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Op het moment van schrijven van dit redactioneel is het 
eind augustus. Mogelijk bent u op vakantie geweest of 
heeft u zelfs nog vakantie. Bedoeld om energie op te 
doen, te ontspannen, een andere omgeving te zien of juist 
thuis weer eens aan wat andere dingen toe te komen. 
Zodat u weer fit bent voor het werk. 

Voor veel mensen met een verstandelijke beperking  
dient vakantie hetzelfde doel. Ook zij verschijnen dan 

‘Al het ongeluk van de mens komt voort uit slechts één 
ding, namelijk dat hij niet rustig in zijn kamer kan blijven’
(Blaise Pascal 1669)

Na een zonnige zomerperiode ligt voor u de derde (herfst)
editie van het TAVG 2019. 

weer uitgerust en vol verhalen en ervaringen op het werk 
of de dagbesteding. 

Daarentegen zien we ook een groep mensen voor wie het 
heel fijn is dat de vakantie weer is afgelopen. Meerdere 
weken van ontbreken van structuur, geen dagbesteding, 
flexwerkers en invallers, hittegolven en een overmaat aan 
prikkels door alle activiteiten die overigens met de beste 
bedoelingen georganiseerd worden. Vakantieleed. Met 
als gevolg slaapproblemen, onrustig gedrag, toename 
van epileptische insulten en soms escalaties. In ieder 
geval levert het in september weer genoeg werk op voor 
hulpverleners waaronder de AVG. De vraag doemt op of 
voor sommige mensen die hele vakantieperiode niet beter 
afgeschaft kan worden. Misschien heeft u daar zelf ook 
wel eens aan gedacht. Geen files, vliegtuigvertragingen 
of gestruikel over haringen. Gewoon een staycation in 
de achtertuin. Een korte break in de woonkamer. 
Met een drankje in de hand en een stapel goede boeken. 
Of vooruit, het TAVG.

Dit nummer leent zich er prima voor, om rustig in een 
stoel in uw kamer te blijven. De redactie wenst u veel 
leesplezier!

N.B. wat u ook prima vanuit de woonkamer kunt doen, 
is redactielid van het TAVG zijn. U leest het tijdschrift 
toch al, maar als redactielid wat eerder. En dat levert ook 
nog accreditatiepunten op. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Petra Noordhuis: secretariaat@nvavg.nl. 

Van de redactie 
Eline Tiems
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rtikelen Inleiding
In dit artikel worden twee cliënten gepresenteerd bij wie 
het Coffin-Siris Syndroom (CSS) is vastgesteld. CSS is een 
zeldzame, genetisch heterogene aandoening, gekenmerkt 
door een lichte tot ernstige verstandelijke beperking in 
combinatie met een vertraging in de spraak-taalontwik-
keling. Deze aandoening werd in 1970 voor het eerst 
beschreven door kinderarts G.S. Coffin en radioloog E. 
Siris. In 2012 is de genetische oorsprong voor dit syndroom 
ontdekt.1-3 Wij presenteren hier twee patiënten met CSS 
met allebei een mutatie in het ARID1B gen. Vervolgens 
wordt een overzicht van de literatuur gegeven met daaruit 
volgend een aantal aanbevelingen voor de praktijk.

Casuïstiek
Patiënt A
Patiënt A is een 50-jarige man met een zeer ernstige 
verstandelijke beperking. Sinds 10-jarige leeftijd woont hij 
op een instellingsterrein. Hij is de tweede van vier verder 
gezonde kinderen. Zwangerschap verliep ongecompliceerd, 
wel lag de patiënt bij bevalling in stuitligging en is hij 
met 42 weken zwangerschap na inleiding geboren. Zijn 
geboortegewicht was 4200 gram en zijn lengte was 50 cm. 
Postnataal was er sprake van een transiënte laryngeale 
stridor gepaard gaande met ademhalingsproblemen. Na de 
geboorte verbleef patiënt twee maanden in het ziekenhuis 
vanwege voedingsproblemen en urineweginfecties.
 
De eerste levensjaren van patiënt werden gekenmerkt 
door recidiverende luchtweginfecties, voedingsproblemen 
en obstipatie. Een CT-scan op tweejarige leeftijd, gemaakt 
wegens achterlopende ontwikkeling, toonde lichte corticale 
atrofie en wijde cisterna magna. Op driejarige leeftijd 
heeft patiënt tijdens een koortsperiode een eerste tonisch-
clonisch insult doorgemaakt. In de jaren daarna traden 
sporadisch tonisch-clonische insulten op. Een EEG toonde 

een matig ontwikkeld achtergrondbeeld met aanwijzingen 
voor een functiestoornis van de voorste hersenstam. 
Medicamenteuze behandeling geschiedde met difantoine, 
fenobarbital en natriumvalproaat. Fenobarbital behandeling 
ging gepaard met motore onrust. Onder lage dosering, 
met therapeutische spiegel van valproïnezuur (dagdosering 
600mg/dag, bloedspiegel 58mg/l) is patiënt inmiddels meer 
dan 20 jaar aanvalsvrij. Tot zijn tiende levensjaar heeft cliënt 
last gehad van speekselvloed, dit is spontaan verdwenen. 
Cliënt heeft meerdere keren een bursitis infrapatellaris 
doorgemaakt, welke mogelijk veroorzaakt werden door 
veel over de grond kruipen. Patiënt heeft beiderzijds 
een keratoconus, mogelijk mede ten gevolge van druk 
uitoefenen op zijn ogen om fotopsieën uit te lokken. 
Wegens recidiverende urineweginfecties krijgt patiënt een 
onderhoudsbehandeling antibioticum.
 
Psychomotore ontwikkeling van patiënt verliep vertraagd. 
Na zeven maanden kon hij zijn hoofd optillen in buikligging, 
na 18 maanden kon patiënt los lopen. Hierna werd vrijwel 
normale mobiliteit gezien, waarbij cliënt veel in bomen 
klom. Spraak is bij hem nooit tot ontwikkeling gekomen, 
wel maakt hij geluiden. Eten en drinken is in de eerste jaren 
moeizaam gegaan, op dit moment levert dit geen problemen 
meer op. Patiënt eet zelfstandig wanneer dit in hapklare 
stukjes aangeboden wordt. Patiënt heeft enige onder-
steuning en sturing bij ADL nodig. Hij is zindelijk. Patiënt 
functioneert op zeer ernstig verstandelijk beperkt niveau. 
Socialisatie (8 maanden) en communicatie (9 maanden) zijn 
minder ontwikkeld dan motoriek (16 maanden) en dagelijkse 
vaardigheden (21 maanden), gemeten met de Vineland 
Adaptive Behavior Scale. Sinds kinderleeftijd is patiënt in 
zichzelf gekeerd en er is moeilijk contact met hem te krijgen. 
Het gedrag van patiënt kenmerkt zich door functioneel 
contact, hij maakt nauwelijks oogcontact, kijkt langs mensen 
heen, vertoont stereotype gedragingen, toont veel behoefte 
aan structuur en kan moeilijk wennen aan veranderingen 
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in de omgeving. Bij hem is op 25-jarige leeftijd de diagnose 
autisme gesteld. Wegens dwalen in de nacht heeft patiënt 
lange tijd in zweedse band geslapen, welke inmiddels  
succesvol is afgebouwd. Wel draagt hij een klittenband band 
voor het gevoel van veiligheid en gaat de deur ‘s nachts op 
slot om hem rust te geven in de nacht. Rond de leeftijd van 
32 jaar heeft patiënt een periode van minder functioneren 
laten zien volgend op grote veranderingen in de omge-
ving en begeleiding. Hij was in die periode sterk in zichzelf 
gekeerd, viel af in gewicht, vertoonde vreemd gedrag en 
had toegenomen behoefte aan structuur. Het duurde ruim 
een jaar voordat zijn functioneren weer verbeterde, onder 
invloed van aanpassingen in de omgeving en begeleiding. 
De laatste jaren wordt zijn gedrag als rustiger en gematigder 
beschreven. 

Opvallende uiterlijke kenmerken van cliënt zijn grove 
gelaatstrekken, lang gezicht, een hoog voorhoofd,  
prominente supraorbitale rand, diepliggende ogen,  
afstaande oren, vooruitstekende basis van de neusbrug,  
volle neuspunt en lange dunne vingers (afbeelding 1, 2 en 3) 
Op jonge leeftijd kwamen deze gelaatstrekken veel minder 
sterk tot uiting (afbeelding 4). Lengte is 170 cm (-2 SD), 
gewicht is 61 kg (0 SD). Vanwege zijn dysmorfieën in 
combinatie met zijn verstandelijke beperking werd in 
het verleden gedacht aan het Sotos syndroom of een 
marfanoïd syndroom. Genetisch onderzoek middels 
karyotypering en metabole basisdiagnostiek in 1987 
toonde geen oorzaak voor de verstandelijke beperking. 
Bij herhaling van genetisch onderzoek in 2017 is middels 
whole exome sequencing een mutatie in het ARID 
1B-gen gevonden, passend bij CSS. Na het stellen van de 
diagnose is, wegens belasting voor patiënt, afgezien van 
aanvullend onderzoek middels echo hart en nieren, welke 
geïndiceerd zijn omdat aangeboren afwijkingen in deze 
organen vaker beschreven worden bij dit syndroom.

Patiënt B
Patiënt B (27 jaar, man) heeft een zeer ernstige 
verstandelijke en visuele beperking. Sinds zijn 17e woont 
hij op een instellingsterrein. De zwangerschap was 
ongestoord en met 42 weken werd de partus ingeleid. De 
navelstreng bleek omstrengeld en vertoonde een scheur. 
Patiënt had een moeizame start en heeft een tijd in de 
couveuse gelegen. Er was sprake van een dubbelzijdige 
liesbreuk en dubbelzijdig cryptorchisme waarvoor operatie 
plaatsgevonden heeft. De familieanamnese vermeldt een 
gezonde oudere broer. Er zijn geen familieleden met een 
verstandelijke beperking.

Vanaf de eerste dag werd epilepsie gezien. Middels een MRI 
werd een encephalopathie van prenatale origine gevonden 
met corpus callosum agenesie, colpocephalie en myelinisatie 
achterstand. De epilepsie werd behandeld met fenytoïne en 
fenobarbital. Sinds 2007 gebruikt patiënt natriumvalproaat 
en tot drie jaar terug werd er geen aanval meer gezien. De 
voorgeschiedenis vermeldt slechtziendheid ten gevolge van 
myopie en cerebrale visusstoornis, obstipatie en chronische 
otitis media waarvoor sanerende ooroperaties. Zijn visus is 
10% en gehoorsverlies is beiderzijds matig. 

Er werd een ernstig vertraagde motorische ontwikkeling 
gezien: billenschuiven met drie jaar, staan met vier jaar en 
lopen met zes jaar. Patiënt spreekt enkele woordjes. Verder 
communiceert hij voornamelijk non-verbaal door middel 
van wijzen. Eten is vanaf de geboorte moeizaam geweest, 
mogelijk door tactiele overgevoeligheid in het mondgebied. 
In de loop van de jaren is hier enige verbetering in 
opgetreden. Patiënt is niet zindelijk en hij heeft uitgebreide 
ADL-ondersteuning nodig. Hij heeft een cognitieve 
ontwikkeling vergelijkbaar met een kind van een jaar 
oud. Emotioneel laat hij gedrag zien dat past bij de eerste 
adaptatiefase en de eerste socialisatiefase. Op vierjarige 
leeftijd werd een autismeteam betrokken vanwege angst 
en afwijzend reageren op contact en troost. Er werd 
geconcludeerd dat zijn gedrag past bij de combinatie van 
zijn visuele beperking en zijn verstandelijke beperking. 
Vanaf kleuterleeftijd reageert hij op zijn ouders door te 
lachen. Sinds jonge leeftijd laat hij zelfverwondend gedrag 
zien, dit uit zich in slaan op hoofd, hoofdbonken op grond, 
in handen bijten en zijn hand ver in mond doen. Daarnaast 
kan hij ernstig probleemgedrag laten zien; gooien met 
deuren, spullen omgooien of weggooien, grommen, 
schreeuwen, grijpen naar anderen of kopstoten geven. Hij 
lijkt te genieten van op een waterbed liggen, schommelen 
en wandelen. Hij heeft voorspelbaarheid en duidelijkheid 
nodig. Sinds eind 2016 is hij toenemend emotioneel, 
angstig en verdrietig. Uitgebreid medisch onderzoek leverde 
geen aanknopingspunten op. Gedragsdeskundig onderzoek 
liet een achteruitgang in vaardigheden zien ten opzichte 
van eerder. Het is onduidelijk of de patiënt eerder overschat 

Afbeelding 3.

Afbeelding 1.

Afbeelding 4.

Afbeelding 2.



is of dat hij werkelijk een terugval heeft. Na veranderingen 
van begeleidingsstijl is de situatie stabiel, er is nog geen 
duidelijke verbetering opgetreden.

Opvallende kenmerken (afbeelding 5 en 6) zijn kleine 
gestalte met lengte 174 cm (-2,7SD), gewicht 56 kg, 
een kleine schedelomtrek (-1SD), lang en smal gelaat, 
grove gelaatstrekken met forse kin, brede neusrug 
en neuspunt, brede mond, volle lippen, diepliggende 
ogen, beiderzijds pre-auriculaire fistels, lage haargrens 
op voorhoofd, dun vlassig haar, clinodactylie van beide 
pinken, bolle vingernagels, dunne en korte benen, milde 
pectus excavatum, rechts convexe scoliose en lange dunne 
vingers. Ook bij deze patiënt wordt vergroving van de 
gelaatstrekken met de leeftijd gezien (afbeelding 7).  
Chromosomaal onderzoek in 1994 en 2013 liet geen 
afwijkingen zien. Oriënterend stofwisselingsonderzoek in 
2013 liet ook geen afwijkingen zien, net als het onderzoek 
van verschillende genen (TCF4, MECP2 en SCN1A). De 
diagnose CSS werd in 2013 gesteld op basis van een 
afwijking in het ARID1B-gen, gevonden middels whole 
exome sequencing. Screening op structurele afwijkingen 
middels echo van hart en nieren liet geen afwijkingen zien. 

Overzicht literatuur
In dit overzicht presenteren wij wat er bekend is over CSS, 
vergelijken wij de hier beschreven patiënten met de litera-
tuur en bespreken we de consequenties van de diagnose 
CSS voor somatische follow up.

Kenmerken CSS
Sinds Coffin en Siris het eerste artikel publiceerden in 1970 
over dit syndroom zijn er meerdere casus beschrijvingen 
verschenen. De meest voorkomende verschijnselen zijn 
een ontwikkelingsachterstand, voedingsproblemen, 
hypertrichose, grove gelaatskenmerken en afwijkingen 
van de vijfde vinger en teen. Een overzicht van de 

kernkenmerken wordt gegeven in tabel 1. Congenitale 
afwijkingen, zoals structurele afwijkingen van hart (19,5%) 
en nieren (12,6%), komen soms voor.4 Daarnaast wordt 
in de literatuur een patiënt met CSS beschreven waarbij 
er ook sprake was van congenitaal cataract en de ziekte 
van Hirschsprung5 en een patiënte met CSS en extreme 
obesitas, macrocefalie, hepatomegalie, hyperinsulinisme en 
polycysteus ovarium syndroom.6 

De algehele ontwikkelingsachterstand is meestal matig tot 
ernstig7, waarbij taal vaak opvallend ernstig gestoord is.8 De 
verstandelijke beperking is meestal licht tot matig van aard.8 
Motore ontwikkeling verloopt tevens enigszins vertraagd.9 
Een studie onder kinderen met CSS, die gedaan is voordat 
de diagnose genetisch bevestigd kon worden, laat niet 
meer gedragsproblemen zien dan verwacht kan worden 
bij het niveau van de verstandelijke beperking van deze 
kinderen. Ze bleken vaak angstig en behoefte te hebben 
aan patronen en rituelen.10 Kenmerken van ASS worden  
bij ongeveer de helft gevonden.11

Diagnostische criteria
Voordat de genetische mutaties bij CSS bekend werden, 
was het mogelijk om de klinische diagnose CSS te stellen 
met behulp van de diagnostische criteria van Fleck. De 
hoofdcriteria zijn: enige mate van ontwikkelingsvertraging, 
grof gelaat, hypertrichose, een hypoplastische of afwezige 
vijfde vinger of teennagel en vijfde distale phalanx. 
De ondersteunende criteria zijn voedingsproblemen, 
frequente infecties, vertraagde tandontwikkeling en 
hartdefecten.12 Later werd er ook een onderscheid 
gemaakt in twee type uiterlijke kenmerken; type A met 
klassieke gezichtskenmerken wordt gekenmerkt door 
dikke wenkbrauwen, dik lippenrood, dikke vlezige lippen, 
borstelige wenkbrauwen, brede neus met brede neuspunt. 
Type B, met variant gezichtskenmerken, wordt gekenmerkt 
door minder opvallende kenmerken, te weten spaarzaam 
haar op de temporale en frontale gebieden van de schedel, 
opengewerkte neusgaten met smalle bolvormige neuspunt, 
dunne wenkbrauwen en dun lippenrood (mn van de 
bovenlip).7 Toen in 2012 de genetische oorzaken voor CSS 
werden gevonden, kon de diagnose middels genetisch 
onderzoek bevestigd worden.2, 3

Genen
CSS wordt meestal veroorzaakt door de novo mutaties.3 
Er zijn in de literatuur zo’n 200 casus beschreven, 
waarschijnlijk is er sprake van een onderdiagnose.13 In 
2012 werden verschillende genetische oorzaken voor CSS 
gevonden. Alle bekende oorzaken liggen in genen die 
coderen voor eiwitten van het BAF complex dat belangrijk 
is voor neuronale ontwikkeling.14 De tot op heden bekende 
mutaties bij het CSS liggen in de genen SMARCE115, 
SMARCB1, SMARCA4, SMARCA2, ARID1A, ARID1B2, 3 en 
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SOX11.16 Verder worden CSS kenmerken ook gevonden 
bij enkele mensen met mutaties in ARID217, PHF618 en 
SMARCC219. Hoewel er meerdere genetische oorzaken 
gevonden zijn, is het aannemelijk dat tot nu toe niet alle 
genetische oorzaken bekend zijn. 

In studies naar genetische oorzaak bij mensen met 
de klinische diagnose CSS wordt in 55%20 tot 87%3 
van de gevallen een pathogene mutatie gevonden. 
Uit onderzoek naar genotype-fenotype relaties lijkt 
te komen dat SMARCB1 patiënten de meest ernstige 
ontwikkelingsachterstand, groeivertraging en het meest 
kenmerkende fenotype hebben. SMARCA4 en ARID1B 
patiënten zijn over het algemeen minder aangedaan.9

Mutaties in genen die een rol spelen bij het ontstaan van 
het Coffin-Siris syndroom worden niet alleen gevonden 
in de kiembaan. Ook treden er somatische mutaties op 
in deze genen welke worden gevonden in verschillende 
tumoren. Het gaat om ARID1A, SMARCB1 en mogelijk 
ARID1B. Het is denkbaar dat dit betekent dat mensen 
die een kiembaanmutatie hebben, een verhoogd risico 
op tumoren hebben.21 Dit komt echter niet duidelijk 
uit de literatuur naar voren waar een sporadische casus 
beschreven wordt van mensen met CSS en tumoren.22 Tot 
op heden zijn er nog onvoldoende aanwijzingen voor een 
toegenomen gevoeligheid voor maligniteiten bij mensen 
met CSS. Het is van belang dat hier onderzoek naar gedaan 
wordt.21 Er is nu nog onvoldoende bewijs voor actieve 
tumor screening bij mensen met CSS.9

ARID1B mutatie
CSS wordt in 29%20- 68%9 van de gevallen veroorzaakt door 
een de novo autosomaal dominante, truncerende mutatie in 
ARID1B, wat waarschijnlijk zorgt voor haploinsufficiëntie.1, 

18 Haploinsufficiëntie van ARID1B is geassocieerd met 
zowel syndromale als niet syndromale verstandelijke 
beperking. In een cohort van 887 patiënten met een 
onverklaarde, niet-syndromale verstandelijke beperking, 
werd bij 0.9% een mutatie in ARID1B gevonden.23 Er zijn 
geen duidelijke verschillen in de gevonden mutaties in 
het ARID1B gen tussen patiënten met en zonder klinisch 
gediagnosticeerd CSS.4  ARID1B is belangrijk bij de normale 
hersenontwikkeling en hersenfunctie.11 Een muizenstudie 
gedaan door Ka et al. laat zien dat ARID1B een rol speelt 
in dendritische vertakkingen en in de ontwikkeling van 
synapsen in groeiende hersenen. Een mutatie in ARID1B kan 
door een afwijkende ontwikkeling van de hersenen leiden tot 
een verstandelijke beperking.14 

In de meeste gevallen is er sprake van een de novo 
mutatie in ARID1B. Echter zijn er ook casus beschreven 
waarin de ARID1B mutatie overgedragen is door ouders. 
Smith et al. beschrijven een zwakbegaafde moeder met 

haploinsufficiëntie van het ARID1B gen ten gevolge van 
een frameshift mutatie, die dit overgedragen heeft aan 
haar zoon.24 Beiden hebben een klinisch beeld dat overlap 
vertoont met CSS. Ben-Salem et al. beschrijven een 
consanguïne familie, waar drie van zes kinderen van niet 
aangedane ouders mutatie in het ARID1B gen hebben, 
met daarbij passend klinisch beeld. De mutatie werd niet 
teruggevonden in bloedmonsters van de ouders. De meest 
waarschijnlijke verklaring hiervoor is gonadaal mosaïcisme.25  

Uit onderzoek waarin de fenotypes van de verschillende 
genmutaties met elkaar vergeleken zijn, komt naar voren 
dat er bij ARID1B mutaties sprake is van een relatief mild 
fenotype, wanneer dit vergeleken wordt met andere 
oorzaken van CSS.18 Er wordt bij de deelgroep patiënten 
met een ARID1B mutatie voornamelijk een lichte tot matige 
verstandelijke beperking gezien.4 Ook worden bij deze 
deelgroep meer hartproblemen gevonden en juist minder 
insulten gezien. In tabel 1 en 2 staat beschreven welke 
kenmerken in welke frequentie voorkomen bij CSS en bij de 
deelgroep van patiënten met een ARID1B mutatie.

Differentiaaldiagnose
De volgende syndromen vertonen enige tot grote overlap in 
kenmerken met het CSS. 
-  Nicolaides-Baraitser syndroom (NCBRS). 
  Er is overlap in faciale dysmorfieën: lange wimpers, 

dikke lippenrood onderlip, hypertrichose, spaarzaam 
hoofdhaar, vinger/teen afwijkingen9, 26, grove 
gelaatskenmerken en microcefalie; epileptische 
aanvallen en afwezigheid spraak.13

- Borjeson-Forssman-Lehmann syndroom (BFLS). 
  Bij dit syndroom zijn vooral mannen aangedaan 

met een ernstige VB, epilepsie, obesitas, zwelling 
subcutaan weefsel in het gelaat en grote oren.13 

Vrouwen met BFLS zijn sporadisch beschreven en 
vertonen soms fenotypische overlap met CSS vanwege 
grove gelaatskenmerken met dikke en gebogen 
wenkbrauwen, grote mond met dik lippenrood van de 
onderlip, hypoplasie distale falangen, hypertrichose, 
spaarzaam hoofdhaar en nagel hypoplasie.18

-  Brachymorphism-onychodysplasia-dysphalangism (BOD) 
syndroom. Kenmerken zijn een klein gestalte, kleine 
dysplastische nagels, kleine vijfde vinger, wijde mond, 
grote neus.13

- Mabry syndroom. 
  Kenmerken zijn een vertraagde ontwikkeling, aanvallen, 

grove gelaatskenmerken, hypoplastische vijfde vingers 
en een verhoogd serum alkalisch fosfatse.13

- Cornelia de Lange syndroom. 
  Kenmerkend zijn gebogen wenkbrauwen, synophrys, 

microcefalie, wipneus, groeiachterstand en ledemaat 
afwijkingen (waarbij er soms sprake kan zijn van vijfde 
vinger hypoplasie).13
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Overeenkomsten patiënten met literatuur
In deze paragraaf vergelijken we het fenotype van onze 
patiënten met het hierboven beschreven fenotype van 
ARID1B. Uit de literatuur blijkt dat een ARID1B mutatie 
frequent samengaat met een lichte tot matige verstandelijke 
beperking. Dit is bij de beschreven patiënten niet het geval, 
zij hebben een zeer ernstige verstandelijke beperking. 
De patiënten vertonen wel problemen die frequent 
worden beschreven in de literatuur: een zeer beperkte 
spraakontwikkeling, recidiverende infecties, epilepsie en bij 
beiden is ook sprake geweest van voedingsproblemen op 
kinderleeftijd. Ook hebben zij kenmerkende afwijkingen van 
de extremiteiten en grove gelaatskenmerken. Deze grove 
gelaatstrekken komen op volwassen leeftijd veel prominenter 
naar voren dan op kinderleeftijd het geval was. 
Bij patiënt B is sprake van een kleine lengte. Patiënt A 

heeft een normale lengte. Bij patiënt B werd een corpus 
callosum agenesie gevonden, bij patiënt A werden op 
een CT wel afwijkingen gezien, echter is er geen corpus 
callosum agenesie gezien. Opvallend is dat beide patiënten 
een periode achteruitgang in functioneren laten zien rond 
hun 30e levensjaar. Dit is niet eerder beschreven in de 
literatuur. Bij patiënt A is deze periode van achteruitgang 
hersteld, bij patiënt B is er nog geen verbetering opgetreden, 
mogelijk dat dit in de toekomst wel gebeurt. Toekomstige 
beschrijvingen van volwassenen met CSS kunnen duidelijk 
maken of deze periode van achteruitgang in functioneren 
bij beide patiënten een toevallige bevinding is of dat een 
periode van regressie kenmerkend is voor CSS of voor de 
ARID1B mutatie. 

Health watch
Er is op dit moment geen behandeling voor CSS. Ook zijn er 
voor problemen die voorkomen bij CSS geen behandelin-
gen die bewezen effectiever dan bij patiënten zonder CSS. 
Screening en specifieke aandacht voor problemen die voorko-

Tabel 1 - Kenmerken bij CSS en ARID1B

Spraakproblemen
Verstandelijke beperking
Licht/Matig/Ernstig 
Hypertrichose
Hypotonie
Voedingsproblemen
Hyperlaxiteit
Visuele problemen
Frequente infecties
Tandontwikkeling 
vertraagd (permanent)
Afwijkingen corpus
callosum
Insulten
Groeivertraging

Gehoorproblemen
Hartafwijkingen
Nierafwijkingen
Autisme kenmerken
Maligniteiten

# 9       ^ 27       ! 27, 28        $        * 18, 20       @ 4

100#

98#

11/47/40#

93#

80#

73#

68#

60#

57#

52#

44#

35#

20#

19#

5#

2#

-
0#

68-100#^!@

99-100^!@

11/57/32#

87-95$#^@

75-85^#@

63-80#^$!@

62-66^@

34-79#^@

49- 63^#@

33-54^#@

29-75^!&@

17-28^#@

11-19#^ (lengte <2,5SD)
37@ (lengte <2SD)
8-23$^#@

20-36*$@

3-11^@

63-67&@

0^@

Kenmerken Percentage waarbij 
het kenmerk bij 
genetisch bewezen 
CSS aanwezig is

Percentage waarbij 
het kenmerk bij CSS 
met ARID1B mutatie 
aanwezig is

Tabel 2 - Dysmorfieën bij CSS en ARID1B

OFC: occipitale frontale hoofdomtrek

Lange wimpers
Dikke wenkbrauwen
Dik lippenrood onderlip
Dikke neusvleugels
Onderontwikkelde nagels
Grote mond
Gemalformeerde oren
Korte 5e vinger
Spaarzaam hoofdhaar
Microcefalie

Grof gelaat
Lage haargrens
Brede neuspunt

# 9       ^ 27       $ 2, 18, 27      @ 4

83#

82#

82#

77#

76#

74#

64#

63#

58#

9# (OFC <2.5SD)

-
-
-

76-85^@

91-92^@

79-81^@ 
67-72^@

69-74^@

76-81^@

42-58^@

50-73^@

60-63^@

13$

3@ (OFC <2SD)
90-95^@

76-77^@

62-75^@

Kenmerken Percentage waarbij 
het kenmerk bij 
genetisch bewezen 
CSS aanwezig is

Percentage waarbij 
het kenmerk bij CSS 
met ARID1B mutatie 
aanwezig is

Tabel 3 - Voorgestelde Health watch 

X= standaard, tenzij redenen om af te wijken P = Gerichte aandacht geïndiceerd 

Psychiatrie/ gedrag
Groei en ontwikkeling
Voeding

Neurologie
Cardiologie
Nefrologie
Immunologie
Visus

Gehoor
Paramedici (logopedie, 
fysiotherapie en 
ergotherapie ) 

Follow up gedrag, op indicatie ook diagnostiek ADD,ADHD of autisme.22

Kinderarts/AVG.4

Eerste twee jaar follow up gewicht door diëtist9, bij voedingsproblemen 
verwijzing MDL.4

Controle neuroloog bij verdenking epilepsie en EEG op indicatie.4

Consult cardioloog, echo hart.4, 22

Echo nieren bij diagnose4, laagdrempelig urineonderzoek. 
Overweeg immunologische screening bij frequente infecties.22

Oogheelkundige beoordeling bij diagnose9, 12, verdere controle jaarlijks door 
oogarts (met minimaal visusbepaling en fundoscopie).22 

Gehoorscreening bij diagnose en verdere controle volgens NVAVG-richtlijn.8, 22

Begeleiding voor optimale ontwikkeling met gerichte aandacht voor scoliose 
en spinale afwijkingen.22

P
X
X

X
X
X
P
X

X
P

P
X
X

P
P
P
P
Jaarlijks

X
P

P
X
P

P
P
P
P
Jaarlijks

X
P

P
P
P

P
P
P
P
Jaarlijks

X
P

Kenmerken Bij diagnose 0-2 jaar 2-18 jaar 18+ Opmerkingen
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men bij CSS zijn belangrijk om vaak voorkomende problemen 
tijdig op te sporen en te behandelen. Geadviseerd wordt om 
te overleggen met de klinisch geneticus wanneer de diagnose 
gesteld is.4 In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de in 
de literatuur geadviseerde screening bij CSS. Het is te adviseren 
dat jaarlijkse evaluatie door een arts gedaan wordt om de 
complexe zorg te coördineren.22 

Conclusie
Het Coffin-Siris syndroom is een genetische aandoening die 
gepaard gaat met diverse lichamelijke en ontwikkelings- 
problemen. Het spectrum van genetische afwijkingen en 
bijkomende problematiek is divers en veel is hierover nog 

niet bekend. Er zijn wel aanwijzingen dat bepaalde problema-
tiek vaker voorkomt. Het is zinvol om cliënten met CSS te 
vervolgen met behulp van screening of health watch. Dit kan 
gedaan worden door Kinderarts, Huisarts en/of Arts 
Verstandelijk Gehandicapten. Daarnaast kan verwezen worden 
naar het LUMC-Center of expertise Coffin-Siris syndrome. 
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In de zorg voor mensen met een licht verstandelijke  
beperking en psychiatrische en forensische problematiek 
zijn maatschappelijke en juridische dillema’s aan de orde 
van de dag. Een dilemma rondom ontslag wordt  
geïllustreerd aan de hand van een complexe casus.  
Hoe zit dit nu onder de huidige Wet bijzondere  
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)1  
en de toekomstige Wet zorg en dwang (WZD)2? 

Casus
Een 20 jarige man met een licht verstandelijke beperking, 
autisme en ernstige gedragsstoornissen wordt opgenomen 
in een SGLVG (sterk gedragsgestoord licht verstandelijk 
gehandicapt) behandelkliniek. Hij wordt opgenomen in het 
FPA (forensisch psychiatrische afdeling) met beveiligings-
niveau 2, vanwege een uitgebreide voorgeschiedenis van 
aangiftes van agressie en schennispleging. Dit heeft geleid 
tot een voorwaardelijke veroordeling, die hij gedeeltelijk 
heeft moeten uitzitten in jeugddetentie, na een agressie 
incident in een eerder FPA. Na detentie is hij geplaatst in 
diverse VG en SGLVG (crisis-)afdelingen, waar opnames 
steeds misliepen vanwege agressie. Bij binnenkomst heeft 
hij een voortgezette rechterlijke machtiging.  
 
Deze verloopt twee maanden na opname. In deze twee 
maanden begint hij te wennen aan de afdeling en voegt 
zich langzaam maar zeker naar het behandelklimaat. Er 
wordt gestart met verschillende therapieën. Behoudens 
twee fysieke agressie incidenten, waarbij middelen of 
maatregelen moeten worden ingezet verlopen de eerste 
twee maanden betrekkelijk rustig. Er wordt een machtiging 
voortgezet verblijf aangevraagd, aangezien de behandela-
ren en geneesheer directeur oordelen dat voortzetting van 
de behandeling noodzakelijk is om gevaar voor zichzelf en 
voor anderen te voorkomen. De rechter oordeelt ter zitting 

echter dat er weldegelijk zorgen zijn over het gedrag dat 
betrokkene zowel in de thuissituatie als in de opnamekliniek 
vertoont, maar dat deze zorgen onvoldoende zijn om een 
gedwongen opname te verantwoorden. Daarnaast is de 
rechtbank niet overtuigd dat het gevaar voortkomt uit de 
stoornis. Daarmee wordt het verzoek tot een machtiging 
voortgezet verblijf afgewezen.

Situatie onder de BOPZ
Artikel 48 lid 1 sub b stelt dat wanneer voor het einde 
van de termijn van de lopende rechterlijke machtiging een 
verzoek is gedaan tot het verlenen van een aansluitende 
rechterlijke machtiging, de geneesheer-directeur ontslag 
verleent zodra op het verzoek is beschikt en het verzoek 
niet strekt tot voortgezet verblijf. Dat wil dus zeggen dat 
er op het moment van afwijzen van het verzoek tot voort-
gezet verblijf de huidige RM direct niet meer geldig is en er 
ontslag verleend moet worden, tenzij voortzetting van het 
verblijf op vrijwillige basis gewenst is en betrokkene blijk 
geeft van de benodigde bereidheid daartoe.1

Dit stelt ons direct voor een moreel dilemma. Cliënt geeft in 
eerste instantie aan dat hij wil vertrekken. Hij is in de veron-
derstelling dat hij wel terecht zal kunnen in zijn thuissituatie 
(plaats van index-delicten). Hij heeft een zeer beperkt pro-
bleeminzicht en beperkte copingsvaardigheden. Daarnaast 
roept zijn ontslag veel maatschappelijke verontwaardiging 
op. Curator, gemeente, politie uit de regio van herkomst 
en zorgkantoor zijn van mening dat cliënt niet zomaar op 
straat gezet kan worden. Op z’n minst moeten er voor-
zorgsmaatregelen worden getroffen (alarmsysteem in de 
thuissituatie, afspraken met politie, gebiedsverbod). Uitein-
delijk wordt in overleg met patiënt en curator besloten dat 
hij nog enkele dagen vrijwillig verblijft in de kliniek, totdat 
een aantal ondersteunende randvoorwaarden gerealiseerd 
zijn en hij met ontslag kan gaan.

De cliënt blijft gelijk, de wet verandert
Van BOPZ naar WZD

1 Trajectum, Zwolle
2  Amsterdam UMC, Locatie VUmc, Amsterdam

C.F. de Winter 1 B.M.J. Frederiks, 2
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Samenvatting 
Deze casusbespreking gaat over een man met een ernstige 
verstandelijke beperking, motorische beperking en 
dysfagie. Patiënt is overleden aan een geleibol in de keel 
die een volledige luchtwegobstructie veroorzaakte. De 

geleibol is ontstaan door een interactie tussen macrogol 
en elektrolyten en verdikkingsmiddel. Naar aanleiding  
van deze casus zijn de adviezen vanuit het slikteam aange-
scherpt ten aanzien van hoeveelheid verdikkingsmiddel en 

Verstikking door geleibol van 
macrogol en elektrolyten en 
verdikkingsmiddel

Situatie onder de WZD 
Hoe gaat dit straks onder de WZD? Onvrijwillige opname 
en verblijf is ook dan alleen mogelijk met een rechterlijke 
machtiging (artikel 24). Deze wordt schriftelijk verzocht bij 
het CIZ (artikel 25), waarna het CIZ een verzoek indient 
bij de rechtbank (artikel 26). De echtgenoot of partner, 
vertegenwoordiger, meerderjarige bloedverwant, zorgaan-
bieder of WZD-arts/functionaris3 kunnen het CIZ verzoeken 
om een rechterlijke machtiging in te dienen. In de WZD 
is echter de zorgaanbieder degene die beslist over verlof 
(artikel 47) en ontslag (artikel 48). Zo mogelijk en nodig 
kan de zorgaanbieder overleg plegen met de arts of met 
die personen die volgens artikel 25 lid 1 kunnen verzoeken 
tot een machtiging (artikel 48). In het geval dat een cliënt 
al een rechterlijke machtiging heeft en er wordt afwijzend 
beslist op een verzoek op een aansluitende machtiging dan 
is de WZD heel duidelijk. Opnieuw zegt artikel 48 lid 1 sub 
b dat in dit geval de zorgaanbieder ontslag verleent.2

Conclusie
Bij de overgang van de wet BOPZ naar de WZD zullen veel 
verhoudingen en regelgevingen veranderen. Een van die 
verhoudingen is die van de zorgaanbieder ten opzichte 
van de WZD-arts/functionaris. Het is de vraag hoe zij zich 
gaan verhouden tot elkaar, zowel in de taakverdeling, cliënt 
gebonden en niet cliëntgebonden, als ook in bestuurlijk 

hiërarchisch opzicht. Wat niet gaat veranderen is de 
wetgeving m.b.t. het ontslag wanneer er afwijzend wordt 
beslist op een verzoek tot voortzetting van een rechterlijke 
machtiging. Al wordt het ontslag nu nog verleend door de 
geneesheer-directeur en met invoering van de WZD door 
de zorgaanbieder. Wat ook niet zal veranderen is de aard 
en complexiteit van de problematiek van onze cliënten, 
de zorg die wij aan hen verlenen en de maatschappelijke 
dilemma’s die dat met zich mee kan brengen. Goede 
samenwerking met cliënt, vertegenwoordiger, zorg- en 
maatschappelijke partners is dan aangewezen om de zorg 
op een zo goed mogelijke manier vorm te geven. In het 
veld van veranderende regelgeving is de cliënt de continue 
factor, al zorgt deze altijd voor verrassingen.

Referenties
1.  Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Wet van 29 

oktober 1992, tot vervanging van de Wet van 27 april 1884, Stb. 96, tot 
regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen

2. Wet zorg en dwang. Wet van 23 januari 2018.
3.  Aanpassingswet van de Wet zorg en dwang. Dit wetsvoorstel bevat 

wijzigingen van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en ver-
standelijk gehandicapte cliënten (Wzd) en de Wet op de beroepen in 
de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de 
Wzd-functionaris. Voorgesteld wordt om de functie van Wzd-arts niet 
uitsluitend door artsen te laten vervullen, maar om aan zorgaanbieders 
de keuze te laten deze functie te beleggen bij een gezondheidszorgpsy-
choloog of een orthopedagoog-generalist. Ten tijde van schrijven van dit 
artikel is er voor de aanpassingswet gestemd in de tweede kamer, maar 
komt dit nog ter stemming in de eerste kamer. 
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verdikkingstijd. Verdikkingsmiddelen zijn vrij verkrijgbaar en 
staan niet op de medicatielijst. Artsen dienen actief naar ge-
bruik te vragen en alert te zijn op bovenstaande interactie.

Inleiding
Dysfagie komt veel voor bij onze cliënten. Niet altijd zijn  
ze in beeld van een logopediste of slikteam. Verdikkings-
middelen zijn vrij verkrijgbaar en kunnen zonder recept 
besteld worden. Interacties tussen verdikkingsmiddelen 
en medicatie zijn vaak onbekend en worden niet herkend 
omdat verdikkingsmiddelen niet op de medicatielijst staan. 
Onderstaande casus beschrijft hoe een interactie van 
een verdikkingsmiddel met macrogol en elektrolyten kan 
leiden tot overlijden.

Casus
Patiënt is een 72-jarige man met een zeer ernstige ver-
standelijke beperking. Ondanks genetisch onderzoek in 
het verleden is de oorzaak onbekend. Hij heeft een ernstig 
gestoorde prikkelverwerking door ondergevoeligheid  
vanuit het vestibulaire, proprioceptieve en tactiele systeem. 
Hierdoor reageert hij traag op aangeboden prikkels, zoals 
het verwerken van een stukje voedsel in de mond. 
Patiënt heeft epilepsie, maar is al jaren aanvalsvrij. Vanwege 
de epilepsie, maar ook als stemmingsstabilisator krijgt hij 
carbamazepine en natriumvalproaat. Sinds een aantal jaar 
laat patiënt achteruitgang zien van zijn vaardigheden in de 
ADL. Hij heeft toenemende behoefte aan ondersteuning 
van begeleiders. Vanwege een forse coxartrose beiderzijds 
heeft patiënt een heupprothese gekregen. Ondanks de 
heupprothese blijft hij moeite houden met lopen vanwege 
pijn en angst voor lopen en staan. Door moeizame transfers 
die hem bovendien angst opleveren is besloten patiënt niet 
meer te laten lopen, hierdoor is hij nu rolstoel gebonden.

Patiënt is edentaat maar heeft geen gebitsprothese,  
waardoor het eten fijn gemalen wordt. Twee jaar geleden 
was hij opgenomen vanwege een aspiratiepneumonie, 
waarna het slikteam betrokken raakte. Er lijkt sprake te 
zijn van stil verslikken. Hij hoest niet, maar ‘kijkt moeilijk 
tijdens het eten’ en loopt rood aan. Het drinken wordt 
verdikt met het verdikkingsmiddel Nutilis Clear®. Door 
zijn trage prikkelverwerking vormt hij een residu in zijn 
keel waarin hij zich lijkt te verslikken. Het slikteam gaf het 
advies na het eten en drinken driemaal een lege lepel aan 
te bieden om de keel goed leeg te slikken. Hoewel hij dit 
goed accepteert heeft hij nog tweemaal een aspiratie-
pneumonie doorgemaakt.

Vanwege onder andere toenemende immobiliteit heeft 
patiënt obstipatie, waarvoor hij drie zakjes macrogol en 
elektrolyten krijgt. 

Op de bewuste dag krijgt patiënt zoals elke ochtend 
met Nutilis Clear® verdikte macrogol en elektrolyten. 
Volgens de adviezen van het slikteam wordt deze met een 
lepel gegeven. Hij krijgt tegelijk zijn overige medicatie. 
Begeleidster is hier tien minuten mee bezig als zijn lippen 
blauw beginnen te verkleuren. Adequate eerste hulp kon 
niet voorkomen dat patiënt buiten bewustzijn raakt en 
overlijdt. Bij de schouw werd diep in de keel een geleibol 
macrogol en elektrolyten en verdikkingsmiddel aangetroffen 
wat heeft geleid tot een volledige luchtwegobstructie met 
overlijden tot gevolg.

Beschouwing
Dysfagie 
Dysfagie is een verzamelnaam voor slikklachten of slik-
problemen. Slikproblemen kunnen het gevolg zijn van 
anatomische afwijkingen of problemen in de aansturing 
van het slikproces. Bij mensen met een verstandelijke 
beperking zijn er vaak problemen in meerdere fasen van 
het slikproces.1,2

Bij het normale slikproces gaat tijdens het slikken het 
voedsel via de mond (orale fase) langs de farynx  
(faryngeale fase). De bovenste slokdarmsfincter opent 
zich voor passage via de oesofagus. Het voedsel beweegt 
via peristaltische bewegingen verder naar beneden 
(oesofageale fase). Vervolgens passeert het de onderste 
slokdarmsfincter en komt in de maag terecht.1,3

In Nederland heeft naar schatting 6% van de totale bevol-
king dysfagie. Bij ouderen ligt dit percentage rond  
de 23%. Het stijgt zelfs tot meer dan 50% bij ernstige  
aandoeningen zoals keelkanker of cerebrovasculair  
accident (CVA).2

De prevalentie van dysfagie bij mensen met een verstan-
delijk beperking is in de literatuur wisselend. De cijfers zijn 
lastig met elkaar te vergelijken door gebruik van verschil-
lende definities van dysfagie en het niet herkennen van 
slikklachten. De prevalentie bij volwassenen met een ver-
standelijke beperking wordt vanuit de literatuur geschat 
op 8,1-14.4%.5,6 In Nederland werd bij mensen met een 
verstandelijke beperking van 50 jaar en ouder zelfs een 
prevalentie gevonden van 52,1%.7

Dysfagie kan het gevolg zijn van vele aandoeningen, zoals 
hieronder vermeld.4 
•  Neuromusculaire aandoeningen. Bijvoorbeeld amyo-

trofische laterale sclerose (ALS), Duchenne en Becker 
spierdystrofie, myotone dystrofie;

•  Centraal neurologische aandoeningen. Bijvoorbeeld tar-
dieve dyskinesie, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), 
CVA, alle vormen van dementie en Parkinson/Parkinso-
nisme;
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• Hoofd-hals oncologische aandoeningen;
•  Overige aandoeningen. Bijvoorbeeld verstandelijke 

beperking, kwetsbare ouderdom, metabole aandoenin-
gen, congenitale en syndromale aandoeningen. 

Dysfagie is geassocieerd met de ernst van de verstande-
lijke beperking. De prevalentie is hoger bij mensen met 
een ernstigere verstandelijke beperking. Ook is cerebrale 
parese (CP) door spasticiteit en motorische beperkingen 
geassocieerd met hogere prevalenties.5,8

Symptomen van dysfagie zijn onder andere: verslikken, 
onvoldoende of niet kauwen, achterblijven van voedsel 
in de mond, voedsel/speeksel loopt uit de mond, prop-
pen, kokhalzen, hoesten tijdens of na eten/drinken en 
hoorbare/borrelende ademhaling na/tijdens eten/drinken. 
Alarmsymptomen waarbij ook aan dysfagie gedacht moet 
worden is ongewenst gewichtsverlies of recidiverende 
(aspiratie)pneumonie. Bij mensen met een verstande-
lijke beperking zijn bovenstaande symptomen niet altijd 
(duidelijk) aanwezig en kan er sprake zijn van ‘stille’ 
verslikkingen.1,9 Dysfagie kan leiden tot comorbiditeit als 
ondervoeding, ondergewicht, dehydratie, verminderde 
kwaliteit van leven en zelfs overlijden.1,10

Bij dysfagie zal de consistentie van voeding en drinken 
aangepast moeten worden. Een landelijke consensus 
over de beschrijving hiervan ontbreekt. Daarom worden 
vaak voorbeelden gebruikt als siroop/karnemelk-, vla- of 
puddingdikte. Om voeding in te dikken worden amylase 
resistente verdikkingsmiddelen gebruikt. Een nadeel 
van indikken is beïnvloeding van smaak en uiterlijk van 
voeding.11

Verstikken
Verstikking is een volledige luchtwegobstructie die onbe-
handeld kan leiden tot bewusteloosheid en uiteindelijk 
tot overlijden.13 Verstikking komt vaker voor bij mensen 
met een verstandelijke beperking en dysfagie. Robertson 
vond in haar review een incidentie van ernstige (bijna) 
verslikincidenten bij kinderen en volwassenen met een 
verstandelijke beperking van 70,7-80%.1 In de studie van 
Chadwick onder volwassenen met dysfagie en verstande-
lijke beperking bleek 89,9% na aanvullend onderzoek een 
verhoogd risico op verstikken te hebben.12

Drie risicofactoren zijn geassocieerd met een verhoogde 
kans op verstikking. Namelijk mensen die proppen of te 
snel eten en voedsel dat te snel in de farynx terecht komt 
(prematuur verlies). Dit laatste komt bijvoorbeeld door 
fysiologische problemen als verminderde sensatie in de 
mond of slechte controle van de tong.14 Andere risicofac-
toren zijn syndroom van Down, gebruik van benzodiaze-
pines, hulp nodig bij drinken en niet kunnen lezen. Deze 
laatsten zijn ook geassocieerd met een ernstigere mate 
van verstandelijke beperking.1,14

Macrogol met en zonder elektrolyten
Macrogol is een volume vergrotend en osmotisch werkend 
laxans. Macrogol is een mengsel van polycondensatie-
producten van ethyleenoxide en water. Door de binding 
van dit mengsel aan water wordt de feces zachter en 
neemt het volume toe, waardoor de defecatie makkelijker 
gaat. Darmbacteriën breken de macrogol niet af. Door 
toevoeging van elektrolyten vindt er tijdens passage door 
het maag-darmkanaal amper uitwisseling van elektrolyten 
plaats, waardoor er nauwelijks verstoring plaatsvindt van 
de water- en elektrolytenbalans. Hierdoor kan het ook 
bij mensen met nierfunctiestoornis, levercirrose of matig 
hartfalen gebruikt worden.15,16

Macrogol zonder elektrolyten is even werkzaam als  
macrogol met elektrolyten.17,18 Volgens het farmacothe-
rapeutisch kompas (FTK) is macrogol geïndiceerd voor 
obstipatie en is macrogol met elektrolyten ook geïndiceerd 
voor colonlavage en behandeling van fecale impactie. Er is 
sprake van obstipatie bij volwassenen bij tenminste twee 
van de hiernavolgende symptomen: defecatiefrequentie 
van twee keer per week of minder, hard persen tijdens 
defecatie, harde en/of keutelige defecatie, gevoel van 
incomplete defecatie, gevoel van anorectale obstructie 
of blokkade of noodzaak van digitale handelingen om 
ontlasting te verwijderen.17 Bij fecale impactie is de feces 
in het colon (meestal rectosigmoïd) zodanig ingedikt dat 
spontane defecatie niet meer mogelijk is.19

De bijwerkingen van beiden zijn vergelijkbaar.15,16,18 

Ondanks de isotone samenstelling van macrogol met 
elektrolyten ontstaat soms (0,1-1%) een verstoring van de 
elektrolytenbalans, met name hyper- en hypokaliëmie.16 

Zowel macrogol met als zonder elektrolyten zorgt voor 
een versnelde gastro-intestinale passagetijd waardoor 
de absorptie van andere middelen tijdelijk kan afnemen. 
Vooral geneesmiddelen met een nauwe therapeutische 
breedte of korte halfwaardetijd, zoals digoxine, anti-
epileptica en immunosuppressiva. De klinische relevantie 
is niet bekend20, maar het FTK beveelt wel aan om ten 
minste twee uur tussen de inname van macrogol met 
elektrolyten en andere orale geneesmiddelen aan te 
houden.15,16

Verdikkingsmiddelen
Bij ’s Heeren Loo Apeldoorn adviseert het slikteam  
cliënten met dysfagie over de gewenste consistentie van 
vloeibare- en vaste voeding. Om voeding in te dikken  
worden de verdikkingsmiddelen Resource ThickenUp®  
en Nutilis Clear® gebruikt. 

Resource ThickenUp® en Nutilis Clear® zijn beiden verdik-
kingsmiddelen op basis van xanthaangom.21,22 Gommen 
zijn een natuurlijk polysacharide. Ze zijn oplosbaar in water 
waardoor het de viscositeit van een vloeistof verhoogd. 

A
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In levensmiddelen worden ze gebruikt als verdikker en 
stabilisator. Xanthaangom (E415) ontstaat door bacteriële 
fermentatie uit suiker en melasse (stroopachtig bijproduct 
van de productie van suiker uit suikerriet of suikerbieten).23

Gebruiksaanwijzing Resource ThickenUp® 
en Nutilis Clear®

Resource ThickenUp® is geschikt om warme en koude 
dranken en gerechten te verdikken. Aan de gewenste 
hoeveelheid poeder wordt al roerende de vloeistof of 
drank toegevoegd. Ondanks dat het niet nadikt wordt 
geadviseerd de vloeistof even te laten staan alvorens het 
te drinken.21

Nutilis Clear® is geïndiceerd voor medisch gebruik bij 
dysfagie. Het is geschikt voor heldere dranken en vloei-
stoffen. Volgens de gebruiksaanwijzing wordt de drank 
onder voortdurend roeren toegevoegd aan de gewenste 
hoeveelheid poeder tot de poeder volledig is opgelost. 
De drank verdikt snel. Over eventuele wachttijden na het 
bereiden wordt niets vermeld.22

Interactie tussen Nutilis Clear® en Macrogol  
en elektrolyten®

Het FTK geeft geen interactie aan tussen verdikkingsmid-
del en laxantia zoals Macrogol en elektrolyten® en Nutilis 
Clear®.15,16 Vanwege bovengenoemde casus heeft onze 
apotheker navraag gedaan bij Nutricia. Het volgende is 
bij Nutricia bekend: “… blijkt dat er situaties bekend zijn 
waarbij hoge concentraties elektrolyten uit medicatie een 
negatief effect hebben op de verdikkende werking van 
Nutilis Clear®. Dit is bijvoorbeeld het geval bij laxeermid-
delen met macrogol. Bij dit soort producten is er weinig 
ruimte in de vloeistof voor Nutilis Clear® om zich te 
kunnen binden. Laxeermiddelen met macrogol opgelost 
in water kunnen verdikt worden met Nutilis Clear®. Maar 
het verdikken duurt wel langer (ongeveer 5 minuten 
langer dan normaal) en afhankelijk van de overige stoffen 
in het laxeermiddel kan er meer Nutilis Clear® nodig zijn 
(ongeveer 1,5x meer).” Aangezien de basis van Resource 
ThickenUp® ook xanthaangom is, is deze interactie daarbij 
ook waarschijnlijk. 

Bespreking
Dysfagie komt vaak voor bij mensen met een verstande-
lijke beperking, met name bij een ernstigere mate van 
verstandelijke beperking of motorische beperkingen. 
Meerdere symptomen kunnen wijzen op dysfagie zoals 
hoesten, blauw aanlopen en achterblijven van voedsel in 
de mond, maar regelmatig zal ook sprake zijn van ‘stil’ 
verslikken. Dysfagie kan leiden tot comorbiditeit als recidi-
verende aspiratiepneumonieën, verminderde kwaliteit van 
leven en zelfs overlijden. Behandeling kan bestaan uit het 
aanpassen van consistentie van voeding en indikken van 
vloeistof met verdikkingsmiddelen. Macrogol en elektroly-

ten® blijkt een interactie te hebben met verdikkingsmidde-
len, waardoor het verdikken langer duurt maar ook meer 
verdikkingsmiddel nodig kan zijn. 

In bovenstaande casus bleek dat patiënt een geleibol in 
de keel had. Er werd onvoldoende tijd genomen om het 
verdikkingsmiddel met Macrogol en elektrolyten® te laten 
indikken. Naar aanleiding van deze casus zijn door het 
slikteam van ’s Heeren Loo Apeldoorn en de apotheker 
nieuwe adviezen opgesteld. Bij indikken van macrogol met 
en zonder elektrolyten (of psyllium) moet de drank tien 
minuten rusten om in te kunnen dikken en de hoeveelheid 
verdikkingsmiddel wordt bepaald door het slikteam. 

Conclusie
Patiënt uit bovenstaande casus was bekend met een  
ernstige verstandelijke beperking, motorische beperking 
en dysfagie. Vanwege verhoogde kans op verslikincidenten 
werd onder andere zijn drinken ingedikt met verdikkings-
middel. Hij gebruikte ook macrogol en elektrolyten.  
Door een interactie tussen deze middelen ontstond een 
geleibol in zijn keel die uiteindelijk tot een volledige  
luchtwegobstructie en overlijden heeft geleid. Naar  
aanleiding van deze casus zijn de adviezen vanuit het 
slikteam aangescherpt. Zij bepalen de benodigde  
hoeveelheid verdikkingsmiddel en er dient tien minuten 
gewacht te worden om macrogol (met en zonder  
elektrolyten) te laten indikken.

Aanbeveling
Verdikkingsmiddelen zijn vrij verkrijgbaar en staan dus  
niet op de medicatielijst. Artsen moeten daarom actief 
naar gebruik vragen. Bij gelijktijdig gebruik van macrogol 
met of zonder elektrolyten (of psyllium) en verdikkings-
middelen dient op de indiktijd en hoeveelheid indikmiddel 
te worden gewezen. Verwijs patiënt eventueel voor advies 
naar het slikteam. 
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baar via https://nl.wikipedia.org/wiki/Xanthaangom. Geraadpleegd op 
15-04-2019 
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Oproep
Redactieleden 
gezocht
De redactie van het TAVG is op zoek naar enthousiaste  
nieuwe leden. 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!

Wil je gastredactielid zijn voor één nummer? 
Ook dan ben je van harte welkom. 
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Het concept lichamelijke fitheid en het belang voor 
gezondheid
Lichamelijke fitheid is het vermogen om dagelijkse  
activiteiten krachtig en alert uit te kunnen voeren, zonder 
onnodige vermoeidheid, en met voldoende energie om te 
kunnen genieten van vrije tijd activiteiten en te reageren 
op onvoorziene omstandigheden2. Fitheid bestaat uit een 
set van eigenschappen die mensen bezitten of behalen,  
en deze eigenschappen worden ingedeeld in gezond-
heidsgerelateerde (lichaamssamenstelling, cardiovasculair 
uithoudingsvermogen, spierkracht, spierkrachtuithou-
dingsvermogen, flexibiliteit) en prestatiegerelateerde 
(coördinatie, balans wendbaarheid, reactietijd, vermogen, 
snelheid) eigenschappen. 

Een van de belangrijkste redenen om fitheid te meten is 
de sterke relatie met gezondheid en functioneren3. Een 
betere fitheid hangt samen met een beter cardiovasculair 
risicoprofiel en minder cardiovasculaire incidenten, minder 
ziektes, minder functionele beperkingen, en een lager 
overlijdensrisico2-3. Het meeste onderzoek is uitgevoerd bij 
de algemene bevolking, maar er wordt ook steeds meer 
bekend over de relatie tussen fitheid en gezondheid bij 
mensen met een verstandelijke beperking (VB). Bij  
volwassen met een VB zorgt een betere fitheid voor een 
lager risico op achteruitgang in het dagelijks functioneren 
en de mobiliteit, en een lager overlijdensrisico4-6. Om deze 
reden krijgt fitheid een steeds belangrijkere plek in de zorg 

Dit artikel is gebaseerd op het Engelstalige artikel “Adding meaning to physical fitness test results in individuals with intellectual 
disabilities”, gepubliceerd in Disability and Rehabilitation, 2019; Feb(2): 1-81. Er is geen sprake van belangenverstrengeling.

voor mensen met een VB. Uit onderzoek blijkt daarnaast 
ook dat mensen met een VB ongezonder oud worden en 
vroeger gezondheidsproblemen hebben dan de algemene 
bevolking7-9. Het is daarom van groot belang om fitheid te 
evalueren in relatie tot toekomstige gezondheidsproblemen, 
en om de leeftijdsgerelateerde afname in fitheid te begrijpen. 
Preventie van de mogelijke negatieve gevolgen van een 
afname in fitheid is belangrijk voor zowel de kwaliteit van 
leven als voor het beperken van de zorgkosten voor deze 
ouder wordende groep.

Het meten van lichamelijke fitheid bij mensen met 
een verstandelijke beperking
Ook al is het belang van fitheid als concept duidelijk, 
het meten van fitheid bij mensen met een VB in de 
dagelijkse praktijk komt met specifieke uitdagingen. De 
moeilijkheidsgraad van testinstructies of de uitvoering 
van een test is niet altijd afgestemd op de lichamelijke of 
cognitieve mogelijkheden van de persoon met een VB. 
Daarnaast is de motivatie om maximaal te presteren en 
het kunnen vasthouden van de aandacht gedurende de 
gehele test niet vanzelfsprekend. Dit heeft er toe geleid 
dat er een grote verscheidenheid aan aanpassingen aan 
bestaande fitheidstesten is gedaan en dat er nieuwe  
testen zijn ontwikkeld om deze meer geschikt te maken 
voor mensen met een VB. Echter van veel testen weten 
we niet of de psychometrische eigenschappen (uitvoer-
baarheid, betrouwbaarheid, validiteit, interpretatiemo-

Beter meten is meer weten: 
de VB-fitscan om de fitheid van 
mensen met een verstandelijke 
beperking te meten 
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gelijkheden) voldoende zijn om deze testen verantwoord 
te kunnen gebruiken. Met deze grote hoeveelheid aan 
beschikbare fitheidstesten, en de beperkte kennis over 
psychometrische eigenschappen, is het moeilijk voor pro-
fessionals om een geschikte test te kiezen voor gebruik in 
de dagelijkse praktijk. Het risico dat er ongeschikte testen 
gebruikt worden, die leiden tot niet-valide testresultaten, 
hoge uitval, en resultaten die niet van betekenis zijn voor 
de deelnemer en de professional, is groot. Daarnaast zorgt 
het gebruik van veel verschillende testen ervoor dat test-
resultaten lastig te vergelijken zijn, en bemoeilijkt het de 
mogelijkheid tot het ontwikkelen van doelgroep specifieke 
referentiewaarden. 

Om deze reden stellen we in dit artikel een selectie van 
fitheidstesten voor waarvan is aangetoond dat de  
psychometrische eigenschappen goed zijn bij gebruik bij 
mensen met een VB. We richten ons op testen voor  
volwassenen en ouderen met een lichte tot matige VB,  
en enige mobiliteit (niet volledig rolstoelafhankelijk). 

Eigenschappen van een goede test
Om in aanmerking te komen voor de selectie moesten de 
psychometrische eigenschappen van een test voldoende 
onderzocht zijn, en voldoende tot uitstekend bevonden. 
Onder deze psychometrische eigenschappen verstaan we:
1.  Uitvoerbaarheid: Het vermogen om de test uit te 

voeren volgens de testinstructies, met begrip van het 
doel van de test10. 

2.  Betrouwbaarheid: De mate van overeenstemming in 
testresultaten tussen verschillende testafnames11.

3.  Validiteit: De mate waarin een test meet wat hij 
beoogd te meten12.

4.  Interpretatie van de resultaten: De beschikbaarheid 
van referentiewaarden om de testresultaten mee te 
interpreteren13.

De VB-fitscan: de selectie van testen
In de selectie van fitheidstesten richten we ons op de 
componenten van fitheid die belangrijk zijn voor het 
dagelijks functioneren van mensen met een VB: lichaams-
samenstelling, coördinatie, reactietijd, balans, spierkracht, 
spierkrachtuithoudingsvermogen, flexibiliteit en cardio-
respiratoire fitheid. Voor de selectie van testen is een 
uitgebreid systematisch literatuuronderzoek naar geschikte 
fitheidstesten gedaan14, gevolgd door focusgroepen met 
fysiotherapeuten en beweegexperts met veel ervaring met 
mensen met een VB. Hieruit is een selectie van fitheidstes-
ten naar voren gekomen die vervolgens op psychometri-
sche eigenschappen zijn onderzocht in de ‘Gezond Ouder 
met een verstandelijke beperking’ (GOUD) studie15-17. 
De testen die voldoende tot uitstekende psychometrische 
eigenschappen bleken te hebben kwamen vervolgens in 
onze selectie van fitheidstesten, genoemd de ‘VB-fitscan’. 

De VB-fitscan heeft als doel de fitheid van volwassenen 
met een lichte tot matige VB (en enige mobiliteit) snel in 
kaart te brengen op een betrouwbare, valide en beteke-
nisvolle manier. De geselecteerde testen worden hieronder 
kort beschreven. Voor een uitgebreide beschrijving van 
de testen en het testprotocol verwijzen we naar het bij-
behorende Engelstalige artikel1 en de handleiding van de 
VB-fitscan (op te vragen bij Alyt Oppewal).

Lichaamssamenstelling: body mass index en  
middelomtrek
Voor lichaamssamenstelling wordt de body mass index 
(BMI) en de middelomtrek gemeten2. Voor BMI wordt de 
lengte en het gewicht gemeten. Deze testen zijn valide 
en betrouwbaar bevonden in de algemene bevolking18-19, 
en ook uitvoerbaar en betrouwbaar bij volwassenen en 
ouderen met een VB15, 20.

Spierkrachtuithoudingsvermogen: 30s chair stand  
en 5 times chair stand test
Spierkrachtuithoudingsvermogen wordt gemeten met de  
30s chair stand en de 5 times chair stand test21-22. Bij de 30s 
chair stand test moet de deelnemer zo vaak mogelijk gaan 
staan en weer gaan zitten in 30 seconden. Bij de 5 times 
chair stand test moet de deelnemer zo snel mogelijk 5 keer 
gaan staan en weer gaan zitten. Beide testen zijn betrouw-
baar en valide bevonden in de algemene bevolking21-24. De 
30s chair stand test is ook uitvoerbaar, betrouwbaar en valide 
bevonden bij ouderen met een VB4-516-17. De 5 times chair 
stand is minder onderzocht bij mensen met een VB, maar 
is toch toegevoegd aan de VB-fitscan om de interpretatie 
mogelijkheden te verbeteren, aangezien deze versie van 
de chair stand test gebruikt wordt in het Heatlhy Athletes 
programma van de Special Olympics en veel gebruikt wordt 
in de algemene oudere bevolking. 

Spierkracht: knijpkracht
De knijpkracht wordt gemeten als maat voor de spier-
kracht. De knijpkracht wordt gemeten met een hand-
dynamometer, waarbij de deelnemer met maximale kracht 
in de handdynamometer moet knijpen, drie keer voor 
elke hand25. Het meten van knijpkracht is betrouwbaar 
en valide bevonden in de algemene bevolking26-27, en ook 
uitvoerbaar, betrouwbaar en valide bij volwassenen en 
ouderen met een VB4, 6, 16-17.

Balans: statische en dynamische balans
De statische balans wordt gemeten met vier standen, 
waarbij de deelnemer moet proberen om elke stand 10  
seconden vast te houden: staan met de voeten tegen 
elkaar aan (side by side stand), staan met de voeten half 
naast/ half voor elkaar (semi-tandem stand), staan met 
één voet voor de ander (tandem stand), staan op één 
been (one leg stand)22, 28-31. Deze testen zijn betrouwbaar 
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en valide bevonden in de algemene bevolking22, 28-31. De 
standen zijn uitvoerbaar bevonden bij volwassenen en ou-
deren met een VB32, en betrouwbaar bij jongeren en jong  
volwassenen met een VB33.
  
De dynamische balans wordt gemeten met comfortabele 
wandelsnelheid. De deelnemer loopt een afstand van 
11m op zijn/haar comfortabele tempo, met de eerste 3m 
voor versnelling van stand naar lopen, 5m waarop de 
comfortabele wandelsnelheid wordt gemeten, en 3m om 
weer af te remmen tot stand34-35. Deze test is betrouwbaar 
en valide bevonden in de algemene bevolking34, 36-38, en 
uitvoerbaar, betrouwbaar, en valide bij volwassenen en 
ouderen met een VB4-6, 16-17.

Voor de testen uit de VB-fitscan zijn norm-referentie waar-
den (gebaseerd op groepsgemiddelden en de spreiding) 
uit de algemene bevolking en/of mensen met een VB be-
schikbaar. Deze zijn, samen met de volledige beschrijving 
en alle referenties van de afzonderlijke testonderdelen te 
vinden in de handleiding van de VB-fitscan (op te vragen 
bij Alyt Oppewal).

Aanbevelingen voor de praktijk
De VB-fitscan is uitvoerbaar, betrouwbaar en valide voor 
gebruik bij volwassenen en ouderen met een lichte tot 
matige VB en enige mobiliteit, en de test resultaten kun-
nen vergeleken worden met relevante populatiegegevens.

De VB-fitscan kan worden ingezet om 
1)  de fitheid te bepalen van een grote groep mensen met 

een range aan lichamelijke (enige mobiliteit vereist) en 
cognitieve mogelijkheden (goede uitvoerbaarheid voor 
mensen met een lichte en matige VB), 

2)  om interventies of dagelijkse begeleiding aan te passen 
op de resultaten om zo goed mogelijk lichamelijke 
activiteit en beweging te promoten, 

3)  om hoog-risicogroepen te definiëren binnen de popula-
tie van mensen met een VB, en 

4)  om grote datasets samen te stellen om meer kennis 
te vergaren over de fitheid van mensen met een VB, 
in vergelijking tot de algemene bevolking of andere 
populaties. Enige voorzichtigheid is wel gepast bij de 
inzet van deze testen voor individuele risicoprofielen of 
individuele evaluatie van behandelingen of trainingspro-
gramma’s omdat we op dit moment nog geen grens-
waarden hebben die een verhoogd risico definiëren, en 
nog onbekend is hoe goed de testen zijn in het meten 
van verandering over de tijd (responsiviteit). 

 
Meer informatie over algemene aanbevelingen voor het 
uitvoeren van fitheidstesten bij mensen met een VB zijn 
te vinden in het bijbehorende Engelstalige artikel1 en de 
handleiding van de VB-fitscan. 

Waar moet verder onderzoek zich op richten?
De VB-fitscan bevat nog geen fitheidstesten voor de 
fitheidscomponenten cardiorespiratoire fitheid, flexibiliteit, 
coördinatie en reactietijd, omdat hiervoor nog geen testen 
voldeden aan de opgestelde criteria voor psychometrische 
eigenschappen. Vervolgonderzoek moet zich richten op 
het vinden van geschikte testen voor deze componenten. 
Daarnaast is de VB-fitscan met name uitvoerbaar voor 
volwassenen en ouderen met een lichte en matige VB, 
en enige mobiliteit. Vervolgonderzoek is nodig om de 
VB-fitscan geschikt te maken voor andere subpopulaties, 
bijvoorbeeld mensen met een (zeer)ernstige (meervoudige) 
VB, en voor kinderen en adolescenten.

Van de testen in de VB-fitscan is meer onderzoek nodig 
naar de psychometrische eigenschappen die nog niet 
onderzocht zijn: de meetfout, construct en criterium 
validiteit, responsiviteit. Met name de responsiviteit van 
een test voor verandering is erg belangrijk om behande-
lingen en interventies te kunnen evalueren op individueel 
en groepsniveau. Daarnaast is het belangrijk dat we de 
interpretatiemogelijkheden blijven verbeteren, waarbij 
grenswaarden voor een verhoogd risico erg belangrijk 
zijn om de noodzaak in te schatten van interventies 
en beleidsveranderingen om fitheid te verbeteren. Om 
deze interpretatiemogelijkheden te verbeteren zijn grote 
datasets over de fitheid van mensen met een VB nodig. 
Dit vraagt om uniformiteit in de afname van fitheidstesten 
binnen onderzoek en in de dagelijkse praktijk. Deze 
datasets geven de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen 
in fitheid van mensen met een VB, specifieke subgroepen, 
en veranderingen over de tijd. Binnen Nederland zijn we 
daarom bezig met het een database om de data van de 
VB-fitscan in te verzamelen.

Concluderend
Op basis van beschikbare literatuur, de mening van 
experts, en direct onderzoek naar psychometrische 
eigenschappen in de doelgroep, stellen we een set van 
fitheidstesten met goede psychometrische eigenschappen 
voor om de fitheid te meten bij mensen met een VB, voor 
breed gebruik in zowel onderzoek als de dagelijkse prak-
tijk. Uniformiteit in het meten van fitheid zal resulteren 
in vergelijkbare resultaten, en mogelijkheden om meer 
inzicht te krijgen in de fitheid van mensen met een VB.
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Inleiding
Dysfagie (slikstoornis) komt veel voor bij mensen met (zeer) 
ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ((Z)
EVMB) met negatieve gevolgen voor de gezondheid, zoals 
uitdroging, ondervoeding, luchtweginfecties, pneumonie 
en verstikking2. Een pneumonie is de meest voorkomende 
doodsoorzaak bij mensen met (Z)EVMB. Het is belangrijk 
om dysfagie vroeg op te sporen zodat complicaties en 
vroegtijdig overlijden voorkomen kunnen worden 2,3,4.

De gerapporteerde prevalentie van dysfagie bij mensen 
met (Z)EVMB varieert van 15% tot 50%5,6. Dit kan echter 
een onderschatting zijn omdat er bij mensen met een 
verstandelijke beperking frequent sprake is van ‘stille aspi-
ratie’7. De onderschatting kan ook komen doordat dage-
lijkse begeleiders de signalen van dysfagie niet herkennen 

Dit artikel is een samenvatting van het artikel: The convergent validity of a Dutch Screening tool for Dysphagia (Signaleringslijst 
Verslikken) for people with severe or profound intellectual and multiple disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual 
Disabilities, 2019, 32, 994–1001.1

onder anderen omdat mensen met (Z)EVMB veelal op non 
verbale wijze communiceren7,8. 

In Nederland is de ‘Signaleringslijst Verslikken’ (SV) 
ontwikkeld als een hulpmiddel voor begeleiders om tijdig 
te signaleren of er mogelijk sprake is van verslikken bij 
mensen met een verstandelijke beperking van 50 jaar en 
ouder. Als er na invullen van de SV aanwijzingen zijn dat 
iemand slikproblemen heeft krijgt men het advies contact 
op te nemen met een arts of logopedist. De SV wordt ook 
gebruikt om het risico op verslikken te ontdekken bij  
mensen met (Z)EVMB. Echter, het idee bestaat in de 
praktijk dat bij deze doelgroep de screeningslijst mogelijk 
verslikken onder- of overschat. Er is tot nu toe geen 
onderzoek gedaan naar de validiteit van de SV bij deze 
specifieke doelgroep. 

De convergente validiteit 
van de ‘Signaleringslijst Verslikken’ 
bij mensen met (zeer) ernstige 
verstandelijke en meervoudige 
beperkingen
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Onderzoeksvraag
Wat is de convergente validiteit van de SV voor het  
detecteren van dysfagie bij mensen met ZEVMB van 50 
jaar en ouder?

Methode
Het betreft een cross-sectioneel onderzoek waarbij de 
scores op de SV zijn vergeleken met de scores van de DDS 
bij 41 mensen met (Z)EVMB van 50 jaar en ouder.
Het onderzoek is uitgevoerd bij een organisatie voor 
mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Op 
het moment van onderzoek werd zorg en ondersteuning 
geboden aan 186 mensen met (Z)EVMB, waarvan 58 
mensen 50 jaar en ouder waren. Wettelijke vertegen-
woordigers van 41 mensen hebben toestemming gegeven 
voor deelname aan het onderzoek. De deelnemers hadden 
een intelligentiequotiënt van minder dan 35 punten 
en waren slechtziend of blind (visus < 6/18; 0,3), allen 
maakten gebruik van 24-uurs zorg. In tabel 1 staan de 
kenmerken van de deelnemers. 

Signaleringslijst Verslikken (SV)
De SV (tabel 2) maakt onderscheid tussen mogelijk wel 
of niet verslikken bij mensen met een verstandelijke 
beperking van 50 jaar en ouder. Het is een vragenlijst met 
acht items die door ongetrainde begeleiders ingevuld 
kan worden. Elk item wordt gescoord als aan- of afwezig 
met een wegingsfactor per item. De totale score op de 
SV varieert theoretisch van 2 tot 36. Een totale score van 
12 of meer suggereert de aanwezigheid van dysfagie en 
vereist doorverwijzing voor verdere beoordeling door arts 
of logopedist11. 

Dysphagia Disorders Survey (DDS)
De DDS12 is een klinisch onderzoeksinstrument voor  
kinderen en volwassenen met een verstandelijke  
beperking voor het bepalen of er sprake is van een  
eet- en drinkprobleem/dysfagie. De DDS (tabel 3) is  
gestandaardiseerd en gevalideerd en bestaat uit twee  
delen met in totaal 15 items met klinisch relevante  
signalen en symptomen van dysfagie bij mensen met  
een verstandelijke beperking 13. Het eerste deel (zeven 
items) bestaat uit dysfagie-gerelateerde factoren.  
De itemscore varieert tussen 0 en 4 punten. Het 
tweede deel (acht items) omvat de observatie van de 
slikvaardigheid. De observatie heeft betrekking op drie 
voedselconsistenties: vast, dik-vloeibaar en dun vloeibaar. 
Elk item wordt gescoord als normaal/ zonder beperking 
of afwijkend/ met beperking. De totale score op de DDS 
varieert theoretisch tussen de 0 en 38. De DDS geeft ruwe 
en gestandaardiseerde scores die een numerieke gradatie 
van de mate van de aandoening aangeven. De mate van 
de dysfagie wordt geclassificeerd in vijf categorieën: (1) 
geen, (2) licht, (3) matig, (4) ernstig of (5) zeer ernstig. De 
DDS mag alleen afgenomen worden door gecertificeerde 
professionals.

Tabel 1 Kenmerken van de deelnemers (n=41)

Leeftijd in jaren, gemiddelde (SD)
Vrouw, n (%)
GMFCS niveau, n (%)
 I
 II
 III
 IV
 V
Visus, n (%)
 Blind
 Slechtziend

GMFCS= Gross Motor Function Classification System9,10

58 (6.1) 
18 (43)

12 (29) 
13 (32)
7 (17)
7 (17)
2 (5)

30 (73)
11 (27)

Kenmerken 

Tabel 2 Signaleringslijst Verslikken (Helder, 2010)

1. De cliënt verslikt zich wel eens.
 (‘Ja’ invullen bij één keer per maand of vaker verslikken. Invullen bij licht en/of ernstig verslikken.) 6
2. De cliënt hoest, proest of kucht tijdens of na het eten en drinken. 6
3. De cliënt heeft voor zichzelf meer dan 25 minuten nodig voor een maaltijd. 2
4.  Er komt voeding uit de maag terug (=reflux) of de cliënt gebruikt hier medicatie voor. 3
5. Een of meer van de volgende factoren zijn van toepassing: 
 Longproblemen 5
 Regelmatig koorts 5
 Epilepsie 5
 CVA (herseninfarct) 5
 Dementie 5
 Zit in een rolstoel 5
 Slikproblemen in het verleden 5
6. Er is sprake van suf of vermoeid zijn tijdens de maaltijd. Of er is sprake van onrustig zijn en eventueel veel praten. 3
7. Het eten of drinken wordt aangepast. 
 (Denk aan: heel fijn snijden, zonder korsten geven, verdikken van drinken, gedoseerd aanbieden, enzovoort.) 6
8. De cliënt weigert eten of drinken. 2

Omschrijving Wegingsfactor 
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Procedure
Dagelijkse begeleiders van de deelnemers hebben de SV in-
gevuld en twee DDS-gecertificeerde logopedisten hebben op 
basis van filmbeelden van de deelnemers de DDS gescoord. 

Data-analyse
Omdat de DDS niet de algemeen aanvaarde gouden 
standaard is, werd in plaats van sensitiviteit/specificiteit, de 
proportie overeenstemming tussen de uitkomsten van de 
SV en de DDS berekend. 

Resultaten
Volgens de SV heeft 54% van de deelnemers (n = 22)  
dysfagie en volgens de DDS is dit 95% (n = 39).  
De resultaten van de SV en DDS wat betreft de aan- of 
afwezigheid van dysfagie zijn weergeven in een kruistabel 
(tabel 4). De proportie van overeenstemming tussen de 
SV en de DDS is 0,59 (95% CI 0,43 tot 0,72). De SV heeft 
bij 17 deelnemers (44%) ‘dysfagie afwezig’ gescoord die 
door de DDS gescoord zijn als ‘dysfagie aanwezig’. Het 
verschil tussen de proportie ‘dysfagie aanwezig’ van SV en 
de DDS is statistisch significant (McNemar toets: X2 = 17, 
df = 1, P<.001). 

Volgens de DDS hadden 20 deelnemers een lichte dysfagie 
(49%), 12 matige dysfagie (29%), zes ernstige dysfagie 
(15%) en één zeer ernstige dysfagie (2%). In figuur 1 is de 
score op de SV afgezet tegen de mate van de dysfagie. De 
horizontale referentielijn vertegenwoordigt het afkappunt 
van 12 voor de SV. De SV detecteerde bij 17 deelnemers 
geen dysfagie (44%), terwijl deze deelnemers volgens de 
DDS lichte tot matige dysfagie hebben.

Figuur 1 Scatterplot van de score op Signaleringslijst Verslikken 
met afkappunt van 12 en de ernst van dysfagie volgens de  

Dysphagia Disorders Survey

Tabel 3 Dysphagia Disorders Survey

Deel 1. Gerelateerde factoren 
1. Body Mass Index  De verhouding tussen gewicht en lengte. 0-2
2. Dieet  Voedselconsistentie en dieetaanpassingen. 0-4
3. Onafhankelijkheid  Mate van hulp die de cliënt nodig heeft bij het eten. 0-3
4. Aangepast eetgerei   Gebruik van aangepast eetgerei, een aangepaste beker of ander special eetgerei dat  

reeds gebruikt wordt om onveilig eetgedrag te corrigeren of voor correctie van een  
gestoorde verwerking van voedselbolus door de mond. 0-3

5. Zithouding  Gebruik van speciale hulpmiddelen om tijdens de maaltijd dezelfde houding te handhaven. 0-2
6. Houdingscontrole  Heeft betrekking op het vermogen om rechtop te blijven zitten. 0-1
7. Eettechnieken    Heeft betrekking op de eetmethoden die door de verzorger gebruikt worden om te  

corrigeren voor het niet goed kunnen verwerken van de voedselbolus. 0-1

Deel 2. Eet- en slikvaardigheid  
8. Oriëntatie  Alert op het voedsel, naar het voedsel toe bewegen, openen van de mond. 0-1*
9. Opname  Afhappen van lepel, bijten, uit beker drinken, de goede maat hap nemen, timing. 0-1*
10. Vasthouden Het niet uit de mond laten lekken van voedsel of vloeistof. 0-1*
11. Oraal transport  Geen resten in de mond na het slikken, efficiënt transport van de bolus. 0-1*
12. Kauwen Goede kauwbeweging voor het type bolus, geen speciale plaatsing nodig. 0-1
13. Oro-faryngeaal slikken  Vaardig achter elkaar drinken van vloeistof, niet kokhalzen, geen meerdere slikbewegingen. 0-1*
14. Na het slikken  Niet hoesten, geen veranderd ademgeluid of een natte stem. 0-1*
15. Gastro-oesophageale functie Niet overgeven, geen oprispingen. 0-1*

* drie keer gescoord voor drie texturen van voeding 

16

22

Item Score Totaal Definitie

Verslikken  
DDS

Aanwezig 
22 
17
39

Aanwezig 
Afwezig 
Totaal

Afwezig 
0
2
2

Totaal
22
19
41

DDS
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Tabel 4 De aan-/afwezigheid van verslikken volgens Signaleringslijst 
Verslikken (SV) en Dysphagia Disorders Survey (DDS)
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Discussie
De resultaten laten zien dat dat de convergente validiteit 
van de SV onvoldoende is als deze wordt gebruikt om het 
risico op dysfagie vast te stellen bij mensen met (Z)EVMB 
van 50 jaar en ouder. Met het gebruik van de SV zou 44% 
van de deelnemers met lichte of matige dysfagie niet zijn 
doorverwezen voor verdere beoordeling. Herkenning van 
alle gradaties van dysfagie is belangrijk om vroeg te signa-
leren wie risico loopt op secundaire gezondheidsproble-
men7. Tekenen van lichte en matige dysfagie worden vaak 
gemist14, mede doordat mensen met (Z)EVMB stil  
aspireren7 en niet op een gangbare manier duidelijk kun-
nen maken dat ze een gezondheidsprobleem ervaren. 

In Helder's (2010) studie, van 83 volwassenen van 50 
jaar en ouder, was het percentage van overeenstem-
ming tussen de SV en de DDS 0,9. Dit is veel hoger dan 
het percentage overeenstemming van 0,59 in de huidige 
studie. De verschillen in resultaten kunnen bijvoorbeeld 
veroorzaakt zijn doordat het niveau van verstandelijke- en 
motorische beperking niet goed vertegenwoordigd zijn 
in de SV. De SV houdt bijvoorbeeld geen rekening met 
het niveau van de verstandelijke beperking hoewel een 
ernstiger verstandelijke beperking is geassocieerd met 
dysfagie8. Daarnaast verwijst de SV alleen naar het zitten 
in een rolstoel als het gaat om motorische beperkingen, 
terwijl items zoals de mate van spasticiteit, de controle 
van de romp en de aanwezigheid van scoliose waardevolle 
toevoegingen zouden kunnen zijn bij het screenen op 
dysfagie bij mensen met een (Z)EVMB7.

Volgens de DDS heeft 95% van de deelnemers dysfagie in 
lichte tot zeer ernstige mate. De resultaten suggereren dat 
mensen met (Z)EVMB van 50 jaar en ouder beschouwd 
kunnen worden als een hoog-risicogroep voor slikproble-
men, hetgeen een ernstig en potentieel levensbedreigend 
probleem is. Het screenen op aanwezigheid van slikproble-
men door begeleiders met de SV in deze specifieke groep 
is een onnodige stap en een risicofactor voor onderdi-
agnostiek van slikproblemen. Op basis van de resultaten 
van de huidige studie wordt aanbevolen dat met (Z)EVMB 
van 50 jaar en ouder regelmatig worden beoordeeld door 
logopedisten of door een multidisciplinair slikteam.
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Abstract
Pitt-Hopkins syndrome (PTHS) is a neurodevelopmental 
disorder characterized by intellectual disability, specific 
facial features, and marked autonomic nervous system 
dysfunction, especially with disturbances of regulating res-
piration and intestinal mobility. It is caused by variants in 
the transcription factor TCF4. Heterogeneity in the clinical 
and molecular diagnostic criteria and care practices have 
prompted a group of international experts to establish 
guidelines for diagnostics and care. We collaborated with 
national support groups and the participants of an inter-
national PTHS conference to achieve this first international 
consensus statement. 

Introduction
Pitt-Hopkins syndrome (PTHS) (MIM #610954) is caused 
by deletions of or variants in the TCF4 gene located 
at 18q21.2 and encoding Transcription Factor 4 (MIM 
#602272). Prevalence is estimated as one in 225,000-
300,000. A group of experts recognized that there was 
variability in practices in various countries with respect to 
diagnostics and management of individuals with PTHS and 
formed an International PTHS Consensus Group. 

Diagnostic criteria 
Currently, aberrations in only a single gene (TCF4) is 
known to cause PTHS: heterozygous loss-of-function 

variants or hemizygosity leading to haploinsufficiency of 
TCF4. Clinical diagnostic criteria for PTHS were defined by 
cardinal (highly specific) features and supportive features. 
With a score of ≥ 9 the diagnosis of PTHS can be clinically 
confirmed (although molecular confirmation remains  
desirable). This score can only be reached if at least two 
of the three cardinal features are present. A score of 6-8 
needs further confirmation by molecular testing (Table 1).  

Diagnosis and Management in 
Pitt-Hopkins Syndrome: First 
International Consensus Statement

Adapted from: 
Zollino M, …, De Winter C, …, Huisman S, …, Menke L, …., Hennekam RC.
Diagnosis and management in Pitt-Hopkins syndrome: First international consensus statement. Clin Genet. 2019;95:462-478. 
doi: 10.1111/cge.13506. Epub 2019 Feb 18.
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Table 1. Clinical Diagnostic Criteria for Pitt-Hopkins Syndrome.

1. Face (at least 3 of 7)
      a. Narrow forehead
      b. Thin lateral eyebrows
      c. Wide nasal bridge/ridge/tip
      d. Flared nasal alae
      e. Full cheeks/ prominent midface
      f.  Wide mouth/full lips/cupid bow  

upper lip
      g. Thickened/overfolded helices
  4 points

2.  Severe intellectual disability with 
absent or limited (<5 words) speech

  2 points

3.  Breathing regulation anomalies 
(intermittent hyperventilation  
and/or apnea)

  2 points

1. Myopia
2. Constipation
3.  Hand (slender fingers and/

or abnormal palmar creases)
4. Unstable gait
                        each 1 point

Cardinal  Supportive 

A
rtikelen



Jaargang 37, Septem
ber N

um
m

er 3   137

Overlapping phenotypes
Pitt-Hopkins-like syndromes I and II are epileptic  
encephalopathies caused by autosomal recessive  
aberrations in CNTNAP2 or NRXN1 with clinical overlap 
to PTHS in some patients. Other entities with overlapping 
phenotypes are Angelman syndrome, X-linked recessive 
variants in ATRX (Alpha-Thalassemia/mental retardation 
syndrome), or are associated with variants in MECP2  
(Rett syndrome), CDKL5 (Epileptic encephalopathy,  
early infantile), FOXG1 (Rett syndrome, congenital  
variant), EHMT1 (Kleefstra syndrome), MEF2C, ZEB2 
(Mowat-Wilson syndrome) or RHOBTB2 (developmental 
and epileptic encephalopathy). 

Pattern of inheritance
Variants in TCF4 usually occur de novo. Recurrence risk 
for sibs of affected individuals is therefore generally low. 
However, germline or low-grade parental mosaicism has 
been reported.1,2 To our knowledge, no individual with 
typical PTHS has reproduced. Several TCF4 variants with 
milder phenotypes, not fulfilling the diagnostic criteria of 
PTHS, have been segregating in an autosomal dominant 
pattern. In these families, recurrence risk is 50%.

Molecular genetic testing
The first tier-test is evaluation of a chromosomal imba-
lance using chromosomal microarray analysis, as chromo-
somal imbalances represent a significant proportion of 
PTHS-causing aberrations. If the clinical phenotype is com-
patible also with Angelman syndrome, we recommend 
methylation analysis, either subsequently or in parallel 
(e.g. MLPA or PCR) of the Angelman syndrome locus. 

If Next-Generation-Sequencing (NGS) testing is available, 
the most effective second tier test is exome sequencing 
or panel sequencing for genes associated with intellectual 
disability, as there are several clinical entities that resemble 
PTHS that can be assessed in this single analysis. If NGS 
availability is limited or absent, or if the clinical suspicion 
of PTHS is very strong, targeted analysis by Sanger  
sequencing of TCF4 and deletion/duplication testing by 
MLPA is the alternative second tier. Classical karyotyping 
to check for a balanced translocation should be  
considered if studies yield negative results and clinical 
suspicion is high. 

Pediatric Medical Follow-Up
Growth
Growth parameters at birth are usually within the normal 
range, intrauterine growth retardation has been observed 
in 8% of newborns. Postnatal height drops below -2 SD in 
about 30% of individuals, as does head circumference in 
25%, resulting in an OFC between -3 and -2 SD in  
approximately half of the individuals.2,3,4

Development
Most affected children present in the first year of life 
with hypotonia and developmental delay. Motor skills are 
delayed with approximately 30% of children walking unai-
ded at 3-5 years of age, and 75% at 6-10 years of age.3 
Those who walk independently often have a wide-based, 
unsteady and somewhat ataxic gait. Some individuals may 
walk only with assistance, while others do not acquire 
independent walking skills.3 Of those individuals unable to 
walk alone, some achieve independent mobility by using 
a manual wheelchair, including navigating through doors. 
Speech is typically significantly delayed, with many indi-
viduals remaining non-verbal. Up to 55% of individuals 
speak single words before 10 years of age, with only a 
minority using whole sentences (<10%). Few individuals 
develop dressing or toileting skills, with up to 20% of 
individuals being toilet trained for urine between 11 and 
15 years of age.3

Cognition and behavior
Individuals with PTHS have moderate to severe intellectual 
disability and often engage in stereotypic and repetitive 
movements such as hand clapping and flapping, repeated 
hand to mouth movements, head shaking, head banging, 
body rocking, washing, finger crossing, and rubbing 
toes together.3,5,6 Most children with PTHS are described 
as amiable and exhibit lovable behaviors, but many also 
engage in hair pulling, temper tantrums, inappropriate 
laughing, hyperextending limbs, and throwing, banging 
on, or kicking objects.3,5,7 A ‘smiling appearance’ was 
reported in 51%.3 

Self-injurious behaviors such as pinching, pressing, and 
hitting oneself are also observed along with high levels 
of self-absorption and difficulties engaging socially.3,5 The 
behavioral phenotype is further characterized by anxiety, 
agitation, repetitive behaviors, and autism spectrum disor-
der.5,7 Difficulties in filtering and processing sensory input 
increase the risk of under- or overstimulation and may 
lead to maladaptive behaviors.

Epilepsy
The prevalence of epilepsy has been reported as 37-50%, 
with a variation in seizure types and severity.3 The onset of 
seizures may be as early as the first year of life.1 
Sleep disturbances are reported in a minority of affected 
individuals, with many parents explicitly mentioning that 
their child sleeps excellently, and others mentioning dif-
ficulties in sleeping through the night and night terrors.3

Respiration disturbances 
Disturbed regulation of respiration (rapid breathing, both 
regular and irregular, and by apnea, either following one 
another or occurring indepently) is one of the cardinal 
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features of PTHS. It is most likely part of the general 
dysautonomia that occurs in PTHS and which might also 
manifest as dilated pupils with sluggish response to light, 
instability of temperature, decreased distal circulation, 
constipation, or urinary retention.3 The age of onset of 
hyperbreathing is variable (mean age of 6.1 years, 90% in 
people > 15 years of age).

Gastroenterology
Feeding issues generally resolve with age. Eructation 
(burping) (29%), reflux (38%) and constipation (80%) 
are common in children. Behaviors during feeding include 
gagging, choking, and not chewing properly. Some 
individuals refuse food, or have very strict rituals during 
feeding. However, in general, many individuals are  
described as excellent eaters.3 A cleft palate occurs only 
rarely, a highly arched palate is common. Drooling is seen 
in 80% of individuals, usually more prominent in young 
children, and teeth grinding occurs (29%).3 

Immunology
Recurrent respiratory infections (otitis media, tonsillitis, 
bronchitis) and urinary tract infections have been reported 
in one-third of affected individuals, occurring mainly in  
the pediatric period.3 Immunological disturbances are 
sporadically reported and include low IgA, IgM and IgG 
levels.3

Vision
Visual impairments are common. Myopia is typically severe 
(>6Dpt) and children usually need glasses before two years 
of age. 

Malformations
Visceral malformations are uncommon (2%), and ultra-
sounds of the heart and kidneys are only indicated in case 
of suggestive symptoms.3 Urogenital problems consist 
of cryptorchidism (33%), fusion or underdevelopment 
of labia majora, and underdeveloped internal genitalia.3 

Present (limited) data indicate that puberty develops at a 
typical age and pace.

Scoliosis  
Scoliosis has been reported in 18% of individuals and can 
arise during puberty but also at younger ages. There is a 
marked variability in tone, most individuals (76%) had a 
truncal hypotonia though hypertonia was found in 7%, 
and 34% had a peripheral hypertonia.3,4 

Pain
There is anecdotal evidence that children with PTHS are 
more bothered by and sensitive to minor painful stimuli 
such as a small scrape or cut, while in contrast they seem 
less bothered by major painful events such as post- 
surgical pain.
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Adult Medical Follow-Up
Gestalt 
Adult height is mildly below the expected target height in 
18% of patients.3 There is no report of related endocrine 
issues (growth hormone deficits; thyroid dysfunction) to 
explain this. Some individuals tend to become somewhat 
overweight with time, but overall, excessive weight gain is 
not a major problem in PTHS. Mild microcephaly was re-
ported in 23.5% of adults.4 Facial characteristics in adults 
are similar to those in children, as the change in facial 
gestalt is limited after infancy.

Epilepsy
The prevalence of epilepsy has been reported as 37-50%, 
with a variation in seizure types and severity.3 Seizures may 
start at early adulthood.1  

Gastroenterology
Feeding problems are uncommon in adults with PTHS: 
problems with drinking and swallowing solid foods were 
each reported in 8% of individuals.3 Constipation is 
common and occurs in 70% of adult individuals.3 Gastroe-
sophageal reflux is present in one-third of adults and typi-
cally responds well to adequate anti-reflux medication.3

Neuromotor
Frequent musculoskeletal signs in adults are pes planus 
or valgus (~50%), overriding toes (28%), scoliosis (25%), 
and limited thumb mobility (~25%).3

Senses
Visual impairments are common. Refractive errors are pre-
sent in 64% of individuals, consisting of myopia in 52% 
and hypermetropia in 22%. Myopia is typically severe 
(>6 Dpt). Strabismus was reported in 44% of individuals. 
Hearing loss is found in 10% of individuals with PTHS and 
is typically conductive.3 

Teeth
Teeth remain widely spaced in adults with PTHS, bruxism 
occurs, and drooling is frequent. Prognathism may  
develop and lead to mastication difficulties. 

Malformations
Genital anomalies (cryptorchidism, small penis, abnormal 
clitoris or labia) are described in 30% of individuals.

Lifespan
Thirty-six adults with molecularly confirmed PTHS have 
been reported.3,9 Most of them are young adults (<35 
years). According to published and unpublished data, 
expected life span seems typical.10 In a questionnaire study 
of 101 individuals, the oldest participant was 32 years, 
with an excellent physical condition.3

Diagnosis and Management recommendations
For recommendations, major research issues for individuals 
with PTHS and complete list of references, please see the 
full text of the article: Zollino M, Zweier C, Van Balkom ID, 
Sweetser DA, Alaimo J, Bijlsma EK, et al. Diagnosis and 
management in Pitt-Hopkins syndrome: First international 
consensus statement. Clin Genet. 2019;95:462-78. doi: 
10.1111/cge.13506. 

PTHS center of expertise
Two of the authors, Leonie Menke and Sylvia Huisman, 
work at the PTHS pediatric and adult clinic, respectively, 
housed at the Amsterdam Expertise Center for Orphan 
Disorders (AECO) at Amsterdam UMC. For questions 
please contact: PittHopkins@amsterdamumc.nl or referrals 
to l.a.menke@amsterdamumc.nl or s.a.huisman@amster-
damumc.nl or via ZorgDomein. 
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2.  Goodspeed K, Newsom C, Morris MA, Powell C, Evans P, Golla S. Pitt-
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23-patient case series. J Child Neurol 2018;33:233-244.
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BJ. Neurodevelopmental Models of Transcription Factor 4 Deficiency 
Converge on a Common Ion Channel as a Potential Therapeutic Target 
for Pitt Hopkins Syndrome. Rare Diseases 2016;5:e1220468.

7.  Marangi G, Zollino M. Pitt-Hopkins syndrome and differential diagnosis: 
A molecular and clinical challenge J Pediatr Genet 2015;4:168–176.
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techniques. Science 2017;356(6342):eaag3009

9.  Bedeschi MF, Marangi G, Calvello MR, Ricciardi S, Leone FPC, Baccarin 
M, et al. Impairment of different protein domains causes variable clinical 
presentation within Pitt-Hopkins syndrome and suggests intragenic 
molecular syndromology of TCF4. Eur J Med Genet 2017;60:565-571.

10.  Soileau B, Gasi M, Sebold C, Hill A, O’Donnell L, Hale DE, et al. Adults 
with chromosome  18 abnormalities. J Genet Couns 2015;24:663-674.

Legends
Table 1. Clinical Diagnostic Criteria for Pitt-Hopkins Syndrome. Clinical 
diagnosis of Pitt-Hopkins syndrome: Score ≥ 9. Molecular confirmation indi-
cated; Possible clinical diagnosis of Pitt-Hopkins syndrome: Presence of facial 
characteristics + additional criteria, either cardinal or supportive, totaling a 
score of 6-8. This score warrants TCF4 molecular analysis; Insufficient clues 
for the presence of Pitt-Hopkins syndrome: Score <6. No further studies 
specifically for Pitt-Hopkins syndrome indicated. Further studies for other 
etiologies indicated. 
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Abstract
Background:   This article describes transient loss 

of consciousness and the diagnostic 
process in two patients with Down 
syndrome.

Methods/ results:   One patient was diagnosed with initial 
orthostatic hypotension and postural 
tachycardia, the other patient was diag-
nosed with initial orthostatic  
hypotension 

Conclusions:   Both patients were reassured about 
the cause and benign nature of their 
condition. People with Down syndrome 
could be at a higher than normal risk of 
episodes of TLOC and especially reflex 
syncope.

Key words:   Down syndrome; transient loss of  
consciousness; reflex syncope;  
vasovagal syncope; orthostatic  
hypotension

Introduction
Transient loss of consciousness (TLOC) and orthostatic 
dizziness are common clinical problems. One third to half 
of the population experiences one or more episodes of 
loss of consciousness during their lives.1 Most of these 
episodes are caused by reflex syncope, of which vasovagal 
syncope, or fainting, is the most common form. Reflex 
syncope is caused by an inappropriate development of 
reflex arteriolar dilatation and cardiac slowing leading to 
arterial hypotension, reduced blood flow to the brain, 
and transient loss of consciousness.2 Other forms of reflex 
syncope are situational syncope, carotid sinus syncope and 
initial orthostatic hypotension.3

People with Down syndrome have a low blood pressure 
compared to people without Down syndrome4 and 
frequently suffer from cardiac conditions and epilepsy.5 
Therefore people with Down syndrome could have a higher 
than normal risk on TLOC and vasovagal episodes or (initial) 
orthostatic hypotension as a cause for their TLOC. At our 
outpatient syncope-department we recently saw two people 
with Down syndrome, one losing consciousness periodically 
and one complaining of light-headedness when rising. 

Orthostatic intolerance in two 
patients with Down syndrome
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Cases
Patient one is an eighteen-year-old male patient with 
Down syndrome. Since two years he suffers from episodes 
of TLOC about once a month, when standing, sitting or 
during activity. During these episodes he is faint and pale 
for about three minutes. During daytime he often falls 
asleep and snores. For his episodes of TLOC he was treated 
with Clonazepam, an anticonvulsive, which did not improve 
his complaints. The patient uses a wheelchair because of 
fatigue and pain in his joints. His medical history shows an 
Atrial Septal Defect, which was closed a year before presen-
tation. Besides this he has recurrent airway infections with 
hearing loss and obstructive airway problems. He lives with 
his parents and two brothers. 
 
The patient has a length of 1.60 metres and 52 kilos. On 
cardiac auscultation a normal first, and split second hearth 
sound, changing with breathing were heard. Otherwise 
physical and neurological examination were normal. The 
EEG showed no signs of epilepsy, sleep registration showed 
no sleep apnoea syndrome. On the ECG a sinusrythm of 160 
bpm, and a right bundelbrachblock were seen. Twenty-four 
hour holter registration showed sinus rhythm with an 
AV-junctional rhythm of 50 bpm. Transthoracal echo-
cardiogram showed a slightly dilated right ventricle with 
reasonable function, a dilated mitral valve, and slight mitral 
and tricuspid valve insufficiency. During cardiovascular 
reflex-examination, using a non-invasive finger arterial pres-
sure monitor (Finapres Medical Systems) his supine blood 
pressure (BP) was 109/69 mmHg with a heart rate (HR) 60 
beats per minute (bpm). Upon standing an abnormal strong 
initial blood pressure decrease to 55/45 mmHg was seen, 
increasing within 3 minutes to 110/80mmHg HR 95 bpm. 
During 5 minutes of standing orthostatic adaption is normal. 
(see figure 1) He was diagnosed with initial orthostatic 
hypotension and postural tachycardia. He and his parents 
were reassured about the cause and benign nature of the 
condition. If falling asleep during daytime will continue to 
exist, we advised sleep apnea investigation. 

The second patient is a twenty-nine year old male with 
Down syndrome. He has complaints of light-headedness, 
especially when rising in the morning, and fatigue. He  
never really fainted. Recently he lost weight and has a  
reduced appetite. He uses Thyrax for his hypothyroidism. 
The patient lives at home, and used to work in a day care 
centre. During cardiovascular reflex examination his BP in 
supine position measured on the upper arm was 127/83 
mmHg, with a finger BP of 105/60 mmHg, and HR of 85 
bpm. Upon rising he showed a normal initial heart rate 
and blood pressure response. During 5 minutes of standing 
orthostatic adaption is normal, with an upper arm BP after 
three minutes of standing of 117/70 mmHg. When rising 
from squatting finger BP decreases from 130/102 mmHg 
to 85/50 mmHg, while the patient reports a strange feeling 
in the head. The history and induction of recognizable 
symptoms perfectly fit the diagnosis initial orthostatic hy-
potension, an explanation for his weight loss and reduced 
appetite was not found. He and his parents were reassured.

Discussion
Blood pressure is low in patients with Down syndrome. 
Average systolic blood pressure is 29 mmHg lower than 
that in general population. The cause of this lower blood 
pressure is not known sofar.4 Almost 10% of the people 
with Down syndrome are diagnosed with epilepsy.5 In case 
of TLOC due to low blood pressure significant convulsion-like 
limb jerking can occur, often erroneously interpreted as 
epileptic seizures. Syncope as a cause of TLOC can therefore 
easily be misdiagnosed as epilepsy, resulting in inadequate 
or inappropriate treatment as in our first patient. The  
prevalence and various causes of TLOC in people with 
Down syndrome is unknown. In subjects without Down 
syndrome, studies show that in about 25% of the patients 
diagnosed with epilepsy, this diagnosis is false or should be 
doubted seriously.6 In people with an intellectual disability 
this number could be even higher, because of the assumed 
high pre-test likelihood and descriptions of witnesses of 
events, and are commonly empirically treated with anti-
convulsives. In people with an intellectual disability, history, 
cornerstone of diagnosing patients with TLOC7, is often  
limited. Additionally, people with Down syndrome could 
also have a high risk on vasovagal episodes or (initial) 
orthostatic hypotension as a cause for their TLOC. They are 
known to have a significantly lower blood pressure than 
healthy controls, a high risk of (congenital) cardiac conditi-
ons, dementia, and can use cardiac or psychoactive medi-
cation. Knowledge about the prevalence of various causes 
of TLOC in people with Down syndrome and the value of 
history, physical examination, ECG and simple blood  
pressure tests therefore might raise the number of subjects 
with an adequate diagnosis for their TLOC-episodes,  
thereby receiving adequate treatment. 

Figure 1: Blood pressure response upon standing of patient 1. 
Continuous blood pressure (FINAP) in upper panel and Heart Rate 
(HR) in lower panel. 
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Conclusion
People with Down syndrome could be at a higher than 
normal risk of episodes of TLOC and especially reflex syn-
cope. Orthostatic intolerance should therefore always be 
considered when patients with Down syndrome present 
with TLOC. To gain more insight in this problem studies on 
the prevalence of various causes of TLOC in this popula-
tion should be performed.
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Abstract
Background:    The objective of this study is to determine 

the prevalence and triggers of syncope 
episodes in people with Down syndrome.

Method:   A random sample of 1000 relatives of 
people with Down syndrome received a 
questionnaire consisting of 29 questions on 
general personal and clinical characteristics 
and specific questions concerning episodes 
of transient loss of consciousness (TLOC), 
dizziness upon standing, cardiac history and 
epilepsy.

   All data were entered into a database and 
analysed using SPSS.

Results:   Seventy three (12.9%) of 564 people had 
experienced a TLOC-episode during their 
life sofar, 25 (4.4%) of them during the last 
year. The median age when having their first 
TLOC was 12 years (range 0-27).  Sixty-three 
persons suffered from a reflex syncope. The 
top six of most frequently mentioned trig-
gers of syncope included illness, emotion, 
warm environment, insufficient food intake, 
menstruation and standing up.  These syn-
cope triggers were related to conditions that 
affect orthostatic blood pressure regulation 
and vasomotor responses.

Conclusion:   For people with Down syndrome reflex syn-
cope is the most common cause of TLOC, 
though other causes are more frequent than 
in a normal young population.

Key words:   Down syndrome; transient loss of conscious-
ness; reflex syncope; vasovagal syncope; 
orthostatic hypotension

Introduction
Transient Loss of Consciousness (TLOC) is the presenting 
symptom of various clinical disorders, ranging from 
epilepsy and cardiac rhythm disturbances to orthostatic 
hypotension, psychogenic pseudo syncope and vasovagal 
fainting.1 One third to half of the population experiences 
one or more episode of loss of consciousness during their 
lives.2,3

Syncope is defined as a “TLOC due to transient global 
cerebral hypoperfusion characterised by rapid onset, short 
duration, and spontaneous complete recovery”.4 Syncope 
is the most common cause of TLOC, followed by epilepsy. 

Syncope can be caused by serious cardiac conditions, 
like arrhythmias or structural abnormalities, but is far 
more frequently caused by relatively benign conditions 
like reflex-syncope (for instance vasovagal syncope (the 
common faint) or carotid sinus syncope)4,5 or orthostatic 
hypotension.

The lifetime cumulative incidence of syncope in a native 
Dutch study population, aged 35-60 years, was 35%. 
Syncope occurred more often in woman than in men (41 
vs. 28%). A peak incidence of syncope occurred around 
the age of 15 years in both men and woman. The median 
number of episodes in persons with syncope was 2. The 
top five of most frequently mentioned triggers of syncope 
included warm environment, pain, insufficient food intake, 
seeing blood/venipuncture and emotion. These syncope 
triggers were related to conditions that affect orthostatic 
blood pressure regulation and vasomotor responses.6

People with Down syndrome have a low blood pressure 
compared to people without Down syndrome.7 Besides 
this, they frequently suffer from cardiac conditions and 
epilepsy.8 Due to the low blood pressure, people with 
Down syndrome could have a higher than normal risk on 
syncopal episodes caused by vasovagal syncope or (initial) 
orthostatic hypotension, whether they have a cardiac 
condition or not. There is evidence that people with Down 
syndrome have altered autonomic modulation of heart 
rate and blood pressure. The exact mechanism is yet 
unknown.9,10 To be able to properly diagnose the cause of 
episodes of loss of consciousness the pre-test likelihood of 
the various possible causes of episodes of TLOC should be 
known. The prevalence of the various causes of syncopal 
episodes in people with Down syndrome is currently 
unknown. The objective of this study is to determine the 
prevalence and triggers of syncope episodes in people 
with Down syndrome.

Methods
Population
Relatives of people with Down syndrome were approached 
through the Dutch ‘Down Syndrome Foundation’.  
A random sample of 1000 relatives of people with Down 
syndrome received a questionnaire with return envelope 
and a letter explaining purpose of study by regular mail. 
Because of law on privacy, the questionnaire was  
conducted fully anonymously and it was therefore not 
possible to send a reminder.

Questionnaire
The questionnaire was a modified version of the questi-
onnaires used in earlier studies on the epidemiology of 
TLOC6,11 adapted for use by relatives of subjects and com-
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pleted with some specific questions on Down syndrome. 
The questionnaire finally consisted of 29 questions on 
general personal and clinical characteristics and specific 
questions concerning episodes of TLOC, dizziness upon 
standing, cardiac history and epilepsy.

Analysis 
All data were entered into a database and analysed using 
SPSS (version 23.0). For all dichotomous variables frequen-
cies were calculated, with confidence intervals calculated 
the Wilson statistic. Normally distributed continuous 
variables were summarised as means with standard devi-
ations (SD) and 95% confidence intervals (95% CI). Non-
normally distributed continuous variables are expressed as 
medians with quartiles and ranges.

Results
Population
The questionnaire was returned by 564 relatives (response 
rate 53.5%). The study population consisted of 302 men 
(53.5%). Median age was 10 (range 0-65), and 76.6%  
of the total study population was under 18y. Clinical  
characteristics of the population are described in table 1. 

Episodes of syncope
Seventy three (12.9%) of 564 people had experienced a 
TLOC-episode during their life so far, 25 (4.4%) of them 
during the last year. The median age when having their 
first TLOC was 12 years (range 0-27). 

Sixty-three persons suffered from a reflex syncope. For 10 
persons the reason for the TLOC was not reflex-syncope: 
2 persons had a seizure, 4 persons had a TLOC because of 
a heart problem, 2 persons chocked on a piece of food, 2 
had a traumatic incident. The median number of episodes 
in persons with syncope was 1. Thirty one persons (5.5%) 
had experienced one episode, 11 (2%) 2 episodes, the 
others experienced more episodes ranging from 2 to 18, 
and one person experienced up to 168 episodes.

Syncope occurred with similar frequency in women and 
men (12.6% vs. 13.4%; p =0.80). 

Comparison between younger and older subjects
Four hundred thirty-two persons were under age of 18.  
Of those people under 18, 29 (6,9%) had a reflex syncope. 
Of the 119 persons above 18 years old, 44 (37%) had a 
reflex-syncope.

Triggers for syncope, suggested by the relatives are  
described in table 2. The top six of most frequently  
mentioned triggers of syncope included illness, emotion, 
warm environment, insufficient food intake, menstruation, 
and standing up. These syncope triggers were related to 
conditions that affect orthostatic blood pressure  
regulation and vasomotor responses.Thirty three persons 
(5.9%) are dizzy during rising, 491 experience no  
dizziness, for 40 persons this information is missing.  

Discussion
In this study 12.9% of the subjects experienced a TLOC-
episode during their life sofar. This is low compared to  
studies in a population without Down syndrome, where 
an incidence of 35% 6 and 39%11 was found and com-
pared to studies in a population with Down syndrome, 
where an incidence of TLOC of 45%, and reflex syncope 
18% was found.13 

Table 1: demografic and clinical characteristics of the population

Gender
Housing

Level of intellectual 
disability

Medication use
Heart condition
Epilepsy
Thyriod disease
Coeliac disease

302 (53.5%) men
509 (90.2%) with their parents

196 (34.8%) mild

221 (39.2%) medication
227 (40.2%)
9 (1.6%)
110 (19.2%)
17 (3.0%)

18 (3.2%) on their own 
with support
234 (41.5%) moderate

314 (55.7%) 
no medication

22 (3.9%) residence

64 (11.3%) severe

29 (5.1%) unknown

15 (2.7%) in a 
different situation
5 (0.9%) profound 65 (11.5%) 

unknown

Table 2: Triggers for syncope episodes

No idea
Illness
Warm environment
Menstruation
Emotion
Insufficient food intake
Standing up
Breath holding spell
Exercise
Venipuncture/seeing blood

16
11
8
7
6
5
5
3
2
1

Total 
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In the studies6,11 the median age of the first episode of 
TLOC was 15 and 18 years, respectively. In those studies a 
TLOC was rarely reported before the age of ten years. In 
another study13 the mean age was around 35. The median 
age of our study population was low with 10 years. This 
could imply that an incidence of 12.9% is relatively high, 
as first episodes are more likely to occur at an older age. 
This can also explain why the recurrence rate we found 
is relatively low. The study population is relatively young, 
which can be explained by the fact that most members 
of the Dutch ‘Down Syndrome Foundation’ are parents 
of younger children. If the subjects are divided in a group 
under 18 years old and a group above 18, the incidence is 
37% for those above 18. This is comparable with the inci-
dence found in the population without Down syndrome.

The triggers for syncope found in this study are the same 
as found in other studies.2,6,11 The amount of people 
with a cardiac cause and epilepsy causing TLOC is higher 
compared to other young populations.12 This is in line 
with the notion that people with Down syndrome have 
more congenital hearts defects and epilepsy than people 
without Down syndrome.8 No parents reported psycho-
genic disorders as cause of episodes of TLOC, although 
this diagnosis might be suspected in the patient with 168 
reported episodes. Psychogenic pseudo syncope is difficult 
to diagnose in patients with syncope, and might be even 
more difficult to diagnose in patients with Down syndrome, 
as this requires a thorough history and tilt-testing with 
simultaneous EEG monitoring.1

The results of this study might be limited by the fact that 
we chose to approach relatives instead of physicians of 
people with Down syndrome. Although we are aware that 
the accuracy of the medical information might be higher 
when approaching the physicians, in our experience 
relatives are very well informed of the medical situation 
of their child and also know information on episodes that 
might not have made it to the physician office. The res-
ponse rate was relatively low, which could have resulted in 
and over- or underestimation of the incidence of TLOC for 
this group. To find a more accurate incidence for TLOC, 
and especially reflex syncope, a patient group with a 
higher median age should be approached. Future research 
should be done in an older patient group, to investigate 
the hypothesis that the prevalence of reflex syncope is 
higher among people with Down syndrome.

Conclusion
For people with Down syndrome reflex syncope is the 
most common cause of TLOC, though other causes are 
more frequent than in a normal young population.
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Boot FH, MacLachlan M, Dinsmore J. Are there differences 
in factors influencing access and continues use of assistive 
products for people with intellectual disabilities living in 
group homes? Disabil Rehabil Assist Technol. 2019 Jan 
28:1-10. doi: 10.1080/17483107.2018.1550116. [Epub 
ahead of print] 

BACKGROUND: The World Health Organization has  
launched a program to promote Global Cooperation on 
Assistive Technology (GATE) to implement those parts of 
the United Nations Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities (UNCRPD) referring to assistive  
technology and products. A particular vulnerable group 
deeply affected by health inequity affecting access to  
assistive products are people with intellectual disabilities.
OBJECTIVE: The objective of this study is to understand 
the barriers and facilitators to effectively access and  
continuously use essential assistive products for people 
with intellectual disabilities.
MATERIALS AND METHODS: Face-to-face interviews  
with 15 adults with a mild to profound intellectual  
disability and 15 providers of assistive products were 
conducted to gain insights about current use, needs, 
knowledge, awareness, access, customization, funding, 
follow-up, social inclusion, stigma and policies around  
assistive products and intellectual disability.  
The technique of constant comparative analysis was  
used to analyze the data.
RESULTS AND CONCLUSION: An overview of factors is 
presented that fit within seven domains for access and 
eight domains for continuous use of assistive products  
for people with intellectual disabilities. It illustrates that 
access and continuous use are influenced by different 
barriers and facilitators. These different influences should 
be taken into account in country policies and frameworks 
that seek to implement the UNCRPD through assistive 
technology. Implications for rehabilitation Proactive  
assessment for assistive products by health professionals 
is rare and the vast majority of people with intellectual 
disabilities depend on carers to signal the need.  
A lack of education for carers around available assistive 
products and the benefits of assistive products for  
people with intellectual disabilities may lead to an  
underutilization for this group. The paternalistic attitude 
of care providers towards people with intellectual  
disabilities limits access and use to certain (high-tech)  
assistive products. The segmented and disjointed aspect  
of public funding to support assistive products found in 
this study is a key issue for policymakers who aspire  
to adhere to implementing the UNCRPD equally in all 
areas of their country. 

Fiksinski AM, Breetvelt EJ, Lee YJ, Boot E, Butcher N, 
Palmer L, Chow EWC, Kahn RS, Vorstman JAS, Bassett 
AS. Neurocognition and adaptive functioning in a genetic 
high risk model of schizophrenia. Psychol Med. 2018 Aug 
1:1-8. doi: 10.1017/S0033291718001824. [Epub ahead 
of print]

BACKGROUND: Identifying factors that influence the 
functional outcome is an important goal in schizophrenia 
research. The 22q11.2 deletion syndrome (22q11DS) is a 
unique genetic model with high risk (20-25%) for  
schizophrenia. This study aimed to identify potentially 
targetable domains of neurocognitive functioning  
associated with functional outcome in adults with 
22q11DS.
METHODS: We used comprehensive neurocognitive 
test data available for 99 adults with 22q11DS (n = 43 
with schizophrenia) and principal component analysis to 
derive four domains of neurocognition (Verbal Memory, 
Visual and Logical Memory, Motor Performance, and 
Executive Performance). We then investigated the  
association of these neurocognitive domains with  
adaptive functioning using Vineland Adaptive Behavior 
Scales data and a linear regression model that accounted 
for the effects of schizophrenia status and overall  
intellectual level.
RESULTS: The regression model explained 46.8% of the 
variance in functional outcome (p < 0.0001). Executive 
Performance was significantly associated with functional 
outcome (p = 0.048). Age and schizophrenia were also 
significant factors. The effects of Executive Performance 
on functioning did not significantly differ between those 
with and without psychotic illness.
CONCLUSION: The findings provide the impetus for 
further studies to examine the potential of directed  
(early) interventions targeting Executive Performance to 
improve long-term adaptive functional outcome in  
individuals with, or at high risk for, schizophrenia.  
Moreover, the neurocognitive test profiles may benefit 
caregivers and clinicians by providing insight into the 
relative strengths and weaknesses of individuals with 
22q11DS, with and without psychotic illness. 

Giesbers SAH, Hendriks L, Jahoda A, Hastings RP,  
Embregts PJCM. Living with support: Experiences of 
people with mild intellectual disability. J Appl Res Intellect 
Disabil. 2018 Oct 26. doi: 10.1111/jar.12542. [Epub  
ahead of print]

BACKGROUND: To enhance social inclusion of people with 
intellectual disability, policy is aimed at increasing informal 
support networks. Nevertheless, staff continue to play a 
vital role in their support networks.
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METHOD: Six individuals with mild intellectual disability, 
living in community-based settings, were interviewed 
following a semi-structured format. In-depth accounts of 
participants' support experiences were established using 
Interpretative Phenomenological Analysis.
RESULTS: Three main themes were identified: relationships 
with staff placed within a personal history, relationships 
with staff within an organisational context, and staff  
support and interviewees' place in the world. 
CONCLUSIONS: Relationships with staff were often one of 
the closest and most significant social relationships partici-
pants had. As living in the community had not necessarily 
led to meaningful inclusion for participants, the findings 
point at the important role of staff in supporting and  
facilitating friendships and close relationships of people 
with intellectual disability. 

Heutmekers M, Naaldenberg J, Verheggen SA, Assendelft 
WJJ, van Schrojenstein Lantman-de Valk HMJ, Tobi H, 
Leusink GL. Health problems of people with intellectual 
disabilities in Dutch out-of-hours primary care. J Appl Res 
Intellect Disabil. 2018 Oct 23. doi: 10.1111/jar.12537. 
[Epub ahead of print]

BACKGROUND: Little is known about the health needs 
of people with intellectual disabilities who access out-
of-hours primary care services, raising concerns about 
accessibility and quality of care for this group. This study 
aims to identify commonly presented health problems of 
people with intellectual disabilities in this specific setting 
compared with the general population.
METHOD: Cross-sectional study with routine data at two 
out-of-hours cooperatives with a total of 41,166 persons 
aged 20-65 requesting outof-hours primary care in 2014, 
of which 315 persons were identified as having an intel-
lectual disability.
RESULTS: Having an intellectual disability was associated 
with a higher probability of presenting with epilepsy (OR 
45.65) and concerns about, and adverse effects of,  
medical treatment (OR 23.37, and 8.41, respectively).
CONCLUSIONS: Given the high rates of epilepsy and 
medication-related concerns of people with intellectual 
disabilities, this study suggests that these issues require 
special attention to improve the accessibility and quality of 
out-of-hours primary care. 

Kleijwegt B, Pruijssers A, de Jong-Bakker L, de Haan K, van 
Os-Medendorp H, van Meijel B. Support staff's percepti-
ons of discontinuing antipsychotics in people with intellec-
tual disabilities in residential care: A mixed-method study. 
J Appl Res Intellect Disabil. 2019 Feb 20. doi: 10.1111/
jar.12577. [Epub ahead of print] 

BACKGROUND: Although there is little evidence on their 
efficacy regarding challenging behaviour, antipsychotics 
are the most used psychotropic drugs in residential intel-
lectually disabled people. Discontinuation is possible for 
some residential clients with intellectual disabilities. This 
study aimed to gain insight into support staff's perceptions 
of discontinuing antipsychotics in residential clients with 
intellectual disabilities.
METHOD: Four focus groups were conducted in this 
mixed-methods study, followed by a survey.
RESULTS: A large majority of support staff perceive 
antipsychotics to be effective in controlling challenging 
behaviour. Support staff regarded themselves as willing 
to contribute to the discontinuation of antipsychotics, but 
were more confident about achieving reductions.
CONCLUSIONS: The attitude of the majority of support 
staff towards discontinuation provides a good basis for 
regularly reviewing antipsychotics use. A reduction plan 
should include preliminary steps, methods of monitoring 
and evaluating the process, and establishing measures for 
dealing with possible crises. 

van Ool JS, Snoeijen-Schouwenaars FM, Tan IY, Schelhaas 
HJ, Aldenkamp AP, Hendriksen JGM. Classification of 
intellectual disability according to domains of adaptive 
functioning and between-domains discrepancy in adults 
with epilepsy. J Intellect Disabil Res. 2019 Jan;63(1):40-48. 
doi: 10.1111/jir.12556. Epub 2018 Oct 14.

BACKGROUND: In the Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders-Fifth edition (DSM-5), the diagnostic 
criteria of intellectual disability (ID) include three domains 
of adaptive deficits: the conceptual, social and practical. 
Substantial intra-individual differences between domains 
can be considered an ID domain discrepancy.
METHOD: We explored the associations between ID do-
mains, discrepancies and epilepsy in 189 adults (mean age 
= 47.9; SD = 15.6). Each DSM-5 ID domain was assessed 
separately, using subscales of the Vineland II for the social 
and practical domains, and psychological instruments, 
including intelligence tests, for the conceptual domain. A 
set of standardised criteria is proposed to identify an ID 
domain discrepancy.
RESULTS: An ID domain discrepancy seemed to be present 
in about one-third of subjects and was particularly present 
in subjects with moderate ID (53.4%). Impairment in the 
social domain was most often the reason for the discre-
pancy. The presence of a discrepancy was significantly 
related to a focal (localised) epilepsy type (OR = 2.3, P 
= .028) and a mixed seizure type (OR = 1.4, P = .009). 
Epilepsy characteristics that are indicative of a more severe 
and refractory epilepsy, including various seizure types, a 
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high seizure frequency, a combined epilepsy type (both 
focal and generalised epilepsy) and an early age at onset, 
were significantly related to more severe impairments in 
conceptual, social and practical adaptive behaviour (all P 
values <.01).
CONCLUSIONS: With a substantial proportion of the sub-
jects who had both ID and epilepsy with an ID discrepancy, 
professionals should be aware of this and take all domains 
of ID into account when studying or working with this 
vulnerable population. 

Ramerman L, Hoekstra PJ, de Kuijper G. Health-related 
quality of life in people with intellectual disability who use 
long-term antipsychotic drugs for challenging behavi-
our. Res Dev Disabil. 2018 Apr;75:49-58. doi: 10.1016/j.
ridd.2018.02.011. Epub 2018 Feb 24.

BACKGROUND: Many people with intellectual disabilities 
use long-term antipsychotics for challenging behaviour 
and experience side-effects from these drugs, which may 
affect Health-related Quality of Life (HQoL).
AIMS: This study aimed to investigate HQoL in people 
with intellectual disabilities who use long-term antipsy-
chotics and to investigate its associations with challenging 
behaviour and physical symptoms often associated with 
antipsychotics.
MATERIALS AND METHODS: We used baseline data of 
two studies of long-term used antipsychotics. The RAND-
36 and the emotional and physical wellbeing subscales 
of the Personal Outcome Scale (POS) were used to assess 
HQoL. Associations with challenging behaviour, measured 
with the Aberrant Behavior Checklist (ABC) and physical 
symptoms (extrapyramidal, autonomic, metabolic) with 
HQoL outcomes were analysed by univariate and multiva-
riate linear regression.
RESULTS: The mental subscales of the RAND-36 and 
emotional wellbeing of the POS were associated with the 
irritability and lethargy ABC-subscales. Physical wellbeing 
was negatively associated with parkinsonism urinary pro-
blems, dysphagia and temperature dysregulation possibly 
due to antipsychotics use.
CONCLUSION: Both mental and physical wellbeing are 
related to challenging behaviour and physical symptoms 
associated with antipsychotics. Therefore HQoL could be a 
helpful measure when balancing benefits and disadvantages 
of antipsychotics prescribed for challenging behaviour. 

Ramerman L, Hoekstra PJ, de Kuijper G. Exploring barriers 
and facilitators in the implementation and use of guideline 
recommendations on antipsychotic drug prescriptions for 
people with intellectual disability. J Appl Res Intellect Disabil. 
2018 Jun 20. doi: 10.1111/jar.12461. [Epub ahead of print] 

Background: It is unknown why professionals’ adherence 
to guideline recommendations on antipsychotic drug pres-
cription in the intellectual disabilities care is insufficient. 
This study aimed to explore barriers and facilitators in the 
implementation and use of these recommendations.
Methods: In-depth interviews with four intellectual 
disability physicians, two psychiatrists and five behavioural 
scientists were used to explore the implementation and 
use of guideline recommendations.
Results: Barriers in adhering to recommendations were 
lack of collaboration of different disciplines involved in 
the treatment of psychiatric and behavioural disorders 
and lack of enforcement of an appropriate monitoring of 
side-and treatment effects. When guideline recommenda-
tions were translated into organizational policies, clinicians 
were able to divide responsibilities and tasks, needed to 
appropriately implement guideline recommendations in 
daily clinical practice.
Conclusions: To facilitate the use of guideline recommen-
dations, organizations should translate recommendations 
into organization-specific policies, involving physicians and 
behavioural scientists in this process, while simultaneously 
creating more practical and technological support. 

Ramerman L, Hoekstra PJ, de Kuijper G. Changes in Health-
Related Quality of Life in People With Intellectual Disabilities 
Who Discontinue Long-Term Used Antipsychotic Drugs for 
Challenging Behaviors. J Clin Pharmacol. 2018 Aug 30. doi: 
10.1002/jcph.1311. [Epub ahead of print]

Health-related quality of life in people with intellectual 
disabilities can be affected by challenging behaviors 
and side effects of antipsychotics. The aim of this study 
was to evaluate the effect of discontinuation antipsy-
chotic drugs on health-related quality of life, including 
data from 2 discontinuation trials: an open-label trial of 
various antipsychotic drugs and a double-blind trial of 
risperidone. In both studies, antipsychotics were discon-
tinued in 14 weeks, with steps of 12.5% of the baseline 
dosage every 2 weeks. Health-related quality of life was 
measured at baseline and at 16 weeks, and 40 weeks 
after baseline, by means of the RAND-36 (domains on 
physical well-being, role limitations caused by physical or 
emotional problems, vitality, pain, mental well-being, so-
cial functioning, general health, and changes in health). 
Participants who had completely discontinued antipsy-
chotics according to the scheduled discontinuation and 
were still free of use at 40 weeks were compared with 
those who had incompletely discontinued. Physical well-
being showed an increase in the group that had achieved 
complete discontinuation. Social functioning showed a 
decrease in the group that incompletely discontinued, 
which recovered at follow-up. Mental well-being decre-
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ased at 16 weeks but recovered at follow-up, regardless 
of complete or incomplete discontinuation. To conclude, 
discontinuation of antipsychotics had a positive effect 
on physical well-being when complete discontinuation 
was possible. When complete discontinuation was not 
possible, there was a negative effect on health-related 
quality-of-life domains. However, none of the unfavora-
ble effects were irreversible. 

Schippers, Baukje & Frederiks, B & van Nieuwenhuijzen, 
Maroesjka & Schuengel, Carlo.  Reliability and Feasibility of 
Systematic Registration of Coercive Measures in Care for 
People With Intellectual Disabilities. Journal of Policy and 
Practice in Intellectual Disabilities. 10.1111/jppi.12252. 

Policies limit the use of coercive measures as a measure 
of last resort to protect people from danger. Success of 
policies can only be determined by registering the use 
of coercive measures. The reliability of 57 standardized 
coercive measures was tested. In addition, implementation 
was investigated of improved registration in a residential 
care setting. This mixed methods study within a residential 
care organization for people with intellectual disabili-
ties in the Netherlands included 55 living units and 269 
residents. Reliability of 57 standardized coercive measures 
was tested against other informants (colleague staff, 
trained outside observer) and results were validated by a 
panel of stakeholders. Second, the implementation of a 
mandatory routine registration system was investigated by 
comparing registration of coercive measures to personal 
files of 30 residents. Registration of coercive measures yiel-
ded reliable data for at least 25 out of 57 types of coercive 
measures. The second part of the study showed widely 
varying explanations of unreliable data by stakeholders, 
including knowledge and awareness of coercive measures 
of support staff and the influence of contextual factors 
on the encoding of coercive measures. After implemen-
tation, 46% of the coercive measures were registered in 
the registration system. Comprehensive registration of 
coercive measures by staff neither appeared feasible nor 
yielded reliable data. Clearly, multidisciplinary discussion 
among support staff and professionals is needed to decide 
whether care practices are restrictive or not. Further re-
search should focus on how these considerations can lead 
to a reliable and meaningful registration. 

Sumitomo A, Horike K, Hirai K, Butcher N, Boot E, Sakurai 
T, Nucifora FC Jr, Bassett AS, Sawa A, Tomoda T. A mouse 
model of 22q11.2 deletions: Molecular and behavioral sig-
natures of Parkinson's disease and schizophrenia. Sci Adv. 
2018 Aug 15;4(8):eaar6637. doi: 10.1126/sciadv.aar6637. 
eCollection 2018 Aug.

Individuals with chromosome 22q11.2 deletions are at 
increased risk of developing psychiatric conditions, most 
notably, schizophrenia (SZ). Recently, clinical studies have 
also implicated these recurrent 22q11.2 deletions with the 
risk of early-onset Parkinson's disease (PD). Thus far, the 
multiple mouse models generated for 22q11.2 deletions 
have been studied primarily in the context of congenital 
cardiac, neurodevelopmental, and psychotic disorders. 
One of these is the Df1/+ model, in which SZ-associated 
and developmental abnormalities have been reported. 
We present the first evidence that the mouse model for 
the 22q11.2 deletion exhibits motor coordination deficits 
and molecular signatures (that is, elevated α-synuclein 
expression) relevant to PD. Reducing the α-synuclein gene 
dosage in Df1/+ mice ameliorated the motor deficits. 
Thus, this model of the 22q11.2 deletion shows signatures 
of both SZ and PD at the molecular and behavioral levels. 
In addition, both SZ-associated and PD-relevant deficits in 
the model were ameliorated by treatment with a rapamy-
cin analog, CCI-779. We now posit the utility of 22q11.2 
deletion mouse models in investigating the mechanisms of 
SZ- and PD-associated manifestations that could shed light 
on possible common pathways of these neuropsychiatric 
disorders. 

Vingerhoets C, van Oudenaren MJF, Bloemen OJN, Boot 
E, van Duin EDA et al. Low prevalence of substance use in 
people with 22q11.2 deletion syndrome. Br J Psychiatry. 
2019 Jan 3:1-7. doi: 10.1192/bjp.2018.258. [Epub ahead 
of print]

BACKGROUND: 22q11.2 deletion syndrome (22q11DS), 
one of the most common recurrent copy number variant 
disorders, is associated with dopaminergic abnormalities 
and increased risk for psychotic disorders.AimsGiven the 
elevated prevalence of substance use and dopaminergic 
abnormalities in non-deleted patients with psychosis, we 
investigated the prevalence of substance use in 22q11DS, 
compared with that in non-deleted patients with psychosis 
and matched healthy controls.
METHOD: This cross-sectional study involved 434 patients 
with 22q11DS, 265 non-deleted patients with psychosis 
and 134 healthy controls. Psychiatric diagnosis, full-scale 
IQ and COMT Val158Met genotype were determined in 
the 22q11DS group. Substance use data were collected 
according to the Composite International Diagnostic 
Interview.
RESULTS: The prevalence of total substance use (36.9%) 
and substance use disorders (1.2%), and weekly amounts 
of alcohol and nicotine use, in patients with 22q11DS 
was significantly lower than in non-deleted patients 
with psychosis or controls. Compared with patients with 
22q11DS, healthy controls were 20 times more likely to 
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use substances in general (P &lt; 0.001); results were also 
significant for alcohol and nicotine use separately. Within 
the 22q11DS group, there was no relationship between 
the prevalence of substance use and psychosis or COMT 
genotype. Male patients with 22q11DS were more likely 
to use substances than female patients with 22q11DS.
CONCLUSIONS: The results suggest that patients with 
22q11DS are at decreased risk for substance use and subs-
tance use disorders despite the increased risk of psychotic 
disorders. Further research into neurobiological and envi-
ronmental factors involved in substance use in 22q11DS is 
necessary to elucidate the mechanisms involved.Declara-
tion of interestNone. 

Vlot-van Anrooij K, Tobi H, Hilgenkamp TIM, Leusink GL, 
Naaldenberg J. Self-reported measures in health research 
for people with intellectual disabilities: an inclusive pilot 
study on suitability and reliability. BMC Med Res Methodol. 
2018 Jul 16;18(1):80. doi: 10.1186/s12874-018-0539-1.

BACKGROUND: The lack of suitable and reliable scales to 
measure self-reported health and health behaviour among 
people with intellectual disabilities (ID) is an important 
methodological challenge in health research. This study, 
which was undertaken together with co-researchers with 
ID, explores possibilities for self-reported health scales by 
adjusting, testing, and reflecting on three self-reported 
health scales.
METHODS: In an inclusive process, the researchers and 
co-researchers with ID adjusted the SBQ (sedentary beha-
viour), SQUASH (physical activity), and SRH (self-reported 
health) scales, after which a test-retest study among adults 
with ID was performed. Test outcomes were analysed on 
suitability and test-retest reliability, and discussed with the 
co-researchers with ID to reflect on outcomes and to make 
further recommendations.
RESULTS: Main adjustments made to the scales included: 
use easy words, short sentences, and easy answer for-
mats. Suitability (N = 40) and test-retest reliability (N = 15) 
was higher for the adjusted SQUASH (SQUASH-ID), in 
which less precise time-based judgements are sought, 
than in the adjusted SBQ (SBQ-ID). Suitability and test-
retest reliability were fair to moderate for the SRH-ID and 
CHS-ID. The main outcome from the reflection was the 
recommendation to use SQUASH-ID answer options, in 
which less precise time-based judgements were sought, in 
the SBQ-ID as well.
CONCLUSIONS: This study served as a pilot of an inclusive 
process in which people with ID collaborated in adjusting, 
testing, and reflecting on self-reported health scales. 
Although the adjusted self-reported measurements may 
be reliable and suitable to the target group, the adjust-
ments needed may impair measurement precision. This 

study's results contribute to informed decision making on 
the adaptation and use of self-reported health scales for 
people with ID. 

Wieland, J & ten Doesschate M.  Awareness and acces-
sibility of the Dutch mental health care system for people 
with borderline intellectual functioning or mild intellectual 
disabilities. Advances in Mental Health and Intellectual 
Disabilities, https://doi.org/10.1108/AMHID-03-2018-0014

Purpose: In The Netherlands, curative mental health 
care and supportive care for people with an intellectual 
disability (ID) are organised in separate domains. Preva-
lence of mental health problems is known to be high 
among people with borderline intellectual functioning 
(BIF) or mild intellectual disabilities (MID). By contrast, 
according to recent findings, prevalence of BIF and MID 
is high among patients in mental health care (17.5–58 
per cent). In The Netherlands, a new quality standard of 
care (QSOC) on mental health care for people with BIF or 
MID is developed. It is designed to supplement existing 
guidelines on mental health care so that they can be used 
appropriately in people with BIF or MID and meant for 
use in both mental health care organisations (MHCO) as 
in organisations for ID care. To a large extent, the QSOC 
should describe the existing practice. This paper aims to 
discuss these issues.
Design/methodology/approach: To assess the existing 
practice in current mental health care for people with 
BIF or MID in The Netherlands, the authors examined the 
views and accessibility of MHCO on the mental health 
care for patients with and IQ<85. In addition, the authors 
reviewed published criteria for in- and exclusion of all 39 
top clinical mental health care departments for criteria on 
BIF or (mild) ID.
Findings: The authors found there is a clear awareness of the 
high prevalence of BIF and MID among large Dutch MHCO. 
Dutch MHCO estimate the prevalence of BIF and MID among 
their patients to be around 30 per cent. Nonetheless, most 
MCHO surveyed (76 per cent) indicated they do not routinely 
estimate or measure IQ among their patients and 53 per cent 
of MHCO indicated not having knowledge and expertise 
on the dual diagnoses of mental health problems and BIF 
or MID. Fitting in with the new QSOC most of the MHCO 
(59 per cent) agreed on the statement in the survey that 
professionals should be able to treat patients with BIF or ID 
and all but one of the MHCO stated to have some form of 
collaboration with an institute for ID care.
Originality/value: The authors concluded there is a clear 
awareness of the high prevalence of BIF and MID among 
large Dutch MHCO. The new QSOC on mental health care 
for people with BIF or MID can help improve accessibility 
and quality of mental health care for these patients. 

 Elders gepubliceerd
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Willems M, Waninge A, de Jong J, Hilgenkamp TIM, van 
der Schans CP. Exploration of suitable behaviour change 
techniques for lifestyle change in individuals with mild 
intellectual disabilities: A Delphi study. J Appl Res Intel-
lect Disabil. 2018 Dec 18. doi: 10.1111/jar.12548. [Epub 
ahead of print]

BACKGROUND: Promotion of a healthy lifestyle for 
individuals with mild intellectual disabilities is important. 
However, the suitability of behaviour change techniques 
(BCTs) for these individuals is still unclear.
METHODS: A Delphi study was performed using the 
Coventry, Aberdeen & LOndon - REfined (CALO-RE) 
taxonomy of BCTs (n = 40). Health professionals (profes-
sional caregivers, behavioural scientists, health profes-

sionals, intellectual disability physicians) participated in an 
online survey to determine whether BCTs were suitable or 
unsuitable. Comments from participants were analysed 
qualitatively.
RESULTS: Consensus was reached for 25 BCTs out of 
40.The most suitable BCTs were barrier identification 
(97%), set graded tasks (97%) and reward effort towards 
behaviour (95%). No significant differences were found 
for intergroup effects.
CONCLUSION: Regardless of their position and  
education level, health professionals reached consensus 
about the suitability of BCTs for individuals with mild  
intellectual disabilities. Increased use of these BCTs  
could result in more effective promotion of a healthy 
lifestyle. 

Elders gepubliceerd / D
iversen

Pracht Kracht
Een ode aan krachtige moeders en 
prachtige kinderen
Ida van Boekel

Van je roze wolk afgedonderd
Stel je eens voor: het begint al met het feit dat je van  
die roze wolk afdondert wanneer je merkt dat je kindje 
anders is en niet zal zijn wat jij van tevoren had bedacht. 
Het bijstellen van de verwachtingen, het acceptatieproces, 
de ziekenhuisbezoeken. Wat te denken van alle  
formulieren die voor van alles en nog wat moeten  
worden ingevuld. Deze moeders hebben te maken met 
onbegrip, onzekere toekomstverwachtingen, het  
continu moeten uitleggen, en het zoeken naar begrip, 
steun en goede begeleiding. Steeds weer opnieuw  
en opnieuw.

Pure momenten
Aan alle moeders heb ik gevraagd om in witte kleding 
naar de studio te komen. Wit omdat het om zulke  
pure momenten gaat. Tijdens de shoot zelf vroeg ik de 
moeders om vooral te spelen met hun kind en niet te 
poseren. Ik heb gekozen voor die foto’s waarbij ik zie en 
voel dat dit een mooi moment is voor moeder en kind. 
Een moment dat mij als fotograaf en mens raakt.  

Collega neuro-gedragswetenschapper Anke Fonteyn- 
Vinke maakte bij de meeste foto’s een passend gedicht. 
Twee moeders maakten zelf een gedicht. Gedichten en 
beelden versterken elkaar.

Het doet me veel dat er een door mij gemaakte foto 
op de voorpagina staat. Het is één van foto’s uit het  
fotoboek Pracht Kracht, een heel bijzonder fotoboek. 
Bijzonder, omdat het letterlijk een beeld geeft van 
krachtige vrouwen met prachtige kinderen. In een 
periode van twee jaar lang heb ik deze portretten 
mogen vastleggen.

Prachtige kinderen, allemaal met een meervoudige be-
perking die bij elk kind anders is. Je kunt daarbij denken 
aan verschillende syndromen, chromosoomafwijkingen en 
epilepsie.  De overeenkomst is dat alle kinderen een visuele 
beperking hebben. Door mijn werk als revalidatietherapeut 
bij Koninklijke Visio kom ik deze kinderen met hun moeders 
tegen en mag ik een stukje in hun leven meelopen.

Vechten voor het welbevinden
Dag in dag uit, jaar in jaar uit zie ik al die moeders in  
eerste plaats vooral intens houden van hun kind en 
tegelijkertijd zie ik ze vechten voor het welbevinden van 
hun zoon of dochter. Ik zie en voel op zo’n moment hun 
enorme kracht. Kracht die wij als vrouw al voelen en er-
varen tijdens en na het baren van ons kind. Deze moeders 
hebben een portie extra kracht. Het lijkt wel alsof ze een 
reservepotje hebben, waar zij steeds weer deze kracht uit 
kunnen halen. En die hebben ze ook hard nodig. 
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Ode en troost
Al deze 22 moeders staan symbool voor zoveel meer 
vrouwen. Ze staan symbool voor alle moeders die een kind 
hebben met een meervoudige beperking. Het is een ode 
aan alle krachtige moeders!
Als laatste hoop ik dat dit boek soms troost kan bieden in 
die momenten waarbij het allemaal even niet vanzelf gaat.

Ida van Boekel
www.idavanboekel.nl
foto@idavanboekel.nl
06 22021691

wat ik heb
krijg jij
mijn tranen
mijn geluk
mijn strijd

mijn blijdschap
gedeeld
verdubbeld
onze pret

een gulle lach
gevangen
in een spiegeling
een kort moment
maar oh zo krachtig

dankbaar
voor jouw lach
voor jou
speel ik opnieuw 
opnieuw 
en opnieuw

op zoek naar die lach
iedere keer weer
zo prachtig

D
iversen

Emmy Bouwman en zoon Teeuw Langendijk

Yvonne en Daan Janssen
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De meerwaarde van het doen van 
inclusief onderzoek
Hanna Noorlandt, Junior researcher Department of Public Health Erasmus MC

Rimke Griffioen, beleidsadviseur bij Stichting Prisma, legt 
uit wat een ervaringsdeskundige is: ‘Een ervaringsdeskun-
dige is iemand die op basis van persoonlijke en collectieve 
ervaringen in staat is om ervaringskennis te verbreden, in 
welke vorm dan ook, en die door te geven aan anderen 
(Van den Eerden, 2017). Voorwaarde hiervoor is wel dat 
de ervaringsdeskundige in staat is om uit te stijgen boven 
de eigen ervaring, ofwel de eigen situatie los te laten en 
de leermomenten te vertalen naar een collectief belang. 
Ervaringsdeskundigen moeten dicht bij de cliënten en hun 
leefwereld blijven (Boevink, 2017).’

Stichting Prisma ziet ervaringsdeskundigheid als een 
startpunt voor een omslag in het denken, handelen en het 
organiseren van zorg. Deze manier van werken draagt bij 
aan de empowerment van cliënten. Tegelijkertijd wordt 
er door middel van co-creatie een proces in gang gezet 
waarin bij alle bouwstenen het perspectief van de erva-
ringsdeskundige een plaats krijgt. 
      
Werkzaamheden van Freek als ervaringsdeskundige 
In alle facetten van het Samenspraak onderzoek is Freek 
actief. Zo was hij betrokken bij de focusgroep met mensen 
met een verstandelijke beperking over het stappenplan 
voor gezamenlijke besluitvorming. Freek wist als geen 
ander het ijs te breken door aan het begin van de avond 
zijn bijna-doodervaring te delen. Zoals hij toen zei:  
‘Sommige mensen vinden het raar om over de dood te 

praten. Ik niet. Mijn leven begon 
met een bijna-doodervaring. De 
artsen zeiden tegen mijn ouders: 
als jullie op deze knop drukken 
dan stopt de zuurstof en is Freek 
er niet meer. Jullie mogen beslui-
ten wat je wilt doen’. De openheid 
van Freek maakte het gemakke-
lijker voor de andere aanwezigen 
om hun eigen verhaal te doen. 

Freek kan door zijn baan bij Klant en Markt moeilijke 
teksten vertalen en geschikt maken voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Hij doet dat door korte zinnen 
te maken, afkortingen te vermijden, moeilijke woorden 
te vervangen en waar het niet anders kan toe te lichten. 
Daarnaast kan Freek door zijn ervaring met de zorg en  
het samenleven met mensen met een verstandelijke  
beperking, de doelgroep vertegenwoordigen. 

Samenspraak studie 
In juni 2019 is het project Samenspraak van start gegaan. 
Een project waarin Hanna Noorlandt, Ida Korfage en 
Michael Echteld een bestaand model voor gezamenlijke 
besluitvorming doorontwikkelen en geschikt maken voor 
mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve 
fase. In dit door ZonMw gefinancierde project werken 
Erasmus MC, stichting Prisma, Avans Hogeschool, Cello, 
Ipse de Bruggen en Amarant samen. 

Tijdens de eerste projectbijeenkomst raakten we geïn-
spireerd door professor Irene Tuffrey-Wijne die in haar 
onderzoek naar palliatieve zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking veel samenwerkt met ervarings-
deskundigen. Dat wilden wij ook en we benaderden  
Stichting Prisma met de vraag of zij een ervaringsdeskun-
dige kenden die interesse had in het doen van onderzoek. 
Dat leidde ertoe dat Freek Felet zich sinds januari 2019 als 
co-researcher bij onze onderzoeksgroep heeft aangesloten.
 

Freek Felet 
Freek: ‘Sinds enkele jaren ben ik werkzaam bij Prisma. Ik 
zit in het Cliëntenplatform, ben ervaringsdeskundige en 
ik werk als zodanig op de communicatieafdeling Klant en 
Markt. Daar houd ik me bezig met het herschrijven van 
moeilijke stukken tekst in een taal die cliënten begrijpen.
In november 2018 ben ik door mijn coach gevraagd of ik 
als co-researcher wilde gaan werken binnen het project 
Samenspraak. Na een kennismakingsgesprek met Hanna 
heb ik hier volmondig ‘ja’ op gezegd. In januari 2019 ben 
ik echt begonnen.

Ik vind het erg interessant om onderzoek te doen naar 
hoe wij het beste mensen met een verstandelijke beper-
king kunnen betrekken bij de gezamenlijke besluitvorming 
in de palliatieve zorg.’
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Ook geven Freek en ik samen presentaties. Zo mochten 
Freek, Michael Echteld en ik op 12 april 2019 een presen-
tatie geven voor de NVAVG. We hebben al eerder samen 
focusgroepen geleid en een presentatie gegeven voor ge-
neeskundestudenten, maar zoals Freek zegt: ‘Voor artsen 
is het toch wel anders hè?’ Na de inleiding van Michael 
over palliatieve zorg en shared decision making, gaven wij 
een toelichting op de Samenspraak studie. Ik hielp Freek 
uit zijn rolstoel en hij liep naar de voor hem klaarstaande 
stoel, recht voor het publiek. Ik gaf hem zijn notitieboek 
aan waar hij wat aantekeningen in had gemaakt. Duidelijk 
zette hij uiteen dat wij in deze studie een hulpmiddel wil-
len ontwikkelen dat palliatieve zorg beter laat aansluiten 
op de wensen en waarden van mensen met een verstan-
delijke beperking. Ook vertelde hij hoe de verschillende 
fases van het onderzoek eruit zien. Hij sloot af door te ver-
tellen over de focusgroepen die wij samen hebben geleid 
en maakte een bruggetje naar het stappenplan. 

Na het doorspreken van de stappen volgde de discus-
sie. Een arts gaf aan dat zij, als iemand heel ziek is, niet 
zal zeggen wat ze niet gaat doen, maar dat ze positief 
formulerend zal aangeven wat ze wél gaat doen. ‘Wij 
zullen heel goed voor je gaan zorgen’, geeft de arts als 
voorbeeld. Een andere arts vroeg zich af wat de andere 

aanwezige artsen doen als medische handelingen zich 
in het grijze gebied bevinden. ‘Vertellen jullie het aan de 
persoon met een verstandelijke beperking als je consta-
teert dat reanimeren medisch gezien zinloos is?’ Een arts 
antwoordde dat zij dat niet zou vertellen, omdat dat niet 
de reden is waarom iemand op gesprek is gekomen. Freek 
vroeg daarop hoe je iets nu ‘goede zorg kunt noemen, als 
je niet eens aangeeft dat iemand niet meer gereanimeerd 
zal worden. Iemand heeft er toch recht op om alles te 
weten wat er speelt?’.

Na afloop kwamen verschillende mensen afzonderlijk van 
elkaar naar Freek toe. Ze gaven hem veel complimenten 
over zijn presentatie. Freek bedankte vriendelijk. In de 
tien minuten tussen de presentaties stelde ik hardop vast 
dat Freek meer complimenten had gekregen dan Michael 
en ik bij elkaar. Freek vroeg zich toen af of dat door zijn 
presentatie kwam, of omdat hij een beperking heeft.

Samenwerken met een ervaringsdeskundige
Samen mogen werken met een ervaringsdeskundige 
vraagt soms om wat aanpassingen. Zo duren overleggen 
soms langer. Ik krijg soms minder ander werk af op een 
dag dat ik met Freek heb afgesproken. Maar zijn betrok-
kenheid zorgt er vooral voor dat ik keer op keer het per-
spectief van de persoon met een verstandelijke beperking 
te zien krijg. Ik word gecorrigeerd als ik nodeloos moeilijke 
woorden gebruik en we leggen steeds aan elkaar uit 
waarom we iets op een bepaalde manier doen. 

Natuurlijk zijn wij trots en dankbaar dat Freek als co-
researcher ons onderzoek is komen versterken. Niet omdat 
hij een beperking heeft, maar om de bijzondere bijdrages 
die hij levert. Dat zou wat ons betreft heel normaal moe-
ten zijn. Inclusief onderzoek zorgt voor onderzoek vanuit 
zeer waardevolle maar vaak onderbelichte perspectieven. 

  
Verdediging proefschrift en symposium
Op woensdag 2 oktober 2019 om 11:00 uur zal Ilse Zaal-Schuller haar proefschrift ‘Decision-making in uncertainty’, 
over besluitvorming rondom het levenseinde voor kinderen met (Z)EMB, verdedigen in de Oude Lutherse Kerk  
aan het Singel 411, hoek Spui, te Amsterdam. 

Aansluitend hieraan wordt een middagsymposium georganiseerd getiteld ‘Beslissen in 
onzekerheid’ over medische besluitvorming en passende zorg in de laatste levensfase voor
kinderen met (Z)EMB. Dit vindt plaats in de Koninklijke Industriele Groote Club vanaf 12:30. 
De opzet van dit symposium is multidisciplinair en bedoeld voor artsen, gedragsdeskundigen 
en zorgprofessionals met interesse in palliatieve zorg. 

Wenst u meer informatie of wilt u zich inschrijven? 
Dat kan door een email te sturen naar: symposium@prinsenstichting.nl. 
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'n Kort terugblik op my internskap 
in Suid-Afrika
Anita Eijsackers, Aios AVG Middin

waar meer dan 40% van de bevolking woont, is de  
toegang tot medische zorg vaak onvoldoende. 

Free State Psychiatric Complex
Het ziekenhuis waar ik mijn stage loop, het Free State 
Pyschiatric Complex (FSPC) in Bloemfontein, is een groot 
psychiatrisch ziekenhuis. Het ziekenhuis levert zorg aan 
patiënten uit de provincie Vrijstaat en uit een deel van de 
provincie Noordkaap. Er zijn meerdere klinische afdelingen 
voor volwassenen en er is een forensische afdeling. Daar-
naast zijn er verspreid over de regio meerdere poliklinieken 
voor volwassenen en is er een aparte polikliniek voor 
kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast levert het FSPC ook 
zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.

Kosmos
De afdeling voor mensen met een verstandelijke beperking 
(genaamd Kosmos) heeft bijna 400 bedden en bestaat uit 
verschillende afdelingen voor zowel kinderen als volwassenen. 
Een afdeling telt gemiddeld tussen de 25-30 cliënten. 
Mannen en vrouwen zijn gescheiden. 

De faciliteiten op de afdeling zijn vergeleken met de  
faciliteiten die we in Nederland gewend minimaal. Cliënten 
slapen op slaapzalen met zo’n acht tot tien bedden. Er is 
vaak geen ander meubilair aanwezig. De slaapzalen voelen 
dan ook leeg en kil aan. De meeste cliënten hebben  
geen eigen bezittingen en de kleding die ze dragen is vaak 
oud en versleten. Op elke afdeling is wel een huiskamer 

Inleiding 
Hoe kun je je werk als aios AVG vormgeven in een omgeving 
waar de faciliteiten schaars zijn? En welke dingen kan ik 
als aios AVG leren van het werken in een ontwikkelings-
land? Begin augustus 2018 stapte ik met deze vragen in 
het vliegtuig naar Zuid-Afrika voor een stage in het Free 
State Psychiatric Complex (FSPC). In dit artikel geef ik een 
korte terugblik op mijn bijzondere verblijf in Zuid-Afrika. 
Daarnaast geef ik een korte inleiding over de gezond-
heidszorg in Zuid-Afrika en zullen er enkele knelpunten 
in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 
aan bod komen. 

Enkele cijfers over de gezondheidszorg in Zuid-Afrika.
De gezondheidszorg in Zuid-Afrika wordt gekenmerkt 
door grote verschillen. De gezondheidszorg is verdeeld en 
bestaat uit een publieke sector en een particuliere sector. 
Zo’n 8.8% van het BNP (Bruto nationaal product) wordt 
uitgegeven aan zorg en ruim de helft van alle zorguitgaven 
wordt gedaan binnen de particuliere sector. Dit terwijl 
ruim 84% van de bevolking is aangewezen op de publieke 
gezondheidszorg en slechts 16% van de bevolking 
toegang heeft tot de particuliere gezondheidszorg. De 
kwaliteit van de medische zorg in de particuliere sector is 
over het algemeen goed. Daarentegen kampt de publieke 
sector met forse problemen als gebrek aan financiële  
middelen, onderbezetting en mismanagement. Daarbij 
komt dat goede medische voorzieningen vaak alleen te 
vinden zijn in de grotere steden. In de rurale gebieden, 

Vandaag de dag leeft nog ruim 55% van de totale 
populatie in Zuid-Afrika van minder dan R992 
(ongeveer 60 euro) per maand. Voor een groot deel 
van de populatie is er onvoldoende toegang tot 
basisbehoeften als schoon drinkwater, gezonde 
voeding, degelijke huisvesting en scholing. Allemaal 
factoren die bijdrage aan een slechtere gezondheid. 

De gemiddelde levensverwachting in Zuid-Afrika is 
met 63 jaar vrij laag. De ziektelast in Zuid-Afrika is 
hoog, enerzijds door infectieziekten als HIV en 
tuberculose en anderzijds door de toename van 
‘welvaartsziekten’ als obesitas en diabetes. Waarbij 
zowel de infectieziekten als ‘welvaartsziekten’ veel 
voorkomen in het arme gedeelte van de bevolking.
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De eerste indruk
Door het schrille contrast met Nederland zijn de eerste 
dagen in Zuid-Afrika wel even wennen. Mijn ontvangst in 
het FSPC is echter zeer hartelijk. Er wordt alles aan gedaan 
om me welkom te laten voelen. Ook buiten werktijd word 
ik door collega’s op sleeptouw genomen om Zuid-Afrika 
en de Zuid-Afrikaanse cultuur beter te leren kennen. Erg leuk! 

De werkdag
De dagen binnen het FSPC starten met de overdracht 
waarin de belangrijkste zaken uit de dienst worden be-
sproken. Alle artsen en coassistenten van de verschillende 
afdelingen zijn hierbij aanwezig. Op sommige dagen is er 
aansluitend aan de overdracht onderwijs. Het onderwijs 
is van hoog niveau en leuk om bij te wonen. Na de over-
dracht of het onderwijs start de werkdag op de afdeling.
Op de afdeling wordt de dag gestart met de acute zaken. 
Door de grootte van de afdeling nemen die dagelijks een 
paar uur in beslag. 

aanwezig met een tv, maar daarnaast is er weinig ver-
maak. Er is weinig tot geen spelmateriaal aanwezig op de 
afdelingen.

De meeste cliënten verblijven de hele dag op de afdeling. 
Voor slechts enkelen is er een vorm van dagbesteding. 
Door de krappe bezetting van verpleegkundigen is er 
naast de verzorging van cliënten weinig ruimte voor activi-
teiten op de afdeling. Er zijn niet voldoende rolstoelen en 
veel cliënten met een lichamelijke beperking verblijven de 
hele dag in bed. 

Behandeling vindt plaats vanuit een multidisciplinair team. 
Het multidisciplinaire team bestaat uit een (basis)arts,  
fysiotherapeut, arbeidstherapeut, diëtist, psycholoog en 
een maatschappelijk werker. Bij complexe problematiek 
vindt consultatie van een psychiater plaats. Ook de bezet-
ting van paramedici is krap waardoor fysiotherapie of 
arbeidstherapie voor veel cliënten niet beschikbaar is. 

D
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In de middag zijn er vaak multidisciplinaire overleggen  
of andere besprekingen. Alle cliënten worden twee  
keer per jaar besproken tijdens een multidisciplinair  
overleg. Op de dagen dat er geen besprekingen zijn is  
er een spreekuur voor cliënten met een chronische  
aandoening. Cliënten met een chronische aandoening 
zoals hypertensie, diabetes, en epilepsie worden jaarlijks 
gezien door een arts. Er wordt lichamelijk onderzoek 
verricht en bloed afgenomen en indien nodig wordt de 
medicatie aangepast. 

De intakemiddag
Ongeveer eens per maand is er een intakemiddag. Tijdens 
zo’n middag worden vier tot vijf cliënten gezien die zijn 
aangemeld voor opname op de afdeling. Zij komen vaak 
uit zeer arme gezinnen. Ik zie dan ook meerdere malen 
jonge kinderen met (ernstige) ondervoeding. De cliënt 
wordt gezien door een arts, fysiotherapeut, psycholoog, 
diëtist, arbeidstherapeut en maatschappelijk werker. Na 
afloop van de middag wordt de cliënt besproken en wordt 
er gekeken of de cliënt in aanmerking komt voor opname 
op de afdeling en op de wachtlijst geplaats kan worden. 

Op dit moment is FSPC de enige geregistreerde instelling 
in de Vrijstaat die klinische zorg mag leveren aan mensen 
met een verstandelijke beperking, dus de toelaateisen 
zijn streng. Voor opname op de afdeling moet de cliënt 
Zuid-Afrikaans staatsburger zijn en wonen in de Vrijstaat. 
Er moet sprake zijn van een ernstige of zeer ernstige 
verstandelijke beperking en de cliënt moet tussen de 6 en 
55 jaar oud zijn. 

Patiënten met een lichte tot matige verstandelijke beper-
king komen dus niet (meer) in aanmerking voor opname 
op de afdeling. Voor hen zijn er ook geen andere opname- 
mogelijkheden in de Vrijstaat, omdat er geen andere 
instellingen zijn die deze zorg mogen leveren. Instellingen 
die 24-uurs zorg verlenen aan mensen met een verstande-
lijke beperking moeten beschikken over een licentie. 

De eisen om een licentie te verkrijgen zijn streng en het 
is voor instellingen moeilijk om een licentie te verkrijgen. 
Na het Life Esidimeni tragedie in 2016 (zie kader) lijkt het 
toezicht op naleving van deze regelgeving strenger gewor-
den. De beperkte opnamemogelijkheid is één van de grote 
knelpunten in de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking. 

De forensische unit
Tijdens mijn stage heb ik een deel van mijn tijd door-
gebracht op de forensische unit. Deze bestaat uit een 
observatieafdeling, een afdeling voor mensen met een 
psychiatrische stoornis en een afdeling voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 

De observatieafdeling
Als er bij een misdrijf twijfels zijn of de delinquent toere-
keningsvatbaar is en vervolgd kan worden, kan op verzoek 
van politie of justitie een delinquent worden opgenomen 
op de observatie-unit. Tijdens een vier weken durende 
opname wordt gekeken of de delinquent vervolgbaar is. 
De delinquent wordt gezien door minimaal twee psychiaters, 
er wordt psychodiagnostisch onderzoek verricht en een 
IQ-test afgenomen. Daarnaast kijkt de arbeidstherapeut 
naar het algemeen functioneren en de maatschappelijk 
werker onderzoekt de sociale omstandigheden. Als de  
delinquent niet vervolgd kan worden omdat er sprake is 
van een ernstige psychiatrische stoornis of een verstandelijke 
beperking, dan wordt de cliënt opgenomen op één van de 
behandelafdelingen van de forensische unit. 

De forensische afdeling voor mensen met een  
verstandelijke beperking
Delinquenten met een verstandelijke beperking worden 
na de observatieperiode opgenomen op de forensische 
afdeling voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Cliënten die worden opgenomen hebben vaak ernstige 
misdrijven begaan. Vaak gaat het om zedenmisdrijven of 
misdrijven met geweld. In tegenstelling tot de afdeling 
voor cliënten met psychiatrische problematiek is er op de 
afdeling voor mensen met een verstandelijke beperking 
geen dagprogramma. Cliënten worden veelal alleen  
medicamenteus behandeld. 

Gemiddeld verblijft een cliënt anderhalf jaar op de afdeling. 
Maar ook binnen het forensische circuit zijn er veel te weinig 
bedden. Cliënten die na ontslag niet terug naar huis  
kunnen moeten lang wachten op doorstroom. Ook binnen 
het forensische circuit kunnen cliënten met een lichte of 
matige verstandelijke beperking nergens anders terecht 
voor 24-uurs zorg. Cliënten worden na ontslag nu soms 
noodgedwongen opgenomen op één van de reguliere 
psychiatrische afdelingen. De wachtlijsten lopen op, met 
als gevolg dat delinquenten in de gevangenis nu te lang 
moeten wachten op opname op de observatie unit. 

Mijn rol als aios AVG
Eén van mijn vragen voorafgaand aan de stage was hoe ik 
het werk als (aios) AVG kan vormgeven in een omgeving 
waar de faciliteiten schaars zijn. Samen met mijn collega 
arts denk ik erover na hoe ik de expertise van ons bijzondere 
vak kan inzetten op de afdeling. Eén van de dingen 
die ik graag wil, is onderzoeken of de preventieve zorg 
voor de cliënten op de afdeling uitgebreid kan worden. 
Daarbij denk ik vooral aan de health watch screening die 
wij in Nederland kennen voor het vroegtijdig opsporen 
van comorbiditeit bij bepaalde syndromen. Het invoeren 
van periodiek lichamelijk onderzoek in het kader van een 
screeningsprogramma blijkt haalbaar. Echter verloopt het 
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De commissie kwaliteitsvisitatie 
zoekt visitatoren
Hanna Noorlandt, Junior researcher Department of Public Health Erasmus MC

De kwaliteitsvisitatie is in de afgelopen twee jaar goed op gang gekomen. Ongeveer 35 groepen hebben 
zich aangemeld, waarvan al zeven groepen het visitatietraject volledig hebben afgerond. De gevisiteerden 
zijn over het algemeen tevreden over het doorlopen proces; zij waarderen de visitatie gemiddeld met een 7,5. 

Ter ondersteuning van de kwaliteitsvisitatie zijn er acht visitatoren benoemd. 
We laten enkelen van hen aan het woord.

invoeren van (periodiek) aanvullend onderzoek in het  
kader van een screeningsonderzoek moeizaam, vanwege 
het kostenaspect. Screening zonder directe klinische  
verdenking moet grotendeels achterwege gelaten worden. 
Daarnaast onderzoek ik samen met mijn collega of het 
spreekuur voor cliënten met een chronische aandoening 
uitgebreid kan worden. Nu worden alleen cliënten met 
bepaalde chronische aandoeningen jaarlijks gezien door 
een arts. We besluiten het spreekuur uit te breiden zodat 
alle cliënten jaarlijks minimaal een keer worden gezien 
door een arts.

Eén van de grootste uitdagingen blijkt echter de behande-
ling van probleemgedrag. Waar de focus in de behande-
ling van probleemgedrag in Nederland de laatste jaren 
vooral op psychosociale interventies ligt, is de behandeling 
hier vooral medicamenteus. Door de krappe bezetting  
van verpleegkundigen kunnen adviezen van de psycholoog 
lang niet altijd opgevolgd worden. Er is vaak geen dag-
besteding voor cliënten en lang niet altijd voldoende 
nabijheid. Dit maakt psychosociale aanpak van gedrags-
problemen lastig en maakt ingrijpen met psychofarmaca 
vaker nodig. 

Een mooie en leerzame tijd
De gezondheidszorg in Zuid-Afrika heeft te maken met 
grote uitdagingen. Zeker binnen de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking zijn de faciliteiten schaars. 
Toch kan ik terugkijken op een leuke, leerzame en uitda-
gende tijd in Zuid-Afrika. Eén van de dingen die mij het 
meest bijblijft is de gedrevenheid van het behandelteam. 
Het enthousiasme waarin mijn collega’s die, ondanks het 
gebrek aan middelen en de frustraties die dat met zich 
mee brengt, zich dag in en dag uit inzetten voor de cliën-
ten. Het werken in een omgeving met weinig faciliteiten 
daagt je uit om naar creatieve oplossingen te zoeken, nog 
meer dan ik al gewend was in ons boeiende vak. Ek wil 
beslis terugkom. 

Life Esidimeni Tragedy
Meer dan 143 ernstig zieke psychiatrische patiënten 
en patiënten met een verstandelijke beperking zijn 
tussen maart 2016 en december 2016 gestorven 
nadat ze waren overgeplaatst van het Life Esidimeni 
ziekenhuis naar andere ziekenhuizen en Ngo’s. Het 
Life Esidimeni ziekenhuis leverde specialistische zorg 
aan ernstige zieke psychiatrische patiënten en patiënten 
met een verstandelijke beperking. Op 31 maart 2016 
besloot de Gauteng Health Department (GDoH) om 
het contract met het Life Esidimeni ziekenhuis op te 
zeggen als bezuinigingsmaatregel en in het kader 
van deïnstitutionalisering. In korte tijd werden tussen 
april 2016 en juni 2016 meer dan 1300 patiënten 
overgeplaatst naar andere ziekenhuizen en 27 verschil-
lende Ngo’s. Geen van de 27 Ngo’s beschikte over 
de benodigde licenties en deskundigheid. Ondanks 
waarschuwingen vanuit verschillende experts werden 
de patiënten toch overgeplaatst met uiteindelijk  
desastreuze gevolgen. De omstandigheden waarin 
patiënten terecht kwamen waren erbarmelijk. De 
Ngo’s beschikte over onvoldoende deskundigheid en 
waren onvoldoende voorbereid op de komst van de 
patiënten. Uiteindelijk zijn meer dan 143 patiënten  
overleden. Het precieze overlijdensaantal ligt  
waarschijnlijk hoger omdat er nog steeds patiënten  
vermist zijn. Het drama wekt in heel Zuid-Afrika  
diepe beroering op.

Referenties
-  Minimun Data sets for human recources for health and the  

surgical workforce in South Africa’s health system. African Institute  
of Health & Leadership Development

-  Statistics South Africa. http://www.statssa.gov.za
-  Statistics World Health Organisation.  

https://www.afro.who.int/countries/south-afria
-  The report into the circumstances surrounding the deaths of  

mentally ill patients: Gauteng province 
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De formele selectiecriteria voor visitatoren zijn:
• je bent minimaal 5 jaar in het bezit van een geldige registratie als AVG op het moment dat je visitator wordt;
• je hebt de visitatie als gevisiteerde succesvol afgesloten (deze voorwaarde wordt later ingevoerd);
• je hebt de training voor visitatoren gevolgd.

Daarnaast zijn er inhoudelijke criteria: de visitator heeft voorafgaand aan de specifieke training voor visitatoren:
• aantoonbare affiniteit en (enige) bekendheid met kwaliteitssystemen;
• de voor het uitvoeren van visitaties vereiste communicatieve vaardigheden;
• een behoorlijke (praktijk)kennis van beleid, richtlijnen en beroepscodes van de NVAVG;

Lijkt het je inspirerend en interessant om ook visitator te worden? 
Meld je dan bij Jacqueline Gerritsen van de commissie kwaliteitsvisitatie. 
Je kunt haar bereiken via kwaliteitsvisitatie@nvavg.nl. 
Meer over kwaliteitsvisitatie lees je op de website: https://nvavg.nl/kwaliteitsvisitatie/. 

Marijke Meijer

Margreet Walinga

Channa de Winter

Bij het uitvoeren van de visitaties kijk je kritisch naar het ontwikkelproces van 
collega AVG’s. Daarbij kun je ook reflecteren op je eigen ontwikkeling. Naast de 
openhartige ontmoetingen, kan een kijkje in de keuken van een ander inspiratie 
geven voor je eigen praktijk.

Wat ik het leuke vind aan het visitatorschap? Je mag ongehinderd bij anderen in 
de keuken kijken en uitgebreid samen praten over ons vak. Dat is altijd interessant 
en je hoopt ook op deze manier een bijdrage te leveren aan het verder ontwik-
kelen van ons boeiende vakgebied. Vooraf moet je je wel door veel teksten heen 
worstelen, maar het gesprek is altijd buitengewoon boeiend. Daar komt nog bij 
dat ik al jaren in de één of andere rol voor de NVAVG heb bijgedragen aan het 
verder ontwikkelen van het vakgebied, maar dit is voor het eerst een betaalde 
klus. Ik doe het uiteraard zeker niet voor het geld, maar het is wel een leuke 
bijkomstigheid na al die jaren vrijwilligerswerk.

Tijdens een visitatie valt mij altijd op hoe gemotiveerd wij AVG’s zijn.
Het enthousiasme over de wezenlijke inhoud van ons werk spat er vaak van af. 
Dit soms in tegenstelling tot de knellende banden, hopeloze bureaucratie en 
organisatieproblemen die ook ervaren worden. Ik vind het als visitator een 
uitdaging om mee te zoeken naar die vonken in ons vak en mee te denken over 
hoe iemand zijn werk weer op kan tillen naar een niveau van deskundigheid, werk-
plezier en ambitie dat bij diegene past. De gesprekken die daarover gaan geven 
mijzelf ook ideeën, inspiratie en motivatie om nieuwe wegen in te slaan 
of bestaande ‘hobbels’ aan te pakken. Het is daarom intensief, maar geweldig 
om een visitatie mee te mogen begeleiden!
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