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Het TAVG is het verenigingsblad van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor
Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG). Deze vereniging, opgericht in 1981, stelt zich ten
doel: het handhaven, c.q. verbeteren van de kwaliteit van de medische dienstverlening in
de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, onder meer door:
- het bevorderen van de onderlinge gedachtewisseling en samenwerking van artsen in de
zorg voor mensen met een verstandelijke handicap;
- het bevorderen van meningsvorming en standpuntbepaling t.a.v. onderwerpen die
van belang kunnen zijn voor de organisatie en het functioneren van de medische
dienst-verlening in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.
De vereniging telt ongeveer 300 leden. Het lidmaatschap staat open voor artsen,
werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.

Over TAVG...

Het TAVG streeft ernaar vier maal per jaar te verschijnen. De redactie stelt zich ten
doel alle artsen, die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke
handicap, op de hoogte te stellen van ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Daartoe maakt
zij gebruik van verslagen van studiedagen, congressen, van oorspronkelijke artikelen,
casuïstiek, boekbesprekingen, het aankondigen van nieuwe initiatieven, van ingezonden
stukken en voorts van alles wat aan het bereiken van de doelstelling kan bijdragen.
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Van de redactie

Goede vooruitzichten
Joanneke van der Nagel, psychiater

De belangstelling van andere medisch specialisten voor
het werken met mensen met een beperking is in Nederland
echter niet groter dan in het buitenland. Sterker nog:
het Verenigd Koninkrijk kent bijvoorbeeld een aparte
specialisatie VG voor psychiaters, waar in Nederland
het onderwijs binnen de opleiding over deze groep nog
minimaal is. Gelukkig zijn er ook collega psychiaters actief
om hierin verandering te brengen. Zo is het november-

nummer van het Tijdschrift voor Psychiatrie geheel gewijd
aan Verstandelijke Beperking en Psychiatrie. En u kunt de
artikelen via de website gratis downloaden! U vindt ze op
www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/.
Naast psychiaters zijn uiteraard ook neurologen, genetici,
kinderartsen, apothekers en andere medische specialisten
betrokken in de zorg voor mensen met een beperking.
Kent u andere voorbeelden van medisch wetenschappelijke
tijdschriften met het thema verstandelijke beperking? Of
specialistische poliklinieken en/of samenwerkingsverbanden
waar anderen wat van kunnen leren? Tip uw redactie, we
besteden graag aandacht aan uw verhaal!

Redactioneel

Over een aantal maanden kunnen
we vieren dat het vakgebied
geneeskunde voor mensen met
een verstandelijke handicap
twintig jaar als zelfstandig
specialisme bestaat. Nederland is
hierin wereldwijd koploper, met
een goede opleiding, groeiende
beroepsgroep, en talloze creatieve en betrokken collega’s
die ondanks schaarste fantastische zorg bieden. Vanuit het
buitenland wordt daarom ook vaak met bewondering
gesproken over de AVG zorg in Nederland.

Vanuit het jongvolwassen specialisme AVG biedt Nederland
fantastische zorg en een goede basis voor integrale
specialistische medische zorg voor mensen met een
beperking. In 2020 hebben we een feestje te vieren,
met goede vooruitzichten voor een mooie en gezonde
toekomst. De redactie wenst u alle goeds voor de jaren 20.
En uiteraard ook voor de jaren daarna.
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Anders dan normaal
Marloes Heutmekers

Column

Wetenschap is geen luxe, maar noodzaak
Zo schreef emeritus-hoogleraar Henny van Schrojenstein
Lantman-de Valk (TAVG 2018 nr. 4) waarvan u hier eerder
columns te lezen kreeg. Het hoogleraar-stokje heeft ze
inmiddels overgedragen aan Geraline Leusink, die op
11 oktober haar oratie ‘Anders dan normaal’ uitsprak.
Geraline beschrijft de noodzaak van wetenschap als volgt:
de gezondheid van mensen met verstandelijke beperkingen
is anders en vaak minder goed dan die van mensen
zonder beperkingen. Goede medische zorg voor mensen
met verstandelijke beperkingen vraagt daarom om een
benadering die anders is dan normaal; één die
interdisciplinair, inclusief en innovatief is.

De AVG’s van de Academische Werkplaats
Sterker Op Eigen Benen (Nijmegen) schrijven
beurtelings een column over hun ervaringen
met patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.
In dit nummer: Marloes Heutmekers
De middag leek eeuwig te duren. Met mijn broers en oom
op onze buik voor het broedkistje werden onze wangen
rood van de warmtelamp. De eerste barstjes werden
zichtbaar in de eierschaal. Mijn oom, hij moet toen in
de twintig zijn geweest, was een groot dierenvriend.
Zijn kuikentjes vernoemde hij naar zijn idolen van tv en
het koningshuis, maar ook naar ons. Hij was tevens een
groot kindervriend. Mijn oom was verstandelijk beperkt.
Ik groeide op en leerde als vanzelfsprekend mijn communicatie aan te passen en rekening te houden met hem.
Als kind zag ik mijn oom als een gelijke, gelijk aan mij met
kinderlijke fantasieën en gelijk aan mijn ouders als een
volwassene. Voor mij niets anders dan normaal dus.
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Mijn oom werd ziek. Zijn klachten werden niet serieus
genomen en zijn gezondheidsproblemen niet herkend,
zijn toestand verslechterde. Het bleek moeilijk om de
juiste hulp te vinden waar ook kennis was over zijn
syndroom en zijn beperkingen. Mijn oom overleed op
33-jarige leeftijd. Waar ik al jong leerde om mijn oom als
een gelijke te zien, leerde ik hier dat de zorg die hij nodig
had anders is dan normaal.

Voor mij was wetenschap ook een noodzaak. Al vroeg in
mijn opleiding tot AVG kwam ik erachter dat de zorg in
de avond, nacht en weekenden bijzonder kwetsbaar is.
Niet alleen door de problematiek die soms ingewikkeld
kan zijn, maar vooral ook door de omstandigheden die
overal weer anders waren. Je staat er veelal alleen voor,
er komt een scala aan vragen op je af vaak over patiënten
die je niet kende en vaak was er haast bij geboden terwijl
je als AVG niet specifiek geschoold bent in spoedzorg. Er
zijn geen standaarden of indicatoren om de kwaliteit van
deze zorg te borgen, waar ondersteuning, protocollering,
veiligheidsvereisten en innovatie standaard zijn op de
huisartsenpost. Dat moet anders. Met collega`s aan mijn
zijde kreeg ik de luxe om hier mijn promotieonderzoek
aan te wijden.
Gezondheidsonderzoek naar mensen met verstandelijke
beperkingen leert ons, naast wat anders is, ook over wat
‘normaal’ is. Het biedt de kans om kritisch te kijken naar
wat gezondheid is en wat gezondheidsverschillen betekenen. Ook leert het ons kritisch kijken naar hoe de zorg
is aangepast op de zorgbehoeften en maakt het duidelijk
hoe weinig toegankelijk de zorg soms is voor alle kwetsbaren in onze participatiesamenleving. Door de avond-,
nacht- en weekendzorg voor mensen met verstandelijke
beperkingen in kaart te brengen, leren we wat er anders
moet. Ook deze zorg vraagt een benadering die anders is
dan normaal.
Beste collegae, u bent allen uitgenodigd om de verdediging
van mijn proefschrift en aansluitend symposium bij te
wonen op 17 januari 2020. Safe the date.
Marloes Heutmekers
marloes.heutmekers@radboudumc.nl

Chronisch medische zorg voor mensen
met een verstandelijk beperking

De Verpleegkundig Specialist als
behandelverantwoordelijke
	Drs. ir. S.S. Goren, Arts voor Verstandelijke
Gehandicapten
2
	G. Rodijk-Verhoef (Msc.),
Verpleegkundig Specialist AGZ en GGZ
3
	Dr. P.E.M. Lauteslager (PhD.),
Manager Expertisecentrum Advisium
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Leerdoelen
Na het bestuderen van dit artikel:
•	Heeft u inzicht in mogelijkheden tot taakherschikking
tussen de Verpleegkundig Specialist (VS) en Arts voor
Verstandelijk Gehandicapten (AVG) in de chronisch
medische zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking (VB-zorg).
•	Bent u op de hoogte van de voorwaarden om behandelverantwoordelijkheid door de VS in de VB-zorg te
laten slagen.
•	Weet u dat u met behulp van competentieprofielen en
checklists de behandelverantwoordelijkheid kan vormgeven, toetsen en evalueren.

Canmeds
Professionaliteit

Trefwoorden
Verstandelijke beperking, VB-zorg, behandelverantwoordelijke, behandelverantwoordelijkheid, AVG, VS, taakherschikking, chronische zorg

Gedurende een pilot van 12 maanden is onderzocht of
de Verpleegkundig Specialist (VS) kan worden ingezet als
behandelverantwoordelijke in de chronisch medische zorg
voor mensen met een verstandelijke beperking (VB-zorg).
Hiervoor vond taakherschikking plaats tussen de Arts voor
Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en de VS. Gebleken is

dat de VS goed in staat is om de behandelverantwoordelijkheid vorm te geven. Structurele samenwerking met een
AVG is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Om de
bekwaamheden en bevoegdheden van de VS te toetsen,
respectievelijk af te bakenen is het zinvol om gebruik te
maken van competentieprofielen en checklists van de
AVG-opleiding. De VS als behandelverantwoordelijke
draagt bij aan de continuïteit en kwaliteit van VB-zorg.

Inleiding
Er is een groot tekort aan Artsen voor Verstandelijk
Gehandicapten (AVG) op de arbeidsmarkt.1 De inzet van
basisartsen biedt slechts een gedeeltelijke oplossing. Zij
blijven vaak tijdelijk en specialiseren zich vervolgens elders.
Dit leidt tot continuïteitsproblemen in de medische zorg
bij mensen met een verstandelijke beperking. De inzet van
de Verpleegkundig Specialist (VS) als behandelverantwoordelijke zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Daarnaast is
er vanuit de woongroepen behoefte aan verpleegkundige
kennis en advisering. De medische problematiek van
cliënten is vaak meervoudig complex en de agogisch
geschoolde medewerkers zijn onvoldoende in staat om
deze problematiek adequaat te signaleren en om op de
juiste wijze de medisch noodzakelijke zorg uit te voeren.2
Taakdifferentiatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VB-zorg) is niet nieuw maar bestaat
veelal uit diagnosespecifieke en geprotocolleerde zorg
door de VS. Dit artikel beschrijft een pilot waarbij behandelverantwoordelijkheid voor (laagcomplexe) chronische
AVG-zorg is overgedragen van de AVG aan de VS.
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Samenvatting

Werkzaam bij ’s Heeren Loo Ermelo,
Expertisecentrum Advisium

Artikelen

Sandra Goren (AVG) 1

De pilot
’s Heeren Loo Ermelo
’s Heeren Loo Ermelo is een intramurale voorziening
voor mensen met een Verstandelijke Beperking (VB) en
meervoudig complexe problematiek. De medische dienst
biedt medische zorg aan 670 cliënten. Cliënten wonen
overwegend in woongroepen. Elke woongroep heeft een
behandelverantwoordelijke arts die regie voert over de
medische zaken. Daarnaast wordt specialistische medische
zorg geboden aan cliënten van andere organisaties en via
poliklinieken. Deze zorg wordt alleen verricht door AVG’s.

Artikelen

De medische zorg wordt verleend door AVG’s, AVG’s in
opleiding (AIOS), artsen niet in opleiding (ANIOS) en een
VS. A(N)IOS werken altijd onder supervisie van een AVG.
Huisartsgeneeskundige zorg (de dagelijkse medische
zorg die niet direct samenhangt met de verstandelijke
beperking) wordt geboden door een huisarts. De VS verrichtte tot voor kort vooral diagnosespecifieke zorg (o.a.
diabeteszorg, behandeling obstipatie, CVRM-controles) en
droeg bij aan kwaliteitsverbetering en beleidsvorming.
Vraagstelling
Kan de VS op verantwoorde wijze worden ingezet als
behandelverantwoordelijke in de chronisch medische zorg
voor mensen met een VB en hoe kan dan de taakherschikking van AVG naar VS het beste worden vorm gegeven?
Oriëntatie
Zowel voorafgaand als tijdens de pilot is informatie
gezocht over de rol van de VS als behandelverantwoordelijke in de chronische zorg. Er zijn werkbezoeken afgelegd
bij andere zorgaanbieders, er is diverse literatuur over
taakherschikking gelezen en een congres bezocht over
taakherschikking. De werkzaamheden van de VS blijken
zeer divers. Enerzijds wordt de VS ingezet voor specifieke
afgebakende gebieden (bijvoorbeeld longzorg en diabeteszorg), anderzijds ook als behandelverantwoordelijke
van cliënten van een woongroep/afdeling. Daarnaast heeft
de VS altijd een rol in kwaliteitsverbetering en innovatie.
Figuur 1 illustreert de diverse werkgebieden van waaruit
de VS taken en verantwoordelijkheden overneemt.
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Bij specifiek afgebakende taken blijkt vaak een duidelijke
taakomschrijving te zijn. Het is duidelijk tot waar de bevoegdheden van de VS reiken. Zodra de VS echter wordt
ingezet als behandelverantwoordelijke voor cliënten van
een woongroep, lijkt dit veel moeilijker te omschrijven.
Taakverdeling vindt plaats naar inzicht van de arts en de
VS, en wordt divers vormgegeven:
•	De VS werkt onder supervisie van een arts.
De arts controleert actief het handelen van de VS.
•	De VS werkt volgens vraaggestuurde supervisie.
Er is geen actieve controle door de arts maar wel

Huisarts
POH

Zorgmanager

A(G)NIO

Verpleegkundige

Specialist
(AVG/SOG)

VS

Kwaliteitsmedewerker
Specialistisch verpleegkundige

Figuur 1. Taakherschikking naar de VS in de chronische zorg

periodiek intercollegiaal overleg.
•	De VS werkt in een tandem met de arts. Samen zijn ze
verantwoordelijk voor een patiëntengroep en hebben
zicht op elkaars handelen.
•	De VS werkt zelfstandig en verwijst indien nodig door.
De wijze van samenwerking en de verdeling van
verantwoordelijkheid hangt onder andere af van de
volgende factoren:
•	Naarmate de ervaring van de VS toeneemt, vindt
verschuiving plaats van actieve supervisie naar een
meer zelfstandige rol.
•	Naarmate de arts het vakgebied van de VS beter kent,
draagt hij/zij sneller verantwoordelijkheden over naar
de VS.
•	De samenstelling van het medisch team en de
organisatie van de medische zorg bepaalt mede de
werkwijze en zelfstandigheid van de VS.
Werkwijze
De pilot is gedurende 1 jaar uitgevoerd door een duo van
één AVG en één VS. Bij de aanvang van de pilot zijn AVG
en VS samen behandelverantwoordelijk geworden voor 16
cliënten verdeeld over twee woningen. De opdracht was
om te onderzoeken op welke wijze taakdifferentiatie zou
bijdragen aan verantwoorde chronische medische zorg. Het
betrof cliënten met overwegend somatische problematiek.
Bij aanvang van de pilot zijn cliënten, verwanten en het
multidisciplinaire team geïnformeerd en in de gelegenheid
gesteld tot het stellen van vragen of het maken van bezwaar
(informed consent). Hiertoe is uitgebreid informatie gegeven
over het werkgebied en de deskundigheid van de VS en over
haar eigenstandige behandelverantwoordelijkheid, maar ook
over de voortdurende betrokkenheid en beschikbaarheid van
de AVG bij de specialistische medische zorg.

Aanvankelijk was sprake van intensieve samenwerking en
supervisie door de AVG. Behalve dagelijks overleg over de
directe zorg, is veel aandacht besteed aan discussie over de
verdeling van verantwoordelijkheden. Na enige maanden
ontstond meer duidelijkheid en een eenvoudigere afstemming.
De VS coördineerde de zorg en was eerste contactpersoon,
de AVG was als consulent beschikbaar en nam de behandeling over in geval van specialistische medische zorg. Het werd
duidelijker welke taken de VS zelfstandig kon uitvoeren en
welke verantwoordelijkheden zij kon dragen. Geleidelijk aan
was steeds meer sprake van vraaggestuurd intercollegiaal
overleg. De AVG bleef beschikbaar voor vragen maar deed
geen actieve controle meer van het werk van de VS.

Resultaten
De pilot is geëvalueerd met behulp van beschikbare
competentieprofielen van AVG en VS en met
semigestructureerde interviews.
Toetsing aan de hand van competentieprofielen
Om de bevoegd- en bekwaamheid van de VS te kunnen
objectiveren én om een verantwoordelijkheidstoedeling te
kunnen maken, is gekeken naar de competentieprofielen
van beide beroepsgroepen (competentieprofiel AVG,
beroepsprofiel VS).3-4 Beide competentieprofielen zijn
opgesteld aan de hand van het CanMeds model. Hieruit
blijkt dat de AVG in staat moet zijn om zowel op het
somatische als het psychische domein te handelen. Tevens
dient de AVG in staat te zijn om met verwanten, wettelijk
vertegenwoordigers, groepsleiding en andere betrokken
professionals te overleggen en informatie over te kunnen
dragen3. Wanneer de VS taken overneemt van de AVG,
dient hij/zij daarom bekwaam te zijn in het handelen
op zowel het somatische- als het psychische domein en
moet hij/zij in staat zijn om te kunnen overleggen met alle
betrokkenen in de zorg voor de cliënt.

Artikelen

De VS is snel geaccepteerd in de rol van behandelaar en eerste aanspreekpunt. Na drie maanden zijn opnieuw cliënten
van 2 woningen aan de pilot toegevoegd. Bewust is gekozen
voor een cliëntgroep met veel psychosociale en psychiatrische
problematiek, omdat dit veelvoorkomende en toenemende
problematiek is binnen de VB-zorg. Ter voorbereiding hierop
is besloten om de kennis van de VS hieromtrent aan te vullen
door het volgen van GGZ-modules van de VS-opleiding.
Een belangrijk punt van aandacht was de eventuele onbewuste onbekwaamheid van de VS. Het proactief signaleren
van medische problematiek is een belangrijke rol van de
AVG. Dit wordt bemoeilijkt doordat mensen met een VB
anders communiceren en bij ziekte zijn symptomen soms
moeilijk te duiden. Daarnaast wordt van de AVG medisch
leiderschap verwacht bij het vormgeven van het multidisciplinair behandelbeleid. De vraag bestond of een VS hiervoor
voldoende is toegerust. Taakafbakening is in het geval van
de brede behandelverantwoordelijkheid een stuk lastiger
te formuleren dan bij zorg die wordt verleend aan de hand
van vastgestelde diagnoses of symptoomclusters. Er was
een duidelijke behoefte om hier duidelijkheid in te creëren.

Om de bevoegdheden van de VS te concretiseren werd
het Zorgaanbod van de AVG gebruikt.5 Deze bevat de
bijlage ‘Cliëntgebonden doelgroepspecifieke zorg van de
AVG’ waarin de concrete medische competenties van de
AVG staan beschreven. Van alle basisbekwaamheden van
de AVG is periodiek afgesproken of de VS deze:
•	zelfstandig uitvoert, met de mogelijkheid tot
vraaggestuurd intercollegiaal overleg;
• onder supervisie uitvoert;
• niet uitvoert maar doorverwijst naar de AVG.
In tabel 2 is een aantal concrete voorbeelden uitgewerkt.

Tabel 2. Voorbeelden van taakherschikking op basis van het zorgaanbod van de AVG.
Categorie *

Start **

6 mnd **

11 mnd **

Overgewicht
Automutilatie

D
B

Z
S

Z
S

Z
S

Verslaving

B

Z/S

Z/S

Z/S

Angststoornis

Z

N

N

S

Cerumen-proppen

D

N

S

Z

Decubitus

Z

S

S

S

Angelman syndroom

D

N

N

N

De VS heeft ervaring, verwijst zo nodig zelfstandig naar diëtiste.
Dit betreft meestal complexe problematiek waarbij vooralsnog altijd overleg
met de AVG is geïndiceerd.
De VS heeft veel ervaring met begeleiding van stoppen met roken, dit doet
ze zelfstandig en in de rol van deskundige richting AVG. Echter alcoholen drugsgebruik zijn nog onvoldoende aan de orde gekomen en vallen dus
onder de actieve supervisie.
Doordat de VS is gestart met het volgen van aanvullende GGZ-modules, wordt
zij hierin momenteel bekwaam.
De VS had geen ervaring met otoscopie. Er is gestart met oefenen op de AVG,
vervolgens onder supervisie bij cliënten en nu kan zij dit zelfstandig uitvoeren.
Hoewel dit goed door de VS kan worden uitgevoerd, staat dit nog steeds
‘onder supervisie’. Dit omdat het in de afgelopen 11 maanden nog niet aan de
orde is geweest en aanvullende informatie van de AVG nodig is om de
zorgcoördinatie goed te kunnen uitvoeren.
Syndroomherkenning en diagnostiek betreft echt het specialisme van de AVG.

* D=Diagnostiek, B=Behandeling, Z=Zorgcoördinatie, P=Preventie
** N= niet uitvoeren, S= onder supervisie uitvoeren, Z= zelfstandig met mogelijkheid tot vraaggestuurd intercollegiaal overleg
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Gezondheidsprobleem

Voor het beoordelen van praktische vaardigheden is op
vergelijkbare wijze gebruik gemaakt van de ‘Checklist
praktische vaardigheden’ en de ‘Checklist verantwoordelijkheidstoedeling’ die in de AVG-opleiding wordt
gebruikt.6-7 Beide documenten zullen minimaal
jaarlijks ingezet worden ter evaluatie. Vaardigheden en
bekwaamheden zijn tenslotte persoonsgebonden en
dynamisch.

Artikelen

Tijdens de pilot werden ook specifieke zorgtaken
geconstateerd die niet zijn beschreven in het ‘zorgaanbod’
van de AVG. Voorbeelden zijn het toetsen van de wilsbekwaamheid en het bespreken van het vermoeden van
mishandeling door de ouders van de cliënt. Hierover is
besloten dat dit taken blijven van de AVG. Tevens werd
besloten dat de VS de behandelverantwoordelijkheid
overdraagt aan de AVG bij complexe crisissituaties, zoals
bijvoorbeeld bij ernstige agressie of een dreigende suïcide.
Interviews
Interviews zijn gehouden met wettelijk vertegenwoordigers, persoonlijk begeleiders, managers en gedragswetenschappers. De interviews hadden een semigestructureerd
karakter en werden uitgevoerd door een onafhankelijk
interviewer. De volgende vragen stonden centraal:
1.	Hoe wordt de VS als behandelverantwoordelijke ervaren?
2.	Wordt een verschil bemerkt tussen de inzet van de
AVG (situatie voorheen) en de huidige situatie waarin
de VS wordt ingezet als behandelverantwoordelijke?
3.	Wat zijn de positieve en negatieve ervaringen met de
VS als behandelverantwoordelijke?
4.	Is er vertrouwen in de huidige situatie waarbij de VS
wordt ingezet als behandelverantwoordelijke?
De inzet van de VS wordt ervaren als een verbetering van
de continuïteit van zorg. Omdat ANIOS’sen vaak kortdurend werkzaam zijn in de VB-zorg, ontbrak een vast
aanspreekpunt. De VS is naar verwachting langduriger
betrokken. De VS moet soms overleg hebben met een
AVG alvorens zij de zorgvraag kan beantwoorden. Dit
wordt niet als nadelig ervaren: “Ik heb niet van het team
gehoord dat het lastig is dat de VS vragen moet doorsturen aan de arts” (manager).
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De VS is in staat verpleegkundige knelpunten te signaleren
en begeleiding hierin te ondersteunen: “Ze is scherp op de
groep. Ze pakt signalen op van de begeleiders en als het
nodig is speelt ze deze signalen ook door naar mij” (manager), “Zij is betrokken bij ons team, heeft tijd om een
presentatie over diabetes te geven tijdens een teamoverleg” (gedragswetenschapper). Tijdens de pilot zijn door de
VS verschillende knelpunten in de (verpleegkundige) zorg
gesignaleerd, waarna medewerkers zijn geschoold in het
uitvoeren van verpleegkundige handelingen.

De toegankelijkheid van de VS ten opzichte van de arts
wordt door groepsleiding en cliënten als prettig ervaren.
“Cliënten herkennen haar wanneer ze door het park
fietst, ‘hé, daar is de dokter! Je merkt dat cliënten de
laagdrempeligheid en betrokkenheid fijn vinden”
(persoonlijk begeleider). Voor groepsleiding blijkt het soms
een drempel te zijn om contact op te nemen met een arts,
mede door de werkdruk bij artsen. Deze drempel voor
contact blijkt bij de VS lager te zijn “Ik heb het gevoel dat
zij dichter bij ons staat, ik heb het gevoel dat het lijntje
korter is” (persoonlijk begeleider).
De tijd die de VS ten tijde van de pilot had, werd positief
ervaren “Daar waar de arts maar tien minuten bij een
gesprek kan aansluiten, kan zij langer aanwezig zijn.
Zij heeft meer tijd” (wettelijk vertegenwoordiger).
Bij somatische klachten blijkt de VS genoeg kennis te
hebben “Tijdens een bespreking hadden wij veel vragen
over een brief die wij ontvangen hadden vanuit het ziekenhuis, de VS heeft ons uitleg gegeven over deze brief,
dat was heel duidelijk” (wettelijk vertegenwoordiger).
Wanneer de VS zich niet bekwaam voelt om een behandeling te starten, blijkt zij in staat om de cliënt door
te verwijzen naar een andere professional “Wij hadden
gevraagd of zij de huid van de cliënt wilde beoordelen.
Zij heeft ons doorgestuurd naar de huisarts omdat zij onvoldoende kennis had op het gebied van huidproblemen”
(persoonlijk begeleider).
Bij psychiatrische zorgvragen blijkt dat de VS het multidisciplinaire aspect van de VB-zorg nog onvoldoende
beheerst. Dit kan worden verklaard doordat zij somatisch
opgeleid is en op dit moment de GGZ-module volgt. De
betrokkenheid van de AVG en de mogelijkheid tot (laagdrempelig) intercollegiaal overleg tussen AVG en VS blijkt
door de betrokken zorgverleners als vereiste te worden
gesteld om veilige zorg te kunnen leveren “De VS wordt
hier in de rol van dokter neergezet, borging en achterwacht zijn hierin belangrijk!” (wettelijk vertegenwoordiger). Ook werd aangegeven dat de taakomschrijving
en bevoegdheid van de VS helder moet zijn, doordat de
VB-zorg zo complex kan zijn: “Het verschil in complexiteit
moet duidelijk zijn, zodat voor de VS duidelijk is wanneer
ze een AVG moet inschakelen” (wettelijk vertegenwoordiger).
De samenwerking van de VS met de AVG wordt als prettig
ervaren. De wetenschap dat altijd een AVG (indirect)
betrokken is geeft vertrouwen. “Ik heb vertrouwen in deze
werkwijze wanneer een AVG op de achtergrond aanwezig
is en in kan springen wanneer het nodig is (persoonlijk
begeleider). Sterker: men geeft aan dat de zorg verbetert,
omdat nu twee professionals meekijken bij complexe

zaken. “Doordat de VS soms nog overleg heeft met de
AVG over een cliënt krijg je een vollediger beeld”.

Beschouwing
De afbakening van bevoegdheden van de VS in deze pilot
bleek niet eenvoudig van tevoren vorm te geven. Dit is
afhankelijk van de vooropleiding van de VS (AGZ of GGZ),
de werkervaring en de kennis omtrent ziektebeelden in de
VB-zorg. De huidige VS is opgeleid vanuit het somatische
domein, wat betekent dat zij op dit gebied sneller de behandelverantwoordelijkheid op zich kon nemen dan voor
de psychiatrische problematiek.

Het werken vanuit de tandem en mogelijkheid tot laagdrempelig intercollegiaal overleg heeft bijgedragen aan
het creëren van vertrouwen. Tevens bleek dat de blijvende
betrokkenheid van de AVG een voorwaarde is om de
kwaliteit van zorg te waarborgen. De VS is immers geen
gespecialiseerde arts, voor complexe zorgvragen moet de
zorg (tijdelijk) worden overgenomen door de AVG.
Tijdens de pilot is regelmatig gesproken over ‘onbewuste
onbekwaamheid’, zowel tijdens supervisiegesprekken als
tijdens de interviews. Vraaggestuurd overleg is in dat geval
onvoldoende en het risico op fouten is reëel. Een oplossing zien we in het vaker bespreken van casuïstiek met de
AVG, zodat de AVG betrokken blijft bij situaties waar niet
direct vragen over zijn. Overigens speelt het probleem van
onbewuste onbekwaamheid ook bij ANIOS in de VB-zorg.
Bij hen kan de arts echter beter inschatten wat van hen
verwacht mag worden op basis van hun geneeskundeopleiding.

De beschikbare tijd en flexibiliteit van de VS worden als
zeer positief ervaren. Dit verdient enige nuance omdat de
VS tot nu toe een veel lagere caseload heeft dan de AVG.

Uit de pilot blijkt dat de VS in staat is om behandelverantwoordelijke te zijn binnen de VB-zorg, mits een AVG beschikbaar is om over complexe zorgvragen te overleggen
en deze zo nodig over te nemen. Tevens is van belang dat
de bevoegdheid en bekwaamheid van de VS is geborgd
door regelmatige evaluatie met de AVG. Het gebruik
van concrete checklists en competentieprofielen biedt
praktische handvatten om bekwaamheden te toetsen en
bevoegdheden af te bakenen. Door hiervan structureel
gebruik te maken, kunnen twijfels over onbewuste
onbekwaamheid worden weggenomen.
De inzet van de VS als behandelverantwoordelijke voor
woongroepen levert een belangrijke bijdrage aan de
continuïteit en kwaliteit van de VB-zorg. Doordat de VS
verpleegkundige is, heeft de signalerende en onderwijzende rol met betrekking tot verpleegtechnische handelingen
een meerwaarde in de VB-zorg.
Naar aanleiding van de pilot pleiten we ervoor om de inzet
van de VS als behandelverantwoordelijke te continueren
en verder uit te breiden binnen onze organisatie.
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Gedurende de pilot bleek dat in de VB-zorg zowel somatische als psychiatrische zorgvragen zijn. Indien de VS in de
VB-zorg wordt ingezet zoals in deze pilot, is het een pré
om geregistreerd te staan in zowel het somatische register
(chronische- of intensieve zorg) als in het GGZ-register en
kennis te hebben van beide vakgebieden.

Conclusie

Artikelen

Om taakherschikking naar een behandelverantwoordelijke
rol succesvol te laten zijn moet de VS beschikken over
de juiste competenties. Dit kan worden getoetst aan de
hand van de beschreven competentieprofielen van de
beroepsgroepen. De VS moet bekwaam zijn in zowel de
somatische als de psychiatrische zorg. Afhankelijk van de
ervaring en specialisatie van de VS moeten aanvullende
opleidingen worden gevolgd of gestructureerd worden
gewerkt aan training-on-the-job.

In de toekomst zal kritisch moeten worden beoordeeld
hoe hoog de caseload van de VS kan worden, waarbij
aandacht wordt geschonken aan zowel de effectiviteit van
het werk als het waarborgen van de kwaliteit van zorg.
De beschikbaarheid en aanwezigheid van de VS tijdens
overlegmomenten blijkt een belangrijk aspect te zijn.

Case Report: twee

ouderen met het
Pitt-Hopkins syndroom
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Beide auteurs hebben een gelijkwaardige bijdrage geleverd aan het schrijven van dit artikel.

Introductie
Pitt-Hopkins syndroom (PTHS) is voor het eerst beschreven
in 1978 in twee case reports door Dr. Pitt en Dr. Hopkins.
Zij omschreven het als een syndroom waarbij mentale
retardatie, een brede mond en intermitterend hyperventileren voorkomt.1 Sinds 2007 is de genetische oorzaak voor
het syndroom bekend. Het syndroom wordt veroorzaakt
door een deletie of variant in het TCF4-gen gelokaliseerd
op chromosoom 18q21.2. Wereldwijd zijn ongeveer 500
mensen met PTHS bekend. Dat zou betekenen dat de
prevalentie ongeveer 1 in 225000 - 300000 geboortes.2,4
Geschat wordt dat de prevalentie een stuk hoger zou
moeten liggen, tussen de 1 op 34000 en de 1 op 41000
geboortes moeten liggen.4 Het verschil kan mogelijk
worden verklaard doordat er meer mensen, met name
ouderen, met PTHS zijn, waarbij de oorzaak van de verstandelijke beperking nooit met de huidige technieken is
onderzocht.
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Er is vaak sprake van herkenbare uiterlijke kenmerken.
Mensen met PTHS hebben vaak een grove kin, een brede
mond met brede lippen waarvan de bovenlip lijkt op de
boog van cupido. Verder is er vaak sprake van diep gelegen
ogen met een prominente supraorbitale richel, een milde
upslant van de ogen, een brede neusbrug en neusbasis
met grote neusgaten, een overhangende neuspunt en een
kort filtrum.1,3,4 Bij mensen met PTHS is er sprake van een
matig tot ernstige verstandelijke beperking. De motorische
ontwikkeling verloopt vertraagd en er is regelmatig sprake
van hypotonie. De spraakontwikkeling verloopt zeer
vertraagd en veel mensen met PTHS gaan nooit praten.
48% van de mensen met PTHS hebben aanvallen van
hyperventilatie bij opwinding of spanning, beginnend op
de kinderleeftijd (gemiddeld 6.1 jaar). Een aanval van
hyperventilatie kan gevolgd worden door of volgen op een

periode van de adem inhouden (breath holding spells).
Epilepsie komt regelmatig voor (38%). Dit is soms lastig
te onderscheiden van de ademstops. Meerdere soorten
epileptische aanvallen kunnen voorkomen (onder andere
tonisch-clonische insulten, maar bijvoorbeeld ook
absences).6
Verder komen stoornissen in de autonome regulatie
voor, met name obstipatie maar ook problemen in de
temperatuurhuishouding worden gemeld.
Een ander kenmerk is een ernstige myopie. Hierbij is
er ook een verhoogd risico op een netvliesloslating.
Gedragsproblemen waaronder agressie zijn beschreven bij
48% van de mensen met PTHS. Ook komt een autisme
spectrum voor bij mensen met PTHS. Mensen met PTHS
hebben meestal een vrolijke aard. Ze houden van muziek
en lachen frequent en spontaan. Slaapproblemen komen
voor bij 18% van de mensen met PTHS. Ook komen
stereotiepe handbewegingen voor bij PTHS.3,4,5,6

Erfelijkheidsdiagnostiek
Bij verdenking op PTHS kan gericht DNA-onderzoek
worden aangevraagd: DNA-onderzoek van het TCF4-gen
(mutatie-analyse middels Sanger sequencing en MLPA
voor deleties).3,4 Bij een verdenking op een genetische
oorzaak voor een ontwikkelingsachterstand (dus niet
specifiek verdacht voor PTHS) zal als eerste een SNP-array
worden gedaan. Vaak wordt ook biochemische screening
naar metabole aandoeningen en analyse naar Fragiele X
syndroom simultaan verricht.
Indien deze onderzoeken niets opleveren, kan men
aansluitend een genenpakket (ID panel) aanvragen gericht
op een ontwikkelingsachterstand (o.b.v. whole exome

sequencing) en indien geïndiceerd, kan nadien het gehele
exoom worden geanalyseerd. Alle aangeboden ID panels
in Nederland bevatten het TCF4-gen.

Differentiaal diagnose

Bij het Mowat Wilson syndroom is er ook sprake van een
achterblijvende spraakontwikkeling, hypotonie en vergelijkbare uiterlijke kenmerken als bij PTHS. Bij het Mowat
Wilson syndroom komen echter vaak ook andere lichamelijke problemen voor zoals de ziekte van Hirschsprung en
urogenitale aanlegstoornissen.
Op jonge leeftijd is er ook overlap met het Rett syndroom.
Met name de vroege microcephalie, tachypneu en/of apneus en de stereotiepe handbewegingen komen overeen.
De uiterlijke kenmerken verschillen echter van PTHS. Daarnaast is er bij Rett syndroom initieel sprake van een normale ontwikkeling met daarop volgend verslechtering van
taal en motorische vaardigheden. Naast bovengenoemde
syndromen worden in de literatuur ook de volgende
zeldzame syndromen genoemd in de differentiaaldiagnose
van PTHS: ATRX syndroom, Kleefstra syndroom, pathogene variant in het RHOBTB2-gen, Pathogene variant in
het IQSEC2-gen, lysosomale stapelingsziekten, Joubert
syndroom, en WAC-geassocieerde autosomaal dominant
overervende verstandelijke beperking.3,4,6
Alle bovenstaande aandoeningen zijn met genetisch
onderzoek te bevestigen.

Pitt-Hopkins bij ouderen

Beschrijving
Casus A
De eerste casus is een man van 48 jaar.
Hij is het derde kind uit een gezin van vier. De zwangerschap verloopt probleemloos. Hij wordt na een zware
bevalling geboren en heeft een moeizame start. Volgens
zijn ouders verloopt zijn ontwikkeling tot ongeveer tien
maanden normaal. Hij heeft in zijn eerste levensjaren veel
last van oorontstekingen. De psychomotore ontwikkeling
blijft vertraagd.
Hij zit in een rolstoel, in verband met een spastische
tetraparese en scoliose. Hij kan even staan en een paar
passen lopen met overstrekte knieën. Over het algemeen
is hij een vrolijke man die kan genieten van interactie met
zijn omgeving. Hij is tactiel erg gevoelig en houdt ervan
om met zijn vingers te tikken op verschillende materialen.
Hij heeft regelmatig een oorontsteking. Er is sprake van
slikproblemen en recidiverende luchtweginfecties. Op
44-jarige leeftijd heeft hij een ernstige gecompliceerde
luchtweginfectie gehad met daarbij empyeem waarvoor
drainage en drain plaatsing op OK. In verband met de
slikproblemen heeft hij een aangepast dieet.
Hij is visueel laag alert. De visus is ondanks diverse
pogingen niet goed te bepalen. Op advies van Bartiméus
wordt ervan uitgegaan dat A. slechtziend is op basis
van CVI (cerebral visual impairment). Hij heeft een licht
verminderd gehoor.
Er zijn periodes van onrust en ernstige automutilatie, met
name hoofdbonken. Er wordt niet altijd een onderliggende lichamelijke verklaring voor de slechte perioden
gevonden. Het is dus niet duidelijk of de onrust altijd met
lichamelijk onwelbevinden te maken heeft. Het hoofdbonken neemt regelmatig zulke ernstige vormen aan dat
beperkende maatregelen moeten worden ingezet. Bij
ernstige automutilatie wordt gebruik gemaakt van een
fixatiepak, helm, armkokers en polsbanden. Er wordt veel
ingezet om maatregelen tot een minimum te beperken.
Er is een duidelijk protocol op de groep. Bij onrust wordt
er meer nabijheid gegeven. Ook wordt er standaard
onderzoek gedaan naar onderliggend lichamelijk lijden.
Daarnaast krijgt hij zo nodig oxazepam.
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In de huidige literatuur is weinig bekend over de gezondheidsproblemen bij mensen met PTHS die ouder zijn dan
30 jaar. Goodspeed et al. noemen in hun artikel kort de
gegevens van iemand met PTHS van 37 jaar en 10 maanden
oud. Deze persoon ging lopen op 3,5-jarige leeftijd. Bij
deze persoon spelen de volgende gezondheidsproblemen:
hyperventilatie en apneu, stereotypieën, obstipatie en
epilepsie. Verdere gegevens worden in het artikel niet
genoemd.6 In het artikel van de Winter et al. staan
gegevens van twee mensen met PTHS boven de 26 jaar.
Beiden hebben periodes met hyper- en hypoventilatie en

In dit artikel beschrijven wij twee mensen met PTHS die
ouder zijn dan 30 jaar. Door middel van dit artikel hopen
wij een bijdrage te leveren aan de uitbreiding van de
kennis en de problemen die op latere leeftijd bij dit
syndroom mogelijk te verwachten zijn.

Artikelen

Genetisch onderzoek zal uitsluitsel geven of het om PTHS
gaat of om een ander syndroom. Differentiaal diagnostisch kan er gedacht worden aan verschillende syndromen.
Het Angelman syndroom (AS) geeft net als PTHS een
ontwikkelingsachterstand, microcephalie, een uitblijvende
spraak/taal ontwikkeling en een vrolijk karakter. Het AS
heeft over het algemeen andere uiterlijke kenmerken.
Ook is bij 80% van de mensen met het AS sprake van een
afwijkend EEG en epileptische insulten. Daarnaast is er
sprake van een tremor en ataxie.

obstipatie. Bij één van de twee komt epilepsie of gastrooesofageale reflux voor.7

A. heeft last van ernstige slaapproblemen waarvoor hij
melatonine gebruikt.
In 2012 werd genetisch onderzoek aangevraagd met
het vermoeden van PTHS. Er bleek inderdaad sprake van
PTHS op basis van een de novo 18q deletie met daarin het
TCF4-gen

Artikelen

Casus B
De tweede casus is een vrouw van 51 jaar.
Ze is het vijfde kind uit een gezin van vijf kinderen. Ze is a
term geboren met een geboortegewicht van 1960 gram.
Al in het eerste jaar werden een vertraagde ontwikkeling
en microcephalie gezien.
Ze is rolstoelgebonden en kan niet lopen vanwege een
spastische tetraparese. Ook heeft ze een scoliose. Ze heeft
regelmatig een otitis externa of otitis media gehad. Ook is
ze chronisch neusverkouden. Verder zijn er slikproblemen.
Ook heeft ze al jaren obstipatie waarvoor ze psylliumvezels
gebruikt.
Op 26-jarige leeftijd kreeg zij een eerste epileptisch insult.
Drie jaar later, wordt vanwege een toename van de
insulten, gestart met fenytoïne. Dit wordt later vanwege
bijwerkingen (forse gedragsproblemen) omgezet in
valproïnezuur.

Tabel 1: overzicht van de problemen van de twee beschreven casussen

Spastische tetraparese
Scoliose
Slechtziendheid (CVI)
Epilepsie
Temperatuur schommelingen
Obstipatie
Periodieke hyperventilatie
Slikklachten
Recidiverende luchtweginfecties
Periodes van onrust
Automutilatie
Gecompliceerde pneumonie in
voorgeschiedenis

A, man
48 jaar

B, vrouw
51 jaar

+
+
+
+
+
+
+
+
ernstig
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
matig/ernstig
+

Aanwezig = +; Afwezig = -

Conclusie
In de huidige literatuur over PTHS is weinig informatie te
vinden over ouderen met dit syndroom. In dit case report
hebben wij twee patiënten met PTHS beschreven met een
leeftijd van respectievelijk 48 en 51 jaar. Bij beide casussen
kwamen deels dezelfde problemen voor. Beiden hadden
een spastische parese, scoliose, slechtziendheid, obstipatie,
slikklachten, recidiverende luchtweginfecties, periodes van
onrust.

In 2008 werd middels een SNP-array een deletie van een
deel van chromosoom 18q21.2 gevonden, met hierin het
TCF4-gen. De genetische diagnose PTHS werd hiermee
gesteld. De deletie is groter dan alleen het TCF4-gen.
Mogelijk zijn haar problemen hierdoor uitgebreider en/of
ernstiger dan bij de meeste personen met het Pitt-Hopkins
syndroom.

Wat opvalt aan de problemen van beide casussen is dat bij
beiden periodes met ernstige gedragsproblemen voorkomen,
waaronder automutilatie en agressie naar anderen. Deze
periodes zijn moeilijk te doorbreken. Ook zijn deze periodes
niet altijd in verband te brengen met onderliggend lichamelijk leiden. In de literatuur is beschreven dat gedragsproblemen met agressie voorkomen bij 48% van de mensen
met PTHS.6 Het zou nuttig kunnen zijn meer gegevens over
oudere patiënten met PTHS te verzamelen om te kijken wat
kan helpen om dit gedrag te doorbreken. Verder viel het
op dat beide casussen op relatief jonge leeftijd een ernstige
gecompliceerde pneumonie kregen met daarbij pleura
empyeem. Ernstig verlopende pneumonieën zijn niet specifiek beschreven in relatie tot PTHS. Ademhalingsproblemen
en periodes met hyper- of hypoventilatie zijn wel beschreven
in de literatuur.3 Ook is bekend dat één van de door dr. Pitt
en Dr. Hopkins beschreven patiënten op 19-jarige leeftijd is
overleden aan de gevolgen van een pneumonie.1,3 Eerder
is beschreven dat mensen met PTHS lagere IgM waarden
zouden hebben. Bovendien heeft TCF4 invloed op 2
immunoglobulin enhancer sites.8 Mogelijk is dit een factor
die bijdraagt aan een ernstiger beloop van bepaalde
infecties. Het lijkt dus belangrijk om bij een oudere met
PTHS extra alert te zijn op een ernstig beloop van een
pneumonie of een andere infectie.

Een overzicht van de belangrijkste gezondheidsproblemen
van beide casussen is te zien in tabel 1.

Omdat er mogelijk een onderdiagnostiek is, is het van
belang vanwege deze problemen bij een oudere met een

Ze heeft last van temperatuurschommelingen.
De temperatuur kan in korte tijd wisselen van hoge koorts
tot ondertemperatuur. Ze heeft regelmatig een pneumonie.
Op 40-jarige leeftijd kreeg zij een gecompliceerde longontsteking met empyeem van de linkerlong waarvoor zij
opgenomen is geweest in het ziekenhuis en zelfs op de
Intensive Care. Eenmaal terug thuis heeft het nog enkele
maanden geduurd voor ze hier goed van opgeknapt was.
De laatste jaren heeft zij nog enkele keren een pneumonie
gehad, welke meestal op de woning behandeld kon worden.
Regelmatig heeft zij een periode met hevige onrust.
Tijdens zo’n periode lijkt ze ontevreden. Ze gaat haren
trekken, gillen, zichzelf slaan en mopperen. Vaak wordt er
geen lichamelijke oorzaak voor dit gedrag gevonden en is
het lastig de onrust te doorbreken ondanks adequate begeleiding en behandeling. Ze is slechthorend. Ook heeft ze
een ernstige myopie. Begin 2019 had zij een visus van -14.
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verstandelijke beperking e.c.i alsnog DNA-diagnostiek te
doen. Voor een completer beeld van de lichamelijke- en
gedragsproblemen bij ouderen met PTHS zou het nuttig
zijn om meer oudere patiënten met het syndroom in kaart
te brengen. Minder onderdiagnostiek en meer kennis
over ouderen met PTHS zou bij kunnen dragen aan een
betere kwaliteit van zorg en hopelijk een betere kwaliteit
van leven.
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-	Denk bij een oudere met een verstandelijke beperking
en uiterlijke kenmerken en/of problemen zoals beschreven in de inleiding aan PTHS
-	Wees bij een oudere met PTHS alert op een ernstiger
beloop van infecties
-	Meer onderzoek en/of publicaties bij ouderen met
PTHS zijn belangrijk om de kennis over de gevolgen van
dit syndroom bij ouderen te vergroten.
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Radiotherapie onder sedatie:
een creatieve aanpak op maat
Casusbeschrijving

Claire Heinst, AVG, ’s Heeren Loo Gelderland Midden

Introductie

Sinds 2016 was er sprake van schuren en krabben aan de
vagina met handdoeken en toiletpapier. Daardoor was
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‘Kan ze dit wel aan? Ze heeft het vaak al zo moeilijk.’
‘Is curatieve behandeling wel haalbaar bij deze mevrouw?’
Deze vragen werden gesteld toen bij een vrouw met een
matig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar
gedrag een lokaal gemetastaseerd vulvacarcinoom werd
gediagnosticeerd. Onderstaande casus beschrijft het succesvolle proces rondom begeleiding en interdisciplinaire
samenwerking, waardoor op creatieve wijze behandeling
en adjuvante radiotherapie mogelijk werd.

Cliënte B is een 40-jarige vrouw met een matig verstandelijke
beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag bij een autisme
spectrum stoornis en een posttraumatische stressstoornis
bij mogelijk seksueel misbruik in de voorgeschiedenis. Het
moeilijk verstaanbaar gedrag bestaat uit (verbale) agressie,
grensoverschrijdend gedrag (mensen in kruis grijpen) en
impulsief/zelfdestructief gedrag (bijvoorbeeld drinken van
schoonmaakmiddel). Na vele verhuizingen en crisisopnames
woont B sinds 2015 in een Very Intensive Care (VIC)
woning. Op deze woning wordt er gewerkt middels de
Triple-C methode. B reageert goed op deze methode,
ze lijkt op haar plek te zijn en er wordt zelfs verbetering
gezien van haar gedragsproblemen. De somatische
voorgeschiedenis vermeldt hypothyreoïdie, waarvoor
levothyroxine, en een operatie aan het schouderblad.
Haar medicatielijst vermeldt verder: quetiapine, sertraline,
Depo Provera en colecalciferol.

haar schaamstreek frequent rood en gezwollen. Differentiaal
diagnostisch werd gedacht aan mycose, eczeem, oxyuren,
seksueel overdraagbare aandoening of bijwerking van
sertraline (seksuele disfunctie, atrofische vulvovaginitis). Ze
was niet incontinent. Kweken op chlamydia en gonorrhoe
waren negatief, er werd alleen een hemolytische streptokok
groep B gevonden. Behandelingen met antimycotica en
corticosteroïden lieten wisselend verbetering zien.
B werd maandelijks gecontroleerd door de huisarts of
verpleegkundig specialist (VS).

Artikelen

Bij een controle in november 2017 werd een snelgroeiende
zwelling met verruceus aspect gezien bij het rechter
labium minor, waarvoor B werd verwezen naar de
gynaecoloog. De AVG heeft de gynaecoloog ingelicht hoe
B te onderzoeken. Ook werd er premedicatie (lorazepam)
gegeven. Twee vaste begeleiders gingen mee met B. De
gynaecoloog zag een tumor van 6 cm in doorsnee bij het
rechter labium. Tevens werd in de rechterlies een vaste,
solide, niet-mobiele klier gevoeld van 2 cm. Omdat het
poliklinisch niet mogelijk was om verder onderzoek te
doen of een biopt te nemen werd een CT-scan en biopsie
onder narcose afgesproken bij een academisch ziekenhuis.
De uitslag liet een lokaal gemetastaseerd vulvacarcinoom
stadium 3C zien, met pathologische klieren in de rechter
lies. In de linker lies werd tevens een dubieuze klier gezien,
welke na biopsie werd beschreven als celrijk lymfeklierpunctaat, geen metastase. Behandelopties bestonden uit
operatief verwijderen van de tumor en lymfeklierdissectie,
met aanvullend radiotherapie en/of chemotherapie. De
levensverwachting met alleen een operatie werd geschat
op twaalf maanden.
In het ziekenhuis werd een multidisciplinair overleg (MDO)
met de AVG en begeleiders gepland. Ter voorbereiding
werd ook een MDO op de instelling gepland, waarbij de
ouders, begeleiders, orthopedagoog, manager, AVG, en
VS aanwezig waren. Het doel van dit MDO was om met
elkaar te bespreken welke behandeling als meest passend
gezien werd bij B. Door de enorme inzet en toewijding
van de begeleiding, waardoor er aan de randvoorwaarden
werd voldaan, en de belofte van de manager om alle middelen in te zetten, werd een curatief behandeltraject voor
B mogelijk geacht.
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Multidisciplinair overleg in het ziekenhuis
Bij het MDO in het ziekenhuis waren de gynaecoloog,
verpleegkundige, radiotherapeut, de AVG en twee vaste
begeleiders aanwezig. Vanuit de specialisten in het ziekenhuis kwam al snel naar voren dat een operatie gevolgd
door radiotherapie voor B de beste overlevingskans zou
bieden. Er waren wel zorgen over de behandeling gezien
haar verstandelijke beperking en gedragsstoornis. De AVG

heeft hierin benadrukt dat vanuit de instelling alles gedaan zou worden op het gebied van haar gedrag (psychologisch/emotionele ondersteuning) zodat de specialisten
in het ziekenhuis zich konden richten op de somatische
behandeling. B zou wonddrains krijgen, die gedurende
twee tot drie weken moesten blijven zitten. Omdat de
verwachting was dat B de wonddrains niet zou accepteren
en daarom uittrekken, werd besloten om armgipsspalken
aan te meten.
De gynaecoloog stelde voor om middels de Siilo-app, een
beveiligde messaging app voor medisch overleg, contact
te hebben over de wondverzorging. Op die manier kon
de AVG foto’s sturen van de wonden en gemakkelijk
overleggen met de gynaecoloog en verpleegkundige, om
zo het aantal nacontroles in het ziekenhuis te beperken.
Daarnaast zou de thuiszorg worden ingeschakeld voor
postoperatieve verzorging van de wonddrains.
De radiotherapeut zou overleggen waar er mogelijkheden
waren voor radiotherapie onder sedatie, met voorkeur
voor een lokaal, perifeer, ziekenhuis. Uiteindelijk werd
gekozen voor een academisch ziekenhuis. Daar werd
gewerkt met een speciaal ingericht bestralingstoestel waar
sedatie mogelijk is. Tevens was er ruime ervaring met kinderen (echter niet met volwassenen). Bijkomend voordeel
was dat de parkeerplaats zich vlakbij de afdeling bevond
zodat B weinig in aanraking zou komen met andere
patiënten en bezoekers.
De verpleegkundige vanuit het ziekenhuis zou een
team met vaste verpleegkundigen samenstellen om B te
verzorgen tijdens de opname. De begeleiders zouden het
persoonlijk plan en persoonsomschrijving van B overdragen
aan het team verpleegkundigen, zodat zij zich goed
konden voorbereiden. Tevens zouden de begeleiders de
algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) bij B uitvoeren
en een coachende rol aannemen naar verpleging met
betrekking tot het verdragen van hun nabijheid door B.
De orthopedagoog had regelmatig gesprekken met
begeleiding en B. Aan B werd uitgelegd dat ze ziek was
en dat de dokter haar beter ging maken (‘dokter gaat
plekje weghalen’). Consulten in het ziekenhuis werden
pas in de ochtend benoemd aan B (‘dokter heeft nu tijd’),
zodat ze zo min mogelijk spanning vooraf zou opbouwen.
Daarnaast had de orthopedagoog dagelijks contact met
de begeleiding en ouders ter ondersteuning.
Begin 2018 werd B geopereerd, waarbij een radicale
vulvectomie en lymfeklierdissectie beiderzijds werd verricht.
Vooraf werd verwacht dat de opname vijf à zes dagen
zou duren, er werd rekening gehouden met complicaties
vanwege haar gedragsproblematiek (bijvoorbeeld het
uittrekken van de wonddrains). Er waren twee vaste bege-

Radiotherapie onder sedatie
Zes weken na de operatie is gestart met radiotherapie. B
stond ingepland voor 28 bestralingen, 5 dagen per week,
gedurende 5½ week. Aan B werd verteld dat de behandeling haar beter zou maken (‘het warme lampje maakt
je beter’), tevens werd er gewerkt met een kalender met
stickers als beloningsysteem. Tijdens de consulten in het
ziekenhuis liep bij B vaak de spanning op als andere patiënten bij haar in de buurt kwamen. Omdat ze nu dagelijks
naar het ziekenhuis moest, werd door de orthopedagoog
bedacht om gele hesjes met de tekst ‘begeleider’ te dragen door de twee begeleiders die met haar meegingen.
Zo was het duidelijk voor andere patiënten dat contact
met B vermeden diende te worden, of via de begeleiders
diende te gaan. De spanning bij B nam hierdoor duidelijk
af. Daarnaast had de radiotherapeut geregeld dat B als
eerste in de ochtend werd behandeld. Hierdoor kwam B
minder andere patiënten tegen en hoefde ze niet lang
nuchter te zijn voor de sedatie.

In overleg met de radiotherapeut kreeg B dagelijks
lorazepam vooraf aan het bezoek in het ziekenhuis.
De dosering werd in het weekend gehalveerd om
onttrekkingsverschijnselen te voorkomen.
Achtergrondinformatie
Vulvacarcinoom
Vulvacarcinoom komt bij ongeveer 200 vrouwen per jaar
voor, de jaarlijkse incidentie in Nederland bedraagt 2 per
100.000 vrouwen. Van de vrouwen met een vulvacarcinoom
is 54% ouder dan 70 jaar en 15% is jonger dan 50 jaar.
Een verhoogd risico op het ontwikkelen van vulvacarcinoom
zijn jarenlang bestaande lichen sclerosus, vulvaire intraepitheliale neoplasie of het Humaan Papilloma Virus (HPV).
Ongeveer 30% van de vrouwen met een vulvacarcinoom
heeft metastasen in de lymfeklieren.1,2
Sedatie
Het kan lastig zijn om een voldoende diepe sedatie te verkrijgen waarbij het bewustzijn verlaagd is en de mobiliteit
afneemt. In een groot onderzoek, waarbij gekeken werd
naar sedatie bij gastro- en coloscopie, zijn er verschillende
risicofactoren gevonden voor een moeizame sedatie.
Deze risicofactoren zijn onder andere: BMI >25, roken
en het gebruik van benzodiazepines, opiaten of andere
psychofarmaca. Vooral psychofarmaca en benzodiazepines
worden veel gebruikt door mensen met een verstandelijk
beperking.3
Radiotherapie onder sedatie
Er is één casereport beschreven bij een volwassen man
met een verstandelijke beperking die radiotherapie onder
sedatie kreeg. Naast een licht verstandelijke beperking had
deze man ook een cerebrale parese, waardoor het niet
mogelijk was om stil te liggen zonder sedatie. Ook hierbij
betrof het sedatie met propofol, waarbij intubatie van de
ademweg niet noodzakelijk was. Deze man heeft twintig
bestralingen gehad.4
Vervolg casus
B heeft 25 van de 28 bestralingen onder sedatie gehad. Er
is gestaakt in verband met open wonden en brandplekken
in het bestralingsgebied. De radiotherapeut gaf tevens aan
dat 25 behandelingen voldoende waren. De wonden werden
behandeld met Intrasite en Flamigel. Opnieuw werd er
gebruik gemaakt van de Siilo app voor beoordeling van
de wonden door de radiotherapeut middels foto’s. Indien
nodig werd de wondbehandeling aangepast. De wonden
genazen binnen twee weken. De lorazepam in de ochtend
werd in stapjes afgebouwd.

Jaargang 37, December Nummer 4 179

De sedatie bestond uit propofol 5 mg/kg/uur via een
spuitenpomp. Omdat het om sedatie ging, en niet een
algehele narcose, was intubatie niet nodig. In de eerste
week werd er elke dag een nieuwe vene aangeprikt voor
de sedatie. Het werd hierdoor steeds lastiger om een
goede vene te vinden, wat leidde tot meer spanning en
angst bij B. Er volgde een overleg tussen de radiotherapeut
en de AVG over andere mogelijkheden. Daarbij werd
gedacht aan een picc-lijn of een port-a-cath. Beiden hadden
als nadeel dat dit grote bloedingen zou geven, mocht het
B lukken om deze eruit te trekken. Met name in de nacht
zou dit een risico zijn. De VS kwam met het idee om de
venflon te laten zitten. Dit had als grote voordeel dat er
geen grote bloeding zou zijn als B deze eruit zou trekken.
De armgipsspalken werden hierop aangepast. De venflon
bleef over het algemeen goed zitten van maandag tot

en met vrijdag en kon er voor het weekend uit gehaald
worden. Om te zorgen dat de venflon doorgankelijk bleef,
werd deze elke middag doorgespoten met fysiologisch zout.
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leiders aanwezig gedurende de opname, 24 uur per dag.
Zij namen de regie betreffende de verzorging en lichtten
de verpleegkundigen en artsen in hoe B het beste te benaderen tijdens de opname. Onder andere door de goede
voorbereiding en samenwerking verliepen de ingreep en
het postoperatieve beloop ongecompliceerd en kon B na
drie dagen ontslagen worden terug naar de instelling.
Bij thuiskomst werd B dagelijks beoordeeld door de VS
of de thuiszorg. Hierdoor waren er geen nacontroles in
ziekenhuis nodig. De wonddrains werden na twee weken
verwijderd. De armgipsspalken bleven wel nodig, met
name om te voorkomen dat B de wonden open zou
krabben. Als begeleiding bij B in de buurt was, mochten
de armgipsspalken af. Voor de nachten werd een
scheurpak aangemeten. Tevens was er voor de nacht een
camera en was er een wakende nachtzorg gedurende de
periode dat B de wonddrains had.

Tijdens de behandelingen liet B meer onrust zien in het
ziekenhuis, op de woning viel het mee. Na afloop van alle
behandelingen is er wel een toename gezien van haar
gedragsproblematiek. B krijgt hiervoor momenteel
speltherapie. Vlak na de behandeling werd B elke drie
maanden gecontroleerd door de gynaecoloog voor
beoordeling op lokaal terugkeren van de tumor of ontstaan
van een nieuwe tumor. Bij B is tot op heden geen recidief
gezien. Inmiddels hoeft ze nog maar halfjaarlijks
gecontroleerd te worden door de gynaecoloog.

Artikelen

Terugkijkend wordt het gezien als een zware, intensieve
periode, niet alleen voor B, maar zeker ook voor de
begeleiding. Er werden veel obstakels op de weg gezien,
maar iedereen kijkt met een tevreden gevoel terug naar de
samenwerking en wat ermee bereikt is: B is beter geworden.
‘Niets was mogelijk, totdat we het samen deden.’

Conclusie
Een 40-jarige vrouw met een matig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag werd gediagnosticeerd met een lokaal gemetastaseerd vulvacarcinoom.
Dankzij interdisciplinaire samenwerking werd een uniek
en creatief plan van aanpak bedacht, waarbij adjuvante
radiotherapie onder sedatie succesvol werd toegepast.
Het carcinoom is in remissie.

Leerpunten
- Er is veel mogelijk als je goed samenwerkt.
-	Moeilijk verstaanbaar gedrag vereist een creatieve
aanpak op maat.
-	De sector verstandelijk gehandicaptenzorg is toenemend in staat om mensen met moeilijk verstaanbaar
gedrag te ondersteunen en zoveel mogelijk het herstel
naar een normaal leven te leiden. Hierbij horen ook de
opties tot volledige curatieve behandeling bij kanker.
Claire Heinst, aios AVG
’s Heeren Loo Gelderland Midden
claire.heinst@sheerenloo.nl

Referenties
1.

https://www.oncoline.nl/vulvacarcinoom

2.

	Senkomago V, Henley SJ, Thomas CC, Mix JM, Markowitz LE, Saraiya M.
Human Papillomavirus-Attributable Cancers - United States, 2012-2016.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019 Aug 23;68(33):724-728

3.

	Braunstein ED, Rosenberg R, Gress F, Green PH, Lebwohl B. Development and validation of a clinical prediction score (the SCOPE score) to
predict sedation outcomes in patients undergoing endoscopic procedures. Aliment Pharmacol Ther. 2014 Jul;40(1):72-82

4.

	Goudra BG, Singh PM, Sinha A. Providing anesthesia in a remote
location for radiation oncology in an adult - Problems and solutions.
J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2014 Jan-Mar; 30(1): 114–116.

Thyroid Function in Males with
Fragile X Syndrome
	Department of Pediatrics, Amsterdam University Medical
Center, Amsterdam, The Netherlands
2.
	Prinsenstichting, Purmerend,
The Netherlands
3.
	Department of Pediatric Endocrinology, Amsterdam
University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands
4.
	’s Heeren Loo Zorggroep, Amersfoort, The Netherlands
5.
	Erasmus Medical Center, Rotterdam, The Netherlands
*
	These authors contributed equally
1

Sylvia A. Huisman 1,2
Brenda M. Wiedijk 3
Agnies M. van Eeghen 1,4,5
Raoul C. Hennekam 1,*
A. S. Paul van Trotsenburg 3,*

Jaargang 37, December Nummer 4 180

Dit is een bewerking van: Huisman SA, Wiedijk BM, van Eeghen AM, Hennekam RC, van Trotsenburg ASP. Thyroid function
in males with fragile X syndrome. J Pediatr Endocrinol Metab. 2019;27;32(8):903-905.

Short report

Methods
With the help of 30 ID physicians, we collected regular
blood samples for care purposes of 47 males with
molecularly confirmed FXS (mean 51.1 years; range: 17-80
years) and performed thyroid function laboratory tests at
the Amsterdam University Medical Center.

Conclusions
In the present study, biochemical testing demonstrated
no indication for central hypothyroidism in males with
FXS, implicating that there is no increased risk of central
hypothyroidism. Nevertheless, subclinical hypothyroidism
prevalence seems elevated compared to the small studies
in the past, but within the ranges of the general population.
However, one could argue on the clinical relevance in
absence of anti-TPO. Furthermore, this prevalence may
be an overestimation due to ascertainment bias, since 13
men with FXS did not participate. The same applies for
the cases of hypothyroidism of unknown etiology, that
were sufficiently treated and that we classified as clinical
hypothyroidism, although we had no pretreatment FT4
concentrations available.
This is to our best knowledge the largest thyroid function
study in males with FXS. Our prevalence data on
subclinical hypothyroidism do not provide sufficient
evidence for routine thyroid function screening as part
of the FXS health-monitoring program. Besides, blood
sampling can be a burden for people with ID and the
therapeutic consequences are doubtful. However, low
threshold thyroid function testing is indicated when there
are clinical signs or symptoms of hypothyroidism.
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Results
Two of the 47 patients (4.3%) were previously diagnosed
with primary hypothyroidism of unknown etiology. These
two patients were treated with thyroxine and their plasma
FT4 and TSH concentrations indicated adequate thyroxine
treatment. Three of the 47 males (6.4%) had slightly elevated TSH concentration (4.51 mIU/l, 4.54 mIU/l and 4.92
mIU/l, respectively), in combination with FT4 concentrations within the reference interval (17.3 pmol/l, 14.9 pmol/l
and 11.1 pmol/l, respectively). In all three men anti-TPO
antibodies were absent (<30 U/ml), implicating a relatively
low risk of developing clinical hypothyroidism later in life.
One individual had an elevated FT4 concentration (32.7
pmol/l) in combination with a normal TSH concentration
(0.66 mU/l). In a second blood sample of this patient,
collected eight weeks later, FT4 concentration was within
the reference interval. The remainder of the participants

showed plasma FT4 and TSH concentrations within the
reference intervals.
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Background
Much has been written about thyroid function in the
general population, but little in people with intellectual
disabilities (ID), particularly in genetic syndromes. There
is growing evidence of elevated prevalence of hypothyroidism in people with ID, but the exact figures seem to
be compromised by lack of genotypic data within this
heterogeneous population.1 Loss-of-function mutations in
Immunoglobulin Superfamily 1 (IGFS1) variants cause an
X-linked syndrome of central hypothyroidism and testicular enlargement (macroorchidism). Some of us participated
in the identification of the gene and reported mild ID and
autism spectrum features in some of the participants.2
Fragile X syndrome (FXS) is another X-linked syndrome
characterized by ID, autism spectrum features and
macroorchidism and arises from a loss-of-function
mutation of the Fragile X Mental Retardation-1 (FMR1)
gene. Given the similarity with FXS with respect to
phenotype and pattern of inheritance, we postulated that
FXS might be associated with central hypothyroidism as
well. However, limited information is available on thyroid
function in FXS. A few decades ago, two small studies
in 2 and 12, respectively, young males with FXS reported
normal thyroid function.3,4 Another study suggested subtle
thyroid function abnormalities within the hypothalamicpituitary-thyroid axis in males with FXS.5 This encouraged
us to evaluate thyroid function in a large series of males
with FXS.
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Mensen met een verstandelijke beperking (VB) hebben
een verhoogd risico op chronische somatische en
psychiatrische comorbiditeit.1 Als gevolg hiervan is er een
hoge prevalentie van polyfarmacie; een chronisch gebruik
van vijf of meer medicijnen.2 Bij mensen met een VB
boven de 50 jaar komt polyfarmacie bij 40% voor. 3,4
In de algemene bevolking is gebleken dat polyfarmacie
een risicofactor is voor het ontstaan van MedicatieGerelateerde Problemen (MGP), waaronder bijwerkingen
en ongewenste interacties tussen verschillende
medicijnen.5,6 Daarnaast is ook gevonden dat polyfarmacie
leidt tot een verhoogd risico op medicatie-gerelateerde
ziekenhuisopnames en mortaliteit.7,8 Uit diverse studies
bij mensen met een VB en polyfarmacie bleek dat MGP,
zoals onjuiste indicaties, bijwerkingen, onjuiste dosering,
onderbehandeling en gebrekkige monitoring, veel voorkomen.9-12 Polyfarmacie bleek bij ouderen met een VB ook
een onafhankelijke risicofactor te zijn voor overlijden.11,13
Een systematische medicatiereview is een gestructureerde,

kritische beoordeling van het medicatieregime, met als
doel de behandeling te optimaliseren en het aantal MGP
te minimaliseren.14 Onderzoek heeft aangetoond dat
systematische medicatiereviews, uitgevoerd door een
multidisciplinair team, leiden tot een afname van
polyfarmacie en MGP bij ouderen.15-18 Er is echter nog te
weinig bekend over de effectiviteit van medicatiereviews
bij mensen met een VB en polyfarmacie en voor welk
doel de medicatiereviews kunnen worden ingezet.19
Deze samenvatting geeft de resultaten weer van de recent
gepubliceerde systematische literatuurstudie, waarin een
overzicht wordt gegeven van de studies naar effectiviteit
van medicatiereviews bij het identificeren en verminderen
van MGP bij mensen met een VB.20

Methode en Resultaten
Volgens de ‘Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)’ richtlijnen werd een
uitgebreid elektronische zoekactie in 7 databases uitge-

voerd (PubMed, MEDLINE, EMBASE, Cumulatieve index
voor verpleegkunde en Allied Health Literature (CINAHL),
de Cochrane Library, Google Scholar en Web of Science).21
We hebben studies geïncludeerd die het effect van
medicatiereviews, geleid door apotheker en/of arts, op het
identificeren en/of verminderen van MGP bij mensen met
een VB onderzochten.
Alle studies werden geïncludeerd onafhankelijk van het
type medicatie, niveau van VB of leeftijd van de deelnemers, datum van publicatie, en studiedesign. Recensies,
redactionele brieven en studies zonder beschikbare volledige tekst werden geëxcludeerd.

Kenmerken van de geïncludeerde studies
De geïncludeerde studies zijn verschillend op het gebied van
onderzoeksdesign, doelgroep, uitkomstmaten, methode
van de medicatiereviews en samenstelling van het review
team. Geen van de studies was een gerandomiseerd
onderzoek met een controlegroep. De meeste onderzoeken bestudeerden mensen van alle leeftijden en alle
niveaus van VB. Het aantal deelnemers in de studies
varieerde van 27 tot 1764. De studiepopulaties van de
geïncludeerde studies omvatten uitsluitend mensen die in
zorginstellingen wonen.
Medicatiereview en review team
Bij de deelnemers werd alle chronische medicatie, onder
andere psychofarmaca, door een multidisciplinair team inclusief een apotheker, in een systematisch medicatiereview
bekeken. De samenstelling van het review team wisselde
per studie, maar het merendeel van de studies benoemde
specifiek het belang van de rol van een apotheker bij het
optimaliseren van medicatiereviews.10,22-27 Diverse
methodes werden gebruikt voor de medicatiereviews.

De studies in dit literatuuronderzoek suggereren dat
medicatiereviews, uitgevoerd door een team met onder
andere een arts en een apotheker, een gunstig effect kunnen hebben op het identificeren en verminderen van MGP
bij mensen met een VB. Dit sluit dus aan bij de studies naar
medicatiereviews bij ouderen en psychiatrische patiënten.
Deze studies hebben laten zien dat medicatiereviews een
effectief hulpmiddel zijn voor identificatie en reductie van
MGP.15-17,29
Omdat design, kwaliteit, studiepopulatie, studiefocus en
de gebruikte uitkomstmaten divers waren, zijn de acht
geïncludeerde studies moeilijk met elkaar te vergelijken.
Geen van de geïncludeerde studies was een gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep. De resultaten
van deze review moeten daarom voorzichtig geïnterpreteerd worden.
Volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij
ouderen zijn de farmacotherapeutische anamnese, analyse
en overleg tussen de arts en de apotheker essentieel.30 In
Nederland is een pilotstudie verricht, waarin deze richtlijn
werd toegepast bij mensen met een VB in de huisartspraktijk. Daaruit bleek dat de AVG een belangrijke bijdrage
kan leveren als er sprake is van een moeizame communicatie of gebruik van psychofarmaca en/of anti-epileptica.12
Toekomstig onderzoek zou de optimale samenstelling van
het review team kunnen onderzoeken.
In Nederland zijn beleidsmakers van mening dat een multidisciplinair medicatiereview een belangrijk hulpmiddel is
om het medicatiegebruik te optimaliseren bij kwetsbare
groepen (waaronder mensen met een VB).31,32 De Inspectie
Gezondheidszorg (IGZ) stelt dat er jaarlijkse medicatiereviews volgens de Handreiking medicatiebeleid van de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
uitgevoerd dienen te worden bij mensen met een VB,
ongeacht of er sprake is van polyfarmacie.32,33 Ook vanuit
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Identificatie en vermindering van MGP
Identificatie van MGP: Alle geïncludeerde studies waren
gericht op de identificatie van MGP. Alle acht studies
meldden dat medicatiereviews uitgevoerd door multidisciplinaire teams MGP konden identificeren. De meest
gevonden MGP waren bijwerkingen, medicatiefouten, offlabel voorschriften zonder een duidelijke indicatie. Eén van
de studies merkte op dat onderrapportage van bijwerkingen en een verkeerde interpretatie van
bijwerkingen mogelijk kunnen hebben geleid tot het
missen van MGP.10

Discussie

Artikelen

In totaal werden er 1277 studies gevonden, waarvan
uiteindelijk 8 studies werden geïncludeerd.9,10,22-27
Twee auteurs hebben de kwaliteit van de geïncludeerde
studies onafhankelijk beoordeeld met een daarvoor
geschikt instrument.28 De kwaliteit van deze acht
geïncludeerde studies varieerde van matig tot goed.

Vermindering van MGP: Niet alle studies hebben
gekeken of de voorgestelde aanpassingen in het medicatieregime daadwerkelijk succesvol doorgevoerd waren, en
of dat ook daadwerkelijk leidde tot een vermindering van
MGP. Zes van de geïncludeerde studies waren gericht op
vermindering van MGP. 10,23-27 Deze beschreven veranderingen in het medicatieregime zoals een algemene
daling van de medicatiedosering, afname polyfarmacie en
vermindering van langdurige medicatiegebruik. Vier van
deze onderzoeken vonden dat medicatiereviews op deze
manier bijwerkingen kunnen minimaliseren.10,23,25,27
Geen van de studies beschreef hoe de bijwerkingen van
de medicijnen werden gemeten.

Artikelen

de toekomstige Wet Zorg en Dwang worden medicatiereviews als belangrijk startpunt gezien in de praktijk om
psychofarmaca onderbouwd voor te schrijven. Veel
zorginstellingen vragen ondersteuning van het Instituut
voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) voor
medicatiecursussen voor het hele primaire proces, zodat
medicatiereviews efficiënter uitgevoerd kunnen worden.
Het uiteindelijke doel van medicatiereviews is om de
gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren. Tot op
heden zijn er nog geen studies geweest die naar deze
uitkomstmaten hebben gekeken bij mensen met een VB.
Gerandomiseerde klinische onderzoeken met betrekking
tot gezondheidsuitkomsten met follow-up op de lange
termijn zijn nodig om de exacte voordelen van
medicatiereviews aan te tonen als een standaardinterventie
voor mensen met een VB.

Conclusie
Uit dit literatuuronderzoek is gebleken dat medicatiereviews door multidisciplinaire teams een bijdrage kunnen
hebben bij het identificeren en verminderen van MGP bij
mensen met een VB.
In de Nederlandse context zou de AVG naast de andere
betrokkenen, zoals begeleiders, familieleden, gedragswetenschappers en een apotheker een belangrijke rol kunnen hebben in deze multidisciplinaire medicatiereviews,
zowel in de langdurige zorg als in de eerste lijn, samen
met de huisarts.
Toekomstige studies zijn echter noodzakelijk om de best
passende medicatiereviewprocedure en -frequentie te
bepalen voor mensen met een VB.
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Bossink LWM, van der Putten AAJ, Paap MCS, Vlaskamp
C. Factors associated with direct support professionals' behaviour in the physical activity support provided to people
with intellectual disabilities. J Intellect Disabil Res. 2019
Apr 3. doi: 10.1111/jir.12616. [Epub ahead of print]
BACKGROUND: Direct support professionals play an
important role in facilitating physical activity support for
people with intellectual disabilities (ID). This study examined how the characteristics of people with ID and the
characteristics of direct support professionals are related
to the professionals' behaviour when supporting people
with ID in physical activity.
METHODS: A cross-sectional approach was used. Direct
support professionals (n = 217) who support people with
ID completed a self-report questionnaire, which aimed
to measure the components that produced behaviour
when providing physical activity support for people with
ID. Associations with the characteristics of people with ID
and the characteristics of the professionals were analysed
using multivariate linear regression models.
RESULTS: The results demonstrate that the professionals'
characteristics - such as age, workplace and training
- were related to the variance in the components that
theoretically produced the direct support professionals'
behaviour. The characteristics of the people with ID did
not contribute to the variance in the direct support
professionals' behaviour.
CONCLUSIONS: The findings suggest that professional
characteristics are the dominant reasons for the differences observed in the capability, opportunity and motivation
of direct support professionals to provide physical activity
support. This study also underscores the need for
integrated training programmes to help direct support
professionals promote physical activity in people with ID.
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The 22q11.2 deletion syndrome (22q11.2DS) is a
multisystem condition and the most prevalent
microdeletion syndrome in humans. Approximately 25%
of individuals with 22q11.2DS receive antipsychotic
treatment. To assess whether patients with 22q11.2DS
are vulnerable to adverse effects of antipsychotic
medication, we carried out a literature review.
A systematic search strategy was performed using
PubMed (Medline), Embase, PsychInfo, and Cochrane
Database of Systematic Reviews. Publications describing
adverse effects of antipsychotic medication in patients
with 22q11.2DS were included in the review and assessed
for their methodological quality. A total of 11 publications
reporting on eight trials, cross-sectional or cohort studies,
and 30 case reports were included. The most commonly
reported adverse effects can be classified into the
following categories: movement disorders, weight gain,
seizures, cardiac side effects, and cytopenias. Many of
these symptoms are manifestations of 22q11.2DS, also
in the absence of antipsychotic medication. Based on
the reviewed literature, a causal relation between
antipsychotic medication and the reported adverse
effects could not be established in the majority of cases.
Randomized clinical trials are needed to make firm
conclusions regarding risk of adverse effects of antipsychotics in patients with 22q11.2DS

	Hancock R. D., Weber S. L., Kaza R. & Her K. S. (1991) Changes in
psychotropic drug use in long-term residents of an ICF/MR facility.
American Journal of Mental Retardation, 96, 137–141.
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Hospital Medicine, 39, 1671-1674.
27.

Bossink LWM, van der Putten AAJ, Steenbergen HA,
Vlaskamp C. Physical-activity support for people with
intellectual disabilities: development of a tool to measure
behavioural determinants in direct support professionals.
J Intellect Disabil Res. 2019 May 20. doi: 10.1111/
jir.12631. [Epub ahead of print]
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BACKGROUND: Physical-activity approaches for people
with intellectual disabilities (ID) are more likely to be
effective and sustainable if they also target direct support
professionals' behaviour. However, no tools to measure
the behavioural determinants for direct support
professionals are available as of yet. This study aims to
construct a self-report tool to measure direct support
professionals' behavioural determinants in physical-activity
support for people with ID and to analyse its psychometric
properties.
METHODS: The tools' sub-scales and items corresponded
with a proposed conceptual model. A pilot study was
carried out to investigate and improve content validity.
Construct validity and measurement precision were
examined using item response theory models with data
from a convenience sample of 247 direct support
professionals in the support of people with ID.
RESULTS: Results supported the three theory-driven behaviour scales and indicated reasonable to good construct
validity. The marginal reliability for the scales ranged from
0.84 to 0.87, and adequate measurement precision along
the latent continua was found.
CONCLUSIONS: The tool appears to be promising for
measuring the behavioural determinants of direct
support professionals for the physical-activity support of
people with ID and has potential as a tool for identifying
areas to focus on for interventions and policies in the
future.

Costain G, Walker S, Argiropoulos B, Baribeau DA, Bassett
AS, Boot E, Devriendt K, Kellam B, Marshall CR, Prasad A,
Serrano MA, Stavropoulos DJ, Twede H, Vermeesch JR,
Vorstman JAS, Scherer SW. Rare copy number variations
affecting the synaptic gene DMXL2 in neurodevelopmental disorders. J Neurodev Disord. 2019 Feb 7;11(1):3. doi:
10.1186/s11689-019-9263-3.
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BACKGROUND: Ultra-rare genetic variants, including
non-recurrent copy number variations (CNVs) affecting
important dosage-sensitive genes, are important
contributors to the etiology of neurodevelopmental
disorders (NDDs). Pairing family-based whole-genome
sequencing (WGS) with detailed phenotype data can
enable novel gene associations in NDDs.
METHODS: We performed WGS of six members from
a three-generation family, where three individuals each

had a spectrum of features suggestive of a NDD. CNVs
and sequence-level variants were identified and further
investigated in disease and control databases.
RESULTS: We identified a novel 252-kb deletion at 15q21
that overlaps the synaptic gene DMXL2 and the gene
GLDN. The microdeletion segregated in NDD-affected
individuals. Additional rare inherited and de novo
sequence-level variants were found that may also be
involved, including a missense change in GRIK5. Multiple
CNVs and loss-of-function sequence variants affecting
DMXL2 were discovered in additional unrelated individuals
with a range of NDDs.
CONCLUSIONS: Disruption of DMXL2 may predispose
to NDDs including autism spectrum disorder. The robust
interpretation of private variants requires a multifaceted
approach that incorporates multigenerational pedigrees
and genome-wide and population-scale data.

Dijkhuizen A, Douma RK, Krijnen WP, van der Schans CP,
Waninge A. Measuring Quadriceps strength in adults with
severe or moderate intellectual and visual disabilities:
Feasibility and reliability. J Appl Res Intellect Disabil. 2018
May 30. doi: 10.1111/jar.12468. [Epub ahead of print]
Background: A feasible and reliable instrument to
measure strength in persons with severe intellectual and
visual disabilities (SIVD) is lacking. The aim of our study
was to determine feasibility, learning period and reliability
of three strength tests.
Methods: Twenty-nine participants with SIVD performed the Minimum Sit-to-Stand Height test (MSST), the
Leg Extension test (LE) and the 30 seconds Chair-Stand
test (30sCS), once per week for 5 weeks. Feasibility was
determined by the percentage of successful measurements; learning effect by using paired t test between
two consecutive measurements; test–retest reliability by
intraclass correlation coefficient and Limits of Agreement
and, correlations by Pearson correlations.
Results: A sufficient feasibility and learning period of the
tests was shown. The methods had sufficient test–retest
reliability and moderate-to-sufficient correlations.
Conclusion: The MSST, the LE, and the 30sCS are feasible
tests for measuring muscle strength in persons with SIVD,
having sufficient test re-test reliability.

Frankena TK, Naaldenberg J, Tobi H, van der Cruijsen A,
Jansen H, van Schrojenstein Lantman-de Valk H, Leusink
G, Cardol M. A membership categorization analysis of
roles, activities and relationships in inclusive research
conducted by co-researchers with intellectual disabilities.
J Appl Res Intellect Disabil. 2019 Feb 22. doi: 10.1111/
jar.12567. [Epub ahead of print]

Frederiks K, Sterkenburg P, Barakova E, Feijs L. The
effects of a bioresponse system on the joint attention
behaviour of adults with visual and severe or profound
intellectual disabilities and their affective mutuality with
their caregivers. J Appl Res Intellect Disabil. 2019 Mar 12.
doi: 10.1111/jar.12581. [Epub ahead of print]

PURPOSE: Multimorbidity is increasing in younger adults
but is understudied in this population. We used 22q11.2
deletion syndrome (22q11.2DS) as a genetic model to
investigate multimorbidity in young to middle-aged adults.
METHODS: Using the Anatomical Therapeutic Chemical
(ATC) Classification System and setting five or more
concurrent prescription medications as a proxy for
multimorbidity, we compared data on 264 adults with
22q11.2DS (median age 27.8, range 17.3-68.3 years) with
that for a community-based Canadian general population
sample (n = 25,287). We used logistic regression to examine possible predictors of multimorbidity in 22q11.2DS.
RESULTS: Multimorbidity in 22q11.2DS in the 25-44 year
age group (34.7%) was significantly more prevalent than
in the general population, both for the same age group
(2.9%, prevalence ratio [PR] = 11.9, 95% CI 8.4-17.1) and
compared with those aged 45-64 years (16.4%, PR = 2.1,
95% CI 1.6-2.7). Neuropsychiatric and endocrinological
medication classes predominated. Within 22q11.2DS,
older age and psychotic illness, but not sex, major
congenital heart disease, or intellectual disability, were
significant predictors of multimorbidity.
CONCLUSION: The results indicate that adults with
22q11.2DS have a significant burden of illness with levels
of multimorbidity comparable with those of the general
population several decades older. In younger adults with
multimorbidity, certain disease patterns may help identify
genetic disorders in "big data."

Millard SK, de Knegt NC. Cancer Pain in People with
Intellectual Disabilities:Systematic Review and Survey of
Health Care Professionals. J Pain Symptom Manage.
2019 Jul 19. pii: S0885-3924(19)30386-0. doi: 10.1016/j.
jpainsymman.2019.07.013. [Epub ahead of print]
CONTEXT: Due to life expectancy improvements for
people with intellectual disabilities, their risk of developing
cancer is increasing. Pain is an inevitable aspect of
cancerous diseases. However, as pain experience and
expression can be atypical in people with intellectual
disabilities, this population is vulnerable to late diagnosis
of cancer and under-treatment of cancer pain.
OBJECTIVES: To investigate what is currently known about
cancer pain in people with intellectual disabilities and provide specific recommendations to improve this knowledge.
METHODS: A systematic review using PubMed, PsycINFO,
and CINAHL, and an anonymous online survey of Dutch
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BACKGROUND: The subtle communicative behaviour
of individuals with visual and severe/profound intellectual
disabilities hinders the success of their interaction
with professional caregivers. The bioresponse system,
a tool to raise caregivers' awareness of the client's
communicative behaviour, may improve the client's
joint attention behaviour and the dyad's affective
mutuality.
METHOD: Four client-caregiver dyads participated in a
randomized multiple baseline study with repeated
baseline, intervention and follow-up observations.
The bioresponse system's effect was evaluated with
measures of joint attention and affective mutuality.
RESULTS: Two clients showed a significant difference
on one or two joint attention subscales (including
one significant decrease), and for all clients, at least one
joint attention subscale revealed a positive trend. Positive
trends in affective mutuality scores were observed in
two dyads.
CONCLUSIONS: The results stress the importance of
further research to the effects of using the bioresponse
system's in daily care for persons with severe/profound
intellectual disabilities.

Malecki SL, Van Mil S, Graffi J, Breetvelt E, Corral M, Boot
E, Chow EWC, Sanches M, Verma AA, Bassett AS. A
genetic model for multimorbidity in young adults. Genet
Med. 2019 Jul 31. doi: 10.1038/s41436-019-0603-1.
[Epub ahead of print]
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BACKGROUND: Inclusive research is studied mainly in
short-term collaborations between researchers with and
without intellectual disabilities focusing on practicalities.
Structural study of long-term collaborations can provide
insight into different roles of inclusive researchers, thereby
contributing to a collective approach.
METHOD: Interviews with inclusive research team
members (n = 3), colleagues (n = 8), and managers (n
= 2) and three group discussions within the inclusive
research team were held. Data were analysed following
membership categorization analysis (MCA) adapted to the
needs of the inclusive research team.
RESULTS: This MCA provides insight into the complexity of
inclusive research, reflected in the multitude of identified
roles and activities. Analysis indicates that researchers
with and without intellectual disabilities complement each
other.
CONCLUSIONS: The activities identified in this study
provide valuable information for discussing roles and
responsibilities from the outset, so that dialogue starts
at the core of inclusive research: the process between
researchers with and without intellectual disabilities.
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health care professionals were conducted.
RESULTS: From 10146 publications, with intellectual
disabilities in the title, and pain or cancer in the title or
abstract, 11 articles underwent qualitative synthesis.
Discussions within these articles were predominantly
unspecific and brief, frequently indicating challenges in
symptom presentation, communication, as well as assessment and treatment of cancer pain. The survey received
102 responses. The 63 health care professionals experienced with cancer in people with intellectual disabilities
indicated challenges recognising, assessing, and treating
their cancer pain.
CONCLUSION: Cancer pain in people with intellectual
disabilities is a topic lacking specific and comprehensive
research within scientific literature. We suggest this is due
to inherent difficulties regarding the complex interplay of
comorbidities and communication issues in people with
intellectual disabilities.14 The 63 health care professionals
experienced with cancer in people with intellectual disabilities indicated.

Nabhanizadeh A, Oppewal A, Boot FH, Maes-Festen D.
Effectiveness of medication reviews in identifying and
reducing medication-related problems among people
with intellectual disabilities: A systematic review. J Appl
Res Intellect Disabil. 2019 Feb 22. doi: 10.1111/jar.12580.
[Epub ahead of print]

Jaargang 37, December Nummer 4 188

BACKGROUND: Polypharmacy is common in people with
intellectual disabilities. Using multiple medication may
lead to unintended medication-related problems (MRPs).
Medication review may serve as a tool to reduce MRPs.
This systematic review assessed the scientific evidence for
the effectiveness of medication reviews in identifying and
reducing MRPs in people with intellectual disabilities.
METHOD: Literature databases were searched up to
August 2017. Studies were selected that included the effect of medication reviews on identifying and/or reducing
MRPs in people with intellectual disabilities with no restriction of type of medication, age and level of intellectual
disabilities.
RESULTS: The eight studies that fulfilled the inclusion
criteria report that systematic medication reviews appear
to assist in the identification and reduction of MRPs.
CONCLUSION: There is a lack of studies about the effect
of medication reviews on identification and reduction of
MRPs, especially health outcomes for people with
intellectual disabilities. Further studies with long-term
follow-up are needed.

Neijmeijer LJ, Korzilius HPLM, Kroon H, Nijman HLI,
Didden R. Flexible assertive community treatment for

individuals with a mild intellectual disability or borderline
intellectual functioning: results of a longitudinal study in
the Netherlands. J Intellect Disabil Res. 2019 Apr 16. doi:
10.1111/jir.12619. [Epub ahead of print]
BACKGROUND: Assertive community treatment (ACT)
and Flexible assertive community treatment (FACT) are
organisation models for intensive assertive outreach that
were originally developed for individuals with severe
mental illness. The models are increasingly applied to
people with mild intellectual disability (MID) or borderline
intellectual functioning (BIF) and challenging behaviour or
mental illness. Research on these types of care for this
population is limited. To gain experience in FACT MID/BIF
in the Netherlands and to obtain insight in its outcomes,
four organisations specialised in the treatment of
individuals with MID/BIF and challenging behaviour
participated in a 6-year implementation and research
project.
METHODS: A longitudinal study was set up to investigate
outcomes over time. Outcome measures concerned admissions to (mental) health care, social and psychological
functioning, (risk of) challenging and criminal behaviour,
social participation and client satisfaction. Data were
analysed using descriptive statistics and linear mixed
models.
RESULTS: Over time, clients showed improvement in
their social and psychiatric functioning and living circumstances. The number of admissions to (mental) health care
diminished as well as the number of contacts with police
and justice, the level of social disturbance and the risk
factors for challenging and criminal behaviour. Problems
related to finances, work and substance abuse remained
unchanged.
CONCLUSIONS: The results are encouraging and give rise
to continued development of and broader research on
FACT MID/BIF.

Nieuwenhuis JG, Smits HJH, Noorthoorn EO, Mulder CL,
Maria Penterman EJ, Inge Nijman HL. Not recognized
enough: The effects and associations of trauma and
intellectual disability in severely mentally ill outpatients.
Eur Psychiatry. 2019 May;58:63-69. doi: 10.1016/j.eurpsy.2019.02.002. Epub 2019 Mar 2.
BACKGROUND: Little is known about the association
between trauma and intellectual disability in SMI patients.
AIM: To establish the prevalence of trauma and its
association with intellectual functioning in SMI outpatients.
METHODS: A cross-sectional study was conducted in two
mental health trusts in the Netherlands. We used the
Trauma Screening Questionnaire (TSQ) to screen for
trauma and PTSD, and the Screener for Intelligence and

Oppewal A, Hilgenkamp TIM. Adding meaning to
physical fitness test results in individuals with intellectual disabilities. Disabil Rehabil. 2019 Feb 2:1-8. doi:
10.1080/09638288.2018.1527399. [Epub ahead of print]

Oppewal A, Hilgenkamp TIM. Physical fitness is predictive
for 5-year survival in older adults with intellectual disabilities.
J Appl Res Intellect Disabil. 2019 Apr 5. doi: 10.1111/
jar.12589. [Epub ahead of print]
BACKGROUND: The very low physical fitness levels of
people with intellectual disabilities (ID) may influence their
life expectancy. Therefore, we investigated the predictive
value of physical fitness for survival in older adults with
intellectual disabilities.
METHOD: In the Healthy Ageing and Intellectual
Disabilities (HA-ID) study,the physical fitness levels of 900
older adults (≥50 years; 61.5 ± 8.1 years) were measured
at baseline. All-cause mortality was collected over a 5-year
follow-up period. Cox proportional hazard models were
used to determine the association between each physical
fitness test and survival, adjusted for age, sex, level of ID,
and Down syndrome.
RESULTS: The physical fitness components that were
independently predictive for survival were manual dexterity (HR = 0.96 [0.94-0.98]), visual reaction time (HR = 1.57
[1.28-1.94]), balance (HR = 0.97 [0.95-0.99]), comfortable
gait speed (HR = 0.65 [0.54-0.78]), fast gait speed (HR =
0.81 [0.72-0.91]), grip strength (HR = 0.97 [0.94-0.99])
and cardiorespiratory fitness (HR = 0.997 [0.995-0.999]),
with a better physical fitness showing a lower mortality risk.
CONCLUSION: We showed for the first time that physical
fitness was independently associated with survival in older
adults with intellectual disabilities. Improving and maintaining physical fitness must become an essential part of care
and support for this population.
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PURPOSE: Evaluating physical fitness in individuals with
intellectual disabilities (ID) is challenging, and a multitude
of different versions of tests exist. However, psychometric
properties of these tests are mostly unknown, and both
researchers as clinical practitioners struggle with selecting
appropriate tests for individuals with ID. We aim to present a selection of field tests with satisfactory feasibility,
reliability, and validity, and of which reference data are
available.
METHODS: Tests were selected based on (1) literature
review on psychometric properties, (2) expert meetings
with physiotherapists and movement experts, (3) studies
on population specific psychometric properties, and (3)
availability of reference data. Tests were selected if they
had demonstrated sufficient feasibility, reliability, validity,
and possibilities for interpretation of results.
RESULTS: We present a basic set of physical fitness tests,
the ID-fitscan, to be used in (older) adults with mild to
moderate ID and some walking ability. The ID-fitscan includes tests for body composition (BMI, waist circumference),
muscular strength (grip strength), muscular endurance
(30 second and five times chair stand), and balance (static
balance stances, comfortable gait speed).

CONCLUSIONS: The ID-fitscan can be used by researchers,
physiotherapists, and other clinical practitioners to evaluate physical fitness in adults with ID. Recommendations
for future research include expansion of research into psychometric properties of more fitness tests and combining
physical fitness data on this population in larger datasets.
Implications for rehabilitation Individuals with intellectual
disabilities have low physical fitness levels, and a high
risk for unnecessary functional decline and unhealthy
aging. Physical fitness testing could help improve, adapt
and evaluate exercise interventions, but is challenging in
this population. This paper proposes a selection of tests
(ID-fitscan) with sufficient feasibility, reliability, and validity
in this population, and provides reference values to aid interpretation of physical fitness test outcomes in individuals
with intellectual disabilities. The ID-fitscan can be used by
researchers, physiotherapists, and other clinical practitioners to evaluate physical fitness, and thereby allowing for
a better interpretation of results by using the same tests,
and an increasing knowledge of the physical fitness levels
of this population.
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Learning disabilities (SCIL) for suspected MID/BIF.
Chi-square and t-tests were used to test differences in
outcome over patient characteristics. Post-hoc analysis
was used to investigate gender differences between
patients with and without MID/BIF on trauma and sexual
trauma.
RESULTS: Any trauma was found in 86% of 570 patients
and 42% were suspected for PTSD. The SCIL suggested
that 40% had Borderline Intellectual Functioning (BIF), half
of whom were suspected of having Mild Intellectual
Disability (MID). These patients had more traumatic
experiences (1.89 in BIF, 1.75 in MID, against 1.41 in SCILnegative patients). Female MID/BIF patients (61%) had
experienced significantly more sexual abuse than
male MID/BIF patients (23%).
CONCLUSIONS: Significantly more SMI outpatients who
screened positive for MID/BIF reported having experienced
traumatic events than those who screened negative. Rates
of all trauma categories were significantly higher in the
screen-positive group, who were also more likely to have
PTSD. Sexual abuse occurred more in all females but the
SCIL positive women are even more often victim. Clinical
practice has to pay more attention to all of these issues,
especially when they occur together in a single patient.

Overmars-Marx T, Pepping B, Thomése F. Living apart (or)
together-neighbours' views and experiences on their relationships with neighbours with and without intellectual
disabilities. J Appl Res Intellect Disabil. 2018 Apr 23. doi:
10.1111/jar.12455. [Epub ahead of print]
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BACKGROUND: Neighbours play an important role in
the social inclusion of people with intellectual disabilities.
Neighbouring in general might help understand the social
interactions between neighbours with and without
intellectual disabilities. Our study focuses on gaining
insight into neighbouring patterns and how people with
intellectual disabilities fit in them.
METHOD: 26 interviews were conducted with 29
neighbours of people with intellectual disabilities on their
norms and behaviours towards neighbours with and
without disabilities.
RESULTS: Four patterns were identified: feeling an outsider, fleeting contacts, individualized neighbourliness and
sense of community.
DISCUSSION: Participants perceived neighbours with intellectual disabilities as different: they are difficult to approach and show inappropriate behaviour. The groups shared
most general perceptions, but there were differences. The
first two groups mostly had fleeting encounters, whereas
the last groups seemed more open to communal activities
and assisting neighbours. In enhancing social inclusion,
staff should be aware of these neighbouring patterns.

Overwater IE, Rietman AB, Mous SE, Bindels-de Heus K,
Rizopoulos D, Ten Hoopen LW, van der Vaart T, Jansen
FE, Elgersma Y, Moll HA, de Wit MY; ENCORE Expertise
Centre for Neurodevelopmental Disorders. A randomized controlled trial with everolimus for IQ and autism
in tuberous sclerosis complex. Neurology. 2019 Jun 19.
pii: 10.1212/WNL.0000000000007749. doi: 10.1212/
WNL.0000000000007749. [Epub ahead of print]
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OBJECTIVE: To investigate whether mammalian target of
rapamycin inhibitor everolimus can improve intellectual
disability, autism, and other neuropsychological deficits in
children with tuberous sclerosis complex (TSC).
METHODS: In this 12-month, randomized, double-blind,
placebo-controlled trial, we attempted to enroll 60
children with TSC and IQ <80, learning disability, special
schooling, or autism, aged 4-17 years, without intractable
seizures to be assigned to receive everolimus or placebo.
Everolimus was titrated to blood trough levels of 5-10 ng/
mL. Primary outcome was full-scale IQ; secondary outcomes included autism, neuropsychological functioning, and
behavioral problems.
RESULTS: Thirty-two children with TSC were randomized.
Intention-to-treat analysis showed no benefit of everoli-

mus on full-scale IQ (treatment effect -5.6 IQ points, 95%
confidence interval -12.3 to 1.0). No effect was found on
secondary outcomes, including autism and neuropsychological
functioning, and questionnaires examining behavioral
problems, social functioning, communication skills,
executive functioning, sleep, quality of life, and sensory
processing. All patients had adverse events. Two patients
on everolimus and two patients on placebo discontinued
treatment due to adverse events.
CONCLUSIONS: Everolimus did not improve cognitive
functioning, autism, or neuropsychological deficits in
children with TSC. The use of everolimus in children with
TSC with the aim of improving cognitive function and
behavior should not be encouraged in this age group.

Overwater IE, Rietman AB, van Eeghen AM, de Wit MCY.
Everolimus for the treatment of refractory seizures associated with tuberous sclerosis complex (TSC): current
perspectives. Ther Clin Risk Manag. 2019 Jul 26;15:951955. doi: 10.2147/TCRM.S145630. eCollection 2019.
Up to 90% of patients with tuberous sclerosis complex (TSC)
have epilepsy, and in over half of patients seizure control cannot be achieved by regular antiepileptic drugs. The underlying problem is mTOR hyperactivation due to loss of function
of the TSC proteins. Treatment with everolimus, an mTOR
inhibitor, has been shown to be of great benefit to TSC
patients, both in reducing tumor growth and as a treatment
for intractable epilepsy. Up to 40% of TSC patients with
intractable epilepsy show a clinically relevant seizure response
to everolimus. It has not yet fully lived up to its promise as
a disease-modifying drug, however, as half of TSC patients
with intractable epilepsy do not show a clinically relevant
seizure frequency reduction. There is no evidence yet of a
positive effect on the cognitive and neuropsychiatric deficits
in TSC patients. In preclinical studies, mTOR inhibition can
rescue abnormal neuronal migration and synapse formation
that is caused by mTOR hyperactivation. These studies show
a critical time window that suggests that mTOR inhibition
may be most beneficial in young children. The trials done
so far have not studied treatment in children under 2 years
of age, although case series suggest that the safety profile
is similar to that in older children. Further studies into the
optimal time window, dosing schedules and possibly combination with other drugs may further improve the benefit of
everolimus for TSC patients.

Schaap FD, Dijkstra GJ, Stewart RE, Finnema EJ, Reijneveld
SA. Effects of Dementia Care Mapping on well-being and
quality of life of older people with intellectual disability: A
quasi-experimental study. J Appl Res Intellect Disabil. 2019
Mar 13. doi: 10.1111/jar.12576. [Epub ahead of print]

Schijven EP, Didden R, Otten R, Poelen EAP. Substance
use among individuals with mild intellectual disability
or borderline intellectual functioning in residential care:
Examining the relationship between drinking motives and
substance use. J Appl Res Intellect Disabil. 2019 Mar 7.
doi: 10.1111/jar.12578. [Epub ahead of print]

Seelen-de Lang BL, Smits HJH, Penterman BJM, Noorthoorn EO, Nieuwenhuis JG, Nijman HLI. Screening for
intellectual disabilities and borderline intelligence in Dutch

BACKGROUND: The reliability and validity of the Screener
for Intelligence and Learning Disabilities (SCIL) are unknown in a population of outpatients with severe mental
illness. The prevalence of mild or borderline intellectual
disabilities (MBID); an umbrella term for people with borderline intellectual functioning (BIF) and mild intellectual
disability (MID) in this population is also unknown.
METHODS: A total of 625 patients were screened with the
SCIL, 201 of which also had IQ test results.
RESULTS: Cronbach's alpha of the SCIL was 0.73. The
AUC value for detecting MBID was 0.81, and also 0.81
for detecting MID, with percentages of correctly classified
subjects (when using the advised cut-off scores) being
73% and 79%, respectively. The SCIL results suggested
that 40% of the patients were suspected of MBID and
20% of MID.
CONCLUSION: The SCIL seems to be an appropriate
screening tool for MBID. It is important to screen for MBID
because a substantial proportion of outpatients with
severe mental illness appear to be functioning at this level.
It is necessary to adapt treatment for these patients.

van Duijvenbode N & van der Nagel JEL. A Systematic
Review of Substance Use (Disorder) in Individuals with
Mild to Borderline Intellectual Disability. Eur Addict Res.
2019;25(6):263-282. doi: 10.1159/000501679. Epub
2019 Jul 22.
Although the attention for substance use (SU) and SU
disorders (SUD) among individuals with mild to borderline
intellectual disability (MBID) has been growing exponentially, this form of dual diagnosis has largely been ignored
by addiction medicine. In this article, we systematically
review the research between January 2000 and June 2018
on the prevalence, assessment, and treatment of SU(D)
among children, adolescents, and adults with MBID. A
total of 138 articles were included. It is concluded that
individuals with MBID are likely to be at a higher risk for
developing SUD compared to those without MBID. Future
research should focus on the detection of MBID among
patients being treated in addiction medicine, the development and implementation of systematic assessment
methods of SU(D) among individuals with MBID, and the
development and evaluation of prevention and treatment
interventions. System integration, interdisciplinary
collaboration, and the development of tailored treatment
for individuals with MBID are advised to improve
treatment access and outcome for those who have
developed SUD.
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BACKGROUND: This study examined the relationship
between substance use motives (i.e., social, conformity,
coping and enhancement) and substance use in individuals with mild intellectual disability or borderline intellectual
functioning (MID-BIF).
METHOD: Data were collected among 163 clients with
MID-BIF using interactive questionnaires with visual cues
on a tablet with a web application.
RESULTS: Results show that social motives were positively
related to frequency of alcohol use, while conformity,
coping and enhancement motives were positively related
to severity of alcohol use. Results for drug use show that
social motives were positively related to frequency of cannabis and hard drug use and that conformity motives were
negatively related to frequency of cannabis use. Coping
motives were positively related to severity of drug use.
CONCLUSIONS: Insight in substance use motives should
be used when adapting interventions, as it could contribute to the prevention and reduction of substance use
disorders in individuals with MID-BIF.

outpatients with severe mental illness. J Appl Res Intellect Disabil. 2019 Apr 29. doi: 10.1111/jar.12599. [Epub
ahead of print]
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BACKGROUND: The ageing of people with intellectual
disability, accompanied with consequences like dementia,
challenges intellectual disability-care staff and creates a
need for supporting methods, with Dementia Care Mapping (DCM) as a promising possibility. This study examined
the effect of DCM on the quality of life of older people
with intellectual disability.
METHODS: We performed a quasi-experimental study in
23 group homes for older people with intellectual disability in the Netherlands, comparing DCM (n = 113) with
care-as-usual (CAU; n = 111). Using three measures, we
assessed the staff-reported quality of life of older people
with intellectual disability.
RESULTS: DCM achieved no significantly better or worse
quality of life than CAU. Effect sizes varied from 0.01 to
-0.22. Adjustments for covariates and restriction of analyses to people with dementia yielded similar results.
CONCLUSION: The finding that DCM does not increase
quality of life of older people with intellectual disability
contradicts previous findings and deserves further study.

van Timmeren DEA, Deddens A, van Schrojenstein
Lantman-de Valk HMJ, van der Schans CP, Krijnen WP,
Waninge A, van der Putten AAJ. The convergent validity
of a Dutch Screening tool for Dysphagia (Signaleringslijst
Verslikken) for people with severe or profound intellectual
and multiple disabilities. J Appl Res Intellect Disabil. 2019
Apr 16. doi: 10.1111/jar.12592. [Epub ahead of print]
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BACKGROUND: Dysphagia is potentially life-threatening
and highly prevalent in people with severe/profound intellectual and multiple disabilities (SPIMD). The "Signaleringslijst Verslikken" (SV) is a frequently used Dutch screening
tool to detect dysphagia. The aim was to examine the
convergent validity of the SV for people with SPIMD.
METHOD: Direct support staff completed the SV, with
speech and language therapists scoring a validated tool,
the Dysphagia Disorders Survey (DDS), for 41 persons with
SPIMD, aged ≥50 years. The results were compared for
agreement using the McNemar's Test.
RESULTS: The proportion of agreement was 0.59 (95%
CI 0.43-0.72). The SV did not detect dysphagia in 17
participants (44%) who were assessed as having dysphagia according to the DDS. The difference in proportion of
detection of dysphagia between the two methods was
significant (p < 0.0001).
CONCLUSIONS: The results suggest that the convergent
validity of the SV is insufficient: the SV is not sensitive for
detecting dysphagia in people with SPIMD.

Van L, Heung T, Graffi J, Ng E, Malecki S, Van Mil S, Boot
E, Corral M, Chow EWC, Hodgkinson KA, Silversides C,
Bassett AS. All-cause mortality and survival in adults with
22q11.2 deletion syndrome. Genet Med. 2019 Apr 5. doi:
10.1038/s41436-019-0509-y. [Epub ahead of print]
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PURPOSE: Given limited data available on long-term
outcomes in 22q11.2 deletion syndrome (22q11.2DS), we
investigated mortality risk in adults with this microdeletion
syndrome.
METHODS: We studied 309 well-characterized adults (age
≥17 years) with 22q11.2DS and their 1014 unaffected parents and siblings, using a prospective case-control design.
We used Cox proportional hazards regression modeling
and Kaplan-Meier curves to investigate effects of the
22q11.2 deletion and its associated features on all-cause
mortality and survival.
RESULTS: The 22q11.2 deletion (hazard ratio [HR] 8.86,
95% CI 2.87-27.37) and major congenital heart disease
(CHD; HR 5.03, 95% CI 2.27-11.17), but not intellectual
disability or psychotic illness, were significant independent
predictors of mortality for adults with 22q11.2DS compared with their siblings. Amongst those with 22q11.2DS,
there were 31 deaths that occurred at a median age of

46.4 (range 18.1-68.6) years; a substantial minority had
outlived both parents. Probability of survival to age 45
years was approximately 72% for those with major CHD,
and 95% for those with no major CHD (p < 0.0001).
CONCLUSION: For adults with 22q11.2DS, the 22q11.2
deletion and more severe forms of CHD both contribute
to a lower life expectancy than family-based expectations.
The results have implications for genetic counseling and
anticipatory care.

Verschuur R, Huskens B Didden R. Effectiveness of Parent
Education in Pivotal Response Treatment on Pivotal and
Collateral Responses. J Autism Dev Disord. 2019 May 24.
doi: 10.1007/s10803-019-04061-6. [Epub ahead of print]
In two studies, we investigated the effectiveness of parent
education in Pivotal Response Treatment (PRT) on parentcreated opportunities and spontaneous child initiations
in two community-based treatment facilities for children
with autism spectrum disorder (ASD). Changes in parental
stress and self-efficacy were explored. Participants were
26 parents and their children who participated in group
(Study 1) or individual (Study 2) parent education in PRT.
Results indicated that group-based parent education
resulted in moderate increases in opportunities, functional initiations, and empathic social initiations. Furthermore, parental stress reduced and self-efficacy increased.
Individual parent education resulted in large increases in
opportunities and functional initiations, but parental stress
and self-efficacy did not change. Implications for clinical
practice and directions for future research are discussed.

Vlot-van Anrooij K, Naaldenberg J, Hilgenkamp TIM,
Vaandrager L, van der Velden K, Leusink GL. Towards
healthy settings for people with intellectual disabilities. Health Promot Int. 2019 Jun 26. pii: daz054. doi:
10.1093/heapro/daz054. [Epub ahead of print]
People with intellectual disabilities (ID) depend on their environment for support to live healthily. The characteristics
of healthy settings for people with ID are unknown. This
study aims to conceptualize healthy settings for people
with ID by conducting an international and multidisciplinary concept mapping study. As theoretical framework
the settings approach, an ecological model with a whole
system focus toward health promotion, was used. The
integrative mixed-methods approach of this study involved
concept mapping with researchers specialized in healthcare for people with ID and researchers specialized in
healthy settings. The 41 participants generated statements
that were later sorted and rated. Findings encompass 13
clusters relating to the social environment, the physical

Voss H, Vogel A, Wagemans AMA, Francke AL, Metsemakers JFM, Courtens AM, de Veer AJE. Advance care
planning in the palliative phase of people with intellectual disabilities: analysis of medical files and interviews. J
Intellect Disabil Res. 2019 Jun 24. doi: 10.1111/jir.12664.
[Epub ahead of print]

Wouters M, Evenhuis HM, Hilgenkamp TIM. Physical fitness
of children and adolescents with moderate to severe intellectual disabilities. Disabil Rehabil. 2019 Apr 11:1-11. doi:
10.1080/09638288.2019.1573932. [Epub ahead of print]
BACKGROUND: Low levels of physical fitness are associated with low physical and mental health. The aims of this
study were to assess the health-related physical fitness of
children with intellectual disability (ID), and study the association of physical activity and motor development with
physical fitness.
METHODS: One hundred and twenty-eight children with
moderate to severe ID (83 boys; age 2-18 years) visiting
specialised day programme centres engaged in fieldbased physical fitness tests (body composition, muscular
strength, muscular endurance, and cardiorespiratory
fitness). Scores were compared to reference values, and
with linear regression analysis the association between the
fitness outcomes and physical activity and motor development was studied.
RESULTS: High rates of overweight (23-25%) and obesity
(10-15%) were found. A majority of the participants
(71-91%) scored below reference values for muscular
strength, endurance, and cardiorespiratory fitness tests.
Physical activity and motor development were positively
associated with scores on several fitness test (ß = 0.270.44; p < 0.05).
CONCLUSIONS: Children with moderate to severe ID visiting specialised day programme centres have strikingly low
physical fitness levels. Policies and interventions to increase the physical fitness for this specific group of children
are urgently needed, in which increasing physical activity
and motor skills are expected to be effective components.
Implications for rehabilitation Strikingly low levels of
physical fitness were seen in children and adolescents with
moderate to severe intellectual disabilities. This vulnerable
group is in need of appropriate interventions to increase
their physical fitness levels. Increasing the physical activity
is a potential component in these interventions. Improving motor development will most likely lead to improved
physical fitness as well.

Zinkstok JR, Boot E, Bassett AS, Hiroi N, Butcher NJ, Vingerhoets C, Vorstman JAS, van Amelsvoort TAMJ. Neurobiological perspective of 22q11.2 deletion syndrome. Lancet
Psychiatry. 2019 Aug 5. pii: S2215-0366(19)30076-8. doi:
10.1016/S2215-0366(19)30076-8. [Epub ahead of print]
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BACKGROUND: Advance care planning (ACP) is a process
in which professionals, patients and their relatives discuss
wishes and options for future care. ACP in the palliative
phase reduces the chance that decisions have to be taken
suddenly and can therefore improve the quality of life
and death. The primary aim of this study is to explore
how ACP takes place in cases of people with intellectual
disabilities (ID).
METHOD: Medical files were analysed, and interviews
were held in six care organisations for people with mild to
severe ID. The data concerned people with ID (n = 30), 15
in the palliative phase, identified using the 'surprise question', and 15 who had died after an identifiable period
of illness. Additional pre-structured telephone interviews
were conducted with their relatives (n = 30) and professionals (n = 33).
RESULTS: For half of the people with ID who had died, the
first report in their file about palliative care (needs) was less
than 1 month before their death. Professionals stated that
ACP was started in response to the person's deteriorating
health situation. A do-not-attempt-resuscitation order was
recorded for nearly all people with ID (93%). A smaller
group also had other agreements between professionals
and relatives documented in their files, mainly about potentially life-sustaining treatments (43%) and/or hospitalisation
admissions (47%). Relatives and professionals are satisfied
with the mutual cooperation in ACP in the palliative phase.
Cognitive and communication disabilities were most frequently mentioned by relatives and professionals as reasons
for not involving people with ID in ACP.
CONCLUSIONS: Advance care planning in the palliative
phase of people with ID focuses mainly on medical issues
at the end of life. Specific challenges concern a proactive
identification of changing needs, fear to initiate ACP discussions, documentation of ACP in medical files and the

involvement of people with ID in ACP. It is recommended
that relatives and professionals should be informed about
the content of ACP and professionals should be trained in
communicating in advance about wishes for future care.

Elders gepubliceerd

environment and societal preconditions. Specific factors
of healthy settings for people with ID include: (i) universal
design of the physical environment, (ii) the role of care
professionals in the social environment to empower people with ID, (iii) possibilities for care providers to contribute
to a health-promoting setting and (iv) preconditions that
allow people to engage in society. These factors can be
used in strategies to apply the approach in practice and
give directions to put in place policies on developing enabling environments and decreasing health inequities.

Elders gepubliceerd / Interview

22q11.2 deletion syndrome is characterised by a well
defined microdeletion that is associated with a high risk of
neuropsychiatric disorders, including intellectual disability,
schizophrenia, attention-deficit hyperactivity disorder,
autism spectrum disorder, anxiety disorders, seizures and
epilepsy, and early-onset Parkinson's disease. Preclinical
and clinical data reveal substantial variability of the neuropsychiatric phenotype despite the shared underlying deletion in this genetic model. Factors that might explain this
variability include genetic background effects, additional
rare pathogenic variants, and potential regulatory functions of some genes in the 22q11.2 deletion region. These
factors might also be relevant to the pathophysiology of
these neuropsychiatric disorders in the general population.
We review studies that might provide insight into pathophysiological mechanisms underlying the expression of
neuropsychiatric disorders in 22q11.2 deletion syndrome,
and potential implications for these common disorders
in the general (non-deleted) population. The recurrent
hemizygous 22q11.2 deletion, associated with 22q11.2
deletion syndrome, has attracted attention as a genetic
model for common neuropsychiatric disorders because of

its association with substantially increased risk of such
disorders. Studying such a model has many advantages.
First, 22q11.2 deletion has been genetically well characterised. Second, most genes present in the region typically
deleted at the 22q11.2 locus are expressed in the brain.
Third, genetic diagnosis might be made early in life, long
before recognisable neuropsychiatric disorders have emerged. Thus, this genetic condition offers a unique opportunity for early intervention, and monitoring individuals with
22q11.2 deletion syndrome throughout life could provide
important information on factors contributing to disease
risk and protection. Despite the commonly deleted region
being shared by about 90% of individuals with 22q11.2
deletion syndrome, neuropsychiatric outcomes are highly
variable between individuals and across the lifespan. A
clear link remains to be established between genotype
and phenotype. In this Review, we summarise preclinical
and clinical studies investigating biological mechanisms in
22q11.2 deletion syndrome, with a focus on those that
might provide insight into mechanisms underlying neuropsychiatric disorders in 22q11.2 deletion syndrome and in
the general population.

ABCDate bestrijdt eenzaamheid
bij mensen met een verstandelijke
beperking
Petra Noordhuis

ABCDate is een platform dat kwetsbare
mensen dat online én offline de mogelijkheid biedt om elkaar te ontmoeten. Het is een
contactbemiddelingswebsite in de breedste
zin van het woord, want de deelnemers kiezen
zelf of ze voor vriendschap, romantiek of een
gezellige avond gaan. Ik kijk mee tijdens de
ABCDate Ontmoetingsavond bij Ipse de
Bruggen in Delft.
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Relaties en vriendschap
zijn voor iedereen
belangrijk

Het is de avond na het bouwprotest en het is druk
op de weg. Daarom druppelen de deelnemers iets
later dan gewoonlijk binnen. Sommigen komen met
begeleiding of een familielid. Anderen rijden er zelf
op de scooter of met de taxi naartoe. De één is een
regelmatige deelnemer van ABCDate avonden die
mij precies vertelt hoe alles in elkaar zit. En de ander
is voor het eerst en bekijkt het allemaal van een
afstandje. Maar iedereen wordt hartelijk ontvangen
door de drie ABCDate Contact Coaches die vanavond
aanwezig zijn.
Ook voor Brenda is het vanavond de eerste keer. Ze komt
samen met medebewoner Barend en met Jill, haar begeleidster. ABCDate Contact Coach Sylvia vraagt Brenda welke
symbolen ze op haar badge wil hebben: een hartje voor een
relatie en/of een rondje voor een vriendschap. En kleurt ze
die rood als ze een vrouw zoekt of blauw voor een man?
Wat een keuzestress… Brenda overlegt met haar begeleidster.

Interview

Jacques de Wit, oprichter van ABCDate: ‘Relaties, seksualiteit, maar ook vriendschap zijn ondergeschoven
kindjes in de zorg. Vaak worden deze thema’s afgedaan met vrijwilligerswerk of een maatjesproject. Als je diabetes
hebt, ga je naar de huisarts, maar als je eenzaam bent, moet je maar een vrijwilliger bellen. En heb je behoefte
aan seks, dan bel je een sekswerker. Maar dat zijn geen structurele, gelijkwaardige relaties. Eenzaamheid maakt
mensen diepongelukkig.’

Brenda zit naast Ronnie. Ze had hem op de website al
gezien en ze vond hem meteen heel erg leuk. Veel leuker
dan al die andere mannen die haar chatberichtjes stuurden. Met Ronnie heeft ze online al wat informatie uitgewisseld. Het duurde soms wel lang voordat ze antwoord
kreeg en af en toe begon hij ineens heel ergens anders
over, maar dat ziet ze door de vingers.

De deelnemers krijgen allemaal twee consumptiebonnen en ze gaan met een kop koffie of een colaa
tje in groepjes aan de tafels zitten. Voor sommigen is
het nog een beetje onwennig. De ABCDate Contact
Coaches helpen ze op weg met het maken van een
praatje. De kaartjes met vragen en picto’s op tafel
zijn een handig hulpmiddel. En een beetje vrije
interpretatie mag best. De picto met de taart nodigt
uit om het over verjaardagen te hebben. Maar de
deelnemers hebben het liever over wat nu écht de
allerlekkerste taart is.

En nu zit ze naast hem. Best spannend. Brenda durft
niets te zeggen. En Ronnie weet ook niet wat hij met de
situatie aan moet. Sylvia komt bij ze zitten en ze breekt
het ijs met een spelletje. Als het gesprek op gang is, dan
‘moet’ ze even weg om een drankje te halen. Vanuit haar
ooghoeken houdt ze het stel in de gaten, maar dat redt
zich inmiddels wel.
En dan is het tijd voor een groepsspel! Iedereen gaat
staan en ABCDate Contact Coach Yasmine stelt de
vragen. Bijvoorbeeld: eet je liever Chinees of patat?
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Ze besluit voor een relatie te gaan en kleurt het hartje
op haar badge blauw. Kom maar op met die prins op dat
witte paard. De begeleidster vraagt of ze het zeker weet.
Wil ze met haar toekomstige verkering ook wel een beetje
zoenen en vrijen? Brenda kijkt bedenkelijk. Hij mag wel in
haar bed liggen, maar met kleren aan. En op zijn
eigen helft!

Interview
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Wie het liefst Chinees eet gaat bij Sylvia staan. Wie
voor patat kiest loopt naar Wendy. En wie het niet
weet sluit aan bij Yasmine. Er ontstaan discussies
over Foe yong hai en koe loe yuk en hoe je moet
kiezen als er een all you can eat buffet is, waar zowel chinees eten als patat ligt. Soortgelijke vraagstukken komen ook naar voren bij de vragen over
sport en de keuze tussen de bios of een terrasje als
eerste date. Bij die laatste vraag zie ik Brenda en
Ronnie naar elkaar kijken. Daar broeit wat…

De overige deelnemers zijn zich niet bewust van
deze opbloeiende vriendschap. Zij zingen luidkeels
mee met André Hazes en ze spelen ‘Wat ben ik?’.
Tom zit het samen met zijn vader aan te kijken. Hij
heeft het hartje op zijn badge blauw gekleurd. Samen
met zijn vader chat hij af en toe met een leuke
jongen, maar tot nu toe heeft het niets opgeleverd.
Maar hij houdt hoop.
Ik ga even naar het kersverse koppel. Brenda heeft een
glimlach van oor tot oor en Ronnie kijkt zo cool mogelijk.
‘We gaan eerst wat drinken en dan zien we wel wat het
wordt’, zegt Brenda. ‘En wordt het niks, dan hebben we
in ieder geval een gezellig avond gehad.‘
Meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met ABCDate.
info@abcdate.nl
www.abcdate.nl
Tekst: www.tekstenderest.nl

Wie kan er meedoen aan ABCDate?
Cliënten van aangesloten zorgorganisaties voor
mensen met een verstandelijke beperking kunnen
meedoen aan ABCDate als ze 18 jaar of ouder zijn.
Wat kun je doen bij ABCDate?
Deelnemers kunnen elkaar online ontmoeten via de
website, waar ze een profiel aanmaken, aan kunnen
geven wat ze zoeken en met mensen kunnen
chatten. Als ze elkaar in het echt willen ontmoeten,
dan kan dat op een ABCDate avond. De ABCDate
avonden zijn erop gericht om deelnemers op een
ontspannen manier met elkaar in contact te brengen.
Elke avond heeft een thema. Dat kan een sfeerthema
zijn, maar ook een educatief thema.
Meedoen als organisatie?
Als de zorgorganisatie een licentieovereenkomst
heeft met ABCDate, dan kunnen alle cliënten van
deze organisatie gratis lid worden van ABCDate.
Nog belangrijker is dat er voor deze cliënten ook veel
meer te kiezen is: de vijver waaruit ze vissen is
immers groter. Met een landelijke dekking van alle
grote en kleine zorgorganisaties ontstaan er veel
meer kansen om een leuke partner, maatje of
vriendschap te vinden.
Op https://www.abcdate.nl/zorgkaart/ kun je zien
of jouw organisatie al aangesloten is.
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ABCDate.nl is een product van Leerzelfonline.nl.
Leer Zelf Online (LZO) ontwikkelt online en offline
leermiddelen voor diverse kwetsbare groepen
als mensen met een verstandelijke beperking,
senioren, laaggeletterden, kinderen, vluchtelingen
en mensen die (tijdelijk) niet meer zelfredzaam
zijn. Alleen al in Nederland is dit aantal inmiddels
opgelopen tot 2,5 miljoen mensen.

Interview

Brenda en Ronnie gaan tegenover elkaar aan tafel zitten.
Tijd voor actie. Na een korte onderhandeling is de kogel
door de kerk: ze hebben een date! ABCDate Contact
Coach Sylvia overlegt met de begeleidster van Brenda over
de verdere afspraken. Eigenlijk wil Brenda in de zomer
afspreken. Dan kunnen ze lekker op een terrasje in het
zonnetje een drankje drinken. Sylvia legt uit dat dat nog
heel lang duurt. Het is nu oktober…

Hoe werkt ABCDate?
ABCDate is een complete methode voor contactbemiddeling voor mensen van 18 jaar en ouder met
een verstandelijke beperking. Mensen kunnen bij
ABCDate niet alleen daten, maar ook vriendschappelijk afspreken en meer vrijblijvende contacten met
elkaar leggen. Een deel van de leden is op zoek naar
een relatie, maar er zijn ook mensen op zoek naar
een maatje of iemand om een keer mee naar de
bioscoop te gaan of een pizza mee te eten. Het
verschil met andere datingwebsites voor deze
doelgroep zit in deze uitgangspunten:
•	ABCDate is een veilig netwerk, dat alleen mensen
met een verstandelijke beperking toelaat die een
persoonlijke begeleider hebben;
•	ABCDate is gericht op duurzame contacten en betrekt alle sociale cirkels bij de totstandkoming, het
onderhouden en uitbouwen van de sociale relaties;
•	ABCDate bouwt aan een landelijk dekkend
netwerk zodat er straks overal en door iedereen
iets te kiezen is;
•	ABCDate is een integrale online- en offlinemethode
van eenzaamheidsbestrijding.

Diversen
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Logikwis studiedag Wet Zorg en
Dwang, 22 november 2019
GSM beperking

Geen

Isoleer

Bedhek omhoog

Medicatie

Vrijheidsbeperking

Down syndroom

EMB

GGZ client

LVB

MVB

Hansens

Willemsen

Jacobsen

Pietersen

Client Type

Voornaam

Jan
Piet
Klaas
Mien

Diversen

Jansens

Achternaam

Vrijheidsbeperking

Joke
Medicatie
Bedhek omhoog
Isoleer
Geen
GSM beperking

Client Type

MVB
LVB
GGZ client
EMB
Down syndroom

Aanwijzingen:
1. Joke, een LVB’er, heet geen Willemsen en krijgt geen gedwongen medicatie
2. De GGZ-cliënt zit in de isoleercel
3. Cliënt Jansens mag slechts 1 uur per dag gebruik maken van de telefoon
4.	Klaas krijgt de bedhekken omhoog. Hij heeft geen Down syndroom en heeft ook geen moeilijk verstaanbaar gedrag
(MVB)
5. Cliënt Jacobsen, die niet Mien heet, was geen LVB’er en heeft ook geen Down syndroom
6. 1 cliënt heet Jan Pietersen
7. Cliënt Willemsen en de MVB’er hebben vrijheidsbeperkingen in hun zorgplan staan
8. Cliënt Hansens is een EMB’er.

Achternaam

Client Type

Vrijheidsbeperking
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Voornaam

Aios nieuws van de VAAVG

Vereniging Aspirant Artsen voor
Verstandelijk Gehandicapten

Diversen

Vanuit de VAAVG bent u gewend om iedere TAVG een
update te krijgen over actualiteiten binnen de opleiding
en de aios-groep. Aangezien er vaak overlap is met het
informatiebulletin vanuit de opleiding (die naar opleiders
en aiossen wordt verstuurd), zullen wij deze actualiteiten
aanvullen met opiniestukken, anekdotes, ervaringen,
stellingnames etc.
Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt.
Schroom dan ook niet om te reageren via
bestuur@vaavg.nl.

Actualiteiten
•	Trots zijn wij op zes nieuwe AVG’s vanuit de opleiding:
Jacobine van der Bijl, Daphne van Dooren, Barbara
Frentz, Claire Heinst, Jojannie de Pijper en Lia van der
Plaat. Nogmaals van harte gefeliciteerd!

•	Door de VAAVG is tweemaal een bijeenkomst
georganiseerd met alle aiossen om het thema ‘Veilig
Opleiden’ te bespreken. Dit naar aanleiding van onder
andere een arbeidsomstandigheden enquête vanuit
de SBOH (de werkgever van de aiossen) en berichten
van De Jonge Specialist, waarbij er sprake is van een te
hoge werkdruk, verstoorde werk-privé balans, slechte
vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Volgens de enquête
zou 19% van de aiossen klachten hebben die passen
bij een burn-out. Tevens blijkt vanuit de LOVAH
(aiosvereniging van huisartsen) dat er nog te vaak
onveilige opleidingssituaties zijn voor aios, met name
vanwege de een-op-een leer-werksituaties. Kortom:
voldoende reden om dit onderwerp ook met onze
aiossen te bespreken. De eerste resultaten zullen
binnenkort met de opleiding besproken worden. In
het volgende TAVG volgt meer over dit belangrijke
onderwerp.

Een vet probleem
Roel Schambergen

Overgewicht is een groot probleem onder de
algehele bevolking. In 2018 had 50,2% van de
Nederlanders van 18 jaar en ouder matig of
ernstig overgewicht 1.
Laat bovenstaande zinnen even op u inwerken,
ik wacht wel…
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In voorgaande alinea zijn er een aantal opvallende zaken te
onderscheiden. Allereerst kunt u opmerken dat deze cijfers
afkomstig zijn uit 2018 en dus mogelijk achterhaald. Nou,
ik kan u verzekeren dat sindsdien de problemen niet minder
zijn geworden, mocht u dat vermoeden. Ten tweede betreft
dit absurd hoge percentage de Nederlandse bevolking van
18 jaar en ouder. Dit is evenzo schokkend als het percentage zelf omdat dit twee dingen betekent: het betreft het
leeuwendeel van de Nederlandse bevolking én het betreft
mensen die de (juridisch) volwassen leeftijd hebben bereikt.
In Nederland is men normaal gesproken vanaf 18 jaar
meerderjarig (juridisch volwassen) en vanaf 21 jaar geheel
'onafhankelijk'. Een meerderjarige is in het Nederlandse
1

Volksgezondheidenzorg.nl

rechtsstelsel in principe handelingsbekwaam en zal dus
voor al zijn eigen rechtshandelingen moeten instaan.
Nu behandelt dit essay overgewicht, wat geen strafbaar feit
is, maar genoemd percentage betreft dus het handelingsbekwame deel van de Nederlandse bevolking. Het zijn dus
mensen die goed zouden moeten weten wat overgewicht
is, hoe je daar aan komt en wat de voor(?)- en nadelen
hiervan zijn. Uit bovenstaande blijkt dat het voor het
leeuwendeel van de normaal begaafde bevolking van
Nederland van 18 jaar en ouder niet mogelijk is een
gezond gewicht na te streven, tenzij overgewicht van
de desbetreffende 50,2% een bewuste keuze is.
Wederom las ik hier even een moment van bezinning in,
ik wacht wel even…
De supermarkt als ultieme verleider
Wie wel eens de ‘Keuringsdienst van Waarde’ heeft gekeken, weet hoe weinig wij (de gemiddelde Nederlander,
Jan Modaal, etc.) eigenlijk weten van onze voeding en de
voedingsindustrie.

Uit bovenstaande vloeit onherroepelijk het volgende voort:
het is voor mensen met een verstandelijke beperking
(van welke gradatie, leeftijd, woonsetting dan ook)
ONMOGELIJK om op eigen kracht een gezond gewicht
na te streven.
En dat terwijl deze mensen door verschillende factoren
toch al een verhoogde kans op hebben op een ongezond
hoog gewicht. Hierbij valt te denken aan medicatiegebruik,
ongebalanceerde calorie intake en (hiermee samenhangend)
te weinig fysieke beweging.

https://nvavg.nl/wp-content/uploads/2016/11/2016-Competentieprofiel-def.pdf

De AVG kent en herkent de determinanten van ziekte.
1. Herkent de determinanten van ongelijkheid en
achterstand in gezondheid.
2. Identificeert risicogroepen en hun behoeften.
3. Handelt vanuit het besef dat de context van de
patiënten van invloed is op de gezondheid.
4. Bevordert - door gezondheidseducatie, leefstijladviezen
e.d.- het vermogen van de patiënt tot het nemen van
verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid.
Dus mocht je anders denken over de rol van de AVG in
het beschermen van onze cliënten met betrekking tot
(onder andere) overgewicht: dan voldoe je dus niet aan
het gestelde competentieprofiel van de AVG en mag je
wat mij betreft je titel inleveren bij het RGS.
VAAVG
Afdeling HAG/AVG
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
bestuur@vaavg.nl
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2

Wie moet dan het gewicht van deze mensen bewaken?
Dat zullen de mensen moeten doen die daar verstand van
hebben en dat zijn in eerste instantie de artsen (zowel de
AVG als de huisarts). In veel gevallen hebben zij namelijk
de mogelijkheid om vervolgstappen uit te zetten middels
verwijzing naar paramedici die in de strijd tegen het
overgewicht ingezet kunnen worden.
Daarnaast staat in het competentieprofiel van de AVG
zoals opgesteld in april 2016 onder het kopje ‘Competentiegebied Maatschappelijk handelen’ 2 het volgende:

Diversen

Om u een voorbeeld te schetsen: neem nu elke willekeurige
supermarkt. Eigenlijk is het geen supermarkt: het is een
vernuftige verleidingsmachine, volledig ingericht op het
financieel uitkleden van haar bezoekers. Dit veelal ten
koste van de gezondheid van haar trouwe winkelende
publiek: de muziek die wordt afgespeeld vertraagt uw lopen
zodat u langer naar al de etenswaar in de rekken kunt
staren. In die rekken liggen de duurste artikelen op ooghoogte zodat u deze gemakkelijker zult pakken. Het fruit
en de groente staan altijd aan het begin van de winkelroute
omdat dit u een goed gevoel geeft bij aanvang van het
winkelen. Dit goede gevoel zorgt ervoor dat u later op de
route denkt ‘ach, ik heb groente en fruit in mijn mandje,
dan kunnen die koekjes er ook wel bij’. De broodgeur bij
de broodafdeling komt niet van de versgebakken broden,
maar wordt verspreid door een geurdispenser. Is het u
ooit opgevallen dat je bij de kassa nog altijd snoepgoed in
je mandje kunt gooien? Daar liggen nooit appels, peren,
bananen of worteltjes. Dit zijn slechts enkele voorbeelden,
vergis u niet: de supermarkten zijn gewapend met legio
van dergelijke verleidingstrucs.

Wiebe's Web Wijzer

Nederlandstalige brochures over
zeldzame syndromen (voor ouders
en AVG)
Wiebe Braam, Braam@planet.nl

Diversen

Ouders met een kind met een zeldzame genetische afwijking hebben veel behoefte aan informatie. Het is vaak
moeilijk om aan hen praktische informatie op papier mee
te geven. Op de website van UNIQUE staat sinds enkele
jaren een nog steeds groeiende lijst met te downloaden
informatiebrochures over inmiddels 218 zeldzame tot zéér
zeldzame syndromen. Het gaat daarbij niet alleen om deleties
en duplicaties, maar zelfs al over veel single gene mutaties
(bijvoorbeeld MPPH, GRIN2A en SYNGAP1 syndrome).

(‘landscape’) opleveren die je kunt vouwen tot een boekje.
Van 43 syndromen is er inmiddels een Nederlandse
versie beschikbaar:

1

Ga naar www.rarechromo.org/disorder-guides

2

klik op “Chromosome Disorder Guides - Translations“

3

scrol naar beneden tot de Nederlandstalige brochures

De brochures bieden niet alleen informatie over de
kenmerken (fenotype), maar vooral ook over de bij het
syndroom veelvoorkomende problemen (co-morbiditeit)
en tips voor behandeling. Verder bieden de brochures
veel informatie over gedrag en ontwikkeling.
De informatie is erg nuttig voor zowel ouders, als AVG’s
en andere hulpverleners.
Achter de lange lijst met chromosoomafwijkingen (op
volgorde van de chromosomen-nummering) kun je klikken
op ‘Web Version’ als je de tekst op het beeldscherm wilt
bekijken, of de tekst wilt printen. Je kunt ook klikken op
‘Print Version’, maar dan krijg je de tekst pagina’s
zodanig in beeld dat ze bij printen 2 bladzijden per A4

Nederlands
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1p36 Deletie Syndroom Dutch
1q21.1 Microduplicaties Dutch
1q21.1 Microdeleties Dutch
11q Terminale Deletie 11q Jacobsen Syndroom
15q11.2 Microdeleties Dutch
15q13 3 Microdeletie Syndroom Dutch
15q13.3 Microduplicaties Dutch
15q26 Deleties Dutch
16p11.2 Microdeletie Dutch
16p11.2 Microduplicaties Dutch
16p13.11 Microdeleties Dutch
19p13.2 Microdeleties Dutch
2p15p16.1 Microdeletie Syndroom Dutch
2p16.3 (NRXN1) Deleties Dutch

2q37 Deletions Adults Adolescents
3p Duplicaties Dutch
3p26 Deleties
3q29 Deleties Dutch
4q Duplicaties Dutch
6p Deleties Vanaf 6p25 Dutch
7q11.23 Duplicaties Dutch
8p Interstitiele Deleties Inclusief 8p12
8p23 Deletie Syndroom Dutch
8p23 Duplicatie Syndroom Dutch
9p Duplicaties Dutch
9q Interstitiele Deleties Inclusief 9q33
22q11.2 Microduplicaties Dutch
22q13 Deletions Dutch

ADNP Related Syndrome Dutch
ANKRD11 En KBG Syndroom DUTCH
DDX3X Syndrome Dutch
GATAD2B Dutch
GRIN2A Syndroom Dutch
GRIN2B Syndroom
Idic(15) Dutch
Isochromosoom 18p Dutch
Kleefstra Syndroom Dutch
Koolen-De Vries Syndroom
MED12 Related Disorders Dutch
Mozaiek Trisomie 8 Dutch
Ring 22 Dutch
Tetrasomie X Dutch
Xq28 Duplicaties Dutch

De overige 185 brochures zijn in het Engels. Opmerkelijk is dat er ook diverse brochures in andere talen beschikbaar zijn,
waaronder Arabisch, Deens, Duits, Frans, Grieks, Italiaans en Spaans.

Merel Mooren, beleidsmedewerker van de NVAVG

Merel Mooren
Beleidsmedewerker NVAVG
030-2272704 (parttime bezet)
merel.mooren@nvavg.nl

Diversen

Mijn naam is Merel Mooren (36) en sinds 26 augustus ben ik voor
2,5 dag per week werkzaam als beleidsmedewerker bij de NVAVG.
Sportliefhebbers herkennen mijn naam wellicht uit het verleden,
maar voor de meesten van jullie ben ik onbekend. Tot 2012 ben ik als
professioneel beachvolleybalster actief geweest. Naast mijn topsportcarrière
heb ik aan de VU Bewegingswetenschappen gestudeerd. De afgelopen
jaren ben ik als projectleider en beleidsmedewerker werkzaam geweest
binnen de wereld van de sportgeneeskunde, eerst bij NOC*NSF en daarna
bij de SCAS. Ik ben erg blij met deze nieuwe uitdaging bij de NVAVG.
Het is voor mij een nieuw werkveld waarbinnen ik veel denk te kunnen
leren. Ik ga er alles aan doen om een waardevolle bijdrage te leveren
aan de professionalisering van de NVAVG!

Werkcontext en tijdsbesteding van de AVG:

publicatie onderzoeksresultaten
Ineke Bloemendaal
In november 2019 zijn de resultaten gepubliceerd van
het onderzoek naar de werkcontext en tijdsbesteding van
de AVG, uitgevoerd door Prismant in opdracht van het
Capaciteitsorgaan. Het Capaciteitsorgaan gebruikt deze
resultaten als achtergrond bij het opstellen van de raming
voor de benodigde opleidingscapaciteit voor AVG, die
eind dit jaar uitkomt.

Over de AVG wordt gerapporteerd welke arbeidsverbanden
zij hebben met de organisaties waarin zij werkzaam zijn,
wat de omvang is van hun dienstverband en in welke
mate sprake is van structureel overwerk. Daarnaast is te
lezen aan welke cliënten zij de meeste tijd besteden en in
welke mate zij naast specialistische AVG-zorg ook
huisartsenzorg bieden aan de verschillende typen cliënten.
Om zicht te krijgen op de ontwikkelingen die de
afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, is ook een
vergelijking gemaakt met de resultaten uit eerdere
onderzoeken uit 2010 en 2014.

Als u interesse heeft in de resultaten van dit onderzoek, kunt u het onderzoeksrapport of de samenvatting hier vinden:
https://capaciteitsorgaan.nl/publicaties/werkcontext-en-tijdsbesteding-arts-voor-verstandelijk-gehandicapten-herhaalmeting-2018/
In de TAVG van maart 2020 wordt een artikel opgenomen over dit onderzoek, waarbij op een aantal thema’s een actualisatie
plaats zal vinden.
Voor vragen of opmerkingen over het onderzoek kunt u mailen met Ineke Bloemendaal, i.bloemendaal@prismant.nl.
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Het onderzoek is een dubbelonderzoek, waarbij zowel
gehandicaptenzorgorganisaties, als AVG zijn bevraagd.
In het rapport is onder andere te lezen aan welk type
cliënten de gehandicaptenorganisaties zorg bieden,
intramuraal en extramuraal, en hoe zij de medische zorg
voor hun cliënten hebben georganiseerd. Ook staat
beschreven welke medische bezetting er is (artsen en

niet-artsen), of er vacatures zijn en of men tevreden is
over de personele bezetting voor de medische zorg.

Gezonde slaap voor mensen met
een verstandelijke beperking.
Hoe denk jij erover?
Diversen / Oproep

De werkgroep Slaapgeneeskunde van de NVAVG heeft
zich ten doel gesteld om gezonde slaap te bevorderen
voor mensen met een verstandelijke beperking, in de
breedste zin van het woord.
De werkgroep is een platform voor alle AVG’s die
geïnteresseerd zijn in slaap om kennis en ervaring te
delen. Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met
slaap binnen de organisatie van zorg aan mensen met
een verstandelijke beperking.

Als vertrekpunt voor het nieuwsbericht willen we graag
de mening en ervaring op dit onderwerp van alle AVG’s
horen. We hebben daartoe een korte peiling gemaakt van
ongeveer 5 minuten.
Het invullen kan anoniem, de antwoorden zullen alleen
gebruikt worden voor het nieuwsbericht van 2020.
Dus, scan die code voor 15 januari 2020 en laat ons
weten hoe jij erover denkt!

Eén van de acties van de werkgroep in 2020 is aandacht
vragen voor de Internationale dag van de Slaap; dit jaar op
vrijdag 13 maart 2020. Het onderwerp dat dit jaar in de
schijnwerpers wordt gezet is de gemiddelde tijd in bed per
nacht voor volwassen cliënten.
Begin maart zal de werkgroep een nieuwsbericht
verspreiden dat de AVG’s kunnen gebruiken om binnen
hun eigen organisatie slaap weer even onder de
aandacht te brengen.

Of ga naar https://nl.surveymonkey.com/r/WVJKMQC
Annelies Smits
asmits@sein.nl

Oproep

Redactieleden gezocht
Het TAVG is niet meer weg te denken uit de dagelijkse AVG-praktijk.
Elke AVG springt uit haar of zijn stoel als vier keer per jaar de brievenbus weer kleppert:
hoera! Daar is de nieuwe editie!
Dit blad komt echter niet tot stand zonder een redactie.
Op dit moment zijn er zes redactieleden. Van hen is er één
voornemens afscheid te nemen en één tijdelijk niet inzetbaar.
Dat is de reden dat er dringend een beroep wordt gedaan op
u als AVG en lezer: kom erbij!
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Als redactielid doet u wat u toch al zou moeten doen: artikelen lezen.
U mag er ook nog vragen over stellen en opmerkingen bij plaatsen. De werkzaamheden zijn
goed te combineren met baan en privéleven en leveren zelfs accreditatiepunten op.
De redactie ziet elkaar eens per jaar en vergadert nog drie keer telefonisch.
Geïnteresseerd?
Meer informatie is te verkrijgen via Petra Noordhuis: secretariaat@nvavg.nl

Vacatures
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Vacatures
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Vacatures
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Vacatures
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Vacatures
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De data van de ALV en studiedagen
van 2020 zijn:

Agenda

17 april 2020
AVG 2.0: enthousiaste dokters met mogelijkheden

Reserveer deze dagen vast in je agenda.
Tot volgend jaar!
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20 november 2020
zintuigelijke stoornissen
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