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Het tweede nummer van 2019 is volledig verzorgd door 
Het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie in 
Assen. De redactie bedankt alle auteurs voor hun spontane 
actie om de rol van gastredactie op zich te nemen. 

Dit nummer gaat over de geestelijke gezondheidszorg 
voor mensen met een verstandelijke beperking. Binnen 
het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie is 
daar een visie op ontwikkeld. Het Centrum probeert die 
visie vorm te geven en verder te ontwikkelen. Hoe dat 
in de afgelopen vijf jaar is gedaan, staat in dit nummer 
beschreven.  

Vooruitblik
Nummer 3 en 4 zijn reguliere nummers. In 2020 gaan we 
van start met een nummer dat gewijd is aan tandheelkunde 

voor mensen met een verstandelijke beperking.  
De gastredactie bestaat dan uit leden van de VBTGG  
(de vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige  
Gezondheidszorg  voor Gehandicapten). 

Vacatures
Door het naderende afscheid van Wiebe is de vraag  
naar nieuwe redactieleden weer actueel. De redactie  
vergadert ongeveer viermaal per jaar telefonisch en één 
keer per jaar op een locatie centraal in het land.  
Je werkzaamheden als redactielid bestaan uit het  
verzamelen van interessante onderwerpen voor het TAVG 
en het benaderen van auteurs. Daarnaast lees je de kopij. 
Afgezien van de deadlines kun je je eigen tijd indelen en 
alle werkzaamheden zijn vanuit huis te doen. Interesse? 
We vertellen je graag meer! 

Van de redactie 

Wie regelmatig een ALV van de NVAVG bezoekt,  
kan inmiddels wel dromen: de oproep voor nieuwe  
bestuursleden. De bestuursleden kunnen de respons ook 
wel dromen: die is er namelijk bijna nooit. De reden? 
Tijdgebrek, de combinatie werk en privé of het idee dat je 
te weinig van bestuurszaken weet. 

De oplossing? NVAVGdoet!
Als het Oranje Fonds het kan, dan kan de NVAVG het ook. 
Daarom organiseren we onze eigen NVAVG-vrijwilligersactie. 

Meld je aan voor onze NVAVGdoet! Whatsapp groep, 
dan krijg je bericht als we een leuke vrijwilligersklus voor 
je hebben. Bijvoorbeeld een stuk kritisch lezen, acte de 
présence geven op een bijeenkomst of een vergadering 
namens de NVAVG bijwonen. 

Hoe werkt het?
We gooien zo af en toe een activiteit in de groep. Lijkt het 
je leuk, dan reageer je. Vind je het niks, dan wacht je op 
de volgende kans. Heb je een leuke jurk of pak en net-
werktalent, dan kies je ervoor NVAVG-ambassadeur te zijn 
op een borrel of bijeenkomst. Lees je liever in joggingpak 
stukken op de bank, dan geef je je daarvoor op. Het enige 

dat je nog hoeft te doen, is je aanmelden bij het  
secretariaat met vermelding van je 06 nummer. 

Waarom?
Door de portefeuilles over meer mensen te verdelen, krijgt 
het bestuur méér gedaan. En dat is in ieders belang. Voor 
jou persoonlijk is het een uitgelezen kans om eens in  
andere keukens te kijken, nieuwe mensen te leren kennen 
én het vak van de AVG op de kaart te zetten. 

En namens het bestuur
Petra Noordhuis

Petra Noordhuis
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Introductie

Dit nummer van het Tijdschrift Arts Verstan-
delijk Gehandicapten (TAVG) is gewijd aan de 
geestelijke gezondheidszorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking (VB). Binnen ons 
centrum, het Centrum Verstandelijke Beperking 
en Psychiatrie, hebben we hier een visie op 
ontwikkeld en proberen we dit vorm te geven 
en verder te ontwikkelen. In dit themanummer 
willen we een beeld schetsen hoe we dit de 
laatste vijf jaar hebben gedaan. 

Binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking (VB) bestaat er al sinds lange tijd het besef dat 
de kennis en zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking én psychische problemen tekort schiet. Begeleiders, 
gedragswetenschappers, artsen voor mensen met een 
verstandelijke beperking (AVG) en naastbetrokkenen missen 
consultatie en behandeling van psychische stoornissen, 
maar daarenboven eigen kennis en vaardigheden over hoe 
te handelen wanneer iemand met een verstandelijke  
beperking lijdt aan een depressie met suïcidaliteit, een 
psychose of persoonlijkheidsproblematiek. Wanneer iemand 
met een verstandelijke beperking psychische klachten krijgt, 
worden vaak heel andere competenties van het begeleidend 
team binnen een VB setting verwacht dan wanneer iemand 
goed functioneert. Dit leidt vaak tot wat men noemt  
moeilijk verstaanbaar gedrag bij de cliënt, onmacht bij 
begeleiding en team, en helaas al te vaak, soms na korte 
consultatie van een psychiater, tot het langdurig  
voorschrijven van psychotrope medicatie 1. 

Gelukkig is er de afgelopen jaren veel ontwikkeling geweest 
rond aanpak, visie en bejegening binnen de VB sector, zoals 
de ontwikkeling van methodieken als Heijboer, Vlaskamp 
en Triple C. De positieve invloed van deze benaderingen, 
hoewel niet altijd wetenschappelijk onderbouwd, moet niet 
worden onderschat. Werken volgens deze methoden geeft 
begeleiders en orthopedagogen handvatten om mensen 
met een VB als gelijkwaardig medemens te behandelen 
met als gevolg het flink terugdringen van het vroeger al 
te beheersmatige woonklimaat in veel instellingen. Helaas 
bieden deze begeleidingsmethodieken niet altijd een ant-
woord op psychische stoornissen en complexe vormen van 
probleemgedrag. Hiervoor is gedegen kennis van psychia-
trie, psychotherapeutische behandelingen (zoals cognitieve 
gedragstherapie, traumabehandeling) en de aanpak van 
persoonlijkheidsproblematiek en autisme spectrum proble-
matiek noodzakelijk.

Aan de andere kant van de “streep”, binnen de Geestelijke 
Gezondheidszorg, dringt de laatste paar jaar het besef 
door, onderbouwd door cijfers, dat een veel grotere 
proportie dan in de normale bevolking van de cliënten in 
de GGz kampt met cognitieve problemen dan wel een 
verstandelijke beperking. In teams en op afdelingen voor 
mensen met ernstige invaliderend psychiatrische stoornis-
sen (zoals Flexible Assertive Community Treatment (FACT) 
teams en High and Intensive Care (HIC) units) blijkt soms 
tot 50% respectievelijk 40% van de cliënten mogelijk 
een verstandelijke beperking te hebben 2. Een groot deel 
van die cliënten blijkt al voordat de psychische stoornis 

Geestelijke gezondheidszorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking:
Kennis ontwikkelen in een  
combinatie van onderzoek,  
onderwijs, praktijk en bedrijfsvoering

GGZ Drenthe/Centrum 
Verstandelijke Beperking en Psychiatrie, 
Assen, Nederland

Erik Mulder, 
kinder- en jeugdpsychiater, manager behandelbeleid
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ontstond of tot uiting kwam, ontwikkelingsproblemen 
te hebben gehad, die zodanig waren dat er sprake was 
van een verstandelijke beperking. Ook binnen andere 
zorgvormen van de GGz (ambulante zorg, forensische 
psychiatrie) blijken nog vaak bij verrassing cliënten een 
laag cognitief niveau te hebben, dat interfereert met de 
behandeling. Binnen de GGz ervaren behandelaren dan 
onmacht en onvermogen bij behandeling van cliënten met 
een lager verstandelijk vermogen. Behandelaren komen 
niet in gesprek met cliënten, cliënten komen niet opdagen 
bij afspraken en begrijpen de therapie niet. Tenslotte 
worden de behandelingen dan afgesloten, cliënten krijgen 
te horen dat ze niet geholpen kunnen worden binnen de 
GGz en verdwijnen uit het zicht van de GGz, terwijl hun 
problemen niet verdwijnen. Vooralsnog is het niet gelukt 
om deze kwetsbare groep medemensen de aandacht, be-
geleiding en behandeling te bieden die ze eigenlijk nodig 
hebben, met als gevolg onnodig leed, dysfunctioneren en 
waarschijnlijk een te groot beroep op crisisvoorzieningen.

Het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie 
(CVBP) is ontstaan vanuit het besef dat binnen de zorg 
voor mensen met een verstandelijke beperking kennis en 
vaardigheden van psychische – en gedragsstoornissen 
problemen onontbeerlijk is. Zo’n 13 jaar geleden is, vanuit 
de gedachte dat kennis en behandeling naar de cliënt 
toe moesten worden gebracht, vanuit GGZ Drenthe de 
Polikliniek Psychiatrie verstandelijk Gehandicapten (PPG) 
opgericht. Binnen de PPG werkten professionals (psychiater, 
AVG, psycholoog, orthopedagoog, agoog, verpleegkundige) 
multidisciplinair samen om mensen met VB en psychische 
problemen én de mensen in hun woonomgeving te helpen 
bij psychische klachten en gedragsproblemen. Vaak bleek 
basale kennis van bejegening passend bij het niveau van 
VB, specifieke begeleiding bij psychopathologie en  
ontwikkelingsstoornissen zoals autisme spectrum  
problematiek belangrijk om aan teams, ouders en  
naastbetrokkenen aan te leren.

Een andere poot van het CVBP is de Eekwal, een obser-
vatiekliniek en polikliniek voor mensen met een VB en 
complexe ontwikkelings-, gedrags - of psychische pro-
blematiek, onderdeel van Vanboeijen, een instelling voor 
VB. In 2014 ontstond door samenvoeging van de PPG/
GGZ en de Eekwal het CVBP, waardoor GGZ en VB kennis 
en expertise gebundeld werd. De Eekwal had een traditie 
van wetenschappelijk onderzoek, die voortgezet werd 
in het oprichten van een researchafdeling bij het CVBP en 
een startende opbouw van een onderzoekslijn rond VB en 
verantwoord gebruik van psychotrope medicatie.
Kliniek en polikliniek bij het CVBP vinden elkaar in de visie 
dat mensen met een verstandelijke beperking recht hebben 
op een kwalitatief goede zorg als ze psychische of gedrags-
problemen hebben, of ze nou binnen de VB of de GGz zorg 

ontvangen. We geven de samenwerking vorm onder de 
noemer Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie, 
onder de vlag van GGz Drenthe, in samenwerking met VB 
instellingen Vanboeijen, Cosis, de Trans en Baalderborg-
groep, zorgkantoren van Zilveren Kruis en Menzis, Drentse 
gemeenten en vele andere zorgpartijen in het veld.

Binnen het CVBP behandelen we mensen met een 
verstandelijke beperking en complexe zorgvragen rond 
psychische stoornissen en probleemgedrag. Dit doen we 
zoveel mogelijk in samenwerking met de woonomgeving 
en naastbetrokkenen. 

Samen met zorgkantoren en gemeenten proberen we 
afspraken te maken, die leiden tot tijdige zorg op het 
juiste moment op de juiste plaats, zoals snel beschikbare 
crisisplekken en ambulante vormen van crisishulp.

We delen onze kennis met GGz en VB opleidingen, 
zoals de opleidingen voor sociaal werk, verpleegkunde, 
gedragswetenschappen en geneeskunde door middel van 
consultatie, bijscholing, intervisie, het bieden van stages 
en betrokkenheid bij teams door al onze disciplines.
De wetenschappelijke onderzoekslijn ontwikkelt zich 
verder in samenwerking met het UMC Groningen/afde-
ling psychiatrie en research kinder- en jeugdpsychiatrie. 
Aanvankelijk richtte het onderzoek zich op verantwoord 
gebruik van psychotrope medicatie en met name de 
afbouw van niet-onderbouwd gebruik en de factoren die 
daarbij een rol spelen. Het onderzoek heeft zich uitgebreid 
naar alternatieven voor medicatie, zoals de effectiviteit van 
het scholen van teams in gedragstherapeutische technie-
ken, betere diagnostiek, belevingsaspecten bij begeleiders 
wat betreft van mensen met zeer moeilijk gedrag, ken-
nisvergroting betreffende psychofarmaca van begeleiders. 
Deze onderzoeken worden elders in dit themanummer 
beschreven of genoemd.

Nog dit jaar verbreden we de basis van ons onderzoek 
en kennisdeling door de oprichting van een Academische 
Werkplaats voor Verstandelijke Beperking en Geestelijke 
Gezondheid, waarvan de opening in september 2019 
zal plaats vinden. Deze Academische Werkplaats wordt 
gedragen door wetenschappelijke instellingen (UMCG 
Huisartsgeneeskunde, Universitair Centrum Psychiatrie en 
Accare Child Study Center), instellingen voor geestelijke 
gezondheidszorg (GGz Drenthe) en instellingen voor VB 
(’s Heerenloo, de Trans en Vanboeijen). Financiering vindt 
plaats door Espria, ’s Heerenloo, Vanboeijen, stichting de 
Maar, het Groninger Welzijnsfonds en het Sinnige Fonds. 
In de Academische Werkplaats stellen we ons tot doel om 
onderzoek en kennisdeling wat betreft VB en geestelijke 
gezondheid nog meer in gezamenlijkheid tussen praktijk, 
wetenschap en onderwijs vorm te geven.



Het onderzoek binnen de Academische Werkplaats richt 
zich op het vroegtijdig herkennen en waar mogelijk 
voorkomen van (ernstiger vormen van) psychopathologie, 
verbetering van diagnostiek van psychische- en 
gedragsproblemen en het wetenschappelijk onderbouwen 
van medicamenteuze en niet-medicamenteuze behande-
lingen bij mensen met een VB en psychische- of  
gedragsproblemen. Naast wetenschappelijk onderzoek  
is een belangrijk onderwerp opleiden en bijscholen.  
Onder de vlag van de Academische Werkplaats hopen  
we bijscholings- en opleidingsprogramma’s te kunnen 
ontwikkelen met betrekking tot voorkomen, herkennen 
en behandelen van psychopathologie, monitoren en 
managen van het gebruik van psychofarmaca bij mensen 
met een VB, maar ook breder met betrekking tot aanpak 
en bejegening voor mensen met een VB en complexe 
psychische problematiek. 

Een kenmerk van de Academische Werkplaats zal zijn 
dat we meer dan voorheen de praktijkinstellingen zullen 
betrekken bij het ontwikkelen van onderzoeksvragen en 
opleidingsprogramma’s. Daarnaast willen we mensen 
met een VB en hun vertegenwoordigers zelf betrekken bij 
onderzoeksvragen en opzet en uitvoering van onderzoeks-
projecten (inclusief onderzoek). 

Binnen het Centrum Verstandelijke Beperking en  
Psychiatrie is de onderzoekslijn ‘Verstandelijke Beperking 
en Geestelijke Gezondheid’ opgezet. De basis van  
deze onderzoekslijn wordt gevormd door het promotie- 
onderzoek van Gerda de Kuijper (2013), waarin zij diverse 
aspecten van antipsychoticagebruik bij mensen met een 
verstandelijke beperking heeft bestudeerd. Binnen de 

Ter afsluiting
Ten slotte, kennisontwikkeling voor een groep mensen 
met complexe problematiek doe je samen. Wanneer je 
zorg probeert te verbeteren voor mensen met problematiek, 
die in een stelsel in verschillende sectoren is onderge-
bracht is dat samen een uitdaging. Een uitdaging omdat 
je te maken hebt met verschillende manieren van werken, 
verschillende talen van professionals, verschillende vormen 
van financieringen etc. etc. Het erkennen van deze 
verschillen en tegelijkertijd zoeken naar gemeenschap-
pelijkheid in een centrum als het CVBP leidt tot nieuwe 
oplossingen en nieuwe wegen. In dit themanummer zult 
u verschillende voorbeelden vinden van uitkomsten en 
tussenstanden van onze zoektocht, in zowel onderzoek, 
onderwijs als praktijk. Ik wens u veel lees/plezier. 

Literatuur 
1   de Kuijper G, Hoekstra P, Visser F, Scholte FA, Penning C, Evenhuis H. 

Use of antipsychotic drugs in individuals with intellectual disability (ID) 
in the Netherlands: prevalence and reasons for prescription. J Intellect 
Disabil Res 2010 Jul;54(7):659-667. 

2   Nieuwenhuis JG, Noorthoorn EO, Nijman HL, Naarding P, Mulder CL. 
A Blind Spot? Screening for Mild Intellectual Disability and Borderline 
Intellectual Functioning in Admitted Psychiatric Patients: Preva-
lence and Associations with Coercive Measures. PLoS One 2017 Feb 
2;12(2):e0168847. 

  

onderzoekslijn wordt samengewerkt met Accare  
kinder- en jeugdpsychiatrie en het Universitair Medisch 
Centrum Groningen, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie 
en afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. 

De vervolgstudies, waarvan een deel inmiddels is  
afgerond, bouwen voort op de bevindingen van de 
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Onderzoekslijn ‘Verstandelijke 
Beperking en Geestelijke Gezondheid’

1   GGZ Drenthe/Centrum Verstandelijke Beperking 
 en Psychiatrie, Assen, Nederland
2   UMCG, afdeling huisartsgeneeskunde, Groningen, 

Nederland
3   Accare Kinder- en jeugd psychiatrie/Universitair  

Centrum Psychiatrie/UMCG, Groningen, Nederland

Josien Jonker 1,2 Marian Klaver 1,3
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Kuijper. In deze studies komen in hoofdlijnen de volgende 
thema’s aan bod: passend psychofarmacagebruik, afbouw 
van antipsychotica, kwaliteit van leven, de effectiviteit 
van gedragstherapeutische training voor begeleiders en 

Studie

Voorschrijfbeleid en richtlijnen1,2,3

Determinanten afbouw antipsychotica: open label1,2,3

Afbouw risperidon: RCT1,2,3

Antipsychotica en gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven1,2,3

Een gedragstherapeutische training voor begeleiders van mensen met een 

verstandelijke beperking en probleemgedrag: pilotstudie1,2,3

Een gedragstherapeutische training voor begeleiders van mensen met een 

verstandelijke beperking en probleemgedrag: cluster controlled design1,2,3

De emotionele reacties van begeleiders op probleemgedrag1,2,3

De invloed van kennis van begeleiders op passend psychofarmacagebruik: 

het effect van een leerinterventie over psychofarmaca1,4

Een zelfevaluatie instrument voor voorschrijvers van psychofarmaca: de 

ontwikkeling, de validering en het effect van het instrument1,4

Samen denken, samen doen1,2,3

Status

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond

In afronding

Lopend

Lopend

In afronding

Lopend

Lopend

Publicaties / contactpersoon

Ramerman et al. (2018a) Ramerman et al. (2018b)

De Kuijper & Hoekstra (2017), de Kuijper & Hoekstra 

(2018), de Kuijper & Hoekstra (2019)

Ramerman et al. (2019)

Ramerman et al. (2018c), Ramerman et al. (2019)

marian.klaver@ggzdrenthe.nl

e.bruinsma@umcg.nl

marian.klaver@ggzdrenthe.nl

josien.jonker@ggzdrenthe.nl

josien.jonker@ggzdrenthe.nl

gerda.de.kuijper@ggzdrenthe.nl

caroline.van.de.geijn@ggzdrenthe.nl

janneke.van.ravenswaaij@ggzdrenthe.nl

Tabel 1. Een overzicht van alle recent afgeronde en lopende studies binnen de onderzoekslijn Verstandelijke Beperking en Geestelijke Gezondheid.

Een schematische weergave van de verschillende thema's binnen de onderzoekslijn Verstandelijk Beperking en Geestelijke Gezondheid.

Betrokken organisaties: 
1 Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie, 
² Universitair Medisch Centrum Groningen, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie
3 Accare, kinder- en jeugdpsychiatrie
4 Universitair Medisch Centrum Groningen, afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde

de invloed van omgevingsfactoren. In figuur 1 wordt de 
samenhang tussen de thema’s schematisch weergegeven. 
In tabel 1 vindt u een overzicht van alle recent afgeronde 
en de lopende studies. 

Passend psychofarmacagebruik

Gedragstherapeutische training 

voor begeleiders

Invloed van factoren 

in directe omgeving 

van de cliënt

Afbouw antipsychotica

Kwaliteit van leven
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Samenvatting
Achtergrond
Risperidon wordt vaak voorgeschreven voor het verminderen 
van gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke 
beperking. De effectiviteit na langdurig gebruik is echter 
nog onbekend. Daarom richtte dit onderzoek zich op het 
effect van afbouw op gedrag en bijwerkingen.

Methoden
Dit was een placebo-gecontroleerd, dubbelblind afbouw- 
onderzoek naar risperidon. In 14 weken werd er in stapjes van 
12,5% placebo-gecontroleerd afgebouwd. Acht weken na 
afbouw werd de blindering verbroken en werden verschillende 
gedragssymptomen en gezondheidsuitkomsten gemeten en 
vergeleken tussen de afbouw- en de controlegroep. 

Resultaten
In totaal zijn er 25 deelnemers geïncludeerd in het onder-
zoek, van wie er 11 aan de afbouwgroep werden toegewe-
zen. In de afbouwgroep kon 82% volledig afbouwen van 
risperidon, ondanks een verslechtering in stereotiep gedrag. 
Er werd geen verschil gevonden op de primaire uitkomst-
maat prikkelbaarheid. In de afbouwgroep werd een positief 
effect gevonden op gewicht, tailleomvang, prolactine 
waarden en testosteron waarden.

Conclusie
Afbouwen van risperidon, na langdurig gebruik voor het 
verminderen van gedragsproblemen, was goed mogelijk, 
met alleen een verslechtering in stereotiep gedrag. Er was 
een direct positief effect van afbouw op de gezondheid van 
de deelnemers. 

Introductie
Risperidon is een van de meest voorgeschreven antipsychotica 
voor de behandeling van gedragsproblemen bij mensen 
met een verstandelijke beperking. Binnen instellingen/
woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke 
beperking gebruikt 30% van de cliënten een antipsycho-
ticum 1,2, van wie 20% risperidon 3. Binnen de kinder- en 
jeugdpsychiatrie ligt dit percentage nog hoger: risperidon 
wordt bij 60% voorgeschreven 3. Vaak is het gebruik van 
risperidon langdurig 1,2,3, ondanks dat de indicatie van 
risperidon bij gedragsproblemen alleen voor kortdurend 
gebruik is 4. 

De lange termijn effectiviteit van risperidon voor het vermin-
deren van gedragsproblemen is nog onduidelijk 5,6,7,8,9,10. 
Uit eerdere open-label afbouwonderzoeken bleek dat de 
afbouw van antipsychotica, inclusief risperidon, voor een 
grote groep cliënten mogelijk is 5,6,11. Daarnaast is de kans 

Is risperidon na langdurig gebruik 
nog effectief in het verminderen van 
gedragsproblemen bij mensen met 
een verstandelijke beperking? 

Dit is een bewerking van: Ramerman L, de Kuijper G, Scheers T, Vink M, Vrijmoeth P, Hoekstra PJ. Is risperidone 
effective in reducing challenging behaviours in individuals with intellectual disabilities after 1 year or longer use? A placebo-
controlled, randomised, double-blind discontinuation study. Journal of Intellectual Disability Research 2019; 63(5); 418-428.

Dr. Lotte Ramerman, onderzoeker

Een placebo-gecontroleerd, gerandomiseerd afbouwonderzoek
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op bijwerkingen van risperidon groot. Risperidon staat 
vooral bekend om een toename in gewicht, tailleomvang, 
prolactine, glucose en cholesterol (LDL, HDL en totaal). Ook 
kan risperidon-gebruik leiden tot autonome en extrapirami-
dale symptomen, als dyskinesie, acathisie en parkinsonisme. 
Deze bijwerkingen kunnen van invloed zijn op de kwaliteit 
van leven van cliënten 12,13,14,15. Het doel van deze trial was 
het onderzoeken van de effecten van afbouw van risperidon 
na langdurig gebruik op gedrag en gezondheid van mensen 
met een verstandelijke beperking. De verwachting was dat 
afbouw van risperidon goed mogelijk was zonder een 
klinisch relevante toename in prikkelbaarheid en met een 
afname in gewicht, tailleomvang en prolactine waarden. 

Methode

Opzet
Het onderzoek betrof een placebogecontroleerde, gerando-
miseerde afbouwtrial. Het onderzoek is goedgekeurd door 
de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (METc nr. 2015/171) en staat 
geregistreerd in het Nederlands Trial Register (NTR5509).

Deelnemers
Alle deelnemers aan het onderzoek hadden een verstan-
delijke beperking (IQ<70 of benoemd in medisch dossier), 
waren ouder dan 6 jaar, gebruikten langdurig risperidon 
(>1 jaar), zonder een afbouwpoging in het voorgaande jaar. 
Potentiële deelnemers werden geëxcludeerd wanneer ze 
een diagnose hadden van een psychotische stoornis,  
schizofrenie of bipolaire stoornis. Ook het gebruik van 
een ander antipsychoticum naast risperidon was reden tot 
exclusie. Behandeling met andere psychofarmaca of een 
non-farmacologische interventie was wel toegestaan.

Deelnemers werden geworven via de medische dienst van 
instellingen/woonvoorzieningen voor mensen met een 
verstandelijke beperking (drie organisaties) en via instellingen 
voor geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking (twee organisaties). Potentiële 
deelnemers werden geselecteerd door de eigen arts, waarna 
informatie werd verstuurd naar de mogelijke deelnemer en/
of wettelijk vertegenwoordiger. Alle potentiële deelnemers, 
hun begeleiders en wettelijk vertegenwoordigers hebben 
waar nodig mondeling extra toelichting ontvangen, waarna 
informed consent werd gevraagd en verkregen.

Interventie en procedures
In de afbouwgroep werden deelnemers stapsgewijs (12,5% 
elke 2 weken) afgebouwd gedurende een periode van 14 
weken. De controlegroep bleef de baseline dosis risperidon 
gedurende het onderzoek gebruiken. Om blinde afbouw 
mogelijk te maken - dat wil zeggen de deelnemer, onder-

zoeker, behandelend arts weten niet of iemand afbouwt -, 
zijn alle deelnemers overgestapt op de vloeibare vorm van 
risperidon (1mg/ml). Elke deelnemer kreeg twee verschillende 
flesjes. In fles A zat bij alle deelnemers risperidon. In fles B 
zat bij de controlegroep ook risperidon en bij de afbouw-
groep een placebo (vergelijkbaar in kleur, smaak en geur). 
Door stapsgewijs van fles A naar fles B over te gaan, 
bouwde de afbouwgroep stapsgewijs af naar een placebo, 
terwijl de controlegroep de baseline dosis risperidon bleef 
gebruiken. Alle deelnemers begonnen met een wenperiode 
van 2 weken, gevolgd door een geblindeerde afbouw van 
14 weken en een geblindeerde follow-up van 8 weken. Na 
24 weken werd de blindering verbroken. Wanneer er sprake 
was van een dusdanige toename in gedragsproblemen kon 
er te allen tijde gedeblindeerd worden, door contact op te 
nemen met de apotheek. Deelnemers die voortijdig gede-
blindeerd werden, bleven op basis van het intent-to-treat 
principe onderdeel van het onderzoek. 

Randomisatie
Door de apotheek is een randomisatielijst opgesteld met een 
1:1 ratio in blokken van zes; drie placebo en drie controle. 
Aan de hand van de randomisatielijst zijn de medicatiepak-
ketjes door de fabrikant (Tiofarma bv.) samengesteld. Alle 
deelnemende organisaties kregen volledige blokken van zes 
toegewezen, waarna de lokale arts-onderzoeker een  
randomisatienummer kon voorschrijven aan de deelnemers. 

Metingen en uitkomstmaten
Op baseline en na 24 weken zijn alle uitkomstmaten  
voor gedrag- en gezondheidsuitkomsten afgenomen. 
Gedurende de afbouwfase vond elke 4 weken een controle 
plaats. Tweeënveertig weken na de start van afbouw vond 
nog een follow-up plaats waarbij gekeken werd hoeveel 
deelnemers op dat moment risperidon gebruikten. In het 
huidige artikel worden alleen de belangrijkste gedrag- en 
gezondheidsuitkomsten gepresenteerd. Voor een uitgebrei-
dere beschrijving van de resultaten verwijzen we graag naar 
Ramerman et al. (2018) 16. 

Gedrag
De primaire uitkomstmaat van dit onderzoek was prikkel-
baarheid, een subschaal van de Aberrant Behavior Checklist 
(ABC), een gevalideerde vragenlijst voor gedragsproble-
men bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook 
de andere subschalen van de ABC zijn meegenomen als 
secundaire uitkomsten: lethargie, hyperactiviteit, stereotypie 
en inadequate spraak. De ABC werd door de begeleider 
of ouder/voogd ingevuld via een online vragenlijst vooraf-
gaand aan de controleafspraak.

Gezondheid
Secundaire metabole uitkomstmaten voor gezondheid waren 
gewicht, Body Mass Index (BMI) en tailleomvang. Deze 
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uitkomstmaten werden bepaald door een getrainde onder-
zoeksassistent tijdens controleafspraken. Voorafgaand aan 
de controleafspraken werd bloed afgenomen om nuchter 
glucose en nuchter High Density Lipoproteïnen (HDL), Low 
Density Lipoproteïnen (LDL) en totaal cholesterol, prolactine 
en testosteron (alleen bij jongens/mannen) te bepalen.
Tijdens de controleafspraken werden ook extrapiramidale 
symptomen onderzocht door de onderzoeksassistent, door 
middel van de Abnormal Involuntary Movement Scale 
(AIMS, diskinesie), de Barnes akathisia Rating Scale (BARS, 
acathisie) en de items 21, 22, 23 en 31 van de Unified Par-
kinsons Disease Rating Scale (UPDRS, parkinsonisme).

Statistische analyses
Verschillen tussen baseline en 24 weken tussen de af-
bouwgroep en de controlegroep zijn geanalyseerd door 
middel van een mixed model voor herhaalde metingen. 
De gedrags- en gezondheidsuitkomsten zijn toegevoegd 
als afhankelijke variabelen in de modellen, met groep, tijd 
en groep*tijd als vaste effecten. Een ongestructureerde 
covariantiematrix is gebruikt en de analyses zijn gedaan 
volgens het intent-to-treat principe. Verschillen in baseline-
kenmerken tussen de afbouwgroep en de controlegroep 
zijn geanalyseerd door middel van een Chi-kwadraattoets. 
Er is voor alle analyses een alpha van 5% gebruikt.

Resultaten

Figuur 1 geeft schematisch het verloop van de deelnemers 
door de trial weer. Van de 238 potentiele deelnemers 
(die voldeden aan de inclusiecriteria) waren er 25 geïnclu-
deerd in het onderzoek; 11 in de afbouwgroep, 14 in de 
controlegroep. Er was geen significant verschil in het aantal 
voortijdige deblinderingen: drie deelnemers zijn voortijdig 
gedeblindeerd in de controlegroep (21%) vanwege een 
toename in gedragsproblemen en twee in de afbouwgroep 
(18%). Drie maanden na deblinderen (42 weken na start) 
was 82% van de afbouwgroep nog steeds gestopt met 
risperidon. 

Tabel 1 geeft de baseline-kenmerken van de deelnemers 
weer. In de afbouwgroep zaten significant meer deelnemers 
met een stemmingsstoornis (X2=4,339; P=0,037). Tabel 1 
geeft daarnaast ook een overzicht van aanvullende  
behandelingen en doktersbezoeken tijdens de trial. 

Gedrag
De primaire uitkomstmaat, prikkelbaarheid, verschilde niet 
significant over tijd, tussen de afbouw- en de controlegroep 
(Tabel 2). Voor de andere subschalen van de ABC werd ook 
geen significant groep*tijd effect gevonden, behalve voor 

Figuur 1. Verloop van de deelnemer door het onderzoek.

Toegewezen aan doorgaande behandeling met risperon (n=14) Toegewezen aan afbouw van risperon naar placebo (n=11)

Gerandomiseerd (n=25)

Potentiële deelnemers (n=238)

Geëxcludeerd (n213)

- Behandelend arts gaf negatief advies voor afbouw (n=157)

- Geen toestemming voor deelname (n56)

Geanalyseerd (n=14) Geanalyseerd (n=11)

Voortijdige stop van studiemedicatie (voortijdig deblinderen):

- Verslechtering in gedragsproblemen (n=3)

Voortijdige stop van studiemedicatie (voortijdig deblinderen):

- Verslechtering in gedragsproblemen (n=2)
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Leeftijd (gemiddelde±SD)

Geslacht (n(%))

Verstandelijke beperking (n(%))

Dosis risperidon (gemiddelde ± SD)

Gebruik van andere psychofarmaca (n(%))

Gebruik van anti-epileptica (n(%))

Aanwezigheid van geestelijke aandoening (n(%))

Gedurende de trial

Bezoek aan arts (gemiddelde ± SD)

Aanvullende behandeling met psychofarmaca (n(%))

Aanvullende niet-farmacologische interventies (n(%))

Baseline

Kenmerken Afbouwgroep 
(n=11)

Controlegroep 
(n=14)

≤ 18 jaar (n(%))

> 18 jaar (n(%))

Man/vrouw

Licht 

Matig

Ernstig 

Diep

Autisme spectrum stoornis

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)

stemmingsstoornis

Angststoornis

Obsessief-compulsieve stoornis

Hechtingsstoornis

Huisarts

Arts Verstandelijke Beperking (AVG)

Arts-specialist, anders

Sertraline

Oxazepam

Lorazepam

Ritalin

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Structurering van dagindeling

Extra dagbesteding

Andere benadering door begeleiders op  

gedragsproblemen

Orthopedische schoenen

Diëtist 

Logopedist

33±20,16 

(range: 12-67)

5 (45%)

6 (55%)

9 (82%)/2 (18%)

6 (55%)

1 (9%)

4 (36%)

0 (0%)

1,82mg±1,28

6 (55%)

0 (0%)

7 (64%)

0 (0%)

3 (27%)

2 (18%)

1 (9%)

1 (9%)

1,00±1,41

1,10±0,88

0,27±0,47

0 (0%)

2 (18%)

2 (18%)a

1 (9%)

0 (0%)

1 (9%)

1 (9%)

0 (0%)

1 (9%)

0 (0%)

0 (0%)

28±16,10

(range: 10-68)

6 (43%)

8 (57%)

10 (71%)/4 (29%)

7 (50%)

5 (36%)

2 (14%)

0 (0%)

1,97mg±1,14

6 (43%)

1 (7%)

7 (50%)

4 (29%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (7%)

0 (0%)

1,00±1,11

0,5±0,85

0,36±0,50

1 (7%)

2 (14%)

1 (7%)

1 (7%)

2 (14%)

0 (0%)

1 (7%)

0 (0%)

1 (7%)

1 (7%)

 Tabel 1. Kenmerken van deelnemers aan de trial op baseline en de ontvangen zorg tijdens de trial.

ABC-Prikkelbaarheid

ABC-Lethargie

ABC-Hyperactiviteit

ABC-Stereotypie

ABC-Inadequate spraak

Baseline (gemiddelde (Cl 95%)) Follow-up (24 weken)(gemiddelde (Cl 95%)) F(p)b

Afbouwgroep (n=11)

15,36 (9,68-21,04)

11,73 (5,02-18,44)

17,27 (10,44-24,10)

4,82 (1,32-8,32)

3,64 (1,62-5,65)

Controlegroep (n=14)

13,57 (8,54-18,61)

11,07 (5,12-17,02)

19,14 (13,09-25,20)

5,29 (2,18-8,39)

4,57 (2,78-6,36)

Afbouwgroep (n=11)

14,18 (8,23-20,13)

10,91 (4,44-17,38)

15,27 (8,87-21,68)

8,91 (5,44-12,38)

3,18 (1,11-5,26)

Controlegroep (n=14)

10,36 (5,08-15,63)

6,86 (1,12-12,60)

12,86 (7,18-18,53)

2,57 (-0,50-5,65)

2,43 (0,59-4,27)

0,759 (p=0,392)

0,925 (p=0,345)

2,100 (p=0,160)

10,492 (p=0,003)

3,527 (p=0,072)

Tabel 2. Verandering in gedragsmatige symptomen tussen baseline en 24 weken voor de afbouw- en controlegroep.

a ABC: Aberrant Behavior Checklist
b F(p) voor de groep*tijd effecten van de mixed models voor herhaalde metingen. 

a In de afbouwgroep werd lorazepam voorgeschreven voor onttrekkings-dyskinesie. 



Jaargang 37, Juni N
um

m
er 2   60

stereotypie. Gedurende de trial lieten stereotype gedra-
gingen een positiever verloop zien in controlegroep, in 
vergelijking met de afbouwgroep. 

Gezondheid
In Tabel 3 zijn de gezondheidsuitkomsten weergegeven. 
Er is een positiever verloop gevonden in de afbouwgroep 
voor gewicht, BMI, tailleomvang, prolactine en testosteron. 
Er vond een significante afname plaats in gewicht, BMI, 
tailleomvang en prolactine en een significante toename in 
testosteron waarden.

Er is geen significant groep*tijd effect gevonden voor 
dyskinesie, acathisie en parkinsonisme. Wel hadden twee 
deelnemers in de afbouwgroep ernstige onttrekkings- 
dyskinesie (toename van 8-10 op baseline naar 22-25 op 
het ergste punt, op een schaal van 36). 

Discussie
Het doel van deze placebo-gecontroleerde trial was om 
de effecten in kaart te brengen van afbouw van risperi-
don na langdurig gebruik op gedrag en gezondheid bij 
mensen met een verstandelijke beperking. We vonden 
geen verandering in prikkelbaar gedrag in de afbouwgroep, 
in vergelijking met de controlegroep. Ook was er geen 
verschil tussen de afbouw- en controlegroep in het aantal 
deelnemers dat voortijdig moest deblinderen vanwege een 
ernstige toename in gedragsproblemen. In totaal kon 82% 
succesvol afbouwen van risperidon. Wel namen stereotype 
gedragingen in de afbouwgroep toe gedurende de afbouw 

van risperidon. Deze resultaten laten zien dat afbouw goed 
mogelijk is. 

Na de afbouw van risperidon waren er direct positieve  
effecten op de gezondheid van de deelnemers. Acht weken 
na de afbouw van risperidon was er een gemiddelde 
afname in gewicht van 6kg en een afname in tailleomvang 
van 6cm. Deze afnames zijn vergelijkbaar met de bevindin-
gen van de Kuijper et al (2013) na afbouw van antipsycho-
tica en vergelijkbaar met de toename in gewicht wanneer 
risperidon gestart wordt 17,18. Voor prolactine werden ver-
gelijkbare effecten gevonden: voor de start van de afbouw 
waren de prolactine-waarden sterk verhoogd, wat een 
effect kan hebben op seksueel functioneren, kan leiden tot 
borstvorming bij mannen en risico geeft op osteoporose op 
latere leeftijd. Na afbouw waren de gemiddelde prolactine 
waarden weer gedaald naar bijna normaal. Ook stegen de 
testosteron waarden bij jongens en mannen. De afname in 
prolactine werd ook gevonden door de Kuijper et al (2014) 
en was vergelijkbaar met de toename wanneer risperidon 
gestart wordt 19,20. 

De focus in deze studie lag op gedragsproblemen en de 
mogelijke toename hiervan die kan plaatsvinden na afbouw 
van antipsychotica, zoals risperidon. In het onderzoek 
werden alle deelnemers elke vier weken gemonitord op 
gedrag en gezondheid. Tijdens deze afspraken werden 
ook meer dan eens positieve effecten besproken, zoals een 
toename in assertiviteit, energie, concentratie en algemeen 
welbevinden. Deze positieve effecten hebben we niet 
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EPSa-dyskinesie

EPS-acathisie

EPS-parkinsonisme

Tailleomvang

Gewicht

BMIb

Glucose (mmol/l)

Total cholesterol (mmol/l)

LDL cholesterol (mmol/l)c

HDL cholesterol (mmol/l)d

Prolactine (mU/l)

Testosteron (nmol/l)

Baseline (gemiddelde (Cl 95%)) Follow-up (24 weken)(gemiddelde (Cl 95%)) F(p)e

Afbouwgroep (n=11)

3,18 (1,09-5,27)

1,36 (0,41-2,32)

1,55 (0,41-2,68)

87,7 (76,2-99,2)

67,6 (54,2-81,0)

22,3 (18,5-26,2)

6,16 (5,65-6,68)

4,30 (3,79-4,81)

2,56 (2,11-3,00)

1,40 (1,21-1,59)

738 (532-944)

7,45 (4,77-11,8)

Controlegroep (n=14)

0,93 (-0,96-2,78)

0,79 (-0,06-1,63)

1,64 (0,63-2,65)

83,3 (73,0-93,6)

69,9 (58,0-81,7)

23,1 (19,7-26,5)

5,38 (4,81-5,95)

3,96 (3,39-4,52)

2,39 (1,90-2,88)

1,27 (1,06-1,48)

629 (390-867)

9,65 (4,76-14,5)

Afbouwgroep (n=11)

4,46 (1,25-7,66)

1,73 (0,43-3,03)

1,27 (0,24-2,31)

82,26 (71,24-93,29)

61,70 (48,95-74,45)

20,11 (16,61-23,61)

5,67 (5,13-6,22)

3,86 (3,39-4,32)

2,18 (1,79-2,57)

1,28 (1,08-1,48)

327 (144-509)

10,6 (4,77-16,43)

Controlegroep (n=14)

1,71 (-1,13-4,55)

0,93 (-0,22-2,08)

1,57 (0,65-2,49)

82,4 (72,7-92,2)

69,1 (57,8-81,7)

22,8 (19,7-25,9)

5,35 (4,72-5,98)

3,93 (3,41-4,45)

2,22 (1,78-2,66)

1,20 (0,98-1,43)

626 (417-835)

9,48 (2,92-16,0)

0,21 (p=0,650)

0,12 (p=0,73)

0,11 (p=0,75)

7,48 (p=0,012)

4,39 (p=0,046)

5,27 (p=0,030)

1,10 (p=0,31)

2,76 (p=0,11)

0,829 (p=0,38)

0,273 (p=0,61)

9,57 (p=0,007)

4,57 (p=0,048)

Tabel 3. Verandering in de gezondheidsuitkomsten na de placebo-gecontroleerde afbouw van risperidon in de afbouw- en controlegroep.

ª EPS= Extrapiramidale symptomen.
b BMI= Body Mass Index
c LDL= low-density lipoprotein cholesterol
d HDL= high-density lipoprotein cholesterol
e F(p) voor de groep*tijd effecten van mixed-model voor herhaalde metingen
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systematisch gemeten in dit onderzoek. Daarom zouden 
wij voor toekomstig onderzoek adviseren om ook uitkomst-
maten voor deze positieve gedragingen en effecten op het 
welbevinden van mensen met een verstandelijke beperking 
mee te nemen in (afbouw-)studies rond de effectiviteit van 
antipsychotica bij gedragsproblemen.

De grootste beperking van dit onderzoek was het lage aan-
tal deelnemers en de daaraan gerelateerde problemen met 
de statistische power en generaliseerbaarheid. Ondanks 
verschillende initiatieven in Nederland voor het terugdringen 
van onjuist psychofarmacagebruik, is er nog terughoudend-
heid bij het afbouwen van antipsychotica 1. McNamara et 
al. (2016) vond ook in het Verenigd Koninkrijk dat er veel 
weerstand was tegen de afbouw van risperidon, vanwege 
een gebrek aan richtlijnadviezen over dit onderwerp 10. Dit 
laat zien dat afbouw van risperidon en andere antipsycho-
tica ook buiten Nederland onderzocht wordt, wat de  
mogelijkheid biedt tot internationale samenwerking,  
waarbij een veel grotere populatie bereikt kan worden.

Naast de terughoudendheid bij afbouwen, was ook het 
design van de studie een belemmering. Placebo-gecon-
troleerde onderzoeken zijn complex en vaak moeilijk uit 
te leggen aan mensen met een verstandelijke beperking, 
vertegenwoordigers, begeleiders en andere zorgprofessionals. 
Voor toekomstige onderzoek zouden mensen met een 
verstandelijke beperking en hun netwerk meer betrokken 
moeten worden bij de opzet van dit soort studies, zodat 
de uitkomsten meer aansluiten op de problemen waar zij 
tegen aanlopen.

Op basis van het huidige onderzoek kunnen geen conclu-
sies worden getrokken over de lange termijn effectiviteit 
van risperidon op het verminderen van gedragsproblemen 
bij mensen met een verstandelijke beperking. Wel laat dit 
onderzoek zien dat de afbouw van risperidon na langdurig 
gebruik vaak mogelijk is, met alleen kans op een toename 
in stereotiep gedrag. Daar tegenover staat wel een directe 
verbetering in de gezondheid van cliënten, door een 
afname in gewicht, tailleomvang en prolactine en een 
toename in testosteron. Vanwege deze bevindingen zou 
het overwegen van de afbouw van langdurig gebruikte 
risperidon een prioriteit moeten zijn. 
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Samenvatting
•  Het psychofarmacagebruik bij mensen met een 

verstandelijke beperking is hoog en betreft voor een 
groot deel antipsychoticagebruik voor probleemge-
drag. Richtlijnen adviseren afbouw van antipsychotica 
bij deze indicatie vanwege gebrek aan bewijs voor 
lange termijn effectiviteit en groot risico op schadelijke 
bijwerkingen. In de praktijk en uit onderzoek blijkt dat 
blijvende afbouw vaak niet lukt. Dit hangt samen met 
gedragsverslechtering veroorzaakt door nog onduide-
lijke factoren. 

•  Op grond van literatuuronderzoek, eigen eerder 
onderzoek en theoretische gronden selecteerden we 
cliënt- en context gebonden factoren als mogelijke 
determinanten voor succesvolle afbouw. Dit betrof 
voor cliëntkenmerken: demografische gegevens, 
gezondheidskenmerken, waaronder de ernst van 
probleemgedrag en van extrapiramidale en autonome 
bijwerkingen, en kenmerken van psychofarmacage-
bruik; voor contextkenmerken: de woon-en leefsituatie 
en begeleiderskenmerken, waaronder demografische-, 
opleiding- en werkervaringsgegevens, en cognities en 
gevoelens ten aanzien van probleemgedrag en psycho-

farmacagebruik, en kennis over psychofarmaca.
•  In een open-label afbouwonderzoek onderzochten we 

de resultaten van afbouw en de invloed van bovenge-
noemde determinanten hierop. We keken ook naar 
samenhang tussen extrapiramidale en autonome symp-
tomen met het gedrag, tussen begeleiderskenmerken 
met de ernst van probleemgedrag van hun cliënten, en 
naar samenhang tussen de klinische beoordeling van 
artsen betreffende gedragsverandering met verande-
ringen in scores op een gedragsschaal gedurende het 
verloop van afbouwtrajecten.

•  Rekrutering van deelnemers (n=129) vond plaats in een 
door artsen geselecteerde populatie van 499 off-label 
antipsychoticagebruikers afkomstig uit zes instellin-
gen voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Afbouw vond plaats in een schema van 14 weken; 
vertragen of stoppen van afbouw was toegestaan. 
Het gedrag werd gemeten met de Aberrant Behavior 
Checklist (ABC).

•  Volledige afbouw werd door 60% van de deelnemers 
bereikt 16 weken na de eerste dosisvermindering; bij 
follow-up na drie maanden was dit 46% en na zes 
maanden 40%.

Welke factoren zijn van belang bij 
afbouw van langdurig off-label 
antipsychoticagebruik bij mensen 
met een verstandelijke beperking? 

1  GGZ Drenthe/Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie, Assen, Nederland
2 Universitair Centrum Psychiatrie/UMCG, Groningen, Nederland

Dit artikel is een bewerking van het artikel “An Open-Label Discontinuation Trial of Long-Term, Off-Label Antipsychotic 
Medication in People With Intellectual Disability: Determinants of Success and Failure”, gepubliceerd in J Clin Pharmacol. 
2018; 58:1418-1426. doi: 10.1002/jcph.1271, auteurs G. de Kuijper & P.J. Hoekstra, en van het artikel “An open label 
discontinuation trial of long-term used off-label antipsychotic drugs in people with intellectual disability: The influence 
of staff-related factors”, gepubliceerd in J Appl Res Intellect Disabil. 2019 Mar;32(2):313-322. doi: 10.1111/jar.12528, 
auteurs G. de Kuijper en P.J. Hoekstra

Gerda de Kuijper 1,2

Een onderzoek naar determinanten voor succesvolle afbouw
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•  Determinanten voor volledige afbouw waren de 
afwezigheid van autisme, gebruik van niet meer dan 
één antipsychoticum, lagere uitgangsdosering van het 
antipsychoticum, lagere scores op de gedragsschaal, 
geen of minder ernstige acathisie, en minder vaak 
gezondheidsproblemen tijdens afbouw. Voor begelei-
dersfactoren waren dit meer gevoelens van zelfverze-
kerdheid bij het omgaan met probleemgedrag, minder 
gevoelens van depressie en boosheid als reactie op het 
probleemgedrag en meer kennis van psychofarmaca.

•  Er werd een associatie gevonden tussen hogere scores 
op neurologische bijwerkingen met hogere scores op 
afwijkend gedrag. Er was een zwak positieve correlatie 
tussen de gevoelens van depressie en boosheid van 
begeleiders en een zwak negatieve correlatie tussen 
de gevoelens van zelfverzekerdheid met scores op de 
gedragsschaal. Er was geen verband tussen de  
beoordeling door de artsen van veranderingen in het 
gedrag door de afbouw en veranderingen van  
ABC-scores in het verloop van de afbouwtrajecten.

•  Conclusie: Bij afbouw moet rekening gehouden  
worden met de gezondheidstoestand, waaronder 
bijwerkingen en onttrekkingsverschijnselen van  
psychofarmaca bij cliënten. Begeleiders moeten 
voldoende ondersteuning en coaching hebben om 
afbouwtrajecten te begeleiden.

Inleiding
Het is bekend dat mensen met een verstandelijke beperking 
(VB) vaak psychofarmaca gebruiken. De prevalentie van 
psychofarmaca-gebruik varieert met de onderzochte 
populatie. Recente buitenlandse studies vermelden een 
percentage van 18% onder adolescenten en 38% onder 
volwassenen in VB-populatie-brede studies en 90% bij 
gebruikers van VB-specifieke geestelijke gezondheids-
zorg voorzieningen 1,2,3. Antipsychotica waren hierbij 
de meest voorgeschreven soort psychofarmaca. Er zijn 
weinig recente Nederlandse studies bekend: bij kinderen 
en jeugdigen met een VB in een klinische setting werd 
30% psychofarmacagebruik gevonden, waarvan de helft 
antipsychotica betrof 4; in VB-instellingen werd door 30% 
van de bewoners antipsychotica gebruikt 5.
Het off-label antipsychoticagebruik, dat wil zeggen  
gebruik buiten de geregistreerde indicatie bijvoorbeeld 
voor probleemgedrag, is bij mensen met een VB vele 
malen groter dan voor de behandeling van de psychische 
stoornissen waarvoor deze middelen geregistreerd zijn 6. 
Omdat de effectiviteit van antipsychotica bij behande-
ling van probleemgedrag niet is bewezen en de kans op 
schadelijke bijwerkingen aanzienlijk is, wordt afbouw ge-
adviseerd in zowel nationale als internationale richtlijnen 
(NVAVG, NICE). Afbouw van antipsychotica blijkt echter 
vaak niet te lukken door gedragsverslechtering als gevolg 

van niet goed te duiden factoren 7. Mogelijke oorzaken 
waardoor afbouw niet slaagt zijn niet-herkende onttrek-
kingsverschijnselen die zich uiten in gedragsontregeling, 
waardoor afbouw gestopt wordt en de arts soms ook dosis-
verhoging en/of extra psychofarmaca voorschrijft 8. Ook 
symptomen van niet-herkende psychische of lichamelijke 
stoornissen die tijdens afbouw naar voren komen en geïn-
terpreteerd worden als gedragsverslechtering kunnen af-
bouw belemmeren. Tot slot kunnen omgeving-gebonden 
factoren succesvolle afbouw belemmeren, bijvoorbeeld 
wijziging van woon- en werkomgeving. 

Ook staf-gebonden factoren zoals cognities en gevoelens 
van begeleiders, behandelaars en familie ten aanzien van 
het omgaan met probleemgedrag en de behandeling hier-
van met psychofarmaca kunnen een rol spelen bij resulta-
ten van afbouw. In studies is verband gevonden tussen de 
ernst van probleemgedrag en psychofarmacagebruik van 
cliënten met VB en cognities van hun begeleiders bij het 
omgaan met dit probleemgedrag. Begeleiders denken dat 
oorzaken voor probleemgedrag in cliënten liggen, dat zij 
daar geen invloed op hebben en dat psychofarmaca nodig 
zijn 9,10,11. Bovendien ontbreekt het begeleiders vaak aan 
kennis over psychofarmaca en bijwerkingen, hebben zij 
onrealistische verwachtingen wat betreft effecten op het 
gedrag, en geven zij aan behoefte te hebben aan meer 
kennis op dit gebied 12,14. Vanwege het belang van ener-
zijds het terugdringen van niet passend antipsychoticage-
bruik bij mensen met een VB en anderzijds het voorkomen 
van ernstige gedragsontregeling tijdens afbouw is het 
nodig meer inzicht te krijgen in determinanten voor resul-
taten van afbouw. Daarom hebben wij een studie gedaan 
naar cliëntgebonden en omgeving-gebonden factoren die 
mogelijk geassocieerd zijn met succesvolle afbouw.

Methodes
De studie is goedgekeurd door de Medisch Ethische 
Commissie UMCG (METC 2014/402). Geïnformeerde 
toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers van de 
deelnemers is verkregen.

Design, setting, deelnemers en procedures
Dit was een open-label afbouw studie, die plaats vond in 
woonvoorzieningen van zes VB-instellingen. Deelnemers 
hadden een ontwikkelingsleeftijd beneden 12 jaar, een 
kalenderleeftijd boven zes jaar en gebruikten langer dan 
één jaar off-label antipsychotica; deelnemers met een 
volgens DSM-IV of ICD-10 criteria gediagnosticeerde 
chronisch psychose, schizofrenie of affectieve psychose, en 
diegene met een mislukte afbouwpoging in de voor-
gaande zes maanden waren uitgesloten van deelname. 
Deelnemers waren door hun behandelend arts als geschikt 
beoordeeld om een poging tot afbouw te doen. De studie 
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vond plaats van 2015 tot 2017 (inclusie van 1-1-2015 tot 
1-2-2016). Afbouw vond plaats volgens een aanbevolen 
afbouwschema van 14 weken, met elke twee weken 12,5% 
dosisvermindering van de uitgangsdosis. Dit schema was 
gebaseerd op een eerdere studie 15 waarin gevonden werd 
dat afbouw in dit korte tijdsbestek veilig kan worden  
gedaan met vergelijkbare resultaten wat betreft afbouw  
in 14 of 28 weken. In de praktijk is echter gebleken dat  
behandelaars dit een te kort afbouwschema vinden.  
Daarom bleven ook die deelnemers, waarbij de  
behandelend arts besloot om de afbouw stop te zetten of 
te vertragen, in de studie voor gegevensverzameling.

Uitkomsten en determinanten
De primaire uitkomst was het bereiken van volledige 
afbouw in 16 weken. Secundaire uitkomsten waren volle-
dige afbouw in 28 en in 40 weken (na drie, respectievelijk 
zes maanden follow-up). Voor het gedrag namen we de 
Aberrant Behavior Checklist en de vijf subschalen hiervan 
(prikkelbaarheid, lethargie, stereotypie, hyperactiviteit en 
onsamenhangende spraak) als secundaire uitkomstmaat. 
De ABC is een gevalideerde lijst die ontwikkeld is om ef-
fecten van behandeling op probleemgedrag te meten en 
die veel gebruikt wordt in wetenschappelijk onderzoek 16. 

Determinanten voor afbouw op 16 weken waren  
psychofarmacagebruik (basisdosis antipsychoticum,  
gebruik van meerdere antipsychotica en/of andere  
psychofarmaca), cliëntkenmerken (baseline ABC score, 
aanwezigheid en/of voorgeschiedenis van psychische  
en somatische ziekten, en van “life-events”, scores op  
extrapiramidale bijwerkingen gemeten met de AIMS,  
BARS, UPDRS en op autonome bijwerkingen met de 
SCOPA-AUT [zie bijlagen NVAVG richtlijn Psychofarmaca], 
begeleider-gebonden factoren (leeftijd, geslacht,  
opleiding, werkervaring, gevoelens van begeleiders ten 
aanzien van het probleemgedrag van hun cliënt en hun 
kennis van psychofarmaca), en de beoordeling door de  
arts van de ernst van het probleemgedrag.
Gevoelens van begeleiders werden gemeten met de  
Challenging Behaviour Self-Efficacy Scale (CBSES) 17 en 
Emotional Reactions to Challenging Behaviour Scale (ERCB) 18. 
Beide schalen zijn vertaald en gevalideerd in Nederland. 
De kennis van psychofarmaca werd gemeten met een  
zelf-ontwikkelde lijst, die in eerder onderzoek voldoende 
betrouwbaar is gebleken 14. De beoordeling van het ge-
drag door de arts werd gemeten met de Clinical-Global- 
Impression – severity (CGI-S) en met de CGI-I(mprovement). 
De schalen lopen van 1-7, waarbij 7 staat voor een grotere 
ernst van probleemgedrag. De CGI-I geeft de verandering 
weer ten opzichte van baseline, waarbij 1 sterk verbeterd, 
4 geen verandering en 7 sterk verslechterd betekent.
Tabel 1 geeft een overzicht van de gebruikte meetinstru-
menten en meetmomenten.

Om zicht te krijgen op factoren die het verloop van de 
afbouw konden bepalen, verzamelden we ook gegevens 
over de wijziging in omgevingsomstandigheden van de 
cliënt (bijvoorbeeld verhuizing, andere begeleider) en in hun 
gezondheidstoestand (bijvoorbeeld intercurrente infecties, 
pijnklachten, artsenbezoek, ingezette therapieën) tijdens 
de studieperiode. Daarnaast keken we naar wijzigingen in 
gevoelens en kennis van begeleiders en in beoordelingen 
van het gedrag door de arts. De gegevens hierover die op 
16 en 28 weken verzameld waren, werden hierbij naast de 
baseline gegevens als determinanten voor het resultaat van 
afbouw op 28 weken, respectievelijk 40 weken gebruikt. 

Analyses
De steekproefomvang was gebaseerd op mogelijke asso-
ciaties van 12 cliëntgebonden factoren (n=127 voor small 
effect size), respectievelijk zes begeleider-gebonden facto-

ABC1

EPS2:

AIMS

BARS

UPDRS

Autonome symptomen3:

SCOPA-AUT

CGI-S4

CGI-I5

CBSES6

ERCB7 met profielen:

vertrouwen/ontspannen

vrolijk/opgewonden

vrees/angst

depressie/boosheid

Vragenlijst begeleiders:

Kennis psychofarmaca

40 
weken

X

X

X

X

X

28 
weken

X

X

X

X

X

16 
weken

X

X

X

X

X

X

X

X

baseline

X

X

X

X

X

X

X

Tabel 1. Gebruikte meetinstrumenten en meetmomenten 
in antipsychotica-afbouw studie

Deelnemerlijsten: 
1  Aberrant Behavior Checklist (ABC, 58 items, range 0-174) en de 

vijf subschalen hiervan (prikkelbaarheid, lethargie, stereotypie, 
hyperactiviteit en onsamenhangende spraak) 

2  EPS=Extra Piramidale Symptomen: gemeten met Abnormal Invo-
luntary Movement Scale items 1-9 (AIMS), Barnes Akathisa Rating 
Scale akathisia objective symptoms, subjective symptoms and 
burden scale (BARS) and Unified Parkinson Disorder Rating Scale 
(UPDRS) motor items 20, 21, 22 en 31 (maximum scale score=41)

3  Autonome symptomen: gemeten met de aangepaste Scale Out-
comes Parkinson-autonomic symptoms (maximum scale score=61)

Beoordeling door voorschrijvende artsen:
4  Clinical-Global-Impression – severity (CGI-S)
5  Clinical-Global-Impression- Improvement (CGI-I).
Vragenlijsten voor begeleiders:
6  Challenging Behaviour Self-Efficacy Scale (CBSES)
7  Emotional Reactions to Challenging Behaviour Scale (ERCB).
Beide schalen zijn vertaald en gevalideerd in Nederland. 
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ren (n=97 voor medium effect size) met het bereiken van 
volledige afbouw op 16 weken. We vergeleken groepen 
deelnemers met volledige afbouw en onvolledige afbouw 
op 16, 28 en 40 weken, zowel binnen dezelfde groep 
(paired sample t-test) als met elkaar (independent sample 
t-test) voor continue variabelen. Voor categoriale variabelen 
gebruikten we Pearson’s chi-square test bij het vergelijken 
van de groepen. Bij niet-normale verdeling werden de  
daarvoor geschikte tests gebruikt. 

Met logistische regressie onderzochten we mogelijke asso-
ciaties tussen de determinanten en resultaten van afbouw 
in univariate analyses. De variabelen met een significante of 
bijna significante associatie werden gebruikt in multivariate 
analyses. Verschillen in cliëntkenmerken tussen groepen 
wel/en niet afbouwers werden hierbij ook meegewogen.
Met lineaire regressie onderzochten we associaties tussen de 
ernst van de extrapiramidale en autonome bijwerkingen met 

de ernst van het probleemgedrag (ABC). Tot slot keken we 
nog naar correlaties tussen kenmerken van begeleiders met 
scores op de ABC, en naar correlaties tussen CGI-I scores op 
16, 28 en 40 weken met de grootte van het verschil in ABC-
scores tussen baseline en -16, -28, respectievelijk -40 weken.

Resultaten
Van de 997 antipsychoticagebruikers vonden de artsen 
499 (51%) geschikt om af te bouwen; 129 van hen 
namen deel aan het onderzoek. De steekproefgrootte was 
hiermee voldoende groot. Tabel 2 laat kenmerken van de 
deelnemers zien. 

Cliënt kenmerken verschilden tussen de instellingen wat be-
treft voorkomen van somatische en psychische aandoeningen 
(vooral ASS), gebruik van meer dan één antipsychoticum en 
het wonen in grootschalige of kleinschalige voorzieningen.

Leeftijd in jaren, Gemiddelde(SD) 

Geslacht, man 

Niveau van verstandelijke beperking1

Dosis antipsychoticum (Defined Daily Dose), Gemiddelde(SD)

Gebruik van 1> antipsychoticum

Gebruik van andere psychofarmaca

Gebruik van anti-epileptica

Aanwezigheid comorbide somatische aandoeningen

Aanwezigheid comorbide niet-psychotische psychische stoornissen

Aanwezigheid van extrapiramidale symptomen (EPS6) 

Gemiddelde score EPS symptomen4,6 (n=60) (SD)

Aanwezigheid van autonome symptomen7

Gemiddelde score autonome symptomen4,7 (n=87) (SD)

40 weken49.2 (16.0)

66.7%

Zeer ernstig: 15.9%

Ernstig: 44.4%

Matig: 23.9%

Licht: 13.4%

0.60 (0.48)

7.4%

31.1%

36.1%

Intern: 42%

Neurologisch2: 41%

Bewegingsapparaat: 18%

Autisme spectrum stoornis: 67.4%

ADHD: 3.6%

Stemmingsstoornis:7.3%

Posttraumatische stress-stoornis: 0.9%

Angst stoornis: 5.5%

Obsessief-compulsieve stoornis: 0.9%

Hechtingsstoornis: 3.6%

Dyskinesie3: 45.2%

Acathisie3: 30.0%

Parkinsonisme3 : 23.8%

9.2 (5.7), minimum 3, maximum 28

Dysfagie3: 36.3%

Defecatie problemen3,5: 33.3%

Mictie problemen3,5: 79.8%

Duizeligheid3: 2.5%

Temperatuur dysregulatie3: 37.5%

13.5 (8.4), minimum 3, maximum 35

Tabel 2. Kenmerken van deelnemers aan een onderzoek voor afbouw van off-label antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking

1 uit medisch dossier;  2 inclusief zintuigstoornissen;  3 score>1;  4 total score>2;  5 incontinentie niet meegerekend;  6 EPS=Extra Piramidale 
Symptomen: gemeten met Abnormal Involuntary Movement Scale items 1-9, Barnes Akathisa Rating Scale akathisia objective symptoms,  
subjective symptoms and burden scale and Unified Parkinson Disorder Rating Scale motor items 20, 21, 22 en 31 (maximum scale score=41);  
7 autonome symptomen: gemeten met de aangepaste Scale Outcomes Parkinson-autonomic symptoms (maximum scale score=61)
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Afbouw en gedragsscores
Bij 16 weken had 60% van de deelnemers volledig afge-
bouwd, bij 28 weken was dit teruggelopen tot 46% en bij 
40 weken tot 40%. Van de 79 deelnemers met volledige 
afbouw bij 16 weken hadden 25 het gebruik hervat bij  
28 weken; daar tegenover staat dat van de 49 deelnemers 
met onvolledige afbouw zes het gebruik alsnog hadden 
gestopt bij 28 weken (zie figuur 1).

Afwijkende gedragssymptomen gemeten met de ABC 
totaalscore en op de subschaal lethargie verminderden of 
verdwenen in de groep met volledige afbouw bij zowel 
16, 28 als 40 weken; voor subschaal prikkelbaarheid en 
hyperactiviteit werd dit alleen bij 40 weken gezien. In de 
groep met onvolledige afbouw werd geen significante 
verandering in ABC scores gezien. Een niet significante, 
maar wel klinisch relevante verslechtering in het gedrag 
(gedefinieerd als toename ABC ≥ 8 punten (=0,33 SD) 
werd in beide groepen bij 16 weken gezien, maar vaker in 
de groep met onvolledige afbouw (21% versus 49%). In 
figuur 2 is het verloop van de ABC subschalen te zien voor 
groepen met volledige en onvolledige afbouw bij 40 weken. 

Wat betreft het voorkomen van extrapiramidale en  
autonome bijwerkingen werd een afname gezien in  
parkinsonisme bij diegenen met volledige afbouw.

Gedurende de afbouw veranderden de woon- en leef-
omstandigheden bij 68/129 deelnemers. Dit betrof vooral 
veranderingen in dagbesteding, samenstelling van de 
leefgroep, persoonlijk begeleider en verhuizing. Wijzigingen 
in gezondheidstoestand of behandelcondities waren er bij 
76/129 deelnemers. Dit betrof meestal exacerbaties van 
chronische somatische en psychische aandoeningen, en 
intercurrente infecties en trauma’s waarvoor al dan niet een 
arts geconsulteerd werd en/of therapieën ingezet werden.

Determinanten voor volledige afbouw bij 16, 28 en 
40 weken
Tabel 2 laat het multivariate model wat betreft  
determinanten voor volledige afbouw bij 40 weken zien. 
Het model voorspelt in 77% van de gevallen onvolledige 
afbouw correct, voor volledige afbouw is dit in 82% het 
geval; het overall percentage correct voorspeld is 79%. 

Figuur 2. 
Verloop van ABC subschalen voor groepen van deelnemers met 
volledige afbouw (ABCsucc) en onvolledige afbouw (ABCfail) in 
antipsychotica afbouw studie op het tijdstip van 40 weken na de 
eerste dosisverlaging
ABC=Aberrant Behavior Checklist met subschalen:
ABC1=prikkelbaarheid; ABC2=lethargie; ABC3=stereotypie; 
ABC4=hyperactiviteit; ABC5=onsamenhangende spraak

Figuur 1. Verloop van afbouwtrajecten van deelnemers aan een  
antipsychotica afbouwstudie
De gegevens van 1 deelnemer ontbraken bij 16 weken; 
van 2 deelnemers bij 28 weken en van 10 deelnemers bij 40 weken 

Start afbouw 
(baseline; n=129)

Volledige afbouw volgens 
protocol na 16 weken 

(n=79; 61%)

Onvolledige afbouw na 16 
weken (n=49; 38%)

Volledige afbouw
Follow-up 28 weken

(n=60; 46%)

Onvolledige afbouw 
follow-up 28 weken

(n=67; 52%)

Volledige afbouw
Follow-up 40 weken

(n=51; 40%)

Onvolledige afbouw 
follow-up 40 weeks 

(n=68; 53%)

n=25

n=8

n=6

n=3

leeftijd

Geen voorgeschiedenis van 

chirurgische condities

Acathisie bij 28 weken

Vaker verslechtering in 

gezondheidstoestand in 

de periode 28-40 weken

BI# van odds ratio

1.01-1.11

0,03-0,69

0,41-0,95

0,22-0,95

Odds ratio*

1,06

0,14

0,62

0,46

Tabel 3. Multivariaat model voor volledige afbouw van off-label  
antipsychotica 40 weken na de eerste dosisvermindering

*  Odds ratio (OR): de verhouding tussen de kans dat een gebeurtenis 
wel voorvalt (in dit geval volledige afbouw bereiken) en de kans 
dat die niet voorvalt. Bij 0<OR<1 maakt de aanwezigheid van een 
variabele de kans op volledige afbouw kleiner, bij OR>1 wordt de 
kans groter.

# BI=betrouwbaarheidsinterval
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In univariate analyses, dat wil zeggen onderzoek per vari-
abele naar associaties met volledige afbouw (hierbij wordt 
geen rekening gehouden met mogelijke onderlinge samen-
hang tussen variabelen) werd een grotere kans op afbouw 
bij 16 weken gevonden voor de variabele “geen recente 
ziekenhuisopname” (Odds Ratio [OR]=6), en een kleinere 
kans op afbouw bij “geen voorgeschiedenis van huidaa-
ndoeningen” (OR=0,2), bij “geen stress-veroorzakende 
familieomstandigheden” (OR=0,3) en bij een hogere ABC 
score (OR=0,98; dat betekent dat bij elke punt hogere score 
de kans op volledige afbouw met 2% afneemt). 

Bij 28 weken werd de kans op volledige afbouw groter bij 
de afwezigheid van autisme (OR=2,9) en bij gebruik van 
niet meer dan één antipsychoticum (OR=8,2) en kleiner bij 
“geen voorgeschiedenis van chirurgische aandoeningen” 
(OR=0,3), bij “vaker verslechtering in gezondheidstoe-
stand” (OR=0,7), hogere uitgangsdosis (in Defined Daily 
Dosage) van het antipsychoticum (OR=0,35), hogere ABC 
scores (OR=0,98) en hogere scores op acathisie (OR=0,76).
Bij 40 weken was de kans op afbouw groter bij afwezig-
heid van autisme (OR=2,8) en wanneer de arts het gedrag 
als verslechterd t.o.v. baseline beoordeelde (CGI-I), en 
kleiner bij “geen voorgeschiedenis van chirurgische aan-
doeningen” (OR=0,2), “vaker verslechtering in gezond-
heidstoestand” (OR=0,79), hogere ABC scores (OR=0,98) 
en hogere scores op acathisie (OR=0,7).

Afbouw en neurologische bijwerkingen
Een grotere ernst van autonome symptomen en van acathisie 
was geassocieerd met hogere scores op ABC-lethargie. 
Daarnaast waren er associaties tussen een grotere ernst van 
dyskinesie, acathisie en autonome symptomen met hogere 
scores op ABC-hyperactiviteit. De verklaarde variantie, d.w.z. 
de bijdrage die de variabele levert als verklaring voor de aan-
wezigheid en/of ernst van het symptoom voor de verschil-
lende variabelen was gemiddeld 6% (spreiding 3-11%). 

Begeleider-gebonden factoren
In univariate analyses werd bij 28 en 40 weken verband 
gevonden tussen mannelijk geslacht van de begeleider 
(OR=0,1, resp. 0,2) en hogere scores van begeleiders op het 
profiel depressie/boosheid (OR= 0,8, resp. 0,7) met een  
kleinere kans op volledige afbouw. Bij 40 weken waren 
meer kennis van psychofarmaca (OR=1,1) en meer  
gevoelens van zelfverzekerdheid in het omgaan met  
probleemgedrag (CBSE) (OR=1,2) van begeleiders  
geassocieerd met een grotere kans op volledige afbouw.  
Er werden zwakke correlaties gevonden tussen:
-  hogere scores op depressie/boosheid met hogere scores 

op de ABC subschalen prikkelbaarheid en hyperactiviteit 
(baseline en 16 weken), en met ABC-lethargie en -stereo-
typie (16 weken), 

-  hogere scores op het profiel vertrouwen/ontspannen met 

lagere scores op ABC-prikkelbaarheid (baseline), 
-  hogere scores op CBSES (zelfvertrouwen) met lagere 

scores op ABC-prikkelbaarheid, -lethargie, -stereotypie 
en hyperactiviteit (16 weken).

Beoordeling gedrag door artsen
In univariate analyses van mogelijke variabelen geasso-
cieerd met hogere scores op de CGI-I op tijdstip 16 weken 
(na afloop van geprotocolleerde afbouw) werd gevonden dat 
artsen het gedrag vaker als verslechterd beoordeelden ten 
opzichte van het tijdstip waarop de afbouw begon, wanneer 
er minder overeenstemming was in het team over al dan niet 
afbouw, en bij hogere scores op de ABC prikkelbaarheid, 
hyperactiviteit en onsamenhangende spraak. 
Er werd geen correlatie gevonden tussen de CGI-I en de 
grootte van het verschil in ABC-subschaal scores  
tussen baseline en 16 weken voor de gehele groep, en 
niet tussen CGI-I en verschil in ABC tussen baseline en 28, 
respectievelijk 40 weken voor groepen met volledige en 
onvolledige afbouw. 

Discussie
Het doel van dit onderzoek was om meer zicht te krijgen op 
factoren die het resultaat van afbouwtrajecten van off-label 
antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking 
beïnvloeden. De meeste AVG, en ook steeds vaker de ortho-
pedagogen en begeleiders, zijn zich bewust van de nadelen 
van langdurig antipsychoticagebruik en zien de noodzaak 
voor afbouw bij off-label indicaties die niet afdoende onder-
bouwd zijn. In de praktijk blijkt echter dat afbouw vaak niet 
of niet blijvend lukt. Ook in dit onderzoek, waarbij het een 
door de AVG voor afbouw geschikte geselecteerde populatie 
was het succespercentage bij follow-up 9 maanden na de 
eerste dosisreductie slechts 40%. Door het verzamelen van 
data gedurende en na afloop van afbouwtrajecten werden 
een aantal cliënt- en omgeving gebonden factoren duidelijk 
die gerelateerd zijn aan het resultaat hiervan. 
Wat betreft cliëntgebonden factoren zijn er een aan-
tal voor de hand liggende, zoals de aanwezigheid van 
autisme, een grotere mate van afwijkende gedrags-
symptomen, het gebruik van meerdere antipsychotica 
en een hogere uitgangsdosering die afbouw hinderen. 
Kortdurend off-label antipsychoticagebruik bij autisme 
is in enkele studies effectief gebleken 19,20; afbouw, ook 
bij langdurig gebruik, kan dan tot problemen leiden. 
Hogere dosis en meerdere antipsychotica zullen sneller 
voorgeschreven worden bij ernstiger gedragsproblema-
tiek. Wanneer op deze toename van gedragsproblema-
tiek bij antipsychotica-afbouw niet afdoende gereageerd 
wordt, zal de hierdoor ontstane handelingsverlegenheid 
doorgaand gebruik noodzakelijk maken. Minder voor de 
hand liggende factoren die in dit onderzoek naar voren 
kwamen en afbouw hinderden zijn gerelateerd aan de 
gezondheid van de cliënt. Problemen met de gezondheid 
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kunnen zich in gedrag vertalen en blijkbaar was dit voor 
behandelaars reden om afbouw te stoppen. Mogelijk 
is hier winst te halen voor AVG, door betere herken-
ning en passende behandeling van de oorzaak van deze 
gedragsverslechtering. Dit geldt ook voor de herkenning 
en behandeling van acathisie, een symptoom dat toch het 
meeste gebaat is bij verdere afbouw van antipsychotica 21. 
Dat aanwezigheid van een voorgeschiedenis met huid- en/
of chirurgische aandoeningen en stress-veroorzakende 
familieomstandigheden afbouw makkelijker maakt, wordt 
wellicht verklaard doordat dit duidelijk aanwijsbare en/
of behandelbare factoren zijn, die een oorzaak waren/zijn 
voor probleemgedrag. De associatie van verslechtering in 
het gedrag (gemeten met de CGI-I) met een grotere kans 
op afbouw lijkt op het eerste gezicht merkwaardig, maar 
is mogelijk te verklaren doordat artsen, ondanks de door 
hen waargenomen achteruitgang in gedrag, toch door 
willen gaan met afbouw.

Veranderingen in woon- en leefomgeving bleken niet 
gerelateerd aan het bereikte resultaat, hoewel dit vaak 
een reden is om niet aan afbouw te beginnen. Andere 
omgeving-gerelateerde factoren betreffen begeleider-
gebonden factoren. Gevoelens van begeleiders en de 
wisselwerking hiervan met de ernst van probleemgedrag 
van cliënten, overeenstemming in het team over afbouw, 
en kennis van begeleiders over psychofarmaca bleken van 
invloed op het resultaat van afbouw. Een goed toegerust 
team met voldoende ondersteuning en coaching lijkt 
hiermee een voorwaarde voor afbouw van antipsychotica 
bij hun cliënten.

Beperkingen
Beperkingen van dit onderzoek waren dat het een  
geselecteerde populatie betrof, waardoor de resultaten 
niet te generaliseren zijn. Ook waren de vragenlijsten voor 
de begeleiders vaak niet of onvolledig ingevuld; mogelijk 
hebben wij hierdoor verbanden tussen hun kenmerken en 
cliëntkenmerken gemist. 

Conclusies en aanbevelingen
Dit onderzoek heeft ons weer een stapje verder gebracht 
wat betreft inzicht in mogelijkheden om de resultaten van 
afbouw van off-label antipsychoticagebruik bij mensen 
met een VB te verbeteren. 

Aanpassing van het beleid zal desondanks moeilijk zijn, 
omdat voorwaarden om deze resultaten toe te passen 
nog vaak ontbreken. VB-organisaties kunnen inzetten op 
versterking van begeleidersteams. Beroepsorganisaties 
van gedragswetenschappers, AVG, psychiaters en GGZ-
verpleegkundigen kunnen inzetten op samenwerking en 
vergroten van het behandelaanbod voor probleemgedrag 
bij mensen met een VB. 
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Samenvatting
Achtergrond
Zowel onbehandelde gedragsproblemen als bijwerkin-
gen van daarvoor gebruikte antipsychotica kunnen van 
invloed zijn op de kwaliteit van leven van mensen met een 
verstandelijke beperking. Langdurig antipsychoticagebruik 
is echter niet bewezen effectief voor deze indicatie en bij-
werkingen kunnen zelfs gedragsproblemen veroorzaken. 
Dit onderzoek richtte zich op de invloed van gedragssymp-
tomen en symptomen van bijwerkingen op de kwaliteit 
van leven bij mensen met een verstandelijke beperking bij 
langdurig antipsychotica gebruik en op de effecten van 
afbouw van antipsychotica op kwaliteit van leven. 

Methoden 
Twee afbouwstudies zijn gecombineerd, waarbij op baseline, 
16 weken en 40 weken is gekeken naar kwaliteit van leven, 
gedragssymptomen en symptomen van bijwerkingen. De 
meetmomenten zijn vergeleken tussen de groep die volledig 
kon afbouwen en de groep die onvolledig kon afbouwen. 

Resultaten
Gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven wordt 
negatief beïnvloed door de symptomen van bijwerkingen 
parkinsonisme en mictie problemen en de gedragssymptomen 
prikkelbaarheid, lethargie en stereotypie. Bij volledige afbouw 
wordt er een verbetering in fysiek functioneren gezien. De 
negatieve effecten van afbouw op sociaal functioneren en 
beperkingen in dagelijks functioneren door fysieke problemen 
zijn tijdelijk in de onvolledige afbouwgroep. Zowel bij 
volledige als onvolledige afbouw wordt er een tijdelijke 
verslechtering in geestelijk welzijn doorgemaakt.

Conclusie
Kwaliteit van leven bij langdurig antipsychotica gebruik 
voor probleemgedrag wordt negatief beïnvloed door 
gedragssymptomen en symptomen van bijwerkingen.  
Afbouw heeft positieve effecten op het fysiek  
functioneren, terwijl verslechteringen in kwaliteit van 
leven slechts van tijdelijke aard zijn. 

Inleiding
Het is bekend dat er vaak langdurig antipsychotica worden 
voorgeschreven aan mensen met een verstandelijke beper-
king (VB), niet alleen voor de behandeling van psychotische 
ziekten, maar vooral om symptomen van probleemgedrag 
te behandelen 1,2,3. Het gunstige effect voor antipsychotica 
bij psychotische ziekten is afdoende bewezen, maar bij 
probleemgedrag is dit niet of niet afdoende het geval. Bij 
langdurig gebruik van antipsychotica ontstaan bij bijna 
iedereen bijwerkingen met schadelijke gevolgen 4,5.

Afbouw van antipsychotica kan een positief effect hebben 
op de gezondheid en het gedragsmatig functioneren 
bij mensen met een VB 6,7. Er is echter een grote groep 
waarbij afbouw niet lukt door gedragsverslechtering 8. 
Bij langdurig antipsychoticagebruik is het belangrijk een 
balans te vinden tussen het effect van bijwerkingen en 
symptomen van probleemgedrag op de gezondheid en 
het dagelijks functioneren. Dit geldt des te meer wanneer 
het gunstige effect van antipsychotica niet bewezen is 
zoals bij behandeling voor probleemgedrag. 

Het begrip Kwaliteit van Leven (QOL) wordt bij mensen met 
een VB gebruikt om de kwaliteit van zorg te evalueren en is 

Afbouw van antipsychotica en 
de effecten op kwaliteit van leven

Dit artikel is een bewerking van “Health related quality of life in people with intellectual disability who use long-term 
antipsychotic drugs for challenging behaviour”. Lotte Ramerman, Pieter Hoekstra & Gerda de Kuijper, Research in 
Developmental Disabilities. (2018) 75:49-58 en “Changes in Health-Related Quality of Life in People With Intellectual 
Disabilities Who Discontinue Long-Term Used Antipsychotic Drugs for Challenging Behaviors”. Ramerman L, Hoekstra PJ, 
de Kuijper G. J Clin Pharmacol.(2019) 59:280-287. 
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ook toepasbaar bij personen met een VB en geestelijke ge-
zondheidsproblemen 9. In totaal worden er acht domeinen 
onderscheiden 10: emotioneel welbevinden, persoonlijke 
relaties, materieel welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, 
lichamelijk welbevinden, zelfbeschikking, sociale integratie 
en rechten. Voor het meten van de effecten van ziekte 
en behandeling is het concept gezondheid-gerelateerd 
kwaliteit van leven (HQoL) ontwikkeld 11. Op het vlak van 
fysiek welzijn, geestelijk welzijn, sociaal functioneren en 
persoonlijke relatie overlapt HQoL met QoL. HQoL heeft 
als doel om een zo volledig mogelijke weergave te bieden 
van de gezondheid en de impact van gezondheid op een 
persoon 11. De volgende domeinen worden onderscheiden 
bij HQoL: vitaliteit, fysiek functioneren, lichamelijke pijn, 
beleving van de eigen gezondheid, problemen in werk of 
dagelijkse activiteiten als gevolg van fysiek functioneren 
en emotioneel functioneren (rolbeperking), sociaal  
functioneren en geestelijke gezondheid.

Kwaliteit van leven is geassocieerd met de lichamelijke 
en geestelijke gezondheidstoestand van een persoon en 
de aanwezigheid van probleemgedrag. Zowel psychische 
stoornissen, probleemgedrag, als bijwerkingen van psy-
chofarmaca kunnen van grote invloed zijn op de kwaliteit 
van leven van iemand met een verstandelijke beperking 
die langdurig antipsychotica gebruikt 12,13. Kwaliteit van 
leven zou een goede uitkomst kunnen zijn bij het afwegen 
van een beslissing om het antipsychoticagebruik voort te 
zetten of een poging tot afbouw te doen.
Tussen 2015 en 2017 hebben er twee afbouwstudie plaats 
gevonden vanuit de onderzoeksafdeling van het Centrum 
Verstandelijke Beperking en Psychiatrie/GGZ Drenthe: 
een open-label afbouwstudie naar antipsychotica en een 
placebo-gecontroleerd afbouwonderzoek naar risperidon. 
Bij beide studies is er naast de effecten van afbouw op 
gedrag en gezondheid ook gekeken naar de kwaliteit van 
leven. De onderzoeksvragen waren:
-  Is er verband tussen kwaliteit van leven en de ernst  

van bijwerkingen en gedragsproblemen bij mensen  
met een VB die langdurig antipsychotica voor  
probleemgedrag gebruiken? 

-  Is er effect op de kwaliteit van leven wanneer langdurig 
antipsychoticagebruik voor probleemgedrag  
afgebouwd wordt?

Methodes
In deze studie werden de data van bovengenoemde twee 
studies gecombineerd. Beide studies staan geregistreerd 
in het Nederlands Trial Register (NTR5519 en NTR5509) 
en zijn goedgekeurd door de medisch ethische commissie 
Groningen (MEtc 2014/402 en METc2015/171). Beide stu-
dies worden ook besproken in dit themanummer. Voor het 
beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag gebruikten 

we de baseline data in een cross-sectioneel studie-design. 
Voor het beantwoorden van de tweede vraag gebruikten 
we longitudinale data in een voor-en nameting op tijdstip 
baseline (voor) en 16 weken na de eerste dosisverlaging 
en drie maanden follow-up na geprotocolleerde afbouw (na). 

Deelnemers en setting
Deelnemers ontvingen allen 24-uurs zorg van een instel-
ling voor (totaal aantal negen) of ouders/verzorgers van 
mensen met een verstandelijke beperking, gebruikten 
langer dan één jaar één of meer antipsychotica voor 
probleemgedrag en hadden een kalenderleeftijd boven 
12 jaar. De aanwezigheid van schizofrenie, een chronische 
of affectieve psychose of bipolaire stoornis geclassificeerd 
volgens DSM-IV criteria en een niet gelukte afbouwpoging 
in de voorgaande zes maanden waren exclusiecriteria. 

Procedures
Afbouw vond plaats volgens een geprotocolleerd twee-
wekelijks schema van 12,5% dosisreductie, waar in de 
open-label studie van afgeweken kon worden wanneer 
de behandelend arts dat nodig achtte. In de dubbelblinde 
studie werd volgens hetzelfde schema afgebouwd naar een 
placebo, doormiddel van een stapsgewijze overgang van 
risperidon (in fles A) naar placebo (in fles B). De controle 
groep (risperidon in fles A en B) is niet meegenomen in de 
analyses. Op baseline, 16 weken (vlak na geplande afbouw) 
en op 40 weken (follow-up) vond een evaluatie van HQoL, 
gedragssymptomen en symptomen van bijwerkingen 
plaats. 

Uitkomsten en meetinstrumenten
De primaire uitkomstmaat voor beide onderzoeksvragen 
was HQoL. HQoL hebben we gemeten met de emotioneel 
en fysiek welbevinden (als representant van de HQoL) 
schalen van de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten 
Schaal (POS) 14 en de 36-item Research and Development 
survey (RAND-36) 15.

De POS is een gevalideerde en Nederlandstalige schaal om 
de QoL te meten; het instrument is bruikbaar voor mensen 
met een lichte VB (self-report) en voor mensen met een 
matige en (zeer)ernstige VB (proxy-report). De POS schalen 
hebben een bereik van 0-15, waarbij 15 de hoogst haalbare 
kwaliteit van leven op het betreffende domein is. 
Bij de RAND-36 scoren de domeinen op een schaal van 
0-100%, waarbij 100% de hoogst haalbare kwaliteit van 
leven op het betreffende domein is. De Rand-36 is een 
zelfinvul-instrument en is niet onderzocht op bruikbaar-
heid bij mensen met een VB.

Beide schalen werden ingevuld door de vaste begeleider 
of de ouder van de deelnemer. Wanneer mogelijk werden 
de instrumenten ingevuld samen met de deelnemer.
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Naast HQoL werden ook de gedragssymptomen en 
symptomen van bijwerkingen van antipsychotica gemeten. 
Gedragssymptomen werden gemeten met de Aberrant 
Behavior Checklist 16. Dit is een betrouwbare en gevali-
deerde lijst, die bestaat uit vijf subschalen prikkelbaarheid 
(0-45), lethargie (0-48), stereotypie (0-21), hyperactiviteit 
(0-48) en onsamenhangende spraak (0-12). 
Neurologische bijwerkingen werden gemeten met  
de AIMS (dyskinesie), BARNS (acathisie), UPDRS  
(parkinsonisme) en SCOPA-AUT (zie bijlagen NVAVG richt-
lijn Voorschrijven van psychofarmaca 2016). Autonome 
symptomen werden onderscheiden in dysfagie, defecatie-
problemen, mictieproblemen, orthostatische hypotensie, 
temperatuur-dysregulatie, pupilfunctie (adaptatie aan 
lichtsterkte en accommodatie). Daarnaast werd ook  
nog de bloeddruk en pols gemeten.
De laatste uitkomstmaat was het succes van afbouwen. 
Succesvol afbouwen werd gedefinieerd door volledige 
afbouw op zowel 16 als 40 weken. 

Statistische Analyses
De associatie tussen de domeinen van HQoL aan de ene 
kant (afhankelijke variabelen) en de gedragssymptomen en 
symptomen van bijwerkingen aan de andere kant (onafhan-
kelijke variabelen), werden geanalyseerd aan de hand van 
Multivariate lineaire regressies. Waar nodig werden deze 
gecorrigeerd voor leeftijd, ernst van verstandelijke beperking, 
gebruik van andere psychofarmaca en dosis antipsychotica. 
Onafhankelijke variabelen werden aan de multivariate 
regressie toegevoegd, wanneer deze in een univariate 
regressie een p<0,1 hadden. De effecten van afbouw op de 
domeinen van HQoL werden geanalyseerd door middel van 
een mixed model voor herhaalde metingen. In de analyses 
werden fixed-effects meegenomen voor groep (wel of 
niet succesvol afbouwen), tijd (baseline, 16 weken en 40 
weken) en groep*tijd interactie. Een ongestructureerde 
covariantiematrix werd gebruikt en analyses vonden plaats 
volgens het intent-to-treat principe. Voor alle analyses is 
een significantie niveau van p=0,05 gebruikt. 

Aanwezigheid van extrapiramidale symptomen. %a

Aanwezigheid van autonome symptomen. %a

Ernst van gedragssymptomenc. gemiddelde (SD)

Gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven (RAND-36)d. gemiddelde % (SD) 

Kwaliteit van leven (POS)d. gemiddelde (SD)

40 wekenDyskinesie

Acathisie

Parkinsonisme

1 ≥ EPSb symptomen 

Slikproblemen

Problemen met de ontlasting

Mictie problemen

Duizeligheid

Temperatuurregulatie problemen

Pupillen 

1 ≥ autonome symptomen

Prikkelbaarheid 

Lethargie

Stereotypie 

Hyperactiviteit 

Inadequate spraak

Fysiek functioneren 

Rol beperkingen fysiek

Rol beperkingen emotioneel

Vitaliteit

Geestelijk welzijn

Sociaal functioneren

Pijn

Algemene gezondheid

Veranderingen in gezondheid

Fysieke Component Score

Geestelijke Component Score

Fysiek welbevinden

Emotioneel welbevinden

Tabel 1. Kenmerken van deelnemers met een verstandelijke beperking en langdurig antipsychotica gebruik op baseline (n=159).

a   Een symptoom is aanwezig wanneer tenminste één van de items van de AIMS (Abnormal Involuntary Movement Scale), BARS (Barnes 
Akathisia Rating Scale), UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) of SCOPA-AUT (Scale for Outcomes in Parkinson’s disease Autonomic 
symptoms) een score >1 heeft

b  Extrapyramidale symptomen (EPS)
c  Gemeten met de Aberrant Behavior Checklist (ABC)
d  De 36- item Research 

32,0

42,0

51,0

69,3

59,1

51,9

90,0

24,8

55,0

21,5

96,6

12,76 (9,25)

10,22 (8,32)

4,83 (4,74)

12,15 (9,06)

3,16 (3,29)

71,4 (32,46)

83,1 (23,16)

74,1 (29,26)

56,9 (18,13)

64,1 (15,59)

75,0 (27,53)

85,4 (19,43)

62,4 (24,10)

51,4 (19,34)

50,81 (10,81)

43,53 (10,49)

13,5 (2,76)

13,8 (3,11)



Jaargang 37, Juni N
um

m
er 2   72

A
rtikelen

Resultaten

De deelnemers in deze studie waren gemiddeld 46 jaar 
oud, 67% had het mannelijk geslacht, 20% had een 
lichte, 24% een matige, 39% een ernstige en 13% een 
zeer ernstige VB (4% mist). De gemiddelde dosering van 
het totaal aantal gebruikte antipsychotica per persoon  
was 0,56 Defined Daily Dose (DDD). De helft van de deel-
nemers had een diagnose voor autisme spectrum stoornis 
en 8% had een stemmingsstoornis. Vooral  
comorbide aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
(35%), neurologische aandoening (inclusief epilepsie, 
18%) en zintuigstoornis (18%) kwamen voor.
Tabel 1 laat op baseline het percentage aanwezigheid van 
extrapiramidale symptomen zien, de ernst van probleem-
gedrag gemeten met de ABC, de scores op de kwaliteit 
van leven schalen Emotioneel en Lichamelijk welbevinden 
van de POS en HQoL gemeten met de RAND-36. 

Onderzoeksvraag 1: Is er verband tussen kwaliteit 
van leven en de ernst van bijwerkingen en  
gedragsproblemen bij mensen met een VB die  
langdurig antipsychotica voor probleemgedrag 
gebruiken? 

Om deze vraag te beantwoorden gebruikten we alleen 
de baseline data. We gebruikten de variabelen met p<0,1 
in univariate analyses voor de multivariate analyses. In 
multivariabele analyses wordt rekening gehouden met de 
invloed die variabelen op elkaar kunnen hebben.

Tabel 2 geeft de uitkomsten weer van de multivariate  
analyses van ernst van bijwerkingen en gedragssymptomen 
met de twee gebruikte POS-schalen en de acht verschillende 
domeinen van de RAND-36. Bij een p-waarde van 0,05 
was er een significant effect van een gedragssymptoom 
of symptoom van bijwerkingen op het domein van HQoL. 

Aanwezigheid van extrapiramidale symptomen. %a

Aanwezigheid van autonome symptomen. %a

Ernst van gedragssymptomenc. gemiddelde (SD)

Gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven (RAND-36)d. gemiddelde % (SD) 

Kwaliteit van leven (POS)d. gemiddelde (SD)

Dyskinesie

Acathisie

Parkinsonisme

1 ≥ EPSb symptomen 

Slikproblemen

Problemen met de ontlasting

Mictie problemen

Duizeligheid

Temperatuurregulatie problemen

Pupillen 

1 ≥ autonome symptomen

Prikkelbaarheid 

Lethargie

Stereotypie 

Hyperactiviteit 

Inadequate spraak

Fysiek functioneren 

Rol beperkingen fysiek

Rol beperkingen emotioneel

Vitaliteit

Geestelijk welzijn

Sociaal functioneren

Pijn

Algemene gezondheid

Veranderingen in gezondheid

Fysieke Component Score

Geestelijke Component Score

Fysiek welbevinden

Emotioneel welbevinden

Tabel 1. Kenmerken van deelnemers met een verstandelijke beperking en langdurig antipsychotica gebruik op baseline (n=159).

a   Een symptoom is aanwezig wanneer tenminste één van de items van de AIMS (Abnormal Involuntary Movement Scale), BARS (Barnes 
Akathisia Rating Scale), UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) of SCOPA-AUT (Scale for Outcomes in Parkinson’s disease Autonomic 
symptoms) een score >1 heeft

b  Extrapyramidale symptomen (EPS)
c  Gemeten met de Aberrant Behavior Checklist (ABC)
d  De 36- item Research 

32,0

42,0

51,0

69,3

59,1

51,9

90,0

24,8

55,0

21,5

96,6

12,76 (9,25)

10,22 (8,32)

4,83 (4,74)

12,15 (9,06)

3,16 (3,29)

71,4 (32,46)

83,1 (23,16)

74,1 (29,26)

56,9 (18,13)

64,1 (15,59)

75,0 (27,53)

85,4 (19,43)

62,4 (24,10)

51,4 (19,34)

50,81 (10,81)

43,53 (10,49)

13,5 (2,76)

13,8 (3,11)
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De meeste effecten waren negatief, wat betekend dat hoe 
ernstiger het symptoom is, hoe lager er gescoord werd op 
het domein van HQoL

Er werd een negatief verband gevonden voor de variabelen 
prikkelbaarheid en lethargie op de gedragsschaal en voor 
bijwerkingen van antipsychotica met zowel de POS-
Emotioneel welbevinden als met de RAND-36 domeinen. 
Dit betekende dat de kwaliteit van leven afnam als de 
ernst van de gedragssymptomen en bijwerkingen groter 
was. Er werd een positief effect gevonden van stereotypie 
op sociaal functioneren en een positief effect van dosis in 
DDD op fysiek functioneren. 

Onderaan in tabel 2 staat de verklaarde variantie (R2) 
weergegeven. De verklaarde variantie laat zien hoeveel 
procent van de waarden (en variantie daarin) op de 

domeinen van HQol wordt verklaard door de gedrags-
symptomen en symptomen van bijwerkingen. Bijvoorbeeld 
34% van het fysieke functioneren kan verklaard worden 
door parkinsonisme, plasproblemen, de dosis van  
antipsychotica en leeftijd.

Onderzoeksvraag 2: Is er effect op de kwaliteit van 
leven wanneer langdurig antipsychoticagebruik voor 
probleemgedrag afgebouwd wordt?

Om deze vraag te beantwoorden gebruikten we de 
longitudinale data (baseline, 16 weken en 40 weken). We 
maakten hierbij onderscheid tussen de groepen die wel 
volledig het antipsychoticagebruik hadden afgebouwd 
en degene die dat niet hadden bereikt of weer waren 
begonnen met het gebruik. Tabel 3 en Figuur 1 laten de 
verandering van HQoL zien voor de beide groepen. 

Tabel 2. Multivariate lineare regressie analyse voor de domeinen van de RAND-36 en POS als afhankelijke variabelen en gedragssymptomen 
en symptomen van bijwerkingen als onafhankelijke variabelen, met de regression coefficienten (B(p)) en de verklaarde variantie (R2)a.

a Alleen de significante resultaten zijn weergegeven in de tabel (p<0,05).

Constante

Deelnemer kenmerken

Leeftijd

Antipsychotica kenmerken

Dosis

Aantal 
verschillende 
antipsychotica 

Onafhankelijke variabelen

Mictie 
problemen

Duizeligheid

Slikproblemen

Temperatuur 
regulatie 
problemen

Diastolische 
bloeddruk 

Parkinsonisme

Prikkelbaarheid

Lethargie

Stereotypie

Verklaarde 
variantie (R2)

RAND-36 POS

Rol 
beperkingen 
emotioneel 
(n=135)

Rol 
beperkingen 
fysiek 
(n=134)

Pijn
(n=133)

Geestelijk 
welzijn 
(n=100)

Verandering 
gezondheid 
(n=135)

Vitaliteit  
(n=129)

Algemene 
gezondheid 
(n=138)

Sociaal 
functioneren 
(n=120)

Fysiek 
welbevinden 
(n=131)

Fysiek 
functioneren 
(n=137)

93,663 
(p<0,001)

108,559 
(p<0,001)

113,506 
(p<0,001)

79,194 
(p<0,001)

65,925 
(p<0,001)

86,808 
(p<0,001

96,192 
(p<0,001)

97,867 
(p<0,001)

14,312 
(p<0,001)

103,905 
(p<0,001)

-0,217 
(p=0,033)

-0,353 
(p<0,001)

-0,277 
(p=0,002)

-0,211 
(p=0,005

-0,367 
(p<0,001)

-0,482 
(p<0,001)

16,037 
(p=0,006)

-11,726 
(p=0,049)

-1,150 
(p=0,003)

-5,572 
(p=0,002)

-2,302 
(p=0,012)

-1,363 
(p=0,041)

-2,496 
(p=0,003)

-2,693 
(p=0,020)

-1,503 
(p=0,038)

-1,305 
(p=0,046)

-0,257 
(p=0,036)

0,219 
(p=0,019)

-2,802 
(p=0,001)

-2,090 
(p=0,004)

-2,497 
(p<0,001)

-2,205 
(p=0,007)

-0,237 
(p=0,039)

-3,503 
(p=0,003)

-0,861 
(p=0,001)

-0,481 
(p=0,003)

-0,477 
(p=0,006)

-0,355 
(p=0,024)

-0,974 
(p=0,001)

-0,848 
(p=0,004)

-0,554 
(p=0,012)

-0,455 
(p=0,013)

-0,625 
(p<0,001)

-0,539 
(p=0,007)

-1,200 
(p<0,001)

1,498 
(p=0,018)

0,1840,254 0,2610,233 0,1080,396 0,3880,266 0,0730,342
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Tabel 3. Verandering in gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven domeinen bij mensen met een verstandelijke beperking die langdurig 
gebruikte antipsychotica afbouwen. 

Fysiek functioneren

Sociaal functioneren

Rol beperkingen fysiek

Rol beperkingen emotioneel

Geestelijk welzijn 

Vitaliteit

Pijn

Algemene gezondheid

Verandering in gezondheid

a CI 95%= betrouwbaarheidsinterval van 95%,
b F is de toetsingsgrootheid uit de mixed model analyse, met p als het significantie niveau

Volledige afbouwgroep (gemiddelde (CI 95%a)) Onvolledige afbouwgroep (gemiddelde (CI 95%))

40 weken 
(follow-up)

72,8 
(64,7-80,9)
76,0 
(68,8-83,2)
79,3 
(72,20-86,5)
73,9 
(65,4-82,4)
64,6 
(59,3-69,9)
59,6 
(54,6-64,6)
82,4 
(76,5-88,3)
61,1 
(54,4-67,8)
50,2 
(43,4-57,0)

16 weken 
(2 weken 
na geplande 
afbouw)

68,8 
(60,3-77,2)
75,6 
(66,8-84,4)
82,3 
(74,9-89,6)
74,1 
(64,0-84,2)
61,9 
(55,9-67,9)
57,8 
(51,8-63,9)
79,3 
(73,0-85,6)
67,3 
(60,9-73,7)
53,1 
(46,8-59,5)

Baseline

74,8 
(67,3-82,3)
77,7 
(71,3-84,0)
87,0 
(81,9-92,2)
74,0 
(66,8-81,2)
63,5 
(59,8-67,2)
57,7 
(53,4-61,9)
88,1 
(83,8-92,3)
62,8 
(57,2-68,4)
52,9 
(48,5-57,4)

40 weken 
(follow-up)

71,5 
(64,5-78,3)
72,1 
(65,8-78,3)
77,2 (
70,9-83,4)
64,0 
(56,5-71,4)
59,1 
(54,5-63,8)
55,9 
(51,6-60,3)
84,2 
(79,1-89,2)
61,0 
(55,3-66,8)
49,3 
(43,5-55,1)

16 weken 
(2 weken 
na geplande 
afbouw)

76,8 
(69,6-84,1)
61,9 
(54,5-69,3)
75,6 
(69,5-81,8)
58,7 
(50,5-66,9)
53,1 
(48,1-58,1)
54,3 
(49,3-59,2)
83,4 
(78,2-88,7)
59,4 
(534,0-64,8)
47,5 
(42,2-52,8)

F(p)b

3,211 
(p=0,044)
4,194 
(p=0,018)
3,743 
(p=0,027)
2,580 
(p=0,080)
1,170 
(p=0,314)
0,152 
(p=0,859)
0,510 
(p=0,602)
4,371 
(p=0,015)
1,355 
(p=0,262)

Baseline

66,4 
(57,9-74,9)
73,1 
(66,0-80,3)
80,9 
(75,0-86,7)
74,3 
(66,3-82,3)
66,8 
(62,6-71,1)
59,6 
(54,6-64,5)
81,9 
(77,1-86,8)
63,3 
(56,8-69,8)
50,9 
(46,1-55,8)

Figuur 1. Verandering van gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven domeinen gedurende de afbouw van langdurig gebruikte  
antipsychotica voor gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking
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Voor fysiek functioneren, sociaal functioneren en  
rolbeperkingen gerelateerd aan fysiek functioneren 
werden significante groep*tijd interacties gevonden, wat 
betekent dat de volledige en onvolledige afbouwgroep 
verschillende effecten van afbouw laten zien. In figuur 1 
laat de lijn voor de volledige afbouwgroep een stijging 
zien, terwijl deze gelijk bleef bij de onvolledige afbouw-
groep. De grafieken voor sociaal functioneren en rolbeper-
kingen door fysiek functioneren in figuur 1 laten zien dat 
in de groep met onvolledige afbouw een tijdelijke afname 
werd gevonden, terwijl deze in de groep met volledige 
afbouw stabiel beleef. 

Voor het geestelijke welzijn werd zowel een groep- als een 
tijd- effect gevonden. De grafiek voor geestelijk welzijn 
in figuur 1 laat zien dat in de onvolledige afbouwgroep 
het geestelijke welzijn gedurende de gehele afbouw lager 
was, in vergelijking met de volledige afbouwgroep. Beide 
groepen maakten echter een tijdelijke verslechtering door 
rond 16 weken. 

Discussie
Het doel van deze studie was te onderzoeken of er 
verband is tussen enerzijds gezondheid-gerelateerde 
kwaliteit van leven (HQoL) en anderzijds symptomen van 
probleemgedrag en symptomen van bijwerkingen van 
antipsychotica. Er werd gevonden dat een lagere HQoL 
was geassocieerd met meer prikkelbaarheid, lethargie 
en stereotypie en met meer ernstige symptomen van 
parkinsonisme en mictieproblemen. Mensen met een VB 
die langdurig antipsychotica gebruiken vertonen vaak 
symptomen van prikkelbaarheid en lethargie en deze zijn 
geassocieerd met verminderde geestelijke gezondheid en 
emotioneel welbevinden. Het fysieke functioneren, beper-
kingen daardoor, vitaliteit, pijn en gevoel van gezond zijn 
waren alle negatief geassocieerd met parkinsonisme; dit 
kwam in dit onderzoek bij 51% van de deelnemers voor! 
In eerdere studies werd een lagere (18-20%) aanwezig-
heid van parkinsonisme gevonden 4,17.

Zowel prikkelbaarheid als lethargie kunnen symptomen 
van bijwerkingen van antipsychotica zijn en beide vermin-
deren bij afbouw 7. Het is daarom belangrijk om te kijken 
wat er gebeurt met HQoL bij afbouw van deze medicatie. 
In het tweede deel van het onderzoek waar gekeken werd 
naar het effect van antipsychotica-afbouw op HQOL, 
werd een toename van het fysiek welbevinden bij afbouw 
van antipsychotica gevonden. Verder werd een verlaagde 
geestelijke gezondheid gevonden in de groep met onvol-
ledige afbouw vergeleken met de groep met volledige 
afbouw. Dit was echter ook al voordat de afbouw begon 
het geval. Tijdens de afbouw verslechterde de geestelijke 
gezondheid tijdelijk in beide groepen, in de groep met 

onvolledige afbouw nam ook het sociaal functioneren 
af. Maar dit herstelde ook weer. Deze resultaten laten 
zien dat bij volledige afbouw er een verbetering in fysiek 
welzijn op treedt. De nadelige effecten bij volledige en 
onvolledige afbouw zijn slechts van tijdelijke aard, wat een 
belangrijke klinische implicatie heeft bij de overweging tot 
afbouw van antipsychotica. De (tijdelijke) verslechtering in 
geestelijk welzijn is in lijn met eerder gevonden toename 
in stereotiep gedrag bij afbouw van risperidon 18. 

Beperkingen in dit onderzoek
Een belangrijke beperking van dit onderzoek is gelegen 
in de gebruikte HQoL meetinstrumenten. De RAND-36 is 
een wereldwijd veel gebruikte lijst, maar is niet gevalideerd 
voor mensen met een verstandelijke beperking. De POS is 
wel gevalideerd, maar richt zich niet specifiek op HQoL, 
waardoor de lijst specificiteit kan missen. Voor toekomstig 
onderzoek naar kwaliteit van leven bij psychofarmacage-
bruik gebruik bij mensen met een verstandelijke beperking 
en psychische en/of gedragsproblemen, zou ook de  
ontwikkeling van een gevalideerde lijst voor HQoL overwogen 
moeten worden. HQoL biedt de mogelijkheid om de  
effecten van gedragssymptomen en symptomen van bij-
werkingen op het welzijn en dagelijks functioneren van een 
cliënt in kaart te brengen bij mensen met een verstandelijke 
beperking die langdurig antipsychotica gebruiken. 

Conclusie
Er is een duidelijk verband tussen gezondheid-gerelateerde 
kwaliteit van leven en antipsychoticagebruik, waarbij dit 
effect zowel positief als negatief is. Negatieve effecten op 
het geestelijk functioneren bij afbouw zijn echter tijdelijk 
zowel bij onvolledige als volledige afbouw en herstellen 
wanneer de afbouw van antipsychotica gestopt wordt of 
afgewacht wordt hoe het gedrag zich zal ontwikkelen. 
Ook de afname in sociaal functioneren in de groep met 
onvolledige afbouw is tijdelijk. Als volledige afbouw wel 
mogelijk is, verbetert het fysiek functioneren. Het lijkt dus 
dat het altijd de moeite waard is om te proberen antipsy-
chotica af te bouwen.
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Het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie 
(CVBP) is ondergebracht bij GGZ Drenthe. GGZ Drenthe 
kent een onderzoekstraditie en stimuleert het doen van 
wetenschappelijk onderzoek; er is een afdeling Research 
met een aantal onderzoekslijnen waaronder psychotische 
stoornissen en traumabehandeling. De onderzoekslijn van 
CVBP Research “verstandelijke beperking en geestelijke 
gezondheid” is op grond van onze prestaties door de 
Commissie Onderzoek en Zorginnovatie en de directie als 
officiële onderzoekslijn bij GGZ Drenthe erkend. Daar zijn 
we best trots op natuurlijk. Naast onderzoek doen we ook 
aan onderwijs in de vorm van voordrachten op symposia 
en bijscholingen, en in de vorm van stages voor diverse 
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opleidingen, waaronder die van de AVG- en psychiater 
opleiding. Verderop in dit nummer vind u een bijdrage van 
een AVG i.o. die, geïnspireerd door wat ze op de kliniek 
aantrof, een artikel voor dit themanummer heeft geschreven.

Vanuit CVBP research werken we samen met het 
management om het evidence based werken zoveel 
mogelijk stimuleren, bijvoorbeeld door het advies om bij 
de diagnostiek ook altijd de DM-ID 2 te gebruiken en VB 
geschikte instrumenten onder de aandacht te brengen. 
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wordt bij elk niveau van de VB aangegeven of en zo ja 
welke aanpassingen nodig zijn om aan de criteria voor een 
DSM5 diagnose te voldoen).

Voor een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) biedt 
het werken in een specialistische GGZ omgeving veel  
mogelijkheden voor inhoudelijke verdieping en profes-
sionalisering. Er zijn voordelen op het gebied van dossier-
voering, de vanzelfsprekendheid waarmee er multi- en 
interdisciplinair wordt samengewerkt en de respectvolle 
bejegening van cliënten, hun ouders en begeleiders. Diag-
nostiek en behandelingen vinden bij het CVBP methodisch 
en in welomschreven werkprocessen plaats. Het elektro-
nisch patiëntendossier (EPD) is gebruiksvriendelijk en is 
passend voor mensen met psychische en gedragsproble-
matiek, waarbij er ook ruimte is voor rapportage over het 
systeem rondom de cliënt. Ook is het uitgangspunt mul-
tidisciplinair werken, waardoor alle behandelaars inzicht 
hebben in en zo nodig geattendeerd worden op elkaars 
EPD rapportages. Daarnaast wordt medicatie voorgeschreven 
met een EVS en zijn lab-waarden en – aanvragen en een 
groot aantal vragenlijsten voor diagnostiek, behandele-
valuatie (waaronder die voor bijwerkingen) en uitkomst-
maten (waaronder Patient Reported Outcomes Measures) 
aan het EPD gekoppeld. Het afgelopen jaar is ook de SCIL 
(Screener voor intelligentie en lichte verstandelijke beper-
king) toegevoegd aan dit arsenaal aan vragenlijsten. 

Nadeel van deze GGZ omgeving is dat het EPD nog niet zo 
geschikt is voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Zo zijn er (nog) vrijwel geen VB-specifieke vragenlijsten 
en DM-ID2 diagnoses aan het EPD gekoppeld. Tot nu toe 
wordt bij de diagnostiek en behandelevaluatie van CVBP 
cliënten dan ook nog weinig gebruikt gemaakt van de 
aan het EPD gekoppelde de beschikbare psychometrische 
instrumenten, behalve waar dit verplicht is voor de declaratie. 
En waar deze instrumenten toch worden toegepast is 
dit mogelijk onbetrouwbaar. Vooral in de kliniek is er nu 
meer aandacht voor gestandaardiseerde effectevaluatie en 
wordt gekeken welke instrumenten wel gebruikt kunnen 
worden. Ook is er een werkgroepje bestaande uit het 
management en behandelaars, die dit thema oppakt. 
Een ander nadeel van een GGZ werkomgeving voor de 
AVG is dat de werkprocessen gebonden zijn aan wet- en 
regelgeving van de overheid en zorgverzekeraars; dit 
kan nadelig uitpakken voor de positie van de AVG. Enige 
jaren geleden is het begrip hoofdbehandelaar vervangen 
door regie-behandelaar en is dit regie-behandelaarschap 
toegewezen aan een beperkt aantal disciplines, waar de 
AVG niet onder valt. Dit heeft tot gevolg dat er bij intakes 
en behandelingen van volwassenen waar de VB problema-
tiek op de voorgrond staat en/of waar er veel somatische 
comorbiditeit in het spel is, lacunes in de zorg kunnen 
ontstaan en dat werkprocessen dan inefficiënt verlopen. 

Ook wordt de langdurige, continue AVG zorg, waarbij van 
tijd tot tijd multidisciplinaire opschaling nodig is, hierdoor 
belemmerd. Er zijn mogelijkheden voor de NVAVG om 
het AVG- regiebehandelaarschap aan te vragen door een 
procedure in gang te zetten via het Kwaliteitsstatuut GGZ.

Behandelingen die toegepast worden binnen de GGZ 
voor mensen met een VB
Naast farmacotherapie, waar AVG een belangrijke rol in 
kunnen spelen, zijn niet-medicamenteuze behandelingen 
beschikbaar voor mensen met een LVB en psychische  
problematiek, die effectief zijn gebleken 1,2. Behandelingen 
die onder meer toegepast kunnen worden zijn:
Cognitieve gedragstherapie
Mentalization based treatment
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Oplossingsgerichte therapie
Systeemgerichte therapie
Trainingen voor begeleiders

Vaktherapie: 
-  muziek- en dramatherapie kunnen helpen om emotie-

en agressieregulatie te verbeteren. 
-  psychomotorische therapie kan helpen om agressief 

gedrag en angst- en stemmingsproblematiek te  
verminderen

Bovengenoemde behandelingen zijn soms ook toepas-
baar voor mensen met een matige VB. Voor mensen met 
een (zeer) ernstige VB is de toepassing van bovenstaande 
behandelingen meestal minder geschikt. Er is voor deze 
doelgroep nog weinig evidentie voor effectieve behande-
lingen met uitzondering van op Applied Behavior Analysis 
(ABA) gebaseerde gedragstherapieën 3. 
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Een kijkje in de CVBP keuken
Een aantal collega’s is bereid gevonden om te schrijven 
over de behandelingen die zij toepassen bij cliënten van 
het CVBP. Hieronder staan hun bijdragen:

Ben Brekhof  pagina 78
Ida van Gunst  pagina 80
Barbara van Blanken  pagina 82
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Psychomotorische therapie is een vaktherapie waarbij 
het lichamelijke en het bewegen de media zijn waarmee 
gewerkt wordt. In doelgerichte activiteiten wordt je je 
bewust van je eigen manier van ervaren, beleven en doen 
en de gevolgen daarvan.De therapie bied je de mogelijk-
heid om te je oefenen met alternatief gedrag. Personen 
die voor de cliënt en zijn proces belangrijk zijn worden 
zoveel mogelijk betrokken.Omdat de therapie vooral 
non-verbaal is sluit ze goed aan bij de doelgroep, mensen 
met een verstandelijke beperking. Binnen het CVBP wordt 
zowel klinisch als poliklinisch gewerkt. Soms is de PMT de 
enige therapie van de cliënt. Vaak lopen er meerdere lijnen 
en therapieën naar elkaar. Er wordt bijna altijd samenge-
werkt met andere disciplines zoals gedragsdeskundigen, 
psychiatrisch verpleegkundigen/begeleiders, medici en 
behandelaren. 

Casus Psychomotorische therapie
De casus betreft Joop, een man van 54 jaar met een lichte 
verstandelijke handicap. Opgegroeid in een gezin met veel 
kinderen waar te weinig aandacht voor hem was en waar 
weinig gecommuniceerd werd over emoties en gedachten.
Van kinds af aan heeft Joop ervaren dat hij niet mee kon 
komen met de normale kinderen. Op het speciale onderwijs 
waar hij uiteindelijk terecht kwam werd hij veel gepest.
Hij heeft zich altijd te veel zelf moeten redden en is/heeft 
zich langdurig overvraagd. Zijn overlevingsstrategie was 
zich koest houden en voldoen aan wat er van hem werd 
gevraagd, problemen en mensen mijden. 

Joop was overmatig alert, op zijn hoede en hij voelde zich 
vaak bekeken en beoordeeld door anderen. Aangeven wat 
hij wilde en hulp vragen was moeilijk. Emoties van zowel 
zichzelf als van anderen waren ook moeilijk in te voelen en 
mee om te gaan.

Op het moment van de behandeling woonde hij meer dan 
tien jaar samen met zijn vriendin die eveneens een licht 
verstandelijke beperking had. Een vrouw die nog sterker 
dan hij situaties en mensen vermeed en mede daardoor 
uit kon barsten in protest en agressie. De relatie was er 
één van niet met noch zonder elkaar kunnen.

Ze woonden zelfstandig met voor elk ambulante  
ondersteuning.

Joop kwam in beeld doordat hij telkens met zijn vriendin 
mee kwam die in behandeling was.
Geleidelijk aan werd duidelijk dat ook Joop het minstens 
zo moeilijk had als zij en dat er bij hem een grotere kans 
op behandelsucces was dan bij zijn vriendin die wel mee 
bleef komen.

Joop is ongeveer een jaar lang aanvankelijk wekelijks in 
behandeling geweest en heeft grote stappen gemaakt. Hij 
woont nog steeds samen en heeft in plaats van zijn werk 
nu dagbesteding waardoor er een enorme druk van hem 
afgevallen is.

Hij heeft zijn proces met eigen woorden beschreven in de 
volgende evaluatieve brief. Een brief die zowel voor hem 
zelf als voor mij een mooi besluit vormde van een succes-
vol proces dat letterlijk veel zweet en tranen gekost heeft.
Joop heeft toestemming gegeven dat zijn verhaal in dit 
tijdschrift gepubliceerd wordt. 

Psychomotorische therapie binnen 
het Centrum Verstandelijk Beperking 
en Psychiatrie
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Samenvatting

Binnen het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychia-
trie in Assen wordt de afgelopen 3 jaar gebruik gemaakt 
van mentaliseren bevorderende therapie (MBT) bij cliënten 
met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafd-
heid. Over de toepassing hiervan bij deze doelgroep is nog 
weinig geschreven in de vakliteratuur. Beschikbaarheid 
van verschillende therapievormen is van belang voor deze 
cliëntengroep die niet alleen groot in aantal is maar die 
ook relatief vaak hulp zoekt. Volgens het Trimbos instituut 
is 2,5 % van de Nederlandse bevolking verstandelijk 
beperkt en 12,5 % van de bevolking zwakbegaafd. MBT 
is voortgekomen uit theorieën over hechting, bij deze 
therapierichting is de (werk)relatie met de therapeut en 
diens attitude dan ook heel belangrijk, inhoudende dat 
de therapeut goed aansluit bij de belevingswereld van de 
cliënt en ook zelf kan mentaliseren. Doel is dat de cliënt in 
de loop van de behandeling leert te mentaliseren, dit zelf 
kan toepassen en op zijn/haar niveau leert te reflecteren 
en gevoelens te delen, wat leidt tot een betere  
emotieregulatie en meer autonomie.

Mentaliseren bevorderende therapie is afgeleid van 
Mentalisation Based Treatment (MBT): een therapievorm 
die vanaf de jaren ‘90 is ontwikkeld en die uitgebreid is en 
nog steeds wordt onderzocht.1,2,3 Met mentaliseren wordt 
bedoeld: het kunnen nadenken over gedachten, gevoe-
lens, wensen en bedoelingen van jezelf of van anderen, 
en hoe dit van invloed is op het gedrag. Het mentaliseren 

ontstaat in de kindertijd en wordt vooral bevorderd door 
een veilige hechting aan een ouder(figuur). Een veilige 
hechtingsrelatie van het kind met een of meer volwas-
senen is van belang om het vermogen tot mentaliseren te 
ontwikkelen, zodat er een ‘binnenwereld’ ontstaat en dat 
wat het kind meemaakt betekenis krijgt. Dit wordt ook 
wel ‘theory of mind’ genoemd. Gevoelens kunnen dan 
worden herkend en hanteerbaar worden gemaakt. Als 
dit niet goed lukt ontstaan later vaak gedragsproblemen 
of psychische problemen.4 In zijn algemeenheid kunnen 
mensen niet goed mentaliseren in een onveilige omgeving 
door te veel stress. MBT bouwt voort op de hechtings-
theorie en kan in meer of mindere mate ontwikkeld zijn. 
Binnen een psychotherapie zoals MBT is de therapeuti-
sche relatie die op een methodische manier gevestigd, 
gestructureerd en gehanteerd wordt om psychische pro-
blemen te behandelen, van groot belang.5 De therapeut 
probeert goed contact te maken met, aan te sluiten bij 
en te luisteren naar de cliënt en hem of haar te begrijpen 
en te verwoorden wat hem of haar bezig houdt, waarbij 
vooral aandacht is voor het onder woorden brengen van 
gevoelens, ervaringen, wensen en motieven. Dan kan de 
cliënt leren benoemen wat er in hem of haar om gaat. Dit 
aansluiten, als basisattitude van de therapeut, bestaat uit 
contact maken, serieus nemen en luisteren zonder te  
betuttelen. Het gaat om het samen ontdekken wat er 
speelt bij de cliënt en wat er niet goed loopt in diens 
leven. Contra-indicaties voor MBT zijn: verslaving, ernstige 
agressieve acting-out (levert te veel stress op waardoor 
mentaliseren niet mogelijk is), gebrek aan motivatie (dan 

Mentaliseren bevorderende  
therapie bij cliënten met een licht 
verstandelijke beperking binnen  
het Centrum Verstandelijke  
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doet de cliënt er geen moeite voor), geringe frustratieto-
lerantie (cliënt kan geen uitstel verdragen), geen stabiele 
woon- en leefsituatie (in een onveilige situatie kan niet 
gementaliseerd worden). 

Bij cliënten met een LVB/zwakbegaafdheid is sprake van 
beperkingen in cognitief, sociaal en praktisch functione-
ren.6 Deze doelgroep heeft sneller problemen met het 
begrijpen van zichzelf en de wereld om hen heen, waar 
ze deel van uit maken en waarvan ze meer afhankelijk zijn 
dan mensen met een gemiddeld IQ. Dit kan als voordeel 
hebben dat zij ook sneller afhankelijk worden van de 
therapeut, die dit methodisch kan gebruiken binnen de 
behandeling. Bij cliënten met een LVB vindt men vaker 
hechtingsproblemen, waarschijnlijk veroorzaakt door de 
cognitieve beperkingen en mogelijk omdat zij vaker  
ouders hebben met een beperking en verminderde  
opvoedvaardigheden. Het niet optimale probleemoplossend 
vermogen en de verminderde informatieverwerking leiden 
sneller tot stress, wat kan bijdragen aan gedrags- en  
psychische problemen.7 Het is belangrijk dat zij op het juiste 
niveau aangesproken worden en de communicatie kan 
het beste vereenvoudigd worden vanwege een beperkter 
werkgeheugen en vertraagde informatieverwerking.8 Er is 
ook enige ervaring met MBT bij cliënten met een matige 
verstandelijke beperking, waarbij er nog meer rekening 
met het beperkte vermogen van het werkgeheugen en de 
informatieverwerking dient te worden gehouden. 

Er is vaak sprake van ambulante begeleiding bij mensen 
met een LVB, die deels bij de behandeling wordt betrokken 
omdat deze de nodige veiligheid moet bieden aan de cliënt, 
wat een uitgangspositie is voor het ontwikkelen van het 
mentaliserend vermogen. Gedurende de behandeling wordt 
de cliënt over het algemeen alleen gesproken omdat dit de 
cliënt meer vrijheid geeft om zich te uiten en om zich in de 
richting van autonomie te kunnen ontwikkelen. 

Als voorbeeld volgt hierna een casus van een cliënt 
van 28 jaar. Hij is ongeveer 1 jaar in behandeling:
Cliënt woont zelfstandig, heeft ambulante begeleiding, 
kan het werk op de dagbesteding niet meer aan en eerder 
beviel het hem wel goed. Hij is aangemeld met depres-
sieve klachten welke ontstaan zijn na de dood van zijn 
vriendin, 1 jaar geleden. Hij blijkt een zeer belaste voor-
geschiedenis te hebben, is vanaf zijn 5de jaar geplaatst 
in instellingen voor jeugdzorg en hij weet zelf niet goed 
waarom. Hij werd thuis in de perioden dat hij hier wel 
verbleef affectief verwaarloosd en regelmatig mishandeld 
door zijn ouders. Hij heeft een broer en een zuster, die 
wel thuis zijn opgevoed en die voor zover hij weet niet 
dergelijke ervaringen hebben. Zijn hulpvraag is zichzelf 
beter leren begrijpen. Hij durft geen relaties meer aan 
te gaan en hij wil af van zijn sombere stemming. Hij is 

gediagnosticeerd met een posttraumatische stressstoor-
nis. Hij vermeldt geen nachtmerries of flashbacks, heeft 
die waarschijnlijk wel gehad, hij heeft last van overmatige 
alertheid, vooral na contact met de ouders. Aansluitend bij 
de hulpvraag is gekozen voor MBT.

Er is begonnen met het vestigen van een goede werkre-
latie door aandacht te hebben voor zijn huidige moeilijke 
situatie en stil te staan bij de gevoelens die hij ervaart. 
Hij weet niet goed waarom hij het grootste deel van zijn 
jeugd niet bij zijn ouders kon wonen en had altijd het idee 
dat dit zijn eigen schuld was, voortkomend uit zijn eigen 
gedrag. Hij heeft vragen over zijn huidige gedrag en zijn 
gedrag van vroeger, waar we bij stilstaan. Hij komt zelf 
tot de conclusie dat hij een rustig kind was en er weinig 
aanleiding was dat hij zo lastig zou zijn dat hij ergens anders 
moest wonen. Hij kan steeds meer inzien dat het gedrag 
van zijn ouders waarschijnlijk aanleiding is geweest voor de 
uithuisplaatsing. Hij ziet ook in dat het waarschijnlijk de beste 
oplossing was en een ergere situatie hiermee is voorkomen. 
Cliënt merkt dat het praten over moeilijke dingen hem  
rustiger maakt, maar ook dat hij meer gaat voelen. 

Aanvankelijk is dat een gevoel van angst, vooral voor 
zijn ouders wanneer die contact zoeken. Als deze in 
hun toenaderingen steeds agressiever worden kan hij de 
noodzaak tot het stoppen van dit contact goed voelen 
en besluit hij ook om dit te doen, vanuit het gevoel zo 
niet verder te komen. Samen met zijn ambulant bege-
leider regelt hij dat hij kan gaan verhuizen. In de nieuwe 
woning voelt hij zich veel veiliger en komt hij toe aan het 
bespreken van de dood van zijn vriendin, wiens aanwezig-
heid voor hem voor het eerst ‘thuis’ betekende. Hij kan 
zichzelf hierbij verdrietige gevoelens toestaan en merkt 
dat hij na deze moeilijke periode geen sombere stemming 
meer heeft. De werkrelatie is belangrijk. Er is ook sprake 
van overdracht, cliënt kon namelijk ervaren dat hij mensen 
wantrouwt en dat ook bij mij ervaart. Door te bespreken 
en samen te onderzoeken wat in ons contact maakt dat 
hij dit is gaan ervaren komt er ontwikkeling in het contact. 
Dit lijkt te generaliseren naar relaties buiten de therapie; 
hij wordt actiever en ontmoet mensen die hij voorzichtig 
aan kan toelaten in zijn leven. Hij merkt steeds meer dat 
hij verder kan met zijn leven en ook beter met zijn emoties 
om kan gaan. In zijn eigen woorden noemt hij dit: ’het 
motortje zat verstopt, maar loopt nu weer’.

Bij deze cliënt is de motivatie om te veranderen aanwe-
zig, net als een goede frustratietolerantie (hij kan uitstel 
verdragen en begrijpt dat behandeling niet tot onmiddel-
lijk resultaat leidt) en er is een stabiele situatie met goede 
begeleiding. Deze situatie kwam overigens in gevaar 
door het contact met de ouders, waar adequaat op in is 
gespeeld door cliënt en zijn begeleiding. 



Jaargang 37, Juni N
um

m
er 2   82

Conclusie
Het is zinvol om reguliere behandelmethodieken te gebruiken 
 bij de behandeling van cliënten met een LVB/zwakbe-
gaafdheid, zoals MBT. De therapeut heeft natuurlijk 
een opleiding nodig in deze richting en het vraagt een 
bepaalde attitude en sensitiviteit, waarbij voortdurende af-
stemming op de cliënt, op diens gevoelens en gedachten 
en de therapeutische relatie erg belangrijk zijn. Vanwege 
de beperktere cognitieve vaardigheden kan mogelijk niet 
de gehele problematiek behandeld worden en is bij deze 
cliëntengroep flexibiliteit wat betreft de gebruikte technie-
ken nodig. Rekening houdend met de beperkingen in het 
werkgeheugen en probleemoplossend vermogen kan bin-
nen een periode van één tot twee jaar verbetering van het 
vermogen tot mentaliseren plaatsvinden. Dit gaat gepaard 
met vermindering of verdwijnen van de klachten. Door 
meer contact met de binnenwereld, begrip voor zichzelf 
en ook een verbeterd contact met de wereld om zich heen 
wordt de emotieregulatie en de autonomie bevorderd. 
Zoals een cliënte verwoordde: ‘Ik weet nu beter wat ik wel 
en wat ik niet wil’. 
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Traumabehandeling bij personen 
met een verstandelijke beperking

Barbara van Blanken, Gz-psycholoog, orthopedagoog en EMDR-therapeut

Samenvatting
Traumatisering wordt bij personen met een verstandelijke 
beperking (VB) vaak niet herkend. Behandeling richt zich 
vaak op hieruit voortkomende psychische symptomen of 
gedragsproblemen. Als de onderliggende traumatisering 
onbehandeld blijft, zijn deze behandelingen onvoldoende  
effectief of kunnen de klachten verergeren. Ook als het 
trauma wel wordt herkend, wordt in de praktijk vaak afgezien 

van een behandeling gericht op het verwerken van trauma-
tische herinneringen, omdat de persoon en zijn systeem niet 
‘stabiel’ genoeg zijn en men geen ‘slapende honden wakker 
wil maken’. De complexe traumatisering, het systeem waarin 
de persoon opgroeit en een veelheid aan problemen in het 
dagelijks leven bemoeilijken het vormgeven van een trauma-
behandeling vaak. De methode ‘Slapende Honden? Wakker 
maken!’ geeft in dergelijke gevallen handvatten voor een 
gestructureerde, systeemgerichte benadering.

(Dit artikel is een bewerking van het artikel in het tijdschrift ‘Onderzoek en praktijk’ voorjaar 2018 “Traumabehandeling 
kan wel! De toepassing van de Slapende honden-methode bij jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking 
en complex trauma”)
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Inleiding 
Traumatisering komt veel voor bij personen met een 
verstandelijke beperking (VB). Enerzijds doordat ze vaker 
worden blootgesteld aan traumatische ervaringen en 
anderzijds doordat ze minder goed in staat zijn deze  
gebeurtenissen op een natuurlijke wijze te verwerken 1. 
Het doel van dit artikel is de lezers kennis te laten maken 
met de methode ‘Slapende honden? Wakker maken!’ 2 
die, in combinatie met een traumaverwerkingsbehandeling 
zoals eye-movement desensitization and reprocessing 3, 
geschikt is als behandelvorm bij getraumatiseerde personen 
met VB. In dit artikel wordt de methode toegelicht met de 
casus van Daisy 1.

Complexe traumatisering
Traumatisering bij personen met een VB is vaak complex. Er 
kan sprake zijn van mishandeling, misbruik, verwaarlozing 
en/of een onveilige hechting. Daarnaast kan de VB leiden 
tot onbegrip, veelvuldige faalervaringen en pestervaringen. 
Naarmate jeugdigen met een verstandelijke beperking ouder 
worden, wonen ze doorgaans in een pleeggezin, gezinshuis 
of instelling, waarbij het risico op traumatische ervaringen 
niet kan worden uitgesloten 1. Ook medische problemen en 
dus medisch trauma komen vaker voor bij deze doelgroep 4. 
Er zijn minder beschermende factoren aanwezig, zoals  
sociale steun en een veilige hechting. Daarnaast is vaak 
minder begrip van wat er is gebeurd 5. 

Daisy is een jonge vrouw met een lichte verstandelijke be-
perking. Ze is op 18-jarige leeftijd in zorg gekomen bij het 
Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP).
Ze is in de loop van haar leven gediagnosticeerd geweest 
met onder andere een angststoornis en schizofrenie. Bij 
eerdere diagnostiek- en behandeltrajecten was trauma als 
oorzaak van de klachten nog niet als zodanig herkend.
Vanaf zeer jonge leeftijd was Daisy getuige van huiselijk 
geweld tussen haar ouders. Vanaf 6-leeftijd is ze ook zelf 
slachtoffer van psychisch en fysiek geweld, en ernstig  
seksueel misbruik. Vader mishandelde ook moeder en 
broertje. Hij misbruikte Daisy onder dreiging van geweld 
en liet haar tegen betaling misbruiken door anderen. Hij 
vernielde haar speelgoed en vertelde haar dat ze dit geweld 
moest ondergaan omdat de duivel in haar zou zitten.

Onbehandelde vroegkinderlijke traumatisering kan verre-
gaande gevolgen hebben op alle ontwikkelingsgebieden 6, 7, 8 

en ook bij Daisy werden de problemen steeds groter.
Toen Daisy negen was, ontvluchtte moeder met beide 
kinderen de onveilige thuissituatie. Bij Daisy werd de 
verstandelijke beperking vastgesteld, waarna ze naar het 
speciaal basisonderwijs ging. De vroegkinderlijke, chronische 
traumatisering werd toen niet herkend. Op 11-jarige  
leeftijd kreeg moeder een nieuwe partner, die Daisy 

wederom seksueel misbruikte. Ze werd ook misbruikt door 
haar opa, die tevens haar moeder had misbruikt. 
Op 12-jarige leeftijd kwam Daisy in zorg bij de kinder-
psychiatrie. Hier werd een angststoornis vastgesteld. 
De behandeling had weinig effect. Op 16-jarige leeftijd 
werd Daisy gedwongen opgenomen, toen ze last had 
van angst, het horen van stemmen en zelfverwonding. 
Ze is gesepareerd geweest, wat tevens een zeer angstige 
ervaring voor haar is geweest.

Traumabehandeling
EMDR is tegenwoordig een belangrijke behandelmogelijk-
heid voor kinderen, jongeren en volwassenen met een 
posttraumatische stressstoornis 9, 10. Deze behandeling 
richt zich op het verwerken van traumatische herinne-
ringen, zodat deze in het hier en nu geen klachten meer 
veroorzaken. Ook voor personen met VB is EMDR een 
geschikte, doeltreffende behandeling 1.

Bij aanmelding was Daisy erg angstig en in zichzelf 
gekeerd. Ze had voortdurend last van nare herinneringen. 
Ze had herbelevingen, dissociaties, nachtmerries en boze 
stemmen in haar hoofd die haar zeiden zichzelf te haten 
en te verwonden. Ze had een negatief zelfbeeld en was 
erg bang voor mannen. Ze was schrikachtig en bang bij 
iedere aanraking. Ze werd in diverse dagelijkse situaties 
herinnerd aan haar trauma’s en werd hierdoor belemmerd 
in haar functioneren.
De diagnose posttraumatische stres-stoornis (PTSS) met 
dissociatieve symptomen werd gesteld.

In de praktijk wordt meestal geadviseerd om de trauma’s 
met rust te laten tot de cliënt eraan toe is. Op deze manier 
worden dus geen ‘slapende honden wakker gemaakt’. Dat 
het ook anders kan, laat het vervolg van de casus zien. 

Daisy was erg gemotiveerd voor behandeling en er werd 
EMDR-behandeling gestart. Hierop verergerden haar 
klachten, automutileerde ze en werd ze suïcidaal. Ze 
moest worden opgenomen in de psychiatrie. Na enkele 
maanden werd ze ontslagen naar huis. Poliklinisch werd 
behandeling opgestart met de methode ‘Slapende Honden’.

Er is discussie over de vraag of bij een verergering van 
klachten de traumabehandeling moet worden gestaakt, 
of dat juist interventies moeten worden ingezet om de 
cliënt te versterken. Door de behandeling te faseren wordt 
gestreefd naar het hanteerbaar maken van de instabiliteit; 
een ‘good enough stability’. Oftewel, een mate van sta-
biliteit die voldoende is voor de jeugdige om de trauma-
verwerkingssessies te kunnen doorstaan. Een zorgvuldige 
analyse van de situatie is belangrijk, om zo een plan te 
maken om deze delicate balans te bereiken. De Slapende 
Honden methode biedt hiervoor een kader.
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Gefaseerde trauma-focused behandeling met de 
Slapende Honden methode
Slapende Honden is een gefaseerde behandelmethode 
voor vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde  
personen die voorbereiding nodig lijken te hebben om 
met traumaverwerking te kunnen starten. Voorafgaand 
aan de behandeling wordt een analyse gemaakt van de 
cliënt en zijn of haar netwerk aan de hand van zes testen. 
Zo wordt in kaart gebracht wat mogelijke redenen zijn 
voor het niet kunnen of willen starten met traumaver-
werking. Aan de hand van die analyse wordt een plan 
gemaakt met interventies om de mogelijke blokkades 
voor de cliënt en zijn of haar netwerk op te heffen (in de 
stabilisatiefase van behandeling). Als de blokkades zijn 
opgeheven en de cliënt kan en wil starten met trauma-
verwerking, dan volgt de fase van traumaverwerking 
waarin de traumatische herinneringen, die de klachten  
veroorzaken, worden verwerkt. 

In de daaropvolgende integratiefase wordt gewerkt aan 
het integreren en consolideren van veranderen en het 
vergroten van de weerbaarheid tegen nieuwe mogelijke 
traumatisering in de toekomst.

De Slapende Honden methode is een systeemgerichte 
methode en biedt niet alleen structuur bij het vormgeven 
van de behandeling, maar beschrijft tevens hoe er kan 
worden samengewerkt met ouders en begeleiders. De 
methode kan een mooi concreet kader bieden om hen 
inzicht te geven wat het trauma van de cliënt betekent en 
hoe er samen met de behandelaar kan worden gewerkt 
aan het stabiliseren van de cliënt, zodat traumaverwerking 
uiteindelijk mogelijk is. De Slapende Honden methode,  
inclusief de toepassing van deze methode bij personen met 
een verstandelijke beperking, staat uitgebreid beschreven in 
het boek Slapende Honden? Wakker maken! 2. 

Analyse en stabilisatie met behulp van de Zes Testen
De Slapende Honden methode maakt gebruik van de 
‘Zes Testen’, ontwikkeld naar het model van de ‘Drie 
Testen’ voor volwassenen 11, om een analyse te maken 
van de mate van stabiliteit van de jeugdige en zijn of haar 
systeem en om de mogelijke redenen in kaart te brengen 
voor het niet willen of kunnen praten over zijn of haar 
traumatische herinneringen door het kind. 

Test 1: Veiligheid
In de eerste test, Veiligheid, kijkt de behandelaar naar de 
veiligheid van de cliënt aan de hand van vragen als: Is de 
cliënt veilig nu? Zou het kunnen zijn dat de cliënt zich nog 
niet voldoende veilig voelt of bang is? Of dat hij of zij niet 
met ouders er over mag praten? Is er pedagogische veilig-
heid, heeft de persoon een hechtingsfiguur die hem/haar 
steunt en stimuleert? 

Bij de eerste test werden Daisy’s persoonlijk begeleider, 
moeder en man betrokken. Met moeder werd besproken 
dat het belangrijk was dat Daisy over haar herinneringen 
kon praten. Ook werd duidelijk dat er sinds jaren geen 
contact meer was met de plegers van het misbruik en de 
mishandeling. Met de man van Daisy werden duidelijke 
afspraken gemaakt over de seksualiteit binnen hun relatie. 
De persoonlijk begeleider was bij de afspraken betrokken.

Test 2: Dagelijks leven
Onrust in het dagelijks leven kan een reden zijn om niet te 
willen of kunnen praten over trauma’s. In de tweede test 
komen de problemen in het Dagelijks leven aan de orde. 
Zou de cliënt teveel problemen ervaren, zodat er niet nog 
meer bij kan? 

Of is de cliënt bang dat zijn of haar gedragsproblemen 
erger worden en hij of zij van school gestuurd wordt of uit 
huis moet? Is er sprake van nachtmerries en hoe kan de 
cliënt leren om hiervan minder last te hebben? Hoe zit het 
met het dag- en nachtritme? Is er een goede dag invulling 
zoals school of werk? Is er sprake van verslaving?

Met name bij deze test is de begeleiding vaak nodig, 
omdat zij vaak een goed inzicht hebben in hoe de cliënt 
functioneert in het dagelijks leven.
 
Daisy had een duidelijke dag invulling met dagbesteding op 
de zorgboerderij en de zorg voor haar hond. Ze ontving 
ambulante begeleiding vanuit haar dagbestedingslocatie. 
Het slapen werd regelmatig verstoord door nachtmerries; 
er werd een nachtmerrie-protocol opgesteld om meer rust 
te creëren.

Test 3: Hechting
Problemen in de hechtingsrelaties, test 3 Hechting,  
kunnen ook een reden zijn dat een cliënt niet over  
zijn of haar nare herinneringen wil of kan praten.  
Hij of zij wil papa of mama bijvoorbeeld niet overstuur 
maken. Of, bij een uithuisplaatsing, is een jeugdige  
bang niet meer naar huis te mogen. Of een jeugdige 
maakt onvoldoende gebruik van de hechtingsfiguur  
om hem of haar te troosten en te reguleren, en het is 
de verwachting dat de persoon dermate zal dissociëren 
tijdens traumaverwerking, dat de traumaverwerking 
stagneert. 

De moeder en man van Daisy waren haar belangrijkste 
hechtingsfiguren. Daisy ervaarde veel steun van hen, 
maar bij oplopende emoties konden ze niet altijd de rust 
bewaren. In deze situatie kon de persoonlijk begeleider 
van moeder zorgen voor emotionele stabiliteit.  
Gezamenlijk had dit netwerk om Daisy heen voldoende 
steun en stabiliteit, een ‘good enough stability’.
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Test 4: Emotieregulatie
Vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde personen 
hebben doorgaans ook problemen in de emotieregulatie 7. 
Angst voor gevoelens, zoals boosheid, verdriet of angst, 
en een gebrek aan emotieregulatie kunnen ook redenen 
zijn voor cliënten om niet te willen of te kunnen praten 
over hun trauma’s. Het kan ook zijn dat een begeleidings-
team van een instelling daarom afziet van traumabehan-
deling. Hier wordt in test 4, Emotieregulatie, naar geke-
ken. Hierbij leert de cliënt wat de ‘Window Of Tolerance’ 
is en hoe hij/zij kan leren om binnen het WOT te blijven of 
er weer in terug kan komen.

Test 5: Cognitieve Shift
Bij de meeste vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde 
kinderen zijn hun ouders verantwoordelijk voor de trau-
matisering 11. Omdat ouders verantwoordelijk zijn voor de 
veiligheid en kinderen van hen afhankelijk zijn, kunnen 
kinderen ingewikkelde negatieve cognities ontwikkelen 
over de traumatische ervaringen 12. Ze kunnen verant-
woordelijkheid ervaren voor de mishandeling, misbruik 
of verwaarlozing. Dit gebeurt veelal in situaties waarin 
ouders het kind ook daadwerkelijk beschuldigen. Tijdens 
traumaverwerking moet de persoon zich gaan realiseren 
dat het niet zijn of haar schuld was en dat hij of zij geen 
slecht kind is. In test 5, de Cognitieve Shift, wordt  
bekeken in hoeverre de persoon voorbereiding nodig 
heeft om die verschuiving in cognitie mogelijk te maken.

De ontwikkeling van Daisy’s gevoelens en gedachten ge-
relateerd aan de traumatische ervaringen ging moeizaam. 
Ze voelde zich schuldig en had moeite haar boosheid 
toe te staan. Om deze reden werd gestart met psycho-
motorische therapie (PMT). De PMT werd afgewisseld met 
ervaringsgerichte (gespreks)therapie; beide waren gericht 
op het zelfbeeld en assertiviteit. Daarnaast spraken Daisy’s 
moeder en man uit dat de trauma’s niet haar schuld waren. 
Dit gaf een uiteindelijke doorbraak in haar therapie en haar 
zelfbeeld ontwikkelde zich positief. Ze kon beter voor zich-
zelf opkomen en had minder last van schuldgevoelens en 
herbelevingen. De omgeving werd hierbij betrokken, omdat 
ze zich in dagelijkse situaties anders opstelde.

Test 6: De Notendop
De Notendop, test 6, ten slotte, is een proef op de som 
om te kijken of de persoon al in staat is om een overzicht 
te maken van zijn of haar traumatische herinneringen, 
zonder hierbij overspoeld te raken. Als dat lukt, is de  
persoon klaar voor de verdere traumaverwerking.

Toen Daisy voldoende stabiel leek (namelijk niet meer 
dissocieerde, zichzelf niet meer beschadigde en nauwelijks 
nog nachtmerries en herbelevingen had), werd het  
overzicht van haar trauma’s opnieuw met haar bekeken. 

Daisy kon deze herinneringen nu noemen zonder  
ontregeld te raken.

EMDR
In twaalf sessies kon Daisy nu haar trauma’s verwerken 
met behulp van EMDR. Ze was goed in staat om binnen 
haar Window of Tolerance te blijven.

Integratiefase
In de integratiefase wordt met de Slapende Honden-in-
terventies verder gewerkt aan het herstel en het opnieuw 
leren leven na traumabehandeling.

De integratiefase duurde tien maanden. Daisy leerde 
omgaan met de nieuwe situatie. Haar medicatie kon 
worden afgebouwd. Ze kreeg aandacht voor het maken 
van vrienden, het omgaan met haar eigen seksualiteit en 
het zoeken naar een dag invulling die aansloot bij haar 
interesses. De omgeving van Daisy moest eraan wennen 
dat Daisy geen terugvallen meer kreeg. De traumabehan-
deling heeft in totaal drie jaar geduurd en werd twee jaar 
geleden afgesloten. Sindsdien is Daisy stabiel en bouwt 
aan haar eigen leven.

Systeemgericht werken
Een centraal uitgangspunt van de Slapende Honden 
methode is de systeemgerichte visie en samenwerking met 
het netwerk. Niet alleen bij jeugdigen, maar ook bij  
volwassenen met een verstandelijke beperking is het nood-
zakelijk om systeemgericht te werken met het netwerk om 
verschillende redenen 2. Personen met een verstandelijke 
beperking hebben meer moeite om hun situatie en klachten 
te overzien en over te brengen op de behandelaar, en om 
nieuwe inzichten te generaliseren en toe te passen. De 
verzorger of begeleider kan hierbij helpen en is bij voor-
keur aanwezig bij de behandeling. Indien mogelijk is het 
wenselijk om ouders te betrekken bij de behandeling. Als 
ouders, een partner of familieleden zelf ook een verstande-
lijke beperking hebben, kan met de hun eigen begeleiding 
worden samengewerkt om de instabiliteit van het netwerk 
rondom de cliënt hanteerbaar te houden. 

Ook als biologische ouders (mede-)verantwoordelijk zijn 
voor de traumatisering worden ze, indien mogelijk en 
veilig, betrokken bij de behandeling. Zij kunnen hun kind 
toestemming geven om te praten over de herinneringen, 
hen ontschuldigen en indien mogelijk excuus maken. 

Beschouwing
Traumatisering komt veel voor bij jeugdigen en volwas-
senen met een verstandelijke beperking, maar wordt nog 
te weinig onderkend en behandeld. Traumabehandeling 
kan echter klachtenverlichting geven en bijdragen aan 
de kwaliteit van leven. Daarnaast kan traumabehande-
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ling mogelijk bijdragen aan het voorkomen van herhaald 
slachtofferschap. ‘Slapende Honden’ is een methode 
waarmee in kaart kan worden gebracht waarom getrau-
matiseerde jeugdigen en volwassenen mogelijk niet over 
hun traumatische herinneringen willen of kunnen praten 
en wat hun mogelijke blokkades zijn, om deze vervolgens 
met interventies op te heffen en hen voor te bereiden 
op traumaverwerking. Deze methode kan goed worden 
toegepast bij kinderen, jeugdigen en volwassenen met 
een verstandelijke beperking, voor wie traumabehande-
ling aanvankelijk onmogelijk leek. Dit werd geïllustreerd 
aan de hand van een beschrijving van de casus van Daisy, 
een meisje met een verstandelijke beperking bij wie pas 
na zeventien jaar en een uiteenlopend scala aan misdi-
agnoses en klinische opnames, de traumatisering werd 
vastgesteld. Zij werd met succes behandeld met behulp 
van de methode ‘Slapende Honden’. 
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Samenvatting
•  Katatonie is een ontregeling van het motorische systeem
•  Prevalentie: 20% van de mensen met een acuut  

psychiatrisch beeld. Verschillende studies naar pre-
valentie van katatonie bij mensen met ASS melden 
cijfers tussen 6-20%, hierbij wordt geen onderscheid 
gemaakt op aanwezigheid van een verstandelijke 
beperking. Er zijn geen prevalentiecijfers bekend bij 
mensen met een verstandelijke beperking.

•  4 subtypen: stuporeus, met opwindingstoestand, 
lethaal, periodiek

•  DSM-5: katatonie bij andere psychische stoornis,  
katatone stoornis door somatische aandoening,  
ongespecificeerde katatonie

•  BFCRS valide instrument voor mensen zonder VB,  
echter geen onderzoek bij mensen met VB

•  Behandeling met lorazepam of ECT, vanuit aantal  
case-reports ook positieve effecten bij mensen met VB

•  Advies: onderzoek naar katatonie specifiek bij mensen 
met VB met betrekking tot prevalentie, diagnostiek en 
behandeling

Katatonie
1  ’s Heerenloo, Ermelo
2  De Twentse Zorgcentra
3   GGZ Drenthe/Centrum Verstandelijke  

Beperking en Psychiatrie, Assen,  
Nederland

Janina Bron, AVG i.o. 1 Yvette de Waard-Alblas, 
AVG i.o. 2 

Gerda de Kuijper 3

A
rtikelen



Jaargang 37, Juni N
um

m
er 2   87

Inleiding 
 
In 1874 werd de term katatonie voor het eerst beschreven 
door de Duitse psychiater Kahlbaum. Hij zag katatonie 
als een uniek ziektebeeld. In 1919 omschreef Kreaplin 
katatonie als een subtype van schizofrenie. Uit onderzoek 
is echter gebleken dat katatonie niet alleen voorkomt bij 
schizofrenie, maar onder andere ook bij psychose, af-
fectieve stoornis, medicatie geïnduceerd en verscheidene 
somatische aandoeningen.1 In de DSM-5 wordt katatonie 
daarom ook omschreven als katatonie bij een andere 
psychische stoornis (als specificatie), katatonie door een 
somatische aandoening of als ongespecificeerde katato-
nie.2 Uit onderzoek blijkt dat katatonie ook voorkomt bij 
mensen met een autisme spectrum stoornis en/of ver-
standelijke beperking, waarbij onderliggend geen andere 
oorzaak werd gevonden.3 De DM-ID 2 komt overeen met 
de DSM-5, echter wel met een belangrijke kanttekening 
dat oplettenheid is geboden gezien de overlap van  
symptomen bij een (zeer-ernstige) verstandelijk beperking 
en/of autisme (zie bijlage I).4 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat katatonie wordt 
ondergediagnosticeerd.5 De literatuur kent een sprei-
ding in prevalentie, maar het komt voor bij 20% van de 
mensen met een acuut psychiatrisch beeld.5 Er is geen 
prevalentie beschikbaar van katatonie bij mensen met 
een verstandelijke beperking. Verschillende studies tonen 
aan dat de prevalentie van katatonie bij autisme spectrum 
stoornis (ASS) varieert tussen 6-20%, hier wordt echter 
geen onderscheid gemaakt in ASS met of zonder een 
verstandelijke beperking.6 

Uit de literatuur wordt verondersteld dat katatonie bij 
autisme spectrum stoornis onvoldoende wordt herkend 
vanwege gebrek aan bewustheid en/of door de over-
lapping van motorische en gedragssymptomen van au-
tisme.7 Indien katatonie niet in een vroeg stadium wordt 
gediagnosticeerd kan dit leiden tot een groot risico op 
ernstige morbiditeit en mortaliteit.8

Hieronder bespreken we wat er in de literatuur tot dusver 
nog meer bekend is over katatonie bij mensen met een 
verstandelijke beperking, hoe de diagnose wordt gesteld 
en de behandelopties.

 Wat is katatonie?

“. . . the patient remains entirely motionless, without 
speaking, and with a rigid, mask-like facies, the eyes 
focused at a distance; he seems devoid of any will to 
move or react to any stimuli; there may be fully developed 
“waxen” flexibility, as in cataleptic states, or only indicati-
ons, distinct, nevertheless, of this striking phenomenon. 
The general impression conveyed by such patients is one 
of profound mental anguish . . .” 

Karl Ludwig Kahlbaum, 1874

Kenmerkend voor katatonie is de ontregeling van het 
motorisch systeem. Katatonie ontstaat vaak acuut en 
openbaart zich door een verscheidenheid aan motorische 
symptomen, zoals katalepsie, mutisme en negativisme.  
Er zijn 4 verschillende subtypes van katatonie:1 
-  stuporeuze katatonie: patiënt is vrijwel geheel  

bewegingsloos en mutistisch, reageert niet of  
nauwelijks op externe stimuli

-  katatonie met opwindingstoestand: overmatige 
beweeglijkheid, verwardheid, incoherente spraak en 
desoriëntatie

-  lethale of maligne katatonie: acuut ontstaan en gaat 
gepaard met koorts en autonome instabiliteit

-  periodieke katatonie: snel ontstaan van kortdurende, 
terugkerende episodes van hypo- of hyperkinetische 
katatonie

De symptomen die kunnen passen bij katatonie zijn onder 
te verdelen in 4 groepen: motorische verschijnselen,  
terugtrekgedrag, opwinding en bizar, zich herhalend 
gedrag (tabel 1).1

Motorische symptomen

Stupor/ onbeweeglijkheid

Katalepsie

Rigiditeit

Flexibilitas cerea

Terugtrekgedrag

Mutisme

Staren

Negativisme

Weigeren van eten en drinken

Opwinding

Hyperactiviteit

Impulsiviteit

Ongerichte, potentieel gevaarlijke 

agressie

Autonome 

instabiliteit

Bizar, zich herhalend gedrag

Grimasseren

Echolalie

Echopraxie

Stereotypie

Maniërismen

Perseveratie/ Verbigeratie

Bevelsautomatisme

Mitmachen

Gegenhalten

Ambitendentie

Tabel 1. Symptomen van katatonie 1
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De pathofysiologie van katatonie is nog onduidelijk. In een 
review beschrijft Sienaert een aantal hypothesen.9 Hieruit 
komt onder andere naar voren dat een aantal symptomen 
mogelijk verklaard kunnen worden door ontregeling van 
het frontale hersencircuit. Zo zijn er aanwijzingen voor 
abnormale elektrische ontladingen in de frontale kwabben 
en het anterieur limbische systeem. Tevens is met SPECT 
een slechtere doorbloeding van de prefrontale-pariëtale 
cortex aangetoond bij mensen met katatonie. Vanuit 
meerdere reviews wordt beschreven, dat een dysfunc-
tie van het GABA-systeem mogelijk een rol heeft in de 
ontwikkeling van katatonie. Rasmussen geeft hiervoor in 
zijn review meerdere interpretaties. Zowel het positieve 
effect van benzodiazepines en extreme angst die mensen 
kunnen benoemen pleiten hiervoor, maar ook het feit dat 
meerdere symptomen van katatonie lijken op parkinsonis-
me.10 Dit laatste is verbonden met het feit dat de meeste 
neuronen in de basale ganglia GABA-erge zijn. Een 
verhoging van het homo-vanillezuur, een metaboliet van 
dopamine, bij mensen met katatonie geeft mogelijk een 
indicatie voor hypo-activiteit van de dopamine functie.1, 9 

Diagnose stellen
Als we kijken naar de DSM-5 dan is er sprake van katato-
nie als er drie of meer van de kenmerkende symptomen 
aanwezig zijn met daarnaast een psychische of somatische  
aandoening of waarbij de onderliggende oorzaak  
onduidelijk is, de zogeheten ongespecificeerde katatonie 
(bijlage I).2 Katatonie bij mensen met een verstandelijke 
beperking valt onder de categorie katatonie bij een andere 
psychische stoornis (katatonie bij een neurobiologische 
ontwikkelingsstoornis), indien er geen andere psychische 
of somatische oorzaak (onderliggend aan de verstandelijke 
beperking) is van de katatonie.

Om de aanwezigheid van katatonie vast te stellen zijn 
door de jaren heen verschillende meetinstrumenten 
ontwikkeld. 

Uit een systematic review van Sienaert, Rooseleer en de 
Fruyt over beoordelingsschalen bij katatonie komt naar 
voren dat er zes bruikbare schalen zijn, waarvan de Bush-
Francis Catatonia Rating Scale (BFCRS) de meest gebruikte 
schaal is in de klinische praktijk als ook in onderzoek. 
Daarnaast is de schaal gevalideerd en betrouwbaar.11, 12 
Echter, is deze schaal wel toepasbaar bij mensen met een 
verstandelijke beperking?

Bush-Francis Catatonia Rating Scale (BFCRS)
The BFCRS bestaat eigenlijk uit 2 schalen. De zogeheten 
Bush-Francis Catatonia Screening Instrument (BFCSI), 
waarbij alleen de aan- of afwezigheid van symptomen 
wordt gescreend en de Bush-Francis Catatonia Rating 
Scale (BCFRS) waarbij de ernst van katatonie wordt ge-
scoord. Beide schalen worden aan de hand van een vaste 
onderzoeksprocedure gescoord door directe observaties 
van de cliënt (tabel 2).

De schaal bestaat uit 23 items (bijlage II), waarvan de 
BFCSI de eerste 14 items omvat. Hierin wordt zoals eerder 
benoemd de aan- of afwezigheid van symptomen ge-
scoord. Indien er sprake is van ≥2 symptomen gedurende 
24 uur kan de diagnose katatonie worden gesteld.11, 12, 13

Echter, als we kijken naar de DSM-5 dan kan de diagnose 
katatonie worden gesteld indien er ≥3 van de 12 sympto-
men aanwezig zijn. De symptomen uit de BFCSI en DSM-5 
komen grotendeels overeen, echter zijn er ook verschillen. 
Zo bestaat de BFCSI uit meer symptomen en komen een 
aantal symptomen niet voor in de DSM-5 (opwinding, 
teruggetrokkenheid, rigiditeit, verbigeratie en staren). In 
de DSM-5 wordt ‘agitatie niet onder invloed van externe 
stimuli’ en ‘poseren’ als symptoom benoemd, welke niet 
voorkomen in de BFCSI.2

De BCFRS (bijlage II) bestaat uit items 1-23, waarvan 1-14 
overeenkomt met de BFCSI. Deze schaal wordt gebruikt 
om de ernst van de symptomen vast te stellen. Om de 
ernst vast te stellen worden de items op een schaal van 

1.  Observeer de patiënt terwijl u pogingen onderneemt hem/haar in een gesprek te betrekken.  

- Activiteitsniveau – Abnormale bewegingen – Abnormale spraak. 

2.   De onderzoeker krabt zichzelf op overdreven wijze. – Echopraxie. 

3.   Onderzoek de arm op het tandradfenomeen. Poging tot herpositionering: instrueer de patiënt om ‘de arm ontspannen te houden’  

– beweeg de arm met afwisselend relatief weinig en veel kracht. – Negativisme – Wasachtige soepelheid – Gegenhalten. 

4.  Vraag de patiënt de arm (voor zich uit) te strekken. Plaats één vinger onder zijn/haar hand en tracht deze langzaam verder omhoog te tillen  

na de instructie: ‘Laat uw arm NIET door mij opheffen’ - Mitgehen 

5.   Steek uw hand uit terwijl u het volgende zegt: ‘Geef mij GEEN hand’ - Ambitendentie 

6.   Steek uw hand in uw broekzak en zeg: ‘Steek uw tong uit, ik wil er een naald in steken.’ - Automatisch gehoorzamen. 

7.   Controleer of de grijpreflex aanwezig is. – Grijpreflex 

8.   Bekijk de aantekeningen van de afgelopen 24 uur in het patiënten rapport. Let daarbij in het bijzonder op orale inname, vitale tekens of enig incident. 

9. Streef ernaar de patiënt ten minste elke dag voor korte tijd indirect te observeren.

Tabel 2. Onderzoeksprocedure BFCRS
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0-3 gescoord, een hoge score geeft een ernstiger toe-
standsbeeld van katatonie weer. In de BCFRS worden geen 
afkapwaardes gebruikt voor de ernst van katatonie.13

De hedendaagse diagnostische richtlijnen en de meet-
instrumenten lopen sterk uiteen, waardoor afgevraagd 
moet worden of de BCFRS wel gebruikt kan worden om te 
screenen of alleen gebruikt dient te worden om de ernst 
van katatonie te monitoren. 

De richtlijn van GGZ-Drenthe geeft aan bij het vermoeden 
van katatonie altijd de BFCRS af te nemen, omdat dit een 
goede validering van de uitgebreidheid en ernst van de 
katatonie geeft.5 De Nederlandse Vereniging voor  
psychiatrie (NVvP) heeft een richtlijn voor de behandeling 
van acute katatonie, hierin wordt geadviseerd te  
monitoren met de BFCRS.14 

Afgevraagd kan worden of de onderzoeksprocedure wel 
goed toepasbaar is bij mensen met een verstandelijke 
beperking. Er is geen literatuur beschikbaar over de 
bruikbaarheid van BCFRS bij mensen met een verstandelijke 
beperking. De schaal is daarnaast gevalideerd in een 
populatie zonder verstandelijke beperking. 
De meeste onderzoeken gaan over mensen met autisme 
en katatonie, waarin geen onderscheid wordt gemaakt 
met wel of geen verstandelijke beperking. Caroll et al. 
suggereert dat de BCFRS bij neuropsychiatrische aan-
doeningen waaronder autisme, die gepaard gaan met 
katatonische symptomen onvoldoende zijn om katatonie 
te diagnosticeren in deze specifieke populatie.15 

De vraag uit de onderzoeksprocedure ‘geef me geen 
hand’ terwijl je je hand uitsteekt en ‘steek je tong uit, ik 
wil er een naald insteken’, kunnen voor mensen met een 
verstandelijke beperking zeer moeilijke vragen zijn. 
Naar onze mening zullen mensen met een licht en matig 
verstandelijke beperking de opdrachten mogelijk niet altijd 
uitvoeren mede door hun ontwikkelingsleeftijd, waarbij ze 
bv. koppig kunnen zijn. Ook denken wij dat automatisme 
bij mensen met ASS en/of een licht en matig verstande-
lijke beperking hierbij een rol speelt. Als iemand een hand 

uitsteekt is het normaal diegene een hand te geven. De 
BCFRS zal hierdoor niet altijd een betrouwbare uitkomst 
geven. Daarom is het volgens ons belangrijk om rekening 
te houden met de gedragingen van een cliënt, voordat er 
veranderingen optraden. Bij mensen met een (zeer)ern-
stige verstandelijke beperking zijn wij zeer terughoudend om 
de BFCRS af te nemen, omdat zij vanwege hun niveau de 
opdrachten niet begrijpen en mogelijk vanwege lichame-
lijke problematiek deze niet kunnen uitvoeren, waardoor 
de betrouwbaarheid laag is.

Ons advies is om aanpassingen aan te brengen in de on-
derzoeksprocedure en daarnaast op een neutraal moment 
een 0-meting uit te voeren, zodat bij een verdenking 
van katatonie de scores met elkaar vergeleken kunnen 
worden.

Behandeling
Voor de behandeling van katatonie zijn er verschillende 
opties, welke zijn beschreven in een systematic review van 
Pelzer. Benzodiazepines en elektroconvulsieve therapie 
(ECT) zijn de meest onderzochte behandelingen en lijken 
beiden effectief.8 Dit zijn ook de behandelingen die staan 
beschreven in de richtlijn van NVvP (Tabel 3).14 In de richt-
lijn katatonie van GGZ-Drenthe zijn enkele aanpassingen 
gedaan, namelijk starten met lorazepam 4x per dag 2.5 mg 
in plaats van 3 keer per dag 1 mg. Daarnaast adviseren zij 
indien er na 4 dagen geen effect is opgetreden ECT te 
overwegen in plaats van 2 dagen.5 

Van de benzodiazepines is lorazepam het meest onder-
zocht. Het effect op en de remissie van katatonie ligt 
bij lorazepam tussen de 0-100%, dit is voornamelijk 
afhankelijk van de duur van de symptomen tot aan de 
behandeling. Het effect is meestal zichtbaar binnen een 
aantal dagen. De medicatie wordt goed verdragen en er 
zijn weinig bijwerkingen. Andere benzodiazepines die zijn 
onderzocht, zijn diazepam, flunitrazepam en clonazepam. 
Lorazepam wordt geadviseerd als middel van eerste keuze 
(tabel 3), zowel door de effectiviteit als ook doordat het in 
verschillende situaties gemakkelijk is toe te passen.8, 14 

- Lorazepam 3dd1mg oraal (bij weigering overweeg i.m.)

- Evalueer effect na elke gift (BFCRS) en verhoog snel bij uitblijven respons of totdat sprake is van sedatie

- Dosering tot 30mg lorazepam (of hoger) per dag zijn soms noodzakelijk

Overweeg te starten met ECT wanneer:

-  Er na 2 dagen geen effect waarneembaar is van lorazepam (tenminste 15mg en bij elke dosering die overmatige sedatie geeft)

- Bij een ernstig beeld

Advies:

- 2-3x/week

- Bilateraal

- Minimaal 6x

Stap 1

Stap 2

Tabel 3. Behandeling van acute katatonie volgens richtlijn NVvP
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De behandeling van 2e keus is met ECT, welke zowel 
als primaire behandeling ingezet kan worden bij levens-
bedreigende situaties, als secundair wanneer er geen 
of onvoldoende respons is op benzodiazepines. Pelzer 
beschrijft een effectiviteit die ligt tussen 59-100%.8 Leroy 
et al, maken hierin echter een nuancering. Hoewel er in 
de literatuur stelselmatig een verbetering van de katatone 
verschijnselen wordt beschreven na het toepassen van 
ECT, is de kwaliteit van de studies niet hoog aangeschre-
ven.16 De bijwerkingen die worden beschreven bij ECT zijn 
hoofdpijn, geheugenverlies en cognitieve verslechtering. 
Het risico op bijwerkingen wordt groter bij een hogere 
ECT frequentie. In de overwegingen moet ook het risico 
op morbiditeit en mortaliteit door de katatonie worden 
meegenomen.8 

Andere, weinig onderzochte, behandelopties zijn antipsy-
chotica, anti-epileptica, ‘packing therapy’ en amantadine.8 
Bij iedere vorm van behandeling van katatonie moet ook 
aandacht zijn voor de behandeling van de onderliggende 
oorzaak.8 

De literatuur over de behandeling van katatonie bij 
mensen met een verstandelijke beperking is summier 
en beperkt zich hoofdzakelijk tot case-reports. Bij een 
groot gedeelte van deze casussen was er sprake van een 
combinatie van verstandelijke beperking en ASS. In alle 
literatuur werden er positieve effecten van lorazepam of 
ECT beschreven.17-25

Een mogelijk alternatief voor in de toekomst is transcra-
niële magnetische stimulatie (TMS). Deze behandeling 
is momenteel al onderdeel van het behandelprotocol bij 
depressieve stoornissen. Ook bij katatonie zijn in de  
literatuur positieve effecten beschreven van TMS.26-28  
Een groot voordeel van TMS ten opzichte van ECT is dat 
de behandeling uitgevoerd wordt zonder narcose. Zeker 
voor onze doelgroep is dit van meerwaarde. Echter moet 
de impact van een groot, lawaaierig apparaat ook niet 
onderschat worden. 

Wanneer er sprake is van katatonie bij mensen met een 
verstandelijke beperking zijn wij van mening dat be-
handeling op korte termijn is aangewezen. Wanneer de 
katatonie langere tijd (onbehandeld) aanwezig is, leidt 
dit tot een grote kans op complicaties en is de kans op 
een positief effect van de behandeling kleiner. De meest 
aangewezen vorm is het toepassen van orale lorazepam. 
Gezien de beschreven positieve effecten van ECT is ook 
deze behandeling een optie. Echter moet hierbij óók per 
patiënt zorgvuldig worden afgewogen of de behandeling 
haalbaar is vanwege de intensiteit. Immers moet iemand 
dan een aantal dagen per week naar een gespecialiseerd 
centrum om de ECT onder (lichte) narcose uit te voeren. 

Conclusie
Samenvattend kunnen we zeggen dat katatonie een ont-
regeling is van het motorische systeem en er vaak sprake 
is van onderdiagnostiek. Aan de hand van de DSM-5 kan 
katatonie vastgesteld worden indien 3 van de 12 symp-
tomen aanwezig zijn. De DSM-5 is onderverdeeld in 3 
groepen: bij andere psychische stoornis, door somatische 
aandoening of ongespecificeerd. Voor mensen zonder 
verstandelijke beperking is de BFCRS een valide meetin-
strument om te screenen op aanwezigheid van katatonie 
en de ernst te classificeren. Echter is deze validering er niet 
voor onze doelgroep. Naar onze mening kan de BFCRS 
afgenomen worden bij mensen met een licht en matig 
verstandelijke beperking, echter is het volgens ons belang-
rijk om rekening te houden met de gedragingen van een 
cliënt, voordat er veranderingen optraden. Bij mensen met 
een (zeer)ernstige verstandelijke beperking zijn wij zeer 
terughoudend om de BFCRS af te nemen.

De behandeling van katatonie bestaat in de eerste plaats 
uit oraal lorazepam. Wanneer dit echter niet (voldoende) 
effectief is, of wanneer er sprake is van lethale katatonie 
is ECT de aangewezen behandeling. Voor beide interven-
ties zijn in de literatuur positieve effecten gerapporteerd. 
Gezien de belasting van ECT is deze behandeling mogelijk 
niet voor al onze patiënten geschikt. Het is belangrijk 
hierover in gesprek te gaan en te blijven met wettelijk 
vertegenwoordigers en alle betrokken professionals. 
Alles bij elkaar is er zeer weinig wetenschappelijke literatuur 
beschikbaar specifiek over katatonie bij een verstandelijke 
beperking. Aanbevolen wordt om verder onderzoek te 
doen naar de prevalentie van katatonie bij mensen met 
een verstandelijke beperking en onderzoek te doen of de 
BFCRS een valide meetinstrument is om toe te passen bij 
mensen met een verstandelijke beperking.
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Bijlage I. Criteria katatonie volgens DSM-5

Katatonie bij een andere 

psychische stoornis

(katatonie als specificatie)

Katatone stoornis door een 

somatische aandoening

Ongespecificeerde katatonie

DM-ID 2

A. In het klinische beeld staan drie (of meer) van de volgende symptomen op de voorgrond:

Vermeld de naam van de bijbehorende psychische stoornis

Vermeld de naam van de bijbehorende somatische stoornis

1. Stupor

2. Katalepsie

3. Wasachtige buigzaamheid

4. Mutisme

A. Als bij ‘katatonie bij een andere psychische stoornis’

B.  Er zijn aanwijzingen vanuit anamnese, lichamelijk onderzoek of laboratoriumuitslagen dat de symptomen het 

directe pathofysiologische gevolg zijn van een somatische aandoening

C. De stoornis kan niet beter worden verklaard door een andere psychische stoornis

D. De stoornis treeft niet uitsluitend op in het beloop van een delirium

E.  De symptomen veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale beroepsmatige  

functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen

•  Symptomen kenmerkend voor katatonie die klinisch significante lijdensdruk of beperkingen veroorzaken  

in het sociale of beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen

• Echter:

 o Aard van onderliggende psychische stoornis of somatische aandoening is onduidelijk

 o Niet volledig voldaan aan criteria voor katatonie

 o Onvoldoende informatie om een specifieke classificatie toe te passen (bv. op SEH)

Geen aanpassingen van de criteria, echter oplettendheid geboden gezien overlap met symptomen passend 

bij de (ernstige-zeer ernstige) verstandelijke beperking en/of autisme

5. Negativisme

6. Poseren 

7. Motorische manierismen

8. Motorische stereotypieën

9. Agitatie

10. Grimasseren

11. Echolalie

12. Echopraxie 
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1. Opwinding

Extreme hyperactiviteit, niet aflatende en schijnbaar doelloze motorische 

onrust. 

Niet toe te schrijven aan akathisie of doelgerichte agitatie.

0 = Afwezig 

1 = Overmatig veel bewegingen

2 = Constant in beweging, hyperkinesie zonder rustperiodes

3 = Volledig ontwikkelde katatonische opwindingstoestand, eindeloze golf 

van tomeloze motorische activiteit

2. Immobiliteit/stupor

Extreme hypoactiviteit, onbeweeglijk, reageert nauwelijks op stimuli.

0 = Afwezig

1 = Zit ongewoon stil, gaat wel kortdurende interacties aan

2 = Praktisch geen interactie met de omgeving

3 = Stuporeuze toestand, reageert niet op pijnprikkels

3. Mutisme

Reageert verbaal niet of alleen zeer beperkt.

0 = Afwezig

1 = Geen verbale respons op de meeste vragen, onduidelijk gefluister 

2 = Spreekt minder dan 20 woorden/5 min

3 = Geen spraak

4. Staren

Aanhoudende, starende blik, weinig of geen visuele verkenning van de 

omgeving, verminderd oogknipperen.

0 = Afwezig

1 =  Weinig oogcontact, staart herhaaldelijk gedurende minder dan 20 sec 

voordat de aandacht wordt verplaatst, verminderd oogknipperen

2 =  Starende blik die langer dan 20 sec wordt aangehouden, de aandacht 

wordt zelden verplaatst

3 = Aangehouden starende blik, reageert niet

5. Houding/katalepsie

Houdt spontaan (een) houding(en) aan, inclusief alledaagse houdingen, 

blijft bijv. lange tijd achtereen zitten of staan zonder te reageren.

0 = Afwezig

1 = Minder dan 1 minuut

2 = Meer dan 1 minuut, minder dan 15 minuten

3 =  Bizarre of banale houding die langer dan 15 minuten wordt  

aangehouden

6. Grimassen

Het aanhouden van eigenaardige gelaatsuitdrukkingen.

0 = Afwezig

1 = Minder dan 10 seconden

2 = Minder dan 1 minuut

3 = Bizarre gelaatsuitdrukking(en) of een gelaatsuitdrukking die langer dan 

1 minuut wordt aangehouden

7. Echopraxie/echolalie

Het nabootsen van de bewegingen of spraak van de onderzoek(st)er. 

0 = Afwezig

1 = Sporadisch

2 = Frequent

3 = Voortdurend

8. Stereotypie

Repetitieve, niet doelgerichte motorische activiteit (o.a. vingerspel, zichzelf 

herhaaldelijk aanraken, klopjes geven of wrijven) waarbij de afwijking niet 

de beweging zelf is als wel de frequentie waarin deze wordt uitgevoerd.

0 = Afwezig

1 = Sporadisch

2 = Frequent

3 = Voortdurend

9. Maniërismen

Eigenaardige, doelgerichte bewegingen (huppelen, op de tenen lopen, 

voorbijgangers groeten/salueren of overdreven karikaturen van banale 

bewegingen) waarbij de afwijking de activiteit zelf is.

0 = Afwezig

1 = Sporadisch

2 = Frequent

3 = Voortdurend

10. Verbigeratie

Het herhalen van zinsneden of zinnen (zoals bij een haperende gram-

mofoonplaat).

0 = Afwezig

1 = Sporadisch

2 = Frequent

3 = Voortdurend

11. Rigiditeit

Het volharden in een verstijfde houding ondanks inspanningen om de 

patiënt te laten bewegen, uit te sluiten indien het tandradfenomeen (‘cog-

wheeling’) of tremor aanwezig is.

0 = Afwezig

1 = Geringe weerstand 

2 = Matige weerstand

3 = Ernstige rigiditeit, kan niet gerepositioneerd worden

12. Negativisme

Schijnbaar ongefundeerde weerstand tegen instructies of pogingen om de 

patiënt te bewegen/onderzoeken. => Tegendraads gedrag, doet precies 

het tegenovergestelde van wat gevraagd wordt.

0 = Afwezig

1 = Geringe weerstand en/of sporadisch tegenovergesteld gedrag 

2 = Matige weerstand en/of frequent tegenovergesteld gedrag

3 = Hevige weerstand en/of onafgebroken tegenovergesteld gedrag

M. Morrens, D. Schrijvers, H. Moens, B. Sabbe

Gebruik de aan- of afwezigheid voor de items 1-14 om patiënten te screenen

Gebruik de 0–3-schaal voor de items 1-23 om de ernst van de symptomen te bepalen

Bijlage II. Bush-Francis Catatonia Rating Scale – Nederlandse versie (BFCRS-N)
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13. Wasachtige buigzaamheid

Bij het herpositioneren van de patiënt biedt de patiënt eerst weerstand 

alvorens toe te laten gerepositioneerd te worden, zoals bij het buigen van 

een kaars.

0 = Afwezig

3 = Aanwezig

14. Teruggetrokkenheid

Weigert te eten, te drinken en/of oogcontact te maken.

0 = Afwezig

1 = Minimale orale inname/interactie gedurende minder dan 1 dag 

2 = Minimale orale inname/interactie langer dan 1 dag

3 = Geen orale inname/interactie gedurende 1 dag of langer

15. Impulsiviteit

De patiënt vertoont plots onaangepast gedrag (begint bij voorbeeld door 

de gang te rennen, te roepen of zich uit te kleden) zonder aanleiding of uit-

lokking. Achteraf kan hiervoor geen of alleen een oppervlakkige verklaring 

gegeven worden.

0 = Afwezig

1 = Sporadisch

2 = Frequent

3 = Voortdurend of niet bij te sturen

16. Automatische gehoorzaamheid

Het in overdreven mate voldoen aan het verzoek van de onderzoek(st)er of 

het spontaan doorgaan met uitvoeren van de gevraagde beweging.

0 = Afwezig

1 = Sporadisch

2 = Frequent

3 = Voortdurend

17. Mitgehen

‘Anglepoise lamp’. De arm wordt opgeheven als reactie op lichte druk door 

de vinger uitgeoefend, ondanks de instructie om dit niet te doen.

0 = Afwezig

3 = Aanwezig

18. Gegenhalten

Weerstand tegen passieve beweging die in verhouding is met de sterkte 

van de stimulus die zich eerder automatisch dan uit vrije wil voordoet.

0 = Afwezig

3 = Aanwezig

19. Ambitendentie 

De patiënt lijkt motorisch ‘vast te zitten’ in (een) besluiteloze, aarzelende 

beweging(en).

0 = Afwezig

3 = Aanwezig

20. Grijpreflex

Vast te stellen d.m.v. neurologisch onderzoek.

0 = Afwezig

3 = Aanwezig

21. Perseveratie

De patiënt komt herhaaldelijk terug op hetzelfde gespreksonderwerp of 

volhardt in het uitvoeren van bewegingen.

0 = Afwezig

3 = Aanwezig

22. Vijandigheid

Gewoonlijk op een indirecte manier en waarvoor achteraf geen of geen 

afdoende verklaring gegeven kan worden.

0 = Afwezig

1 = Haalt sporadisch uit, met weinig kans op verwonding 

2 = Haalt frequent uit, met matige kans op verwonding

3 = Vormt ernstig gevaar voor anderen

23. Autonome afwijkingen

Kringloop: temperatuur, bloeddruk, hart/polsslag, ademhalingsfrequentie, 

overmatige transpiratie.

0 = Afwezig

1 = Eén parameter wijkt af (uitgezonderd reeds bestaande hypertensie) 

2 = Twee parameters wijken af

3 = Drie parameters wijken af 

Totaal : ………………….
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Inleiding
Het onderzoeksproject (Samen denken, samen doen) is 
een nieuw wetenschappelijk onderzoek dat is opgezet 
door het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychia-
trie (CVBP) van GGZ Drenthe in samenwerking met het 
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Bij het 
onderzoek zijn zorgprofessionals van verschillende zorg-
aanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking 
en zorgaanbieders van de Geestelijke Gezondheidszorg 
(GGZ) betrokken. Het onderzoek ontvangt subsidies van 
de organisatie Zorg Onderzoek Nederland Medische 
Wetenschappen (ZonMw) en van het Innovatiefonds 
Zorgverzekeraars. Het onderzoeksproject bestaat uit een 
hoofdonderzoek en verschillende deelprojecten; deze zijn in dit 
artikel uiteengezet. 

Aanleiding onderzoek
Het onderzoeksproject Samen denken, samen doen is  
gericht op een goede en passende behandeling van moeilijk 
verstaanbaar gedrag. Het langdurige off-label psychofarmaca-
gebruik bij mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag 
heeft aandacht gevestigd op de behandeling hiervan in 
bredere zin. Moeilijk verstaanbaar gedrag is een term die 
gebruikt wordt om een diverse groep gedragingen te 

omschrijven bij mensen met een verstandelijke beperking. 
Er bestaan meerdere benamingen voor, zoals probleem-
gedrag of in het Engels challenging behaviour. De meeste 
definities beschrijven het als gedrag dat onaangepast is 
en voor de omgeving of persoon zelf problematisch is.1 
Hierbij kan het gaan om agressie jegens anderen, ontremd 
gedrag en onrust; het gedrag kan ook een minder exter-
naliserend karakter hebben, zoals bij zelfverwondend ge-
drag, in zichzelf gekeerd raken of pica. Het gedrag is, zoals 
de naam zegt, vaak moeilijk te begrijpen voor de omgeving 
van de cliënt. Daarom wordt hier gebruik gemaakt van de 
term ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’.

Een van de behandelingen die bij moeilijk verstaanbaar 
gedrag wordt ingezet is het voorschrijven van psycho- 
farmaca. Het komt vaak voor dat deze medicatie 
langdurig off-label wordt voorgeschreven 2, 3, 4, terwijl 
wetenschappelijk bewijs hiervoor schaars is,5, 6, 7, 8 en de 
nadelige effecten evident zijn 9,10. Om de behandeling 
van moeilijk verstaanbaar gedrag zo passend mogelijk te 
maken, en zoveel mogelijk te baseren op de beschikbare 
wetenschappelijke kennis 11 is het belangrijk het huidige 
gebruik van psychofarmaca tegen het licht te houden. De 
richtlijn ‘psychofarmaca voorschrijven’ van de Nederlandse 
Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten 12 

Integratie van ervaringsdeskundigheid, 
medische, psychiatrische en gedrags-
kundige zorg voor onderbouwd en  
passend psychofarmaca gebruik

Onderzoeksproject Samen denken, samen doen 
bij mensen met een verstandelijke beperking 
en moeilijk verstaanbaar gedrag
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geeft handreikingen hiertoe; ook in de nieuwe Wet zorg en 
Dwang wordt aandacht besteed aan het off-label voorschrij-
ven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke 
beperking. De wet schrijft een stappenplan voor dat dient 
te worden gevolgd bij off-label psychofarmacagebruik. In 
het stappenplan wordt door de zorgverantwoordelijke met 
behulp van zorgprofessionals gezocht naar alternatieven voor 
de behandeling met off-label psychofarmaca.

Pogingen het psychofarmacagebruik meer passend te maken 
bleken deels blijvend succesvol, zowel in Nederland 13 als 
internationaal.14 Bij een aanzienlijk deel van de cliënten 
worden de off-label psychofarmaca succesvol afgebouwd; 
echter komt het ook voor dat een afbouwtraject wordt 
onderbroken, of medicatie wordt herstart na verloop van 
tijd. Uit vervolgonderzoek naar het voorschrijven van an-
tipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking 
bleek dat behandeleffect en bijwerkingen onvoldoende 
worden gecontroleerd.15 Zonder deze informatie is  
evaluatie van de behandeling onvolledig. De beschikbaar-
heid van een volledig diagnostiek- en behandelaanbod 
lijkt een belangrijk aanknopingspunt voor het verbeteren 
van de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking 
en moeilijk verstaanbaar gedrag. De in ontwikkeling zijnde 
‘Multidisciplinaire Richtlijnen probleemgedrag en gedrags-
stoornissen bij volwassenen met een verstandelijke  
beperking: een traject naar alternatieven voor psychofar-
maca (2016)’ zijn tevens in opzet gericht op het multidisci-
plinair behandelen, met expliciete aandacht voor niet-
medicamenteuze behandelingen.

In het onderzoeksproject (Samen denken, samen doen) 
wordt een zorgaanbod gecreëerd dat een goede en 

passende behandeling van moeilijk verstaanbaar gedrag 
mogelijk maakt. Er is aandacht voor de integratie van de 
kennis en kunde van meerdere disciplines binnen één 
team, voor evidence based werken en voor het blijven 
evalueren van hypotheses (als verklaring voor moeilijk 
verstaanbaar gedrag) en ingezette behandelingen. 

Hoe kan er meer kennis worden ontwikkeld over 
moeilijk verstaanbaar gedrag?
Veel professionals komen in aanraking met moeilijk 
verstaanbaar gedrag. Iedereen ontwikkelt hierdoor zijn 
eigen ervaringskennis, eigen aanpak en visie op moeilijk 
verstaanbaar gedrag. Als het echter gaat om de vraag wat 
er bekend is over de aanpak van moeilijk verstaanbaar 
gedrag, is het belangrijk om na te gaan wat niet alleen 
bij die ene cliënt heeft gewerkt, maar wat bij een grotere 
groep cliënten werkt. Zo kan deze ervaring worden ge-
bundeld en toegepast worden bij alle cliënten met moeilijk 
verstaanbaar gedrag. Dit verkleint ook de kans dat 
cliënten met hetzelfde probleem, afhankelijk van de zorg-
aanbieder, een andere behandeling aangeboden zouden 
krijgen. Bij het vergaren van deze kennis is het van belang 
zoveel mogelijk bias te voorkomen. Dit wordt geïllustreerd 
in figuur 1 hieronder. Het is daarom van groot belang dat 
goed opgezet onderzoek plaatsvindt onder mensen met 
een verstandelijke beperking. Voor de uitvoering hiervan is 
de inzet nodig van alle betrokkenen in het veld. Ook in de 
ethische beschouwing van de richtlijn ‘Voorschrijven van 
psychofarmaca’ wordt het belang van wetenschappelijk 
onderzoek benoemd. 16 Het doel van het bundelen van 
kennis over moeilijk verstaanbaar gedrag is het verbeteren 
van de behandeling van deze kwetsbare groep mensen.

Figuur 1. Classificatie onderzoek voor evidence based richtlijnontwikkeling

Deze piramide geeft weer hoe de methodologische kwaliteit van
individuele studies wordt geclassificeerd bij het opstellen en 
onderbouwen van richtlijnen. Hoger in de piramide is het 
risico op bias over het algemeen minder groot, (onder 
andere door grotere aantallen deelnemers, controlegroepen, 
randomisering en blindering); hiermee kunnen  
aanbevelingen in richtlijnen sterker worden onderbouwd.  
De inhoud van deze figuur is gebaseerd op de  

het document ‘Evidence-based Richtlijnontwikkeling’. 17

Systematische
review

Gerandomiseerd dubbelblind
vergelijkend onderzoek

Niet-vergelijkend onderzoek

Mening van deskundigen

A
rtikelen



Jaargang 37, Juni N
um

m
er 2   96

Hoofdonderzoek 
Het hoofdonderzoek is een interventieonderzoek met 
gerandomiseerde groepen. De interventiegroep ontvangt 
zorg vanuit een integratief team voor het behandelen van 
moeilijk verstaanbaar gedrag en het optimaliseren van het 
psychofarmacagebruik. Voor de integratieve behandeling 
werken zorgprofessionals vanuit de geestelijke gezond-
heidszorg (GGZ) en zorgprofessionals vanuit de zorg voor 
mensen met een verstandelijk beperking (VB) samen in 
één specialistisch team. Door deze samenwerking is er een 
breed aanbod van kennis binnen het team, met als gevolg 
dat ook de kennis binnen de organisaties wordt verrijkt. 
De controlegroep ontvangt zorg zoals gebruikelijk voor 
het behandelen van moeilijk verstaanbaar gedrag en het 
optimaliseren van het psychofarmacagebruik  
(zie onderstaande figuur 2).

Waarom wordt GGZ-expertise ingezet in het 
integratieve team? 
De expertise van de GGZ ligt op het gebied van diagnostiek  
en behandeling van psychiatrische stoornissen. Bij de 
behandeling van moeilijk verstaanbaar gedrag kan het 
voorkomen dat ingrijpende interventies worden ingezet, 
zoals vrijheidsbeperkingen, psychofarmaca en zelfs  
verhuizing. Dit laat zien dat de doelgroep erg complex  
kan zijn en daarom is zoveel mogelijk expertise nodig.  
De arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) is  
specialist op het gebied van mensen met een verstandelijk 
beperking, maar dit sluit niet uit dat GGZ-expertise  
toegevoegde waarde kan hebben. Ook bij somatische 
aandoeningen wordt door de AVG doorverwezen naar  
de derde lijn zodra die ingrijpend of complex zijn (zoals  
bij complexe epilepsie en complexe revalidatiezorg). 

Doelgroep
Het onderzoek is gericht op mensen met een matige tot 
zeer ernstige verstandelijke beperking (ontwikkelingsleef-
tijd <6 jaar) en moeilijk verstaanbaar gedrag, die off-label 
psychofarmaca gebruiken. De deelnemers hebben een 
kalenderleeftijd van >12 jaar. Deelname is alleen mogelijk 
wanneer de wettelijk vertegenwoordigers van de  
deelnemers informed consent hebben gegeven. 
Exclusiecriteria voor deelname aan het onderzoek zijn de 
diagnose dementie, een chronische psychotische stoornis, 
een affectieve psychose of een chronische stemmings-
stoornis volgens de DSM-5 classificatie.18 Ook kunnen 
mensen niet deelnemen aan het onderzoek wanneer zij 
een belangrijk life event hebben doorgemaakt in de  
voorgaande zes maanden.19

Is het mogelijk om onderzoek te doen naar mensen 
met een verstandelijke beperking als één groep?
Gelukkig is er veel oog voor het individu in de gehandicap-
tenzorg. Het is echter ook mogelijk om onderzoek te doen 
in een grotere groep. Een voorbeeld is het onderzoek naar 
functionele gedragsanalyse. Op een empirische manier 
is hierbij onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
‘functies’ die gedrag kan hebben en hoe factoren uit de 
omgeving hier invloed op hebben. Er kan bijvoorbeeld 
sprake zijn van gedrag dat positief wordt bekrachtigd met 
aandacht van begeleiders. De positieve bekrachtiging uit 
dit voorbeeld kan bij meerdere cliënten met uiteenlopende 
vormen van moeilijk verstaanbaar gedrag een rol spelen; 
uitkomsten van onderzoek naar functionele gedragsanaly-
se kunnen daarom worden toegepast op de grotere groep 
mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag.20

Een blijvend onderdeel van de behandeling van moeilijk 
verstaanbaar gedrag is echter het evalueren van de  
hypotheses en behandeling bij de individuele cliënt.  
Wat zijn de hypotheses over de oorzaak van het gedrag? 
Wat is de gekozen aanpak? Werkt de aanpak? Wordt 
de aanpak juist uitgevoerd? Moet de hypothese worden 
aangepast? Met antwoord op deze vragen wordt op een 
gestructureerde manier de individuele cliënt geholpen  
met een passende behandeling.

Integratief zorgaanbod
De behandelingen die door de specialisten van het 
integratieve team worden gegeven, worden op elkaar 
afgestemd en in samenhang gegeven. Bij het integratieve 
zorgaanbod wordt, zowel bij de diagnostiek als bij de 
behandeling, de oorzaak van moeilijk verstaanbaar gedrag 
goed onderzocht. Vervolgens worden de oorzaken van 
het moeilijk verstaanbaar gedrag (en de factoren die het 
gedrag in stand houden) op een passende wijze behandeld. 
Het moeilijk verstaanbaar gedrag dat de deelnemer 
vertoont (of in het verleden vertoonde), is doorgaans een 
reden (geweest) om psychofarmaca voor te schrijven. 

Figuur 2. Uiteenzetting hoofdonderzoek
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Het integratieve zorgteam beoordeelt of voorgeschreven 
psychofarmaca passend zijn, beter afgebouwd kunnen 
worden of vervangen moeten worden door andere  
behandelingen. 

Wat is de toegevoegde waarde van een integratief team?  
De factoren die invloed hebben op het ontstaan en in 
stand houden van moeilijk verstaanbaar gedrag kunnen 
erg divers zijn, waarbij zowel cliëntfactoren als de interac-
tie met de omgeving van belang zijn. Bij de cliënt kunnen 
biologische, psychische en ontwikkelingsfactoren, alsmede 
de fysieke en sociale omgeving een rol spelen in het ge-
drag. Het boek 'Psychische stoornissen, probleemgedrag 
en verstandelijke beperking' geeft voorbeelden van hoe 
deze factoren kunnen worden geïntegreerd. Het is  
belangrijk dat vanuit verschillende disciplines wordt 
nagedacht over welke factoren bij de individuele cliënt 
van invloed kunnen zijn.21 De factoren zijn divers en vallen 
onder het werkgebied van verschillende disciplines. Het 
integratieve zorgteam heeft zowel vanuit de GGZ als 
vanuit de zorg voor mensen met een verstandelijke be-
perking mogelijkheden om goed onderzoek te doen naar 
de oorzaken van moeilijk verstaanbaar gedrag en biedt 
een groter en breder behandelaanbod. Daarnaast kan het 
moeilijk verstaanbaar gedrag zo heftig zijn dat samen-
werken in een team nodig is om objectief en bewust te 
kunnen blijven handelen. Ook is het van belang dat, als er 
meerdere behandelingen naast elkaar plaatsvinden, deze 
op elkaar worden afgestemd.

Doel onderzoek
Voor het onderzoek gaan de onderzoekers gegevens 
verzamelen over de kenmerken van de deelnemers, hun 
gedrag, hun gezondheid, hun kwaliteit van leven, het  
medicatiegebruik, de diagnoses en de behandelingen die 
zij krijgen. De onderzoekers vergelijken het gedrag, de 
kwaliteit van leven en het medicatiegebruik voor en na 
de interventie en ook tussen de twee groepen. Voor het 
meten van het gedrag wordt de Aberrant Behavior Check-
list 22 gebruikt. Dit is een symptoomchecklist die wordt 
gebruikt voor het beoordelen van probleemgedrag van 
kinderen en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen. 
De vragenlijst bevat de subschalen prikkelbaarheid, lethargie, 
stereotypie, hyperactiviteit en inadequate spraak.

In dit onderzoek wordt nagegaan of het inzetten van een 
integratief team beter helpt voor de behandeling van  
moeilijk verstaanbaar gedrag dan de gebruikelijke zorg.  
Het is belangrijk om dit te onderzoeken, omdat de  
organisatie van integratieve zorg ingewikkeld kan zijn.  
Als uit het onderzoek blijkt dat integratieve zorg werkt,  
dan zouden zorgverzekeraars en overheidsinstellingen 
kunnen bijdragen om een structureel, blijvend integratief 
zorgaanbod te organiseren.

Waarom wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten 
om kenmerken te meten?
Het gebruik van vragenlijsten en andere meetinstrumenten 
heeft te maken met het objectief, gestructureerd en  
betrouwbaar verzamelen van informatie. Als voorbeeld 
kan worden genomen het ‘meten’ van een bepaalde 
gedraging. In een beschrijving van het gedrag gebruikt 
iedereen net andere woorden, beschrijft net andere 
aspecten, bedoelt net iets anders met ‘de cliënt is druk’ of 
‘de cliënt vertoont stereotiep gedrag’. Als er vragenlijsten 
worden gebruikt wordt hierin structuur en duidelijkheid 
gecreëerd, en wordt er een ernstmaat verkregen. Hierdoor 
zijn vergelijkingen tussen verschillende momenten en  
tussen groepen cliënten mogelijk. Dit verhoogt ook de 
kans dat de volgende professional dezelfde beoordeling 
zou geven van het gedrag. Betrouwbaarheid is dan ook 
een belangrijk kenmerk voor een vragenlijst.

Publicatie onderzoeksresultaten
Over de resultaten van het onderzoek worden rapportages 
opgesteld voor de betrokken organisaties. Door middel 
van publicaties en presentaties worden de resultaten van 
het onderzoek gedeeld met de algemene Nederlandse 
bevolking, de wetenschap en het onderwijs. De resultaten 
zullen ook gepubliceerd worden op een manier die 
begrijpelijk is voor mensen met een lichte verstandelijke 
beperking. 

Deelonderzoeken
Dossierstudie bij het Centrum voor  
Consultatie en Expertise 
Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) is sinds 
enkele decennia een begrip in de verstandelijk gehan-
dicaptenzorg. Bij complexe en vastgelopen zorgvragen 
rond probleemgedrag kan een consultatietraject plaats-
vinden waarin de expertise van diverse professionals 
wordt ingezet. In de dossierstudie wordt gekeken naar 
recente consultatietrajecten bij cliënten met een matige 
tot zeer ernstige verstandelijke beperking, om van de 
daarin gebruikte kennis en werkwijze te leren. Vanuit de 
dossiers, waarvoor informed consent is afgegeven, wordt 
met behulp van een lijst met items informatie verzameld 
over onder andere kenmerken van het aanmeldprobleem, 
ingezette professionals en geadviseerde interventies. Over 
de analyse van de gegevens zal worden gepubliceerd. 

Ontwikkelen van een patient reported  
outcome measure 
De behandelingen die personen met een verstandelijke 
beperking ontvangen moeten effectief zijn. De kwaliteit 
van leven en het dagelijks functioneren zijn van groot 
belang bij de behandeling van een persoon met een  
verstandelijk beperking. Over kwaliteit van leven en  
dagelijks functioneren kan de persoon zelf de beste  
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informatie geven. Daarom is voor dit onderzoek een focus-
groep gevormd die hierover gaat nadenken. De focusgroep 
draagt bij aan het ontwikkelen van een Patient Reported 
Outcome Measure (PROM). Een PROM is een vragenlijst 
voor patiënten waarmee de effectiviteit rondom de gele-
verde zorg, vanuit patiëntenperspectief wordt gemeten.23 

Wanneer personen met verstandelijke beperking en hun 
familie of vertegenwoordigers betrokken worden bij het 
uitvoeren van onderzoek, heet dit inclusief onderzoek.

De focusgroep bestaat uit personen met een lichte  
verstandelijke beperking en vertegenwoordigers van 
personen met een ernstige verstandelijke beperking, en 
moeilijk verstaanbaar gedrag (zie onderstaande figuur 3). 

Wat is inclusief onderzoek en waarom  
is het belangrijk?
Bij inclusief onderzoek zijn mensen actief betrokken als 
deelnemers aan onderzoek in plaats van dat zij onderwerp 
zijn van onderzoek. De term inclusief onderzoek omvat 
“traditionele onderzoekbenaderingen die ook 'participerend', 
'actie' of 'emancipatorisch' worden genoemd”.24 Wanneer 
mensen met een verstandelijke beperking zelf onderzoek 
uitvoeren worden zij ook wel co-onderzoekers genoemd.25

Inclusief onderzoek is belangrijk omdat het ervoor zorgt 
dat de mening en ervaringen van mensen met een ver-
standelijke beperking wordt vertegenwoordigd in beleid, 
implementatie en onderzoeksprojecten.26

 
Bijeenkomsten focusgroep
Tijdens een aantal bijeenkomsten gaat de focusgroep 
in discussie over het onderwerp moeilijk verstaanbaar 
gedrag, wat hiermee wordt bedoeld en wat de gevolgen 
zijn van dit gedrag voor personen met een verstandelijke 
beperking en hun omgeving. Ook wordt de behandeling 
van moeilijk verstaanbaar gedrag met psychofarmaca 
besproken. Er komt aan de orde wat psychofarmaca zijn 
en wat de bijwerkingen hiervan zijn. Deze begrippen 
komen samen in het bespreken van het effect van moeilijk 
verstaanbaar gedrag en bijwerkingen van psychofarmaca 
op de kwaliteit van leven en dagelijks functioneren van 
personen met een verstandelijke beperking. Verder komt 
ter sprake hoe deze begrippen gemeten kunnen worden. 
Ook wordt besproken welke begrippen in de PROM moe-
ten komen en welke meetinstrumenten daarbij bruikbaar 
zijn. Daarbij wordt overwogen of er nog nieuwe meetin-
strumenten of schalen aan de PROM toegevoegd moeten 
worden.

De focusgroep krijgt voorafgaand aan de bijeenkomsten 
informatiemateriaal toegestuurd. Aan het onderzoek 
werkt een coach mee die dit informatiemateriaal hertaalt 
voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Ook 
ondersteunt de coach deze deelnemers bij discussies tij-
dens de bijeenkomsten. Hierdoor hebben alle deelnemers 
van de focusgroep een zelfde ingangsniveau met betrek-
king tot de discussiepunten en vormen ze een homogene 
groep. 

Delphi-methode
Voor het vaststellen van onderwerpen voor de PROM 
wordt de Delphi-methode gebruikt. De Delphi-methode is 
een onderzoeksmethode waarbij de mening van deelne-
mers wordt gevraagd over een onderwerp waar nog geen 
consensus over bestaat. De onderzoekers analyseren de 
discussies van de focusgroep en vatten die samen. Op 
grond hiervan stellen zij een lijst met stellingen op over 
onderwerpen voor de PROM. Gedurende de Delphi-
procedure wordt deze lijst met stellingen in een reeks 

Figuur 3. Proces ontwikkelen PROM
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opeenvolgende rondes ingevuld door de deelnemers, af-
gewisseld met feedback van de onderzoekers. Met behulp 
van deze rondes wordt de meest betrouwbare consensus 
van de meningen van de groep experts gerealiseerd. 27 De 
onderzoekers koppelen in de rondes de antwoorden van 
de deelnemers anoniem terug. Dat deelnemers anoniem 
blijven is een van de belangrijkste kenmerken en voor-
delen van de Delphi-methode en dit kan het effect van 
dominante individuen verminderen. 28 Consensus is bereikt 
wanneer er geen discussiepunten meer liggen en alle deel-
nemers akkoord gaan met de stellingen over de PROM.

Toepassing PROM
De ontwikkelde PROM wordt in het hoofdonderzoek 
gebruikt om het effect van de behandeling van moeilijk 
verstaanbaar gedrag (bij het optimaliseren van off-label 
psychofarmacagebruik) op de gezondheidsgerelateerde 
kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren van 
personen met een verstandelijke beperking te meten. 
Hiermee wordt onderzocht of er verschillen zijn tussen 
gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij behan-
deling door het integratieve zorgteam versus zorg zoals 
gebruikelijk.
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Interview

Waarom is het beoefenen van kunst zo belangrijk 
voor mensen met een beperking?
Het uiten van emoties, gevoelens of gedachten met  
woorden is niet voor iedereen mogelijk of vanzelfsprekend. 

Dan kan kunst een mooie uitingsvorm zijn. Daarnaast 
ontstaat er bij kunst iets dat je kunt laten zíen en  

waar je trots op bent. Je komt door kunst in contact  
met anderen. Er ontstaan kunstontmoetingen, die  
bijdragen aan een inclusieve samenleving. Bij die  
ontmoetingen gaat het niet meer over de beperking  
of over wat je niet kunt, maar over wat je met je  
kunstuiting laat zien. 

Er is veel aandacht voor inclusie, maar toch zijn er  
altijd aparte tentoonstellingen voor kunst die gemaakt 
is door mensen met een beperking. Echte inclusie 
ontstaat toch pas als dat dat onderscheid wegvalt?
Klopt, en daar zijn we volop mee bezig. Zo is er  
bijvoorbeeld de Special Award, dé landelijke beeldende 
kunstwedstrijd voor mensen met een beperking.  

Inclusie in de kunst is een kwestie 
van dóen
Petra Noordhuis interviewt Tine Veldhuizen

Je komt door kunst in  
contact met anderen

De missie van Stichting Special Arts is dat alle mensen met een beperking aan kunst kunnen doen en dat 
ze hun kunsttalenten verder kunnen ontwikkelen. En dat geldt voor alle kunstdisciplines: beeldende kunst, 
theater, muziek, dans én poëzie. Iedereen is welkom, of je nu een lichamelijke, psychische of verstandelijke 
beperking hebt. Ik praat over inclusieve kunst met Tine Veldhuizen, directeur van Special Arts. 

Tine Veldhuizen
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Onderdeel daarvan zijn de regionale ontwikkelwerk-
plaatsen, waar mensen met en zonder handicap elkaar 
ontmoeten. Die werkplaatsen worden gehouden op de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), centra voor de 
kunsten, een kunstenaarscollectief en musea. 

Voor het vak ‘beeldend’ binnen de studierichting Social 
Work vult Special Arts samen met de HAN acht wekelijkse 
lessen van één dagdeel in. De ene week zorgt Special Arts 
voor een kunstenaar van buiten, die een masterclass komt 
geven. De andere week is er een docent van de HAN. Er 
zijn twee klassen van twintig leerlingen, waarvan de helft 
interne student is en de andere helft bestaat uit externe 
studenten vanuit dagbestedingsateliers. 

En dat is een succes?
Ja, het is enorm waardevol voor alle partijen. Het mooie is 
dat de interne student tijdens de lessen samenwerkt met 
degene met wie hij straks in het werkveld te maken krijgt. 
Ze werken in duo’s en zien dus ook hoe de ander dingen 
aanpakt. Dat geeft een onderlinge verbondenheid en 
méér inspiratie. Ze leren daar echt van elkaar. 

Wat heeft het de studenten gebracht?
Onderling contact in een lerende omgeving. Voor de 
externe studenten is het telkens weer een feestje om naar 
school te gaan. De interne studenten vinden het vooral 

Erik Scherder zegt over kunst:
Het brein wil gestimuleerd worden. En deze stimuli 
moeten van buitenaf komen. Kunst doet een beroep 
op creativiteit en is daarin uniek. Dat is onderzocht 
bij grote groepen mensen. Bereik het creatieve effect 
maar eens met iets anders dan kunst. Bijvoorbeeld 
met hockey. Dat lukt je niet! Het gaat bij kunst om 
een unieke combinatie van rust, ideeën, sociaal of 
alleen bezig zijn. Ergens in opgaan, in combinatie met 
je emotioneel voelen. 

Met niet alleen blij of verdrietig zijn maar juist ook 
met die andere emoties. De trots die je voelt als je iets 
hebt gemaakt. Het feit dat je ervoor wordt beloond, 
dat je waardering krijgt van anderen. De uitdaging 
van steeds iets nieuws willen verzinnen. Vooral dat 
laatste is bij het maken van kunst heel belangrijk. 
Mijn eigen kinderen lagen vaak op de grond met hun 
iPad te gamen. Dat kan creatief zijn. Maar als ze dat 
steeds op hetzelfde niveau blijven doen, ontbreekt de 
uitdaging die nodig is voor een positief effect op de 
hersenen. Kunst heeft een hoger niveau  
van creativiteit. 

Dina de Jonge, Mijn verhuizing, acryl op doek, 100 x 150 cm
Foto: Photowork
Kunstuitleencollectie Special Arts
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fijn dat ze de externe studenten leren kennen. Ze worden 
zich bewust van het feit dat mensen met een beperking 
dingen kunnen, die zij zelf niet kunnen. En het is  
natuurlijk prachtig als je dat weet vóórdat je in het  
werkveld aan de slag gaat. Als je met die blik naar elkaar 
kunt kijken, dan vallen alle grenzen weg. Dán spreek je  
van een inclusieve samenleving. 
 

Iemand met autisme kan 
soms heel gedetailleerde  

kunstwerken maken

Welke dingen kunnen mensen met een beperking 
wel, die anderen minder goed kunnen?
Iemand met autisme kan soms heel gedetailleerde  
kunstwerken maken, waarvoor iemand zonder autisme  
de concentratie of het geduld niet heeft. Sommige  
kunstenaars zonder beperking zijn ook jaloers op de 
expressie en het uitbundige kleurgebruik van kunstenaars 
met een beperking. 

Hoe kan het dan dat ze toch een achterstand hebben 
in de kunstwereld?
Het onbekend zijn met bijzondere kunst van buitengewone 
kunstenaars kan één van de redenen zijn van de  
achterstand in de aandacht, op welk terrein dan ook.  
Het Outsider Art Museum, de Art Brut Biënnale en  
natuurlijk Special Arts willen juist deze kunst onder een 

brede aandacht brengen. Opleiding is een ander struikel-
blok. Bij bedrijfscollecties worden kunstenaars soms eerder 
beoordeeld op opleiding dan op hun kunst. 

Welke activiteiten van jullie spelen daarop in?
In Limburg loopt er een pilotproject bij de Centra voor de 
Kunsten. We organiseren er workshopdagen voor gemixte 
groepen (met en zonder beperking), waarbij ze ’s ochtends 
creatief aan de slag gaan en ’s middags elkaars werk 
bespreken. En wat je niveau bij aanvang ook is: aan het 
einde van de dag heeft iedereen een stap vooruitgezet. 

Special Arts beschrijft alle ervaringen in de regionale 
ontwikkelwerkplaatsen en bundelt de artikelen tot een 
magazine. Dat gaan we breed verspreiden. Zo brengen 
we over wat de resultaten zijn, maar ook wat we nog 
nodig hebben. Daarbij kun je aan heel praktische dingen 
denken, zoals vervoer en begeleiding. Voor de begeleiding 
zijn deze dagen trouwens ook ontzettend leuk. Ze kunnen 
kennismaken met nieuwe technieken en manieren van  
lesgeven. En ze zien wat zo’n dag doet met cliënten. 
Daarbij zijn ze vaak positief verrast, want het blijkt  
regelmatig dat deelnemers veel meer kunnen dan de 
begeleiders dachten. 

Gijs Ambrosius , Circulaties 11, 
gemengde techniek op papier, 48 x 36 cm
Foto: Photowork
Kunstuitleencollectie Special Arts

Arie Noordijk, Kist, bak, dozen verf, waterpotjes, 
gemengde techniek op papier, 50 x 65 cm
Foto: Photowork
Kunstuitleencollectie Special Arts
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Er zijn veel organisaties die zich bezighouden met  
beperking en kunst. Wat maakt Special Arts  
bijzonder?
Specials Arts richt zich op projecten in heel Nederland.  
We hebben de grootste landelijke beeldende kunstcollectie 
en we organiseren een landelijke beeldende kunstwedstrijd, 
de Special Award, met regionale activiteiten. Daarmee 
zoeken we de publiciteit. We richten ons op álle vormen 
van kunst, in tegenstelling tot veel andere initiatieven. 
Daarnaast doen we onderzoek, we beschrijven projecten en 
we laten data analyseren door gespecialiseerde bureaus. 
Special Arts doet veel overkoepelend werk, maar we 
juichen alle andere initiatieven toe, want we kunnen 
onmogelijk in elke provincie iedere maand een workshop 
of expositie organiseren.  

We richten ons op álle  
vormen van kunst, in  

tegenstelling tot veel andere 
initiatieven 

Ron Niessen, Vogeltrek, gemengde techniek op papier, 63 x 49 cm
Foto: Photowork
Kunstuitleencollectie Special Arts

 
En er komt een landelijke webshop, toch?
Dat klopt. We zijn nu bezig met een lesprogramma voor 
cliënten en begeleiders, waarbij ze alles leren over  
productselectie, prijsbepaling en het omschrijven en  
fotograferen van de producten. 

Als ze dat onder de knie hebben, dan kunnen ze vanuit 
de dagbestedingscentra de producten straks zelf op de 
website zetten en verkopen. We zijn nog bezig met de 
fondsenwerving, maar het is de bedoeling dat de website 
vóór de feestdagen in december live gaat. 

Hoe zie je de toekomst van de inclusieve kunst?
We zijn actief aan het lobbyen bij de overheid en cultuur-
fondsen. Wij willen dat naast aandacht voor toegankelijk-
heid er ook geld vrijgemaakt wordt voor het beoefenen 
van kunst. Niet alleen als dagbesteding, maar ook als 
hoogwaardige uitingsvorm. Eind vorig jaar is hiervoor een 
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Uit de dichtbundel ‘Waar ik weg waai’
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De winnende dichter van het gedicht ‘Letters’. 

Tentoonstelling Buitengewoon
18 mei tot en met eind september 2019
Museum Nienoord in Leek

Tentoonstelling Special Award 2019
16 juli tot en met 14 september
Nicolaïkerk Utrecht in Utrecht (naast het Centraal 
Museum)
Met rondleidingen van de kunstenaars zelf.
Kijk voor de extacte openingsdagen op 
www.specialaward.nl

motie aangenomen door de Tweede Kamer, die omarmd 
is door minister Van Engelshoven. De maatschappelijke  
urgentie wordt daar dus ook gezien. Onlangs heeft de 
Raad voor Cultuur in het recente advies ook gewezen  
op het belang van deze kunstuitingen. 

Verder blijven we onze ervaringen uit de diverse regionale 
werkplaatsen delen, zodat we andere regio’s stimuleren 
om op een vergelijkbare manier aan de slag te gaan.  
En daar helpen we natuurlijk graag bij. 

En we willen natuurlijk graag dat de gemixte lessen aan 
de HAN onderdeel worden van het reguliere lesprogramma. 
Het leuke is dat het voor de externe studenten niet bij die 
lessen blijft. Zij nemen hun kennis en ervaring mee naar 
de dagbestedingsateliers en verspreiden die daar verder. 
Én ze geven vervolgens ook zelf workshops aan studenten 
op de HAN. 

En zo is de cirkel rond. 
Klopt. Op een gegeven moment doet de olievlek zijn 
werk. Het verspreidt zich over de regio’s, waardoor de  
onderlinge contacten steeds sterker worden. Maar het 

gaat niet vanzelf. Zonder vrijwilligers, kunstenaars,  
begeleiders, centra voor de kunsten, docenten en onder-
steuning van overheid en fondsen bereiken we niets.  
We moeten met zijn allen aan de slag. Want over inclusie 
kun je heel lang praten, maar het is vooral een kwestie 
van doen. 

Tine Veldhuizen, Special Arts: www.specialarts.nl
Petra Noordhuis: www.tekstenderest.nl  
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Niet alle opleidingsplaatsen zijn gevuld
We zijn erg blij met de 16 gestarte aiossen, maar we  
moeten hier een kanttekening bij plaatsen. Er waren  
namelijk 24 plekken; helaas zijn dus niet alle  
opleidingsplaatsen gevuld. Dit terwijl het tekort aan  
AVG’s in de praktijk een groot probleem blijft.

Zoals genoemd op de NVAVG-vergadering van 12 april 
2019, is de pr van het vak en onze opleiding daarom van 
hoge prioriteit voor de VAAVG. Samen met het hoofd 
van de opleiding, de stafleden en de pr-commissie willen 
we voor komend jaar extra inzetten op promotie voor de 
naderende sollicitaties (een sollicitatiebrief insturen voor 
een opleidingsplek per 1 februari 2020 kan tot 1 septem-
ber 2019). Hiernaast willen we ook een plan voor de lange 
termijn maken, om deze promotie structureel  
te verbeteren.

Sinds 1 februari 2019 hebben we 16 nieuwe en enthousiaste aiossen mogen verwelkomen! 
Dit betekent ook dat er vanuit het (oude) derde jaar afgestudeerden zijn. Op 28 januari jl. hebben 
maar liefst negen aiossen hun opleiding afgerond! Het was een zeer feestelijke bijeenkomst, 
waarbij vanuit de opleiders wederom veel moeite was gedaan om hun aiossen in het zonnetje  
te zetten. Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar Marlise Andriesen, Pauline van den Berg,  
Lisette Kors, Willem Kuijkhoven, Ingrid Kuijper, Elsbeth Leer, Susanne Meuwissen, Ellen Schulte 
en Dennis Wanrooij.

Help ook mee om het vak van de AVG te promoten
Langs deze weg willen we u allen (basisartsen, aios, 
AVG’s, gepensioneerde AVG’s en andere lezers) oproepen 
om ook te helpen. De vacaturetekst voor de opleiding zal 
binnenkort op de website geplaatst worden. Als iedereen 
deze ook deelt in zijn/haar netwerk, dan is dat al een mooi 
begin! Kent u geïnteresseerden, schroom dan ook niet  
om ze te verwijzen naar de opleiding of de VAAVG voor 
meer informatie. 
Wij rekenen op uw hulp om samen te zorgen voor  
meer AVG’s in opleiding!

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

Aios nieuws van de VAAVG 
Vereniging Aspirant Artsen voor 
Verstandelijk Gehandicapten
Aios nieuws van de VAAVG
Vereniging Aspirant Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

AIOS 
NIEUWS
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Helder communiceren 
Werken met mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving vraagt veel van de communicatieve  
vaardigheden van de professional. Je boodschap helder overbrengen en tot gezamenlijke besluitvorming komen kan 
soms een forse uitdaging zijn. 

Wat
Wij, Nicole Bos en Donja Dirks, ontwikkelden vanuit de GGZ-kind en jeugd een hulpmiddel bij gespreksvoering. 
Met Kijkvorm kom je op methodische wijze tot visualisatie van je gesprek. Dit doe je door, samen met de betrokkenen, 
kernwoorden te plaatsen op speciaal ontwikkelde magneten. Stap voor stap wordt een beeld opgebouwd dat leidt tot 
een gezamenlijke besluitvorming ten aanzien van de behandeling. 

Waarom
Met Kijkvorm breng je de gesproken taal terug tot de essentie. Hierdoor wordt de informatie beter begrepen en beter 
onthouden. Dit is niet alleen prettig voor cliënten, maar ook voor andere betrokkenen. We denken hierbij niet alleen aan 
wettelijk vertegenwoordigers, maar ook aan deelnemers van het multidisciplinaire team rondom de cliënt. Bij complexe 
problematiek heb je als AVG een grote rol binnen dit team en is iedereen erbij gebaat wanneer de zorg goed op elkaar is 
afgestemd. Wij hopen dat Kijkvorm dit mede kan gaan faciliteren. 

Hoe dan?
Wij zijn heel benieuwd of Kijkvorm ook voor AVG’s van meerwaarde kan zijn. Heb je affiniteit met visualisatie als  
ondersteunende communicatievorm? Vind je het leuk om je visie te geven op ons product en zo bij te dragen aan de 
verdere ontwikkeling ervan? Dan nodigen wij je uit om met ons mee te denken op welke wijze Kijkvorm passend kan  
zijn binnen de VG- sector en de werkzaamheden van een AVG. 

Meedenkers gezocht voor Kijkvorm:
effectiever van probleem naar 
gedeelde aanpak.

Meer informatie vind je op www.kijkvorm.nl
Interesse om mee te denken? 
Stuur de bedenkers Donja Dirks en Nicole Bos 
een mail: info@kijkvorm.nl. 

We komen graag een keer langs.  

AIOS 
NIEUWS
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Arts Verstandelijk Gehandicapten – AVG  
36 uur | Fulltime | Noord Brabant | Gehandicaptenzorg | Amarant Groep 
 
Wat ga je doen? 
Als Arts Verstandelijk Gehandicapten bewaak je de gezondheidstoestand van onze cliënten. Je 
diagnosticeert (dreigende) medische gezondheidsproblemen en staat aan de basis van het daaruit 
voortvloeiende behandelplan. Tevens participeer je in het multidisciplinaire begeleidingsteam van de 
cliënten. Je levert een bijdrage aan het opleidings- en nascholingsprogramma, met als doel een 
verdere professionalisering van de medische hulp- en dienstverlening.  Tevens lever je een actieve 
bijdrage aan de beleidsontwikkeling omtrent de kwaliteit van ons zorgaanbod. Binnen de organisatie 
werk je o.a. samen met collega’s AVG, praktijkverpleegkundigen en een doktersassistente. Daarnaast 
is er een multidisciplinaire samenwerking met o.a. Gedragskundigen en Paramedici.  
 
Waar ga je aan de slag? 
Je bent werkzaam voor onze cliënten woonachtig op één van onze zorgterreinen in Tilburg en/of 
Rijsbergen. Op deze centrumlocaties bieden we specialistische zorg en begeleiding aan cliënten met 
een licht tot (zeer) ernstig verstandelijke beperking, vaak in combinatie met moeilijk verstaanbaar 
gedrag (SGLVB, SGMVB en SGEVB). Daarnaast bieden we hier begeleiding aan cliënten met een 
Ernstig Meervoudige Beperking (EMB). 
 
Wie ben je? 
Je beschikt over een afgeronde academische opleiding tot arts (BIG geregistreerd), aangevuld met 
een AVG- specialisatie die gericht is op brede en grondige kennis van ziektes en aandoeningen in 
relatie tot een verstandelijke handicap. Daarnaast heb je ervaring met huisartsgeneeskundige 
aspecten van zorg en verwante kennisgebieden zoals neurologie en psychiatrie. Tot slot beschik je 
over kennis van relevante wet- en regelgeving (BOPZ, BIG, WGBO etc.) 
 
Wat krijgt je? 
Je krijgt een fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd binnen een mooie zorginstelling met een 
hoge kwaliteitsreputatie. Wij bieden een aantrekkelijk pakket van arbeidsvoorwaarden dat kan worden 
aangevuld met het meerkeuzensysteem. De functie is ingeschaald in FWG 70 van de CAO 
Gehandicaptenzorg (EUR 4243 - EUR 6396 bruto per maand). 
 
Informatie en solliciteren 
Voor extra informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Patricia Smit, Manager, te 
bereiken op telefoonnummer 06 – 51 91 63 46 of per mail p.smit@amarant.nl. Ook kun je contact 
opnemen met Bart Kuijpers, Arts Verstandelijk Gehandicapten, te bereiken op telefoonnummer 013 – 
464 53 07 of per mail b.kuijpers@amarant.nl.  
 
Zie ook: https://www.werkenbijamarantgroep.nl/vacatures/arts-verstandelijk-gehandicapten-avg-

v190294 
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Van jou wil ik leren!  
 
 
 
Voor de AVG polikliniek van het kenniscentrum Zodiak zijn 
wij op zoek naar een: 

 
Arts Verstandelijk Gehandicapten 
Met mogelijkheid tot 1 dag per week wetenschap  
88,89% - 100% (32 à 36 uur per week) 

 
 
Door uitbreiding van de werkzaamheden op de polikliniek 
en het vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een 
talentvolle en ambitieuze collega. 

 
 

Zodiak is het deskundigheidscentrum van Prinsenstichting in de regio Zaanstreek-Waterland, met al 
jarenlang een succesvolle polikliniek. Zodiak is er voor alle vragen van mensen met een verstandelijke 
beperking en hun naasten, die een gespecialiseerd antwoord nodig hebben. Voor het best passende 
antwoord werken we interdisciplinair samen met gespecialiseerde gedragsdeskundigen, paramedici 
en consulent medisch specialisten. 
De huisartsen in de regio zijn onze partners in de 1e lijn. Er bestaat een goed lopend 
samenwerkingsverband en zij zijn onze belangrijkste verwijzers. 

 
Voor de best mogelijke zorg -nu en in de toekomst- vinden we het belangrijk actief mee te doen aan 
opleiding en wetenschap. Daarom bieden wij een uitdagende, stimulerende en prettige leeromgeving 
voor coassistenten en AIOS AVG, stimuleren we promotie onderzoek van eigen (AIOS) AVG’s en 
deelname aan wetenschappelijk onderzoek elders en zijn we daarnaast nauw betrokken bij organisatie 
ontwikkelingsbeleid. Concreet bieden we binnen onderstaande functie de unieke mogelijkheid om 0,2 
fte (1 dag per week) te besteden aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.  

 
Ben jij die AVG die: 
 Een succesvol afgeronde AVG opleiding met BIG registratie heeft? 
 Een prettige collega is die veel plezier heeft in het werk? 
 Leergierig is en bereid is om zich nog verder te ontwikkelen? 
 Een uitdaging ziet in efficiënt werken? 
 Inzet en ambitie toont voor ontwikkeling van gespecialiseerde poliklinieken? 
 Waarvoor het hanteren en bewaken van wet- en regelgeving (zoals wet BOPZ) een 

vanzelfsprekend feit is? 
 Interesse heeft in opleiden en/of het verrichten van wetenschappelijk onderzoek? 

 
Dan nodigen wij jou heel graag uit om bij ons te solliciteren! 
via de link op www.prinsenstichting.nl. o.v.v. vacaturenummer 2018113 

 

Wat kunnen wij jou bieden? 
 Een sterk en zeer ambitieus team van AVG’s, verpleegkundigen en AVG-polimedewerkers. 
 Een uitdagende en stimulerende werkomgeving die volop in ontwikkeling is. 
 Een dag per week (0,2 fte) voor wetenschappelijk onderzoek. 
 Honorering conform CAO Gehandicaptenzorg, FWG 75. 
 Een tijdelijk dienstverband, met vooruitzicht op een vast contract, bij gebleken geschiktheid. 

 
Als je meer informatie zoekt 
Meer informatie over Zodiak vind je op: www.prinsenstichting.nl. Voor informatie over de functie kun 
je contact opnemen met AVG Madelon Toepoel: 0299-459498 en M.Toepoel@prinsenstichting.nl  
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KEMPENHAEGHE ZOEKT AMBITIEUZE AVG 
 
Bent u de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten die zich met alle kennis, alle aandacht 
inzet voor onze cliënten?  
 
Als Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) verleent u specialistische medische zorg aan 
intramurale cliënten met een verstandelijke beperking en epilepsie binnen een multidisciplinaire 
expertisecentrum. Deze zorg wordt via een multidisciplinaire poli ook aangeboden aan externe 
cliënten. 
U werkt hierbij in een team van drie AVG’s en twee huisartsen en werkt nauw samen met de 
neurologen die werkzaam zijn bij Kempenhaeghe. Zo nodig raadpleegt u externe specialisten via 
een verwijzing of consult. Verschillende specialisten komen op consultbasis naar Kempenhaeghe 
toe, met name psychiater, internist, kinderarts, klinisch geneticus en revalidatiearts. 
U stelt het medisch deel van het zorgplan/ behandelplan op, coördineert de uitvoering ervan en 
voert hiertoe overleg met het multidisciplinaire team. In het bijzonder overlegt u hierbij met de 
GZ-psycholoog/orthopedagoog, die regiebehandelaar is. Tenslotte geeft u aanwijzingen aan 
verpleegkundigen en begeleiders op medisch en zorg-technisch gebied en kunt u betrokken 
worden bij scholing. 
Als tertiair ziekenhuis staan er verschillende faciliteiten tot uw beschikking zoals een eigen 
laboratorium en apotheek, een bibliotheek en een opnamecentrum voor medium care. 
Wetenschappelijk onderzoek staat hoog in het vaandel bij Kempenhaeghe en is verweven met uw 
werkzaamheden. 
 
Wat wij van u verwachten  
Bij Kempenhaeghe staat de cliënt centraal. Wij verwachten dat onze waarden ‘uitzonderlijk 
betrokken, continue ontwikkelend, combineren van perspectieven, toonaangevend en verbinden 
om samen te groeien’, ook uw waarden zijn.  
 
U hebt een afgeronde opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten en bent ingeschreven 
bij de Registratie Commissie Geneeskundig Specialist (RGS). U heeft kennis van en ervaring met 
de zorg voor mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking. Ook heeft u kennis van en 
inzicht in specifiek handicap gebonden kennis en aanverwante kennisgebieden zoals 
neurologische en psychiatrische stoornissen.  
 
Wat wij u bieden  
Wegens uitbreiding van ons team bieden wij vanaf september 2019  een parttime contract van 8 
tot 16 uur per week. 
Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring volgens de CAO ziekenhuizen. Er is een 
eindejaarsuitkering en vakantietoeslag, beide structureel van 8,33%. In deze functie worden geen 
avond-, nacht- en weekenddiensten gewerkt.  
 
Over Kempenhaeghe  
Elke dag maakt Kempenhaeghe het verschil voor een kind, een gezin, een familie. Wij helpen 
cliënten met hun diagnose of beperking meer perspectief te krijgen. Door kennis en aandacht 
krachtig te combineren, verbindingen te leggen en onszelf continu te ontwikkelen. Onze centra 
werken met 1.200 medewerkers aan gespecialiseerde multidisciplinaire zorg voor mensen met 
epilepsie, slaapstoornissen of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Het Centrum voor 
Epilepsiewoonzorg is één van de genoemde centra. Dit biedt woonzorg aan mensen met complexe 
epilepsie en een bijkomende beperking. Het centrum heeft haar moderne hoofdlocaties in Heeze 
en Sterksel met buitenhuizen in de naburige dorpen. Meer over Kempenhaeghe leest u op 
www.kempenhaeghe.nl.  
 
Voor meer informatie over de functie neemt u contact op met de heer F. Tan, directeur CEW via 
telefoonnummer 040-2279408. Voor vragen over de sollicitatieprocedure neemt u contact op met 
het servicebureau HR via telefoonnummer 040-2279275 of via 
secretariaatp&o@kempenhaeghe.nl. 
 
Bent u geïnteresseerd in de functie, dan kunt u solliciteren via bijgaande link: 
https://werkenenleren.kempenhaeghe.nl/vacature-regulier-nieuw/arts-verstandelijk-gehandicapten-avg 
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