheid van 
criteria voor insomnie. 

De search leverde 659 artikelen op. Dubbele resultaten 
werden verwijderd en de titel, het abstract of het volledige 
artikel werd beoordeeld op de aanwezigheid van een 
gedefinieerde insomnie bij volwassenen met een VB. Dit 
leidde tot zeven artikelen, waarvan de referenties werden 
nagelopen om na te gaan of er nog aanvullend relevante 
artikelen waren (die niet uit de literatuursearch naar voren 
waren gekomen). Uiteindelijk waren er tien bruikbare 
studies. Zie figuur 1. 

 

Literatuursearch:
PubMed: 489
Embase: 170

Definieve
inclusie:
n = 10

Aanvullende
artikelen:

n = 3

Beoordeling
titels:

n = 659

Beoordeling
abstracs:
n = 142

Beoordeling
full tekst:

n = 57

Totaal:

n = 7

Figuur 1.
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et al. 2010.3
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and Wiggs. 
1999.13

Gunning 
en Espie. 
2003.15

Harvey et al. 
2003.16

Esbensen 
2016.14

Espie et al. 
1998.9

Maas, 
Sinnema 
et al. 2010.17

Matson  
et al, 2008.18

Poindexter 
and Bihm, 
1994.19

Van de 
Wouw, et al. 
2013.4

Vragenlijst

Vragenlijst

Vragenlijst

Vragenlijst

Vragenlijst

Slaapdagboek 
en slaap EEG

Vragenlijst

Vragenlijst

Slaaplogboek

Actigrafie

Inslaapproblemen: 

Doorslaapproblemen: 

Vroeg wakker: 

Inslaapproblemen: 

Doorslaapproblemen: 

Inslaapproblemen: 

Doorslaapproblemen: 

Inslaapproblemen: 

Doorslaapproblemen:

Vroeg wakker worden. 

Inslaapproblemen: 

Doorslaapproblemen:

Vroeg wakker worden. 

Inslaapproblemen: 

Doorslaapproblemen:

Vroeg wakker: 

Korte nacht:

Studie Methode Definitie

Inslaaplatentie > 1 uur dan gewoonlijk.

Na het inslapen > 1 uur wakker liggen, voordat men weer in slaap valt.

> 1 uur voor de gewoonlijke tijd wakker worden en niet meer kunnen slapen.

Inslaaplatentie > 1 uur. 
Meerdere malen per week of iedere nacht.

Eenmaal per nacht meer dan een paar minuten wakker zijn en weer in slaap 
vallen of meerdere malen per nacht wakker zijn en binnen een paar minuten 
weer in slaap.Meerdere malen per week of iedere nacht. 

Inslaaplatentie > 1 uur. 

≥ 2 keer per nacht wakker worden.

Inslaaplatentie > 30 minuten. 

≥ 3 keer per nacht wakker of > 1 uur per nacht wakker.

-

Mild: inslaaplatentie 30-60 minuten. 1-2 keer per week. 
Ernstig: inslaaplatentie > 1 uur, ouders of begeleiders worden gestoord 
en ≥ 3 keer per week. 

Mild: 1-2 keer per nacht. 
Ernstig: meer dan een paar minuten wakker worden, ouders of begeleiders 
worden gestoord en ≥ 3 keer per week. 

Wakker worden voor 5.00 uur.

Inslaaplatentie ≥ 60 minuten.

Waak na de start van slaap ≥ 90 minuten.

≥ 60 minuten tussen einde van de slaap en opstaan.

Totale slaaptijd ≤ 6 uur.

De variabelen werden beoordeeld op aanwezigheid in een periode van vier weken voorafgaand aan 
afname van de vragenlijst (niet van toepassing; heeft plaatsgevonden; en was een serieus probleem).
Significant probleem: minimaal één ernstig slaapprobleem of minimaal twee slaapproblemen. 

Minder slaap dan gewoonlijk, het ervaren van een langere inslaaplatentie, vroeg wakker worden, 
gefragmenteerde slaap of verminderde energie overdag. 
Als er een van deze werd gerapporteerd, was er sprake van een slaapverstoring. 

Er werd gevraagd naar moeite om wakker te blijven overdag, frequent wakker worden tijdens de nacht, 
moeite met inslapen, slaapwandelen en gillend of huilend wakker worden. 
Indien één van deze, dan een slaapprobleem. 

Minder dan 5 uur slaap is een korte nacht. 

Slaapefficiëntie (de verhouding tussen de totale slaaptijd en de totale tijd in bed) van < 85%.

Tabel 2.
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Een overzicht van de artikelen en hun definities is te zien 
in tabel 2. Een aantal studies formuleert duidelijke criteria 
voor de verschillende vormen van insomnie, maar er zijn 
grote verschillen tussen de studies onderling. Zo varieerde 
de definitie van een afwijkende inslaaplatentie van 30 tot 
60 minuten, of werd er überhaupt geen specificatie van 
de tijd gegeven. 

Ook de frequentie en duur van ontwaken in de nacht 
wisselde sterk per onderzoek. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is de gebruikte methode, bijvoorbeeld eigen 
ontwikkelde of reeds bestaande vragenlijsten die gebruik 
maakten van bepaalde afkappunten, of het toepassen 
van eerder gebruikte criteria om onderzoeken beter te 
kunnen vergelijken. De meeste vragenlijsten zijn afgeno-
men bij een ouder of begeleider. In een aantal studies is 
aangegeven dat de persoon met VB betrokken was, maar 
op welke manier is niet duidelijk. Opvallend is dat slechts 
één studie de overlast voor ouders of begeleiders meenam 
in de criteria.17 Acht studies stellen klachten subjectief vast 
middels een vragenlijst of interview, één studie gebruikt 
enkel actigrafie om de slaap objectief vast te leggen4 en 
één studie combineerde subjectieve methoden met een 
objectieve methode (EEG).8 In tegenstelling tot de criteria 
van de ICSD-3 neemt geen enkele studie de gevolgen 
overdag mee in de definitief van insomnie.

Verder onderzoek
Uit bovenstaande blijkt dat er nog volop onzekerheid 
bestaat over de exacte definitie van insomnie bij VB. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat in de huidige literatuur de 
gevonden prevalentie van insomnie bij VB ver uiteenloopt, 
variërend van minder dan 10 tot meer dan 70%.3,4,5  

Hierbij is overigens niet alleen de definitie van invloed, 
maar bijvoorbeeld ook de gehanteerde onderzoeksme-
thode en onderzochte populatie.

Daarbij is het ook nog niet duidelijk in hoeverre de ICSD-3 
criteria voor deze doelgroep gebruikt kunnen worden of 
dat een aanpassing nodig is. Vandaar dat ons onderzoek 
zich de komende tijd eerst zal richten op het ontwikkelen 
van een nieuwe definitie van insomnie bij VB. Als eerste 
stap zal middels kwalitatief onderzoek bij zowel bege-
leiders als professionals een conceptdefinitie gevormd 
worden, die vervolgens via consensusmeetings zal worden 
uitgewerkt en vastgesteld. 

Een duidelijke definitie zal het startpunt zijn voor het 
ontwikkelen van een diagnostisch pad, waarmee ook in 
deze complexe doelgroep tot een diagnose insomnie kan 
worden gekomen. Dit zal de basis zijn voor enerzijds ver-
der onderzoek naar de prevalentie en uitlokkende factoren 
van insomnie bij mensen met een VB en anderzijds naar 
het effect van verschillende interventies.
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Interview

AVG’s Naomi van den Broek, Francesca  
Snoeijen-Schouwenaars en Anneke Kleijn-Nijenhuis 
werken bij expertisecentrum Kempenhaeghe.  
Kempenhaeghe diagnosticeert en behandelt mensen 
met epilepsie en slaapproblemen en kinderen met 
neurologische leerstoornissen. 

Daarnaast is er woonzorg voor ongeveer 260 mensen 
met epilepsie. Het merendeel heeft een verstandelijke 
beperking (VB) en bijkomende problematiek. 

Wat merk je in je dagelijkse werk van het feit  
dat Kempenhaeghe een expertisecentrum is?  
Waarin verschilt het van het werken in een  
reguliere VB instelling? 
Naomi: ‘Ik focus me vooral op de slaapgeneeskunde bij 
mensen met een VB en op wetenschappelijk onderzoek. 
Ik hou me één dag per week bezig met patiëntenzorg. De 
overige twee dagen vul ik met wetenschappelijk onderzoek 
en bijkomende overkoepelende zaken, zoals deelname aan 
de commissie hygiëne en multidisciplinair overleg.’ 

V.l.n.r.: Naomi, Anneke, Francesca.

‘De combinatie van patiëntenzorg en  
onderzoek maakt ons werk nóg leuker’
De AVG’s van expertisecentrum 
Petra Noordhuis
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Francesca: ‘Ik werk fulltime en besteed de helft van de 
tijd aan onderzoek en onderwijs. Daarnaast houd ik me 
bezig met patiëntenzorg op de kindergroepen en op de 
gespecialiseerde poliklinieken. De combinatie van patiën-
tenzorg, onderzoek en onderwijs maakt ons werk erg leuk 
en afwisselend.’ 

Anneke: ‘Op dit moment doe ik geen wetenschappelijk 
onderzoek, maar dat staat wel in de planning. Ik focus 
me nu op de patiëntenzorg. Samen met de neurologen 
werk ik op de polikliniek in Heeze en in Oosterhout. Daar 
komen voornamelijk patiënten die onder de grote rivieren 
wonen. Patiënten uit andere delen van het land gaan naar 
SEIN. Overigens verwijzen we de polibezoekers na diag-
nostiek, advies en behandeling zo mogelijk weer terug 
naar hun eigen AVG. De eigen AVG zit vaak dichterbij 
en is betrokken bij de integrale behandeling. De meeste 
polibezoekers zien we dus niet langdurig. 

’De intensieve  
samenwerking met de  
neurologen maakt mijn 
werk extra bijzonder.‘

De intensieve samenwerking met de neurologen maakt 
mijn werk extra bijzonder. Kempenhaeghe is een tertiair 
ziekenhuis. Dat maakt dat er hele praktische dwarsver-
banden zijn. Wij hebben bijvoorbeeld 24x7 de beschikking 
over een neuroloog. Dat is een luxe die de meeste VB 
instellingen niet hebben. 

Verder hebben we binnen Kempenhaeghe ook facilitei-
ten die niet elke VB instelling heeft. Zo is er een eigen 
apotheek, een intern lab en een opname-afdeling voor 
medium care. Dat maakt het dagelijkse werk een stuk 
makkelijker.’ 

Met welke onderzoeken zijn jullie momenteel bezig?
Naomi: ‘Ik doe onderzoek naar slapeloosheid, of insom-
nie, bij mensen met een VB en epilepsie. Hier is nog heel 
weinig over bekend. Slaap heeft een belangrijke invloed 
op iemands welbevinden en functioneren overdag.  
 
Bij mensen met een VB is er nog niet veel bekend over 
insomnie. De prevalentiecijfers lopen bijvoorbeeld fors uit-
een. Er is in het verleden wel wetenschappelijk onderzoek 
verricht, maar in de basis valt er nog genoeg te onderzoe-
ken: wat is nu insomnie bij mensen met een VB? Hoe vaak 

komt het precies voor? Zijn factoren, zoals epilepsie en de 
mate van VB, van invloed op slapeloosheid?  
Wat is de beste diagnostiek en behandeling?’ 

Anneke: ‘Ik verwacht dat ik over twee a drie jaar promo-
tieonderzoek ga doen. Het onderwerp is nog niet bekend. 
Dat hangt af van de onderzoeken die dan zijn afgerond 
en van de adviezen voor nader onderzoek die daaruit 
voortkomen, de vragen die er nog liggen en mijn eigen 
interesse.’ 

Francesca: ‘Ik hou me bezig met neuropsychiatrische 
comorbiditeit bij mensen met een VB en epilepsie, met 
name stemmings- en gedragsproblemen. Ik doe mijn 
promotieonderzoek samen met een gedragswetenschap-
per. Zij kijkt vanuit de psychologische kant en ik vanuit de 
medische kant. We zijn dit onderzoek gestart omdat we er 
veel vragen over kregen. Ook van collega’s. Bijvoorbeeld: 
zien we nu gedrag of epilepsie? En: hoeveel invloed heeft 
de epilepsie op het gedrag van deze cliënt? Het onder-
zoek ligt dus dicht bij de praktijk van de AVG’s. Dat geldt 
trouwens ook voor de overige onderzoeken. Ze zijn altijd 
heel patiënt- en probleemgericht. We kunnen de resulta-
ten vaak direct op de werkvloer toepassen en we leggen 
daarmee de link tussen theorie en praktijk.’ 

Wat merken jullie cliënten ervan dat Kempenhaeghe 
expertisecentra heeft?
Naomi: ‘In de expertisecentra willen we specifieke kennis 
opbouwen, waarmee we de zorg kunnen verbeteren. In 
mijn geval gaat het dus om kennis over slaap. Hoewel er 
steeds meer aandacht voor is, staan een goede nachtrust 
en slaapproblemen nog niet echt op de radar van de zorg. 
Dit geldt overigens niet alleen voor de zorg voor mensen 
met een VB. Dat wil ik graag veranderen. 

Op de polikliniek zie ik mensen met een VB en slaappro-
blemen in de breedste zin van het woord. Dat levert al 
heel veel (praktische) kennis op. Verder is er een onder-
zoekslijn opgestart naar insomnie bij mensen met een VB 
en epilepsie. Dit is een samenwerking tussen Kempen-
haeghe en de Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk 
Gehandicapten. Het doel is om de uitkomsten te vertalen 
naar praktische handreikingen. Die nemen we mee in de 
zorg voor onze eigen cliënten en patiënten en we delen 
ze met onze collega AVG’s. Op die manier profiteren álle 
cliënten van die nieuwe kennis.’ 

Francesca: ‘De cliënten van Kempenhaeghe hebben het 
voordeel dat ze als eerste van nieuwe kennis kunnen 
profiteren. Ze hebben sneller toegang tot de onderzoeks-
resultaten of ze werken mee in de testfase. Dan gaat 
het bijvoorbeeld om mensen waarvan we de epilepsie al 
twintig jaar niet goed onder controle krijgen. Voor hen is 
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het mooi als er nieuwe behandelmethoden zijn, die zij als 
eerste kunnen uitproberen. Dat bespreken we uiteraard 
ook met de familie en we laten de keuze om nieuwe  
methoden te proberen aan hen. Het is dus niet zo dat  
bewoners van Kempenhaeghe per definitie ingezet  
worden als proefpersoon voor onze onderzoeken. 

Naast medisch wetenschappelijk onderzoek draagt  
Kempenhaeghe ook bij aan innovatief technisch onder-
zoek. Bijvoorbeeld op gebied van aanvalsdetectie. Zo werd 
de Nightwatch ontwikkeld, die laatst nog in Nieuwsuur 
te zien was. De Nightwatch armband kan 85 procent van 
de nachtelijke epilepsieaanvallen detecteren. Daarmee is 
het apparaat veel effectiever dan de huidige technieken. 
Elk jaar overlijden er vijftig tot zestig mensen aan een 
nachtelijke epilepsieaanval. Met de Nightwatch hopen we 
dit aantal zo ver mogelijk terug te brengen. Gerard is een 
bewoner van Kempenhaeghe. Hij was één van de eersten 
die de Nightwatch kon uitproberen.’

Hoe zien jullie de rol van de AVG in de toekomst?
Naomi: ‘De rol van AVG is al enorm veranderd. Dat is 
mede het gevolg van de splitsing tussen huisarts- en 
AVG-zorg, die steeds duidelijker wordt. En wat mij betreft 
terecht. Huisartsengeneeskunde komt ook niet meer terug 
in de AVG-opleiding. De AVG wordt opgeleid als een 
specialist en dat moet in de praktijk terugkomen.

Het beroep van de AVG wordt steeds meer een expertise-
functie en persoonlijk vind ik dat heel prettig. Ik ben graag 
met een heel specifiek onderdeel van de zorg voor men-
sen met een VB bezig. Voorheen had ik het gevoel dat ik 
álles moest weten, maar het lukte me niet om dat hele 
brede kennisgebied up to date te houden. En dat kán ook 
niet. Door gespecialiseerder te werken, lukt het wél om 
alle ontwikkelingen te volgen. Maar dat kan alleen door 
de taken van de huisarts en de AVG goed te scheiden. 
Alleen dan kan ik me volledig op mijn eigen specialisme 
richten.’

’We maken goed gebruik 
van elkaars expertise en we 

vullen elkaar prima aan.‘ 

Anneke: ‘We werken sinds een paar maanden op een 
andere manier samen met de huisartsen binnen de epilep-
siewoonzorg van Kempenhaeghe. In het verleden werkten 
we naast elkaar: we deden hetzelfde werk. Nu zijn de taken 
verdeeld naar aandachtsgebied. De doktersassistente 
trieert en plant de afspraak bij de AVG of bij de huisarts 
in. Die werkwijze bevalt ons allemaal erg goed. We maken 
goed gebruik van elkaars expertise en we vullen elkaar 
prima aan. Het heeft bovendien meerwaarde dat we over 
de cliënten kunnen overleggen.’

Waarom is het zo leuk om bij Kempenhaeghe te 
werken?
Naomi: ‘De collega’s! Ik vind de sfeer op de werkvloer erg 
belangrijk en die is hier goed. We zijn hier met drie AVG’s 
en we vormen een erg leuk team. Ik ben ervan overtuigd 
dat we met zijn drieën mooie dingen kunnen bereiken 
binnen Kempenhaeghe.’

Francesca: ‘Daar sluit ik me bij aan. We zijn alle drie 
erg gemotiveerd om bij te dragen aan wetenschappelijk 
onderzoek en zo de kwaliteit van de AVG- én de  
huisartsenzorg voor mensen met een VB te verbeteren.’ 

Anneke: ‘Door de samenwerking tussen huisarts en AVG 
te optimaliseren ontstaat er meer tijd om andere zaken 
beter vorm te geven, zoals preventieve zorg, psychofar-
macacontroles en het integreren van de etiologie in de 
medische zorg. Daarnaast is het toepassen van kennis uit 
onderzoek in de dagelijkse praktijk een belangrijk aan-
dachtspunt voor ons. En voorlopig zijn er nog genoeg  
onderzoeksvragen waar we ons mee bezig kunnen houden. 
Dus we kunnen nog even vooruit.’

Naomi van den Broek, Francesca Snoeijen-Schouwenaars 
en Anneke Kleijn-Nijenhuis, AVG’s bij Kempenhaeghe 
(www.kempenhaeghe.nl). 

Petra Noordhuis: www.tekstenderest.nl  

Mevrouw Vonk, de moeder van Gerard, is blij dat 
haar zoon deelnam aan de Nightwatch studie. ‘Als 
Gerard in de weekenden thuis was, dan telden wij 
meer aanvallen dan de begeleiding door de week 
opmerkte. Onze conclusie was dat er door de week 
aanvallen gemist werden. Nu Gerard de Nightwatch 
heeft, worden er meer aanvallen geregistreerd.  
Daardoor ontstaat er een realistischer beeld van de 
aanvalsfrequentie. En dat heeft vervolgens weer 
invloed op de behandeling.’
(Bewerkte tekst uit een verslag van het symposium  

‘Aanvalsdetectie thuis bij epilepsie’ in 2016.) 
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Op 23 november 2018 ontving 
Esther Bakker - van Gijssel de 
Hanna Oorthuysprijs. 
 
Hieronder leest u het juryrapport. 
Het bestuur van de NVAVG reikt 
jaarlijks een prijs uit aan een  
persoon, die zich op bijzondere 
wijze heeft ingezet voor de  
beroepsgroep en het vakgebied. 

De prijswinnaars moeten aan een flink aantal criteria 
voldoen, het moet een persoon zijn die zich op bijzondere 
wijze inspant en aantoonbare voortgang boekt op een of 
meerdere van de volgende gebieden:
•  De profilering van het vak geneeskunde voor mensen 

met een verstandelijke beperking.
•  Verankering van het vakgebied van de AVG in de 

gezondheidszorg in Nederland, maar ook daarbuiten
•  De ontwikkeling van het vak geneeskunde voor  

mensen met een verstandelijke beperking.

Hanna Oorthuysprijs 
voor Esther Bakker - van Gijssel

D
iversen
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De jury, die dit jaar bestond uit Bertil Lenderink,  
ziekenhuisapotheker, voorzitter van de NVApVG en  
redactielid van het TAVG, Karla Magilsen, AVG en  
ondergetekende had niet veel tijd nodig om vast te stellen 
dat de prijswinnaar ruimschoots aan deze criteria  voldoet. 
De voordracht werd niet alleen door haar directe collega’s 
ondersteund, maar ook door beide leerstoelen.

Esther vervult in veel opzichten een voortrekkersrol in  
haar beroep als AVG. Zowel in de patiëntenzorg, als 
in wetenschappelijk onderzoek, in onderwijs en in de 
beroepsvereniging. Ze heeft laten zien dat ze goede orga-
nisatorische kwaliteiten heeft, de neiging en vaardigheid 
de leiding op zich te nemen en het werk zo te organiseren 
dat ze vele bordjes in de lucht kan houden maar ook niet 
van slag raakt als er af en toe een schoteltje sneuvelt. Zij is 
zeer daadkrachtig en ze zoekt dingen grondig uit. Ze gaat 
moeilijke of gevoelige onderwerpen niet uit de weg en 
gaat respectvol om met eventuele uiteenliggende stand-
punten. Ze geldt daarom als een grote verbinder en een 
ideale samenwerkingspartner. Humor en een ontspannen 
uitstraling zijn voor haar belangrijke instrumenten.

Esther kwam in 2004 in opleiding tot AVG en deed de 
opleiding soepel in drie jaar full time, naast het bestieren 
van een gezin met vier opgroeiende kinderen.
Meteen na haar afstuderen meldde ze zich bij de com-
missie deskundigheidsbevordering waar ze zich jarenlang 
voor inzette en ze stoomde op tot bestuurslid en later tot 
voorzitter van de vereniging.

Ook nu nog zet ze haar denkkracht en ervaring in als 
adviseur en ondersteuner van het bestuur.

In haar werk als AVG heeft ze de aandacht verlegd van 
het instellingswerk naar nieuwere vormen van zorg. Ze is 
al vijf jaar als AVG betrokken bij een multidisciplinaire poli 
voor patiënten met een zeldzame aandoeningen, ze is met 

twee collega’s kartrekker van de academische AVG prak-
tijk, organiseerde een transitiepoli met de kinderartsen en 
ze is consulent AVG voor in het academisch ziekenhuis 
opgenomen patiënten met een verstandelijke beperking.

Naast haar klinische werk startte ze in 2013 met een 
promotietraject, waarin ze een proactief gezondheids-
screeningsinstrument voor mensen met verstandelijke 
beperkingen ontwikkelde en begin december op hoopt te 
promoveren. 

Ondanks de combinatie promoveren en patiëntenzorg 
heeft ze ook nog tijd voor beroepsgebonden nevenactivi-
teiten.  Zo is ze lid van de werkgroep ‘Wij zien je wel’ die 
in opdracht van de minister van VWS een impuls moet 
geven aan de kwaliteit van leven van mensen met zeer 
ernstige verstandelijke beperkingen.
Ook was ze gastredacteur van het NTvG bij een speciaal 
nummer over gezondheid van mensen met VB in 2014. 
Het aantal presentaties en workshops dat ze gaf op natio-
nale en internationale congressen is niet te tellen.

In 2017 won Esther de poster-prijs voor de beste poster 
van een PhD student op het SIRG Health congres van de 
IASSIDD, de International Association for the Scientific 
Study of Intellectual and Developmental Disabilities. In 
deze special interest group is ze ook zeer actief.
Ook In het onderwijs heeft ze diverse rollen vervuld: 
zowel als docent voor  aios-AVG als in het basiscurriculum 
geneeskunde.

Kortom, een actieve collega die zich op veel gebieden 
breed heeft ingezet voor de ontwikkeling van het  
vakgebied en de beroepsgroep en die dat hopelijk nog 
lang zal doen…

Namens de jury: Bertil Lenderink, Karla Magilsen en  
Marijke Meijer  
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   Totale groep  DS  VB zonder DS
Categorieën doodsoorzaken (n = 159) (n = 45)  (n = 114)
Directe doodsoorzaak   
Respiratoire insufficiëntie  69 (43.4%) 33 (73.3%) 36 (31.6%)
Uitdroging/ondervoeding 33 (20.8%) 1 (2.2%) 32 (28.1%)
Onbekend  25 (15.8%) 5 (11.1 %) 20 (17.5%)
Cardiovasculaire ziektes 15 (9.4%) 1 (2.2%) 14 (12.3%)
Infecties en bacteriële ziektes 6 (3.8%) 2 (4.4%) 4 (3.5%)
Overig  5 (3.1%) 1 (2.2%) 4 (3.5%)
Ziekten van het spijsverteringsstelsel 3 (1.9%) 2 (4.4%) 1 (0.9%)
Ziektes van het urogenitaal stelsel 3 (1.9%) - 3 (2.6%)
Primaire doodsoorzaak   
Ziekten van het ademhalingsstelsel 51 (32.1%) 23 (51.1%) 28 (24.6%)
Nieuwvormingen 28 (17.6%) 3 (6.7%) 25 (21.9%)
Onbekend  20 (12.6%) 3 (6.7%) 17 (14.9%)
Ziekten van het hart en vaatstelsel 13 (8.2%) - 13 (11.4%)
Dementie  13 (8.2%) 10 (22.2%) 3 (2.6%)
Ziekten van het zenuwstelsel 11 (6.9%) 3 (6.7%) 8 (7.0%)
Overig  11 (6.9)% 2 (4.4%) 9 (7.9%)
Uitwendige oorzaak 7 (4.4%) 1 (2.2%) 6 (5.3%)
Ziekten van het spijsverteringsstelsel 5 (3.1%) - 5 (4.4%)

VB = verstandelijke beperking; DS = Down syndroom; n = aantal.

Tabel 1. Directe en primaire doodsoorzaken van ouderen met een verstandelijke beperking, n (%)*.

De tabel bij het artikel van Alyt Oppewal en Dederieke Festen over doodsoorzaken bij ouderen met een verstandelijke beperking (2018 
nr. 3 – blz. 114) is niet juist. 

Daarom plaatsen we de tabel nog een keer, maar nu met de correcte cijfers. Onze excuses aan de auteurs. 

Rectificatie

Studiedag 23 november 2018 over LVB en verslaving
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Na een heel kort ziekbed is op 31 augustus Martien Manshande in warme kring van familie  
en intimi overleden. In 1980 begon Martiens carrière als arts in de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Dat was bij Kadijkerkoog, nu de Prinsenstichting, in Purmerend.  
Die lange loopbaan eindigde pas in december 2017. 

Steeds weer was hij bereid tot korte en langere waarnemingen als collega’s in de provincie een 
beroep op hem deden. Hij was een bekende en zeer gewaardeerde collega voor veel jonge en 
oudere collega’s. Martien genoot van de contacten met een grote diversiteit aan mensen,  
cliënten, hun families, collega’s. Zijn opgewekte energie, en relativerende pragmatische aanpak 
paste uitstekend bij organisaties in opbouw, bij een vak in ontwikkeling. 

Martiens betrokkenheid bij het werk en zijn patiënten was groot, evenals zijn warsheid van 
overdadige administratie en regelgeving. We missen zijn inspirerende en warme persoonlijkheid 
nu al.

Sylvia Huisman en Frans Ewals

In memoriam

Martien Manshande

23 september 1944  - 31 augustus 2018

D
iversen



Reserveer deze dagen vast in je agenda. 

Tot volgend jaar!

De data van de ALV en studiedagen 
van 2019 zijn:  

12 april 2019: advanced care

22 november 2019: wet zorg en dwang
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