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Een paar maanden 
geleden kwam via 
de NVAVGdoet! 
Whatsapp groep de 
oproep langs voor 
nieuwe TAVG-redactie-
leden. Waarom  
zouden we zo’n 
prachtige kans om 
extra gestimuleerd 
te worden om op de 
hoogte te blijven van 
de laatste publica-
ties, mee te denken 

en werken aan nieuwe rubrieken en de ontwikkelingen in 
de sector op de voet te volgen, laten liggen? Zeker als het 
redactielidmaatschap ook bijdraagt aan doelen uit persoon-
lijke ontwikkelplannen. Vol enthousiasme namen we contact 
op met Petra Noordhuis voor wat extra informatie en al snel 
stond de eerste telefonische vergadering in onze agenda’s.  

We zijn altijd op zoek naar nieuwe 
redactieleden, om het voortbestaan 
van het blad niet in gevaar te 
brengen. Het redactiewerk is goed 
vanuit huis te doen. We komen 
eenmaal per jaar fysiek bijeen en we 
vergaderen nog drie keer telefonisch. 

Het redactiewerk bestaat 
voornamelijk uit het kritisch nalezen 
van de kopij. Waarschijnlijk doe je dat 
toch al, maar nu krijg je er ook nog 
eens accreditatiepunten voor. Meer 
info? Mail dan even naar de redactie 
via tavg@nvavg.nl. 

Na een korte introductie en het doorlopen van de 
vergaderpunten bleken we direct volwaardig redactielid te 
zijn geworden. En toen begon het echte werk. Het kritisch 
lezen en beoordelen van de aangeleverde copy. Kijkend in de 
dropbox en al klikkend zoekend naar de juiste artikelen om 
te lezen, hopen we dat we dit wel kunnen. Als we de dingen 
maar niet verkeerd opslaan nadat we wijzigingen hebben 
aangebracht!? Al doende leren we onze weg te vinden en 
met wat hulp op afstand van andere redactieleden slagen 
we erin ons steentje bij te dragen. Wat resulteert in weer een 
nieuw TAVG.  

Een TAVG met een grote verscheidenheid aan artikelen. 
Variërend van een column over hoe studenten het meeste 
leren door te ervaren tot een stand van zaken rond het 
AVG-IS, waarin duidelijk wordt dat we als AVG beperkte 
competenties en bekwaamheden hebben ten aanzien van 
ICT. Beide weer eens geheel waar gebleken door onze eerste 
TAVG-redactie ervaringen. Hopelijk leert dit TAVG je ook 
weer de nodige nieuwe zaken. 

Van de redactie 

Marloes van Gastel en Joyce Voeten-van de Louw (AVG)

Met enige aarzeling openen we de 
dropbox van de TAVG-redactie  

Ook interesse in een 
redactiefunctie?
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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 Nijmegen zijn we vier jaar geleden gestart met een 
nieuw geneeskundecurriculum. Kern van de onderwijsvisie 
is dat studenten zo vroeg mogelijk in hun opleiding 
contacten hebben met patiënten, onder de pakkende titel 
'Students meet patients'. Dat biedt mooie gelegenheid 
om ons vakgebied extra onder de aandacht te brengen. 
Bijvoorbeeld in de vorm van groepsonderwijs, waar 
tweedejaars studenten ervaringsverhalen horen van 
ouders met kinderen met een verstandelijke beperking, 
door mij verbasterd tot 'Students meet parents'. En dat 
dit tot mooie ontmoetingen leidt, merkten we direct al de 
eerste keer.

Het leereffect van zien
Eén van de ouders besloot zijn zoon Jay mee te 
nemen naar het onderwijs, dat plaatsvindt in het 
opleidingsinstituut. Jay, een jonge man met een 
ernstige verstandelijke beperking, klein van stuk door 
zijn genetische syndroom, vermaakt zich tijdens het 
groepsgesprek prima met iPad, chocomelk en telefoon.  
Af en toe gaat hij een wandelingetje maken door de 

ruimte of komt hij een knuffel halen bij zijn vader. 
Hij illustreert ter plekke precies de gedragingen die 
zijn vader aan de studenten omschrijft, inclusief licht 
zelfverwondend gedrag, dat veel indruk maakt op de 
studenten. Daarmee bewijst hij maar weer eens dat het 
leereffect van één keer iets zien duizend keer sterker is 
dan erover schrijven of vertellen. Ook door de verdere 
loop van de middag ben ik ervan overtuigd dat zijn 
aanwezigheid op een aantal studenten een onuitwisbare 
indruk heeft gemaakt:

Op een bepaald moment begint zich een sterke 
ontlastingsgeur te verspreiden. De vader van Jay heeft 
zich moeten haasten om hem van de dagbesteding op 
te halen en vergat extra incontinentiemateriaal mee 
te nemen. Niemand lijkt er veel last van te hebben, is 
mijn indruk, maar als ik een half uurtje later weer even 
het lokaal inloop blijken drie studenten op pad te zijn 
gegaan om in het naastgelegen ziekenhuis op zoek te 
gaan naar luiers in het formaat passend bij Jay. Dat ze 
daarvoor beter naar de afdeling Geriatrie hadden kunnen 
lopen dan de Kindergeneeskunde hadden ze zich niet 
gerealiseerd. Maar ik ben ontroerd door het meelevende 
en zorgzame van dit gebaar, en trots op hun initiatief en 
vastberadenheid als ze in het ziekenhuis van hot naar 
her worden gestuurd. Voldaan komen ze het lokaal weer 
binnen met een serie luiers bij zich. Maar, waar is Jay...??

Het moet niet gekker worden!
We gaan op de gang op zoek naar Jay en vinden hem 
tien meter verderop, spelend en draaiend op de grond 
voor de ingang van een ander klaslokaal. Hij is omgeven 
door een groep studenten die lichtelijk in paniek lijken. 
Er wordt gebeld en overlegd: er zit hier een patiënt (is 
het een patiënt?), op de grond, van wie is die?! Als 
we melden dat hij bij ons hoort, slaat de paniek om in 
enige irritatie: het moet niet gekker worden hoor, hen 
zo laten schrikken met deze onverwachte verschijning 
in hun onderwijsgebouw, zonder gebruiksaanwijzing of 
duidelijkheid over de reden van zijn aanwezigheid. Trots 
meld ik dat hij een van onze gastdocenten is. In grote 
verwarring vervolgen ze hun weg.

Ik zeg: doe nog maar veel meer van zulk onderwijs. Je 
kan als arts immers niet vroeg genoeg leren om met 
verrassingen om te gaan!

Mathilde Mastebroek
Mathilde.Mastebroek@radboudumc.nl 

Show, don’t tell
Mathilde Mastebroek.
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Samenvatting
Een proactief gezondheidsonderzoeksinstrument voor 
mensen met verstandelijke beperking (PGO-VB) kan 
huisartsen helpen gezondheidsproblemen van mensen met 
een VB eerder op het spoor te komen. Wij ontwikkelden 
het PGO-VB instrument, waar een gezondheidsvragenlijst 
onderdeel van uitmaakt. In de studie besproken in dit 
artikel toetsten wij de begrijpelijkheid van de vragen in de 
gezondheidsvragenlijst met de cognitieve interview (CI) 
techniek. Deze methode is, voor zover wij weten, nog niet 
eerder toegepast bij mensen met VB. Het tweede doel van 
deze studie is om te zien of de CI-techniek een toepasbare 
methode is bij het ontwikkelen van vragenlijsten voor  
deze doelgroep.

Methode 
Deelnemers aan deze studie waren mensen met VB 
en hun dagelijkse verzorgers. We interviewden 14 
deelnemers in 5 opeenvolgende rondes. Na elke ronde 
werd de vragenlijst aangepast totdat verzadiging was 
bereikt, dat wil zeggen dat er geen nieuwe relevante 
aanvullingen meer naar voren kwamen.

Resultaten
De deelnemers signaleerden 363 problemen in de 
vragenlijst. Deze leidden tot 316 veranderingen in de 
gezondheidsvragenlijst. De meeste problemen (102) 
betroffen het begrip van (woorden in) de vraag. Dit werd 

gevolgd door problemen met betrekking tot het missen 
van antwoordcategorieën of het ontbreken van een goede 
instructie bij de vraag. 

Conclusie
Een begrijpelijke gezondheidsvragenlijst helpt mensen 
met VB een actieve rol te spelen in de communicatie met 
hun huisarts. De cognitieve interviewtechniek heeft de 
geholpen om de vragenlijst te verbeteren. Deze techniek is 
een bruikbare en waardevolle methode bij mensen  
met VB.

Introductie
De levensverwachting van mensen met VB stijgt, 
maar is nog steeds 20 jaar lager dan bij mensen in de 
algemene populatie1. Er zijn veel factoren die deze 
levensverwachting ongunstig beïnvloeden. Bijvoorbeeld 
communicatieproblemen tussen de patiënt met VB en de 
huisarts kunnen leiden tot problemen in de toegang tot 
ziekenhuiszorg, aanvullende diagnostiek en behandeling2. 
Deze problemen zorgen voor onnodige morbiditeit en 
vroegtijdig overlijden3. Huisartsen geven aan de andere 
kant aan dat ze het lastig vinden om medische zorg 
te leveren aan deze kwetsbare doelgroep4. Mensen 
met VB merken vaak gezondheidsproblemen niet op 
of gaan er niet, of te laat, mee naar de huisarts5. Een 
proactief gezondheidsonderzoek bij mensen met VB 

Een cognitieve interview studie
De ontwikkeling van een pro-actief 
gezondheidsonderzoeksinstrument 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking 

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

2  Siza, Postbus 532, 6800 AM Arnhem.

Dit artikel is een ingekorte Nederlandse versie van het artikel: Bakker-van Gijssel EJ, 
Lucassen P, Olde Hartman TC, Assendelft WJJ, van Schrojenstein Lantman-de Valk 
HMJ. ‘Constructing a health assessment questionnaire for people with intellectual 
disabilities: A cognitive interview study’. J Appl Res Intellect Disabil. 2019Dr. Esther J. Bakker-van Gijssel, (AVG) 1,2

A
rtikelen



(PGO-VB) kan helpen (medische) problemen tijdig te 
signaleren6. Studies hebben laten zien dat PGO-VB leidt 
tot opsporing van gezondheidsproblemen, verbetering 
van de gezondheidsbevordering, en aandacht vestigt op 
deelname aan bevolkingsonderzoek en andere preventieve 
activiteiten7-12. In een focusgroep studie gaven huisartsen 
aan dat zij, om goede zorg te leveren aan mensen met VB, 
instrumenten, scholing en ondersteuning nodig hebben13. 
Mensen met VB en hun dagelijks verzorgers waarderen 
een PGO-VB11, 14-17. 
De in de literatuur gevonden PGO-VB instrumenten zijn 
veelal niet of maar deels wetenschappelijk onderbouwd18. 
Ons doel is om een wetenschappelijk onderbouwd  
PGO-VB instrument te ontwikkelen.
Een PGO-VB instrument bestaat vaak uit een aantal 
onderdelen: een gezondheidsvragenlijst die door de 
patiënt ingevuld dient te worden, aanvullende de vragen 
die de huisarts aan de orde moet stellen, aanvullend 
lichamelijk en ander diagnostisch onderzoek en een 
actieplan19. In een Delphi studie, uitgevoerd met 
huisartsen die veel ervaring hebben met mensen met 
VB, en AVG’s, bepaalden we de onderwerpen die aan de 
orde moeten komen in het te ontwikkelen PGO-VB19. Elk 
onderwerp werd gevat in een vraag, geformuleerd volgens 
de regels die er zijn met betrekking tot het ontwikkelen 
van vragen in vragenlijsten20, 21. Het doel van deze studie 
is om de gezondheidsvragenlijst te toetsen op begrip 
en duidelijkheid bij mensen met VB. Daarnaast wilden 
we onderzoeken of de cognitieve interviewtechniek 
toepasbaar is in deze speciale populatie.

Methode
Studie design
De cognitieve interview techniek wordt gebruikt om 
vragen in een vragenlijst kritisch te evalueren21. Per vraag 
zijn er twee zaken aan de orde: 
1. Begrijpt de deelnemer de vraag,
2. Ervaart de deelnemer problemen bijvoorbeeld met 

bepaalde woorden, de referentieperiode waarover de 
vraag gaat of de gevoeligheid van de vraag, etc. 

Het uiteindelijke doel is om een vragenlijst te creëren 
die eenduidig en makkelijk te begrijpen is voor de 
doelpopulatie. Praktisch betekent dit dat de deelnemer 
of onderzoeker de vraag hardop voorleest. De deelnemer 
wordt gevraagd hardop zijn gedachten uit te spreken, c.q. 
de vraag te beantwoorden. Dit geeft de onderzoeker een 
eerste indruk of de vraag begrepen is door de deelnemer. 
Vervolgens worden er specifieke ‘probe’ vragen gesteld 
aan de deelnemer. We gebruikten het ‘Question Appraisal 
System (QAS-99)’ ontwikkeld door Willis om de goede 
‘probe’ vragen te stellen, de resultaten te coderen en te 
analyseren21. 

Deelnemers
De deelnemers werden gerekruteerd via de Academische 
werkplaats ‘Sterker op eigen benen’. Mensen van 
verschillende niveaus van verstandelijke beperking werden, 
doelgericht, geïncludeerd. Het was aan de persoon met 
VB om aan te geven of zij wilden dat hun persoonlijk 
verzorger, ouder of wettelijk vertegenwoordiger bij 
het interview aanwezig was. Door de lokale ethische 
commissie van het Radboudumc werd toestemming 
verleend voor dit onderzoek (file nummer 2016-3038)
In totaal namen 14 mensen met VB deel aan het 
onderzoek; 8 mannen en 6 vrouwen. Van hen hadden er 
5 een licht verstandelijke beperking, 2 een licht tot matige 
verstandelijke beperking, 4 een matige verstandelijke 
beperking en 3 een (zeer) ernstige verstandelijke 
beperking. Hun leeftijden varieerden tussen de 15 en 
73 jaar (gemiddeld 39,4, SD 18,6). Twee derde van 
de deelnemers werden begeleid door hun persoonlijk 
verzorger, ouder of wettelijk vertegenwoordiger. 

Procedure en analyse
De procedure tijdens deze studie bestond uit drie stappen 
die steeds herhaald werden. 
• Stap 1: De onderzoeker (EBvG) nam met toepassing van 

de CI-techniek de vragenlijst door met de deelnemer. Bij 
mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking 
werden de vragen beantwoord door de ouder. Het hele 
interview werd opgenomen en vervolgens uitgetypt. 

• Stap 2: Twee onderzoekers (EBvG, HvSLdV) codeerden 
de data volgens het QAS-99. 

• Stap 3: Na een set van 3 interviews werden de 
verzamelde suggesties voor verbetering opgenomen in 
de vragenlijst. De aangepaste vragenlijst ging daarna de 
volgende ronde in. Deze procedure herhaalde zich tot 
verzadiging was bereikt, met als resultaat de definitieve 
versie van de gezondheidsvragenlijst.

 
Tabel 1 laat de quotes zien die geleid hebben tot de 
veranderingen in de vragenlijst. Deze quotes geven inzicht 
in de toepasbaarheid van de cognitieve interviewtechniek 
in deze doelgroep.

Resultaten
In totaal werden 363 problemen geïdentificeerd tijdens 
14 interviews gehouden in vijf rondes. Deze problemen 
hebben tot 316 verbeteringen in de vragenlijst geleid. 

Lezen
In devijf5 rondes werden 56 problemen gesignaleerd in 
de QAS-99 component ‘lezen’. De meest waardevolle 
suggestie was het aanpassen van de lettergrootte en 
het gebruik van de fellere kleur blauw in de antwoord 
categorieën. 
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Tabel 1. Aanpassing van vragen volgens de QAS-99 domeinen, inclusief citaten.

NB: D = deelnemer, I = interviewer, B = begeleider

Lezen

Instructie

Aannames

Kennis/geheugen

Gevoeligheden

Originele vraag:
Alle vragen hebben een zwarte kleur. De antwoorden zijn 
blauw van kleur.

Aanpassing vraag:
Alle vragen hebben een zwarte kleur. De antwoorden zijn 
blauw van kleur. 

Originele vraag:
Heb je problemen met plassen?

Aanpassing vraag:
Heb je problemen met plassen? (bijvoorbeeld: pijn bij plassen, 
persen tijdens het plassen, ’s nachts veel plassen etc.)

Originele vraag:
Draag jij een bril? 

 NEE (ga verder na vraag 2)
 JA 

Indien JA: Wanneer ben je voor het laatst voor je ogen bij de 
oogarts, opticien/brillenwinkel of huisarts geweest?

Aanpassing vraag:
Draag jij een bril? 

 NEE 
 JA 

Wanneer ben je voor het laatst voor controle van je ogen bij de 
oogarts, opticien/brillenwinkel of huisarts geweest?  

Originele vraag en antwoord:
Wanneer ben je voor het laatst voor je ogen bij de oogarts, 
opticien/brillenwinkel of huisarts geweest?  Datum:

Aanpassing antwoord:
 ben wel geweest 

  • datum:………….
 • ik weet de datum niet meer

Originele vraag:
-

Aanpassing tekst:
De huisarts wil je helpen gezond te blijven. 
De huisarts wil graag dat je geen ziektes krijgt door onveilige 
seks 
of zwanger raakt terwijl je dat niet wilt. 
Hier gaan de volgende 3 vragen over.

Hoe te lezen (QAS 1C)
Citaat (4e ronde):
I:  Alle vragen hebben een zwarte kleur. De antwoorden zijn 

blauw van kleur.
B:  Ja, nou als je slecht ziet kan je die lichtblauwe lettertjes niet 

zien. Die zouden wel wat groter mogen.
I:  Ja, dat is inderdaad waar. En blauw is dan ook niet de 

goede kleur?
B:  Nou, ik vind het erg licht. En als je dan niet goed het 

contrast ziet, dan zie je dat denk ik niet. 
I:  Oke, misschien moet het rood worden dan. Maar een 

groter lettertype, dat sowieso. 
B:  Ik denk het wel. Ik ben ouder, ik vind deze lettertjes heel 

erg klein.

Onduidelijke instructie (QAS 2a)
Citaat(1e ronde): 
I: Wat versta je onder problemen met plassen. 
D: Uh oei.
I:  Is dat voor mensen goed te beantwoorden? Waar denk jij 

dan aan bij problemen met plassen? 
D:  Geen idee . Ik heb het niet dus ik kan er niet over 

[meepraten] 
I: Moet ik hier weer voorbeelden bij noemen?
D:  Ja, ik zou het doen.

Onjuiste aanname (QAS 4a)
Citaat (3e ronde): 
B:  Bijvoorbeeld bij de vraag: “Draag je een bril?” Het 

antwoord is nee. [je zou dan verder mogen gaan naar de 
vraag 2] Maar hij is wel een keer onderzocht, en daar komt 
uit dat hij problemen heeft met zien. 

I:  Hij draagt geen bril, maar er is wel een probleem. Dus dat 
verdient aanpassing in de vraag, want nu kun je de vraag 
niet goed beantwoorden. 

B:  Nee, want hij zou ook geen bril kunnen dragen 
I:  Want? 
B:  Die blijft niet zitten.…. Hij draait met zijn hoofd in de 

rolstoel en dan gaat zijn bril af.

Geheugen (QAS 5c)
Citaat (3e rinde):
I: Oke.[De datum] Is dat moeilijk of makkelijk?
D:  De datum weten de cliënten sowieso niet.

Gevoelige inhoud (QAS 6a)
Citaat (3e ronde):
D:  Misschien een beetje uitleg waarom je de vraag stelt. Ik 

denk dat sommigen dat wel prettig vinden. Want hij komt 
er ineens tussendoor.

I:  Dus misschien moeten we, want hierna komt ook nog de 
vraag over anticonceptie en SOA’s, dat je hier even een 
inleidende regel tussenzet. 

D:  Ja, dat zou ik doen.
I:  We stellen deze vraag omdat het belangrijk is voor je 

gezondheid, ook al vind je het misschien een beetje een 
gekke vraag.
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Instructie
Er werden 67 problemen benoemd in de ‘instructie’ 
component. Vaak vroegen deelnemers een extra verdui- 
delijking bij bepaalde woorden. Bijvoorbeeld: problemen 
met plassen (pijn bij plassen, vaak plassen gedurende de 
nacht). De woorden ‘problemen bij plassen’ werden wel 
begrepen, maar de toevoeging tussen haakjes geven hen 
ideeën in welke richting het antwoord gezocht werd. Een 
ander voorbeeld in deze ‘instructie’ component was het 
ontbreken van de toevoeging ‘meer antwoorden mogelijk’.

Vragen
De meeste problemen, 102, werden gesignaleerd in de 
categorie ‘vragen’. Deze component bestaat uit twee 
subcategorieën. De subcategorie ‘technische term’ werd 
het meest gecodeerd. Op de vraag ‘Waar plas je?’ volgen 
5 antwoord categorieën: meestal op het toilet, meestal in 
mijn luier, meestal in mijn broek, in een urinoir of ik heb 
een catheter. Bij het woord urinaal werd de verduidelijking 
‘een fles om in te plassen’ toegevoegd. Bij het woord 
catheter werd ‘een slangetje met een plaszak eraan’ 
toegevoegd. In de subcategorie ‘woorden in de vraag’ 
gaven de deelnemers aan een vraag niet te willen starten 
met moeilijke woorden. Geconfronteerd worden met 
een moeilijk woord aan het begin van de vraag zal veel 
patiënten verhinderen de vraag verder te lezen.

Aannames
De categorie ‘aannames’ bestaat ook uit twee 
subcategorieën: ‘onjuiste aannames’ en ‘dubbelzinnige 
vragen’. Deze categorie werd tien keer gecodeerd. Geen 
bril dragen betekent niet dat er geen visusprobleem is. 
Onze oorspronkelijke vraag suggereerde dit. (zie tabel 1)

Kennis / Geheugen
De component ‘kennis/geheugen’ werd negenmaal 
gecodeerd. Moeite met herinneren van een datum werd 
het vaakst genoemd. De deelnemers gaven aan dat het 
ingewikkeld is om zich te herinneren welke vaccinaties ze 
in het verleden ontvangen hebben.

Gevoeligheden
De component ‘gevoeligheden’ werd maar drie keer 
gecodeerd. De deelnemers gaven aan dat vragen over 
seks, roken, drugs- en alcoholgebruik gevraagd moesten 
worden. Zij adviseerden ons een korte introductie te 
schrijven voorafgaand aan deze vragen en te benadrukken 
dat het eerlijk beantwoorden van deze vragen belangrijk is.

Antwoorden
Hoewel er bij vele vragen een open antwoordcategorie 
beschikbaar is, adviseerden ze ons regelmatig, 69 keer, 
een aanvullende antwoordcategorie op te nemen. 
Zo werd geadviseerd een ‘urinaal‘ en ‘catheter’ als 
antwoordcategorie op te nemen.

Toepasbaarheid van de cognitieve interviewtechniek
In Tabel 1 zijn quotes toegevoegd van de geïnterviewden. 
Deze quotes laten zien dat de deelnemers de ‘probe’-
vragen goed konden beantwoorden. De laatste vraag in 
het interview was of de deelnemers nog opmerkingen of 
toevoegingen hadden m.b.t. de gezondheidsvragenlijst. 
De reacties waren overwegend positief. Men vond het 
heel goed en belangrijk om zelf deel te nemen aan de 
totstandkoming van de vragenlijst. Daarnaast gaf men aan 
dat deze vragenlijst van waarde kan zijn voor de huisarts. 

Engelse vragenlijst
Het Nederlandstalige gezondheidsonderzoeksinstrument 
PGO-VB (proactief gezondheidsonderzoek - verstandelijke 
beperking) is door een erkend vertaler en volgens de 
regels die daarvoor bestaan vertaald in het Engels: 
de PROSPER-ID (pro-active systematic participation 
evidencebased primary care - intellectual disabilities). Beide 
instrumenten zijn te vinden op de website https:www.
sterkeropeigenbenen.nl/pro-actief-gezondheidsonderzoek.

Discussie
In dit artikel hebben we de gezondheidsvragenlijst 
van het ontwikkelde PGO-VB instrument getest op 
begrijpelijkheid en duidelijkheid bij mensen met VB en/of 
hun dagelijkse verzorgers met behulp van de cognitieve 
interview techniek. De meeste opmerkingen werden 
gemaakt in de ‘vraag’ component. De component 
‘instructies’ (waarbij voorbeelden genoemd werden) en 
de component ‘missende antwoord- categorie’ werden 
ook vaak gecodeerd. De geleidelijke afname van het 
aantal nieuwe, door deelnemers benoemde, problemen 
in de opeenvolgende rondes laat zien dat de cognitieve 
interviewtechniek de gezondheidsonderzoeksvragenl
ijst echt verbeterd heeft. De deelnemers genoten van 
deelname aan dit ontwikkelingsproces. De cognitieve 
interviewtechniek is daarom goed toepasbaar in deze 
populatie.

De cognitieve interviewtechniek is ook toegepast op de 
depressievragenlijst PHQ-922. De vragen in de PHQ-9 
werden op veel verschillende manieren geïnterpreteerd 
zo bleek uit deze studie. In een vragenlijst voor nieuwe 
patiënten met een schildklieraandoening kwamen veel 
problemen voor gerelateerd aan het begrip van de 
vragen23. Jen-Yi heeft in 2015 beschreven hoe het 4 
fase model van Tourangeau24 kan worden toegepast bij 
mensen met VB. Het QAS-99 model gebruikt in onze 
studie is een afgeleide van het Tourangeau model. De 
suggesties die voortkwamen uit de studie van Jen-Yi 
hebben wij grotendeels overgenomen. Ook wij hebben 
de deelnemers goed voorbereid (bijv. met behulp van 
een makkelijk te lezen informatiebrief, oefenvragen, 
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benadrukken dat alle antwoorden goed zijn). In 
tegenstelling tot Jen-Yi hebben wij de aanwezigheid van 
dagelijkse verzorgers omarmd en niet geschuwd. In de 
praktijk van alle dag zullen de dagelijks verzorgers ook 
altijd een rol van invloed hebben.

Een sterk punt van deze studie is dat de cognitieve 
interviewtechniek om een vragenlijst te verbeteren, voor 
zover wij weten, nog nooit in deze complexe populatie is 
toegepast. De onderzoekers die deelnamen hebben als 
AVG zeer veel ervaring met mensen met VB. Daarnaast 
werden mensen met VB met verschillende leeftijden, 
geslacht en niveaus van ontwikkeling geïncludeerd.

Er zijn enkele zwakke punten te benoemen in deze 
studie. Een van de zeer ernstig verstandelijk beperkte 
deelnemers bleek op het moment van afname nog geen 
18 jaar te zijn. Zijn moeder beantwoordde de vragen. Er 
was echter geen verschil tussen dit interview en de andere 
interviews. Bij andere mensen met een ernstige VB werd 
de vragenlijst beantwoord door een dagelijks verzorger. 
De vragen zijn her en der aangepast om dit mogelijk 
te maken. Al is de vraag: ‘heb je ook pijn’ moeilijk 
aan te passen en te beantwoorden door een dagelijks 
verzorger. We hebben de mensen met VB zoveel mogelijk 
zelf aan het woord gelaten. De dagelijks verzorger 
ondersteunde hen alleen waar nodig. Bijvoorbeeld: De 
‘probe’ vraag: Wat betekent longontsteking voor jou kon 
iemand met een matig verstandelijke beperking moeilijk 
beantwoorden. De dagelijks begeleider voegde daaraan 
toe: ‘Welke huisgenoot heeft vaak longontstekingen?’. 
Deze vraag werd onmiddellijk beantwoord door de 
deelnemer. Daarmee gaf de deelnemer impliciet aan dat 
hij het concept longontsteking wel begreep. Een deel van 
de communicatie bestaat uit non verbale communicatie, 
zoals zuchten, gebaren etc. Daar waar deze non-verbale 
signalen naar voren kwamen probeerde de onderzoeker 
ze verbaal te benoemen. Op deze manier werden ze 
toch vastgelegd op de audiotape en het transcript. Voor 
toekomstige cognitieve interview studies adviseren wij om 
de interviews vast te leggen op video opnames. Zo kan de 
non-verbale communicatie ook meegenomen worden.

De cognitieve interviewtechniek is goed toepasbaar in 
de doelgroep van mensen met VB en heeft daarnaast de 
gezondheidsvragenlijst geschikt gemaakt voor gebruik 
in deze doelgroep. Mensen met VB willen graag een 
actieve rol spelen in de communicatie met hun huisarts. 
De gezondheidsvragenlijst kan hierbij goed helpen. 
Huisartsen geven aan dat zij een PGO-VB instrument wel 
zien zitten, mits dit wetenschappelijk ontwikkeld is13. Wij 
zullen ons PGO-VB instrument verder gaan toetsen op 
toepasbaarheid en effectiviteit in de huisartspraktijk.
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Achtergrond
Probleemgedrag komt regelmatig voor bij mensen met 
een verstandelijke beperking (VB). Het kan een grote 
impact hebben op de persoon zelf, diens familie en 
op anderen in de omgeving. Zo kan probleemgedrag 
leiden tot een verminderde kwaliteit van leven en 
(mogelijk vermijdbaar) hoog zorggebruik. De richtlijn 
‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke 
beperking’ is ontwikkeld om de kwaliteit van leven 
bij volwassenen met een VB en probleemgedrag te 
verbeteren en last en lijden bij deze groep én naast- 
betrokkenen te verminderen. Belangrijke bijkomende 
doelen zijn het beter signaleren, vaststellen en behandelen 
van psychiatrische stoornissen, het verbeteren van de  
inzet van niet-medicamenteuze behandelingen en de  
effectieve inzet van psychofarmaca.

Probleemgedrag
In de richtlijn wordt bewust gesproken over 
‘probleemgedrag’ – en niet over moeilijk verstaanbaar 
gedrag, storend gedrag of onbegrepen gedrag – vanwege 
de grote herkenbaarheid van deze term. Probleemgedrag 
is in de richtlijn als volgt gedefinieerd:
“Probleemgedrag is internaliserend en/of externaliserend 
gedrag dat door de persoon zelf en/of de omgeving in 
een specifieke context als sociaal-cultureel ongewenst 
wordt gezien en dat van zodanige intensiteit, frequentie 
of duur is, dat het voor de persoon zelf en/of de naaste 
omgeving nadelig, stressvol of schadelijk is”. Hierbij wordt 
ervan uitgegaan dat probleemgedrag vaak het gevolg is 
van een interactie tussen een persoon en diens omgeving 
en daarom altijd in de context benaderd moet worden. 
Probleemgedrag vormt dus geen op zichzelf staand  

fenomeen, maar is vaak een uiting van lijden, met één  
of meer onderliggende oorzaken. 

Doelgroep
De aanbevelingen in de richtlijn zijn van toepassing 
op volwassenen (18 jaar en ouder) met een VB en 
probleemgedrag. De richtlijn kan ingezet worden in elke 
setting waar volwassenen met een VB verblijven of veel 
tijd doorbrengen, waaronder de thuissituatie. Kinderen 
met een VB, mensen met zwakbegaafdheid en mensen 
met niet aangeboren hersenletsel vallen buiten het bestek 
van de richtlijn. Hoewel de aanbevelingen en interventies 
in de richtlijn ook passend kunnen zijn voor (een deel van) 
deze groepen, mag hier niet standaard van uitgegaan 
worden.

Beoogde gebruikers richtlijn
De aanbevelingen in de richtlijn zijn bedoeld voor 
alle professionals die betrokken zijn bij het in kaart 
brengen van verklaringen voor probleemgedrag en de 
begeleiding en behandeling daarvan bij volwassenen 
met een VB. Hierbij kan gedacht worden aan medisch 
specialisten, artsen, orthopedagogen(-generalisten) en 
(GZ-)psychologen, begeleiders, paramedici, verzorgenden, 
verpleegkundigen en apothekers. De richtlijn doet tevens 
aanbevelingen over de rol en betrokkenheid van de 
volwassene met een VB zelf, diens vertegenwoordiger  
en naastbetrokkenen.

Opbouw
De richtlijn bestaat in totaal uit vier Modules. In deze 
samenvatting bespreken we kort de inhoud van elk van  
de Modules.  
 

Samenvatting Richtlijn 
Probleemgedrag bij volwassenen 
met een verstandelijke beperking

Petri Embregts 1

Jannelien Wieland 2

Joanneke van der Nagel 3

Carmen van Bussel 4

Erik Mulder 5

Ria Wolkorte 6

Marieke Kroeze 6

1. Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke   
 beperking, Tranzo, Tilburg University, the Netherlands
2. Poli-Plus, Leiden, The Netherlands
3. Tactus Verslavingszorg, Enschede, the Netherlands
4. Centrum voor Consultatie en Expertise, Utrecht, the Netherlands
5. Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie, Assen, the  
 Netherlands
6. Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke   
 beperking, Tranzo, Tilburg University, the Netherlands
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Volwassene met VB en (vermoeden van) probleemgedrag

Classificatie van het functioneren door klein team directbetrokkenen

Psychofarmaca onderdeel van de behandeling?

Behandeling volledig geslaagd?

Heroverwegen plan:
kans op succes met meer tijd?

Is er sprake van acuut gevaar?

Opstellen farmacotherapeutisch deel van het behandelplan

• Monitoren en evalueren behandeling
• In geval van medicatie; bij elke evaluatie afbouw heroverwegen

• Werkzame factoren en evt. nazorgtraject
 opnemen in begeleidingsplan
• Periodieke (her)evaluatie

Acuut gevaar wegnemen

Biedt de classificatie van het functioneren voldoende handvatten voor begeleiding en/of behandeling?

Uitgebreide beeldvorming:
• Breed kijken
• Meervoudig kijken
• Specifiek kijken

Opstellen behandelplan met multidisciplinair team
Waarin is opgenomen: doelen, aanvullend onderzoek, 
interventies, monitoring en evaluatie, crisissituaties, 
tijdspad, verantwoordelijkheden, voorlichting, informed 
consent paragraaf.

Diagnostiek en behandeling 
volgens bestaande  
kwaliteitsstandaarden

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Bij onder- 
liggende  
aandoening
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Op het moment dat er (mogelijk) sprake is van 
probleemgedrag bij een persoon met een verstandelijke 
beperking, vormt een classificatie van het functioneren 
de eerste stap in het proces. Daarbij worden idealiter 
in ieder geval de persoon met VB en/of diens 
vertegenwoordiger betrokken en ook de persoonlijk 
begeleider en psycholoog of orthopedagoog (indien 
aanwezig). De classificatie van het functioneren kan 
worden uitgewerkt met behulp van de volgende vragen:
• Hoe ziet het gedrag eruit, hoe wordt het beleefd door 

de persoon zelf en betrokkenen, welke betekenis geeft 
men aan het gedrag en welke belangen en behoeften 
zijn gerelateerd aan het gedrag?

• Sinds wanneer, op welke momenten en hoe vaak 
komt het gedrag voor en wat zijn de gevolgen van het 
gedrag? 

• Levert het gedrag ernstig nadeel op voor de persoon 
zelf, beperkt het zijn ontplooiingskansen en/of zijn de 
gevolgen van het gedrag negatief voor de kwaliteit van 
leven van één of meerdere betrokkenen?

• Bestaat het vermoeden dat de persoon somatische en/
of psychische problemen ervaart die aanleiding vormen 
voor het gedrag?

• Levert het gedrag ernstig nadeel op voor omstanders?
• Welke beschermende factoren en/of kwaliteiten zijn bij 

of rond de persoon aan te wijzen?

Indien er sprake is van ernstig nadeel voor de persoon 
zelf, omstanders of de maatschappij, kan het nodig zijn 

Module 1. Beeldvorming van probleemgedrag

allereerst interventies in te zetten die acuut gevaar 
wegnemen. 

Wanneer de classificatie van het functioneren voldoende 
handvatten biedt voor behandeling of aanpassing van de 
begeleiding, kunnen bestaande kwaliteitsstandaarden 
ingezet worden. Zo kan bij een angststoornis de 
multidisciplinaire GGZ-richtlijn Angststoornissen ingezet 
worden, terwijl bij suikerziekte de NHG-standaard 
Diabetes mellitus type 2 gevolgd kan worden. 

Wanneer de classificatie van het functioneren 
onvoldoende handvatten biedt voor behandeling 
of aanpassing van de begeleiding, dient verdere 
geïntegreerde diagnostiek en beeldvorming 
plaats te vinden. Hierbij dienen (meer) specialistische 
disciplines, kennis en expertise te worden ingezet en 
is het aan te bevelen één betrokken zorgverlener als 
procescoördinator aan te wijzen. Hierbij vormt het 
(aangepaste) model van menselijk functioneren van de 
American Association on Intellectual and Developmental 
Disabilities de leidraad. Het doel van geïntegreerde 
diagnostiek en beeldvorming is het zo vroeg mogelijk 
her- en onderkennen van oorzaken of in stand houdende 
factoren van probleemgedrag. 

Om te komen tot een goede geïntegreerde 
beschrijvende diagnose is het van belang om op 
verschillende manieren naar het probleemgedrag te kijken:

Vanuit het aangepaste AAIDD-model dient er 
aandacht te zijn voor: 
• Verstandelijke mogelijkheden
• Adaptief gedrag
• Participatie
• Gezondheid
• Context
• De ondersteuning
• Het ontwikkelingsverloop

Vanuit de perspectieven van alle betrokkenen 
dient aandacht geschonken te worden aan 
ieders: 
• Belevingen (emoties, spanning of stress)
• Betekenissen (opvattingen en meningen)
• Belangen (behoeften, normen en waarden)

Er dient altijd specifiek naar de unieke situatie 
gekeken te worden waarin de persoon en diens 
omgeving zich bevinden. 

Breed kijken Meervoudig kijken Specifiek kijken
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Module 2. Begeleiding en behandeling van probleemgedrag

Het proces van diagnostiek en beeldvorming resulteert 
idealiter in een geïntegreerde beschrijvende diagnose 
waaraan alle betrokken disciplines hebben bijgedragen. In 
de diagnose worden het probleemgedrag, oorzaken en in 
stand houdende factoren en kenmerken van de persoon 
en de context duidelijk beschreven. Dit kan als handvat 
dienen voor begeleiding en behandeling. 

Wanneer tijdens diagnostiek en beeldvorming  
geen aanknopingspunten zijn gevonden, vormt 
het verder zoeken naar oorzakelijke of in stand 
houdende factoren een voorwaarde voor begeleiding  
en behandeling.

Indien er sprake is van ernstig nadeel voor de persoon 
zelf, omstanders of de maatschappij, dienen allereerst 
interventies ingezet te worden die acuut gevaar 
wegnemen. Vervolgens dienen weloverwogen keuzes 
gemaakt te worden over welke interventies in te zetten,  
in welke volgorde en wanneer monitoring en evaluatie 
plaats dienen te vinden. 

Wanneer uit het beeldvormingsproces (Module 1)  
een geïntegreerde beschrijvende diagnose naar  
voren is gekomen, dient het begeleidings-/behandelplan 
voor probleemgedrag hierop afgestemd te worden. 
Er zijn verschillende aangrijpingspunten van 
interventies en methodieken mogelijk:

Bij gediagnosticeerde of sterk vermoede oorzaken of in 
stand houdende factoren van probleemgedrag kunnen 
bestaande kwaliteitsstandaarden worden toegepast, 
waarbij echter rekening gehouden moet worden met de 
kenmerken van de VB. 
In alle overige gevallen dient een keuze voor een 
passende interventie of methodiek gemaakt te 

worden, dat wil zeggen wanneer: 
• Het niet mogelijk is om een diagnose te stellen;
• Er geen geschikte kwaliteitsstandaard bestaat of het  
 niet mogelijk is deze in te zetten;
• Ingegrepen wordt op symptomen van het   
 probleemgedrag of op secundaire preventie. 

In principe dient altijd ingegrepen te worden  
op de oorzakelijke of in stand houdende factoren 
van probleemgedrag. 

Bijv. behandeling van een onderliggende 
somatische stoornis, aanpassing van de 
dagstructuur aan mogelijkheden van de persoon, 
training en coaching van begeleidingsteam, 
EMDR, gebruik van een passend communicatie- 
systeem. 

In combinatie met of bij afwezigheid van 
(behandelbare) oorzakelijke of in stand 
houdende factoren, kunnen interventies 
overwogen worden die aangrijpen op 
symptomen van het probleemgedrag zelf. 
Voorwaarde is dat verder wordt gezocht naar 
oorzakelijke of in stand houdende factoren. 
Tot slot kunnen interventies ingezet worden die 
aangrijpen op preventie om herhaling van het 
probleemgedrag te voorkomen, zogenaamde 
secundaire preventie. Veelal betreft het hier 
interventies die langdurig ingezet worden.

Bijv. gedragstherapeutische interventies of het 
creëren van afleiding. 

Er dient altijd specifiek naar de unieke situatie 
gekeken te worden waarin de persoon en diens 
omgeving zich bevinden. 

Bijv. interventies gericht op (het bevorderen van) 
participatie of het creëren van een passende 
context.

Oorzakelijke of in stand houdende factoren (Symptomen van) het probleemgedrag zelf Secundaire preventie

A B A B?
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Bij afwegingen rond de keuze voor een passende 
methodiek of interventie dient de informatie uit het 
beeldvormingsproces over de persoon met VB en  
diens context leidend te zijn. Daarnaast moeten ook de 
bewezen effectiviteit van interventies en methodieken, 
de tijdsinvestering en praktische haalbaarheid, wet- en 
regelgeving, wensen van betrokkenen en ethische 
overwegingen meegenomen worden.
Het opstellen van een begeleidings-/behandelplan voor 
probleemgedrag dient multidisciplinair te gebeuren 
en in samenwerking met de persoon met VB en/of 
diens vertegenwoordiger. Het wordt aanbevolen daarbij 
één betrokken zorgverlener als procescoördinator 
aan te wijzen. Het geïntegreerd multidisciplinair 
begeleidings-/behandelplan voor probleemgedrag  
bij volwassenen met een VB dient informatie te  
bevatten over:

Wanneer bij volwassenen met een VB een psychische 
stoornis is gediagnosticeerd, kunnen psychofarmaca 
volgens bestaande kwaliteitsstandaarden 
voorgeschreven worden. Hierbij moet wel rekening 
worden gehouden met kenmerken van de VB en wordt 
het aangeraden te werken volgens het principe ‘start low, 
go slow’. 

Wanneer bij een volwassene met een VB en 
probleemgedrag geen diagnose gesteld kan worden, 
maar wel symptomen van een psychische stoornis 
aanwezig zijn, kunnen psychofarmaca off-label 
voorgeschreven worden. Dit dient in alle gevallen met 
grote terughoudendheid te gebeuren vanwege het gebrek 
aan wetenschappelijk bewijs ervoor en de mogelijke 
bijwerkingen. Psychofarmaca kunnen off-label worden 
voorgeschreven als tijdelijke noodoplossing, bijvoorbeeld 
om verdere geïntegreerde diagnostiek en beeldvorming 
en het opstellen van een multidisciplinair behandelplan 
mogelijk te maken, of om ernstig nadeel te voorkomen 
voor de persoon met een VB of diens omgeving.

Wanneer psychofarmaca off-label worden voorgeschreven, 
wordt aangeraden dit te doen volgens de ‘meest 
passende’ kwaliteitsstandaard bij de doelsymptomen 
waar de behandeling zich op richt. Bijvoorbeeld wanneer 
er sprake is van angstklachten, kan overwogen worden 
de multidisciplinaire GGZ-richtlijn Angststoornissen in te 
zetten. Wanneer er geen kwaliteitsstandaard passend 
bij de doelsymptomen voorhanden is, bijvoorbeeld 
in het geval van zelfverwonding, dient met grote 
zorgvuldigheid een keuze voor een behandeling 
gemaakt te worden.

• Concrete doelen
• Eventueel aanvullend onderzoek
• (Volgorde van) interventies
• Monitoring en evaluatie
• Beleid bij crisissituaties
• Tijdspad van de behandeling
• Verantwoordelijkheden van betrokkenen
• Voorlichting
• ‘Informed consent’ paragraaf

Om interventies zo effectief mogelijk uit te voeren 
kan het nodig zijn om begeleiders, groepsleiding en 
naastbetrokkenen hierin (aanvullend) te trainen en 
coachen. Daarnaast kunnen zorgverleners waar nodig 
meer specialistische kennis inroepen, zoals interne 
expertiseteams of het Centrum voor Consultatie en 
Expertise (CCE).

De Wet zorg en dwang (Wzd), die per 1 januari 2020 
van kracht is, vormt een belangrijk wettelijk kader voor het 
voorschrijven van psychofarmaca. Om zorgvuldige afwegingen 
bij de inzet van bepaalde zorg te waarborgen hanteert de 
Wzd een stappenplan. 
Zorgverleners hebben een wettelijke verplichting om het 
stappenplan van de Wzd te doorlopen: 
• Wanneer psychofarmaca (al dan niet off-label) worden 

voorgeschreven en de cliënt en/of diens vertegenwoordiger 
zich hiertegen verzet (onvrijwillige zorg).

• Wanneer psychofarmaca off-label worden voorgeschreven 
en de wilsonbekwame cliënt en/of diens vertegenwoordiger 
hiermee instemt (vrijwillige zorg). 

Hoewel niet wettelijk verplicht, wordt in de richtlijn 
‘Probleemgedrag bij volwassenen met een 
verstandelijke beperking’ aanbevolen het stappenplan van 
de Wzd ook te doorlopen: 
• Wanneer psychofarmaca off-label worden voorgeschreven 

en de wilsbekwame cliënt hiermee instemt (vrijwillige zorg). 

Bij het starten van een behandeling met psychofarmaca is 
het aan te raden het behandelplan multidisciplinair op 
te stellen in samenwerking met de persoon met een VB 
en/of diens vertegenwoordiger. Hierbij moeten concrete 
afspraken gemaakt worden over het doel, de ingezette 
medicatie, monitoring, evaluatie, beleid bij crisissituaties, 
het tijdspad, verantwoordelijkheden van de betrokkenen, 
voorlichting en ‘informed consent’. Ook eventuele ‘zo 
nodig’ psychofarmaca dienen opgenomen te worden 
in het behandelplan. Dit is medicatie die in een specifieke 
situatie kan worden gegeven naast standaard voorgeschreven 
medicatie. 

Module 3. Psychofarmaca bij probleemgedrag
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Het wordt aanbevolen psychofarmaca in principe 
slechts voor korte duur (maximaal 3 maanden) off-
label voor te schrijven. Alle medicatie dient minstens 
eenmaal per jaar te worden geëvalueerd middels een 
medicatiereview. Daarnaast zou het afbouwen 
van psychofarmaca idealiter iedere 3 tot 6 maanden 
overwogen moeten worden en in ieder geval bij: 
• Afwezigheid van de oorspronkelijke reden van 

voorschrijven;
• Onduidelijkheid over oorspronkelijke reden van 

voorschrijven;
• Onvoldoende effectiviteit;
• Klinisch relevante bijwerkingen.

De beslissing tot afbouw dient te worden genomen 
door de arts in samenspraak met de persoon met een VB 
en/of vertegenwoordiger, waarbij het aan te raden is om 
ook naastbetrokkenen, begeleiders, orthopedagogen en 
psychologen te betrekken of op zijn minst te informeren. 
Bij de beslissing om af te bouwen is het zinvol om 
lichamelijke en psychische uitkomstmaten, kwaliteit van 
leven, dagelijks functioneren, de veiligheid van de persoon 
zelf en/of de omgeving en belasting voor zorgverleners 
mee te wegen. 

Module 4. Organisatie van zorg

De aanwezigheid van probleemgedrag mag nooit 
als ‘normaal’ worden beschouwd. Ook wanneer 
het langdurend probleemgedrag betreft, dienen 
zorginstellingen en zorgverleners een kritische houding 
ten aanzien van probleemgedrag te blijven hanteren. 
Een duidelijk nageleefde visie en een open en veilige 
cultuur binnen een organisatie kunnen hieraan bijdragen. 
Dit biedt leidinggevenden en medewerkers de kans op 
overleg en onderlinge reflectie, ook wanneer dingen 
niet goed gaan. 

Om de continuïteit van zorg aan mensen met een 
VB en probleemgedrag te waarborgen is een goed 
personeelsbeleid onmisbaar. Het is daarbij de uitdaging 
om de kennis, competenties en attitudes van 
zorgverleners zoveel mogelijk af te stemmen op de 
behoeften van mensen met een VB en probleemgedrag. 
Voldoende mogelijkheden voor opleiding, training 
en coaching kunnen hierin een belangrijke rol spelen. 
Een goed voorbeeld is ‘Coaching on the job’, waarbij 
begeleiders van elkaar leren. 

Naast ontwikkelingsmogelijkheden hebben 
zorgverleners er ook baat bij wanneer zij op andere 
manieren ondersteuning vanuit hun zorgorganisatie 

ontvangen, zowel vanuit het management als van andere 
zorgverleners. Zo dient er voldoende ondersteuning te zijn 
bij het uitvoeren van een interventie of de begeleiding van 
een persoon met een VB en probleemgedrag, op zowel 
formeel als op persoonlijk en emotioneel gebied. 
Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende tijd is voor 
(begeleidend) personeel om taken uit te voeren, overleg te 
voeren en plannen te schrijven. 

Een andere belangrijke factor die de kwaliteit van 
zorgverlening beïnvloedt is het praktisch-organisa-
torische aspect rondom zorgverlening. Zo is er binnen 
en tussen zorgorganisaties bijvoorbeeld nog veel winst 
te behalen waar het gaat om de infrastructuur voor 
uitwisseling van informatie tussen alle betrokken 
instanties en zorgverleners, bijvoorbeeld middels digitale 
cliënt- of medicatiesystemen.

Tot slot is adequate financiering onmisbaar om 
tot kwalitatief hoogstaande ketenzorg rondom 
probleemgedrag te komen.

Volledige richtlijn
De volledige richtlijn is te raadplegen op 
www.richtlijnenvg.nl 

Rectificatie
In het TAVG-nummer van december 2019 publiceerden wij het  
artikel ‘De verpleegkundig Specialist als behandelverantwoordelijke' 
(Goren SS, Rodijk-Verhoef G., Lauteslager P.E.M.). Abusievelijk is  
hierbij niet vermeld dat dit artikel eerder is gepubliceerd in  
'De Verpleegkundig Specialist'. Namens de redactie excuses daarvoor. 
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Korte samenvatting 
Achtergrond: Vanwege verbeteringen in de levensver-
wachting van mensen met een verstandelijke beperking 
neemt hun risico op het ontwikkelen van kanker toe. Pijn 
is een onvermijdelijk aspect van kanker. Omdat ervaring 
en expressie van pijn atypisch kunnen zijn bij mensen met 
een verstandelijke beperking, is deze doelgroep kwetsbaar 
voor een late diagnose van kanker en onderbehande-
ling van kankerpijn. Doelstellingen: Onderzoeken wat er 
momenteel bekend is over kankerpijn bij mensen met een 
verstandelijke beperking en specifieke aanbevelingen doen 
om deze kennis te verbeteren. Methoden: een systema-
tische review met PubMed, PsycINFO en CINAHL en een 
anoniem online enquête onder Nederlandse zorgmede-
werkers. Resultaten: Uit 10146 publicaties met ‘verstande-
lijke beperking’ in de titel en ‘pijn’ of ‘kanker’ in de titel of 
abstract, ondergingen 11 artikelen kwalitatieve synthese. 
Discussies in deze artikelen waren overwegend aspecifiek 
en kort, en gaven vaak knelpunten aan in symptoom- 
presentatie, communicatie, evenals beoordeling en be-
handeling van kankerpijn. De enquête heeft 102 reacties 
ontvangen. De 63 zorgprofessionals die ervaring hadden 
met kanker bij mensen met een verstandelijke beperking 
wezen op knelpunten bij het herkennen, beoordelen en 
behandelen van hun kankerpijn. Conclusie: kankerpijn bij 
mensen met verstandelijke beperking is een onderwerp 
dat specifiek en uitgebreid onderzoek mist in de weten-

schappelijke literatuur. We suggereren dat dit te wijten is 
aan inherente problemen met betrekking tot het complexe 
samenspel van comorbiditeiten en communicatie- 
problemen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Uitgebreide samenvatting
Inleiding 
De toegenomen levensverwachting voor personen met 
een verstandelijke beperking (PVB’s) als gevolg van 
verbeteringen in de gezondheidszorg1-3 heeft geleid tot 
nieuwe uitdagingen voor de gezondheidszorg, waaronder 
verhoogde sterfgevallen door leeftijdsgebonden aandoe-
ningen zoals kanker3-5. Leeftijd is één van de belangrijkste 
determinanten van kanker in PVB's7-8. Bepaalde niveaus 
van VB en VB geassocieerde syndromen zijn echter in  
verband gebracht met verschillende kankerprofielen9. 
Zorgmedewerkers worden geconfronteerd met uitda-
gingen in alle stadia van het kankerproces: preventie, 
screening, detectie, diagnose, behandeling, follow-up, 
en palliatieve zorg9-11. Een late diagnose is een belangrijk 
probleem dat een effectieve behandeling van kanker bij 
PVB's uitsluit, omdat het leidt tot slechtere prognoses en 
vermijdbare sterfgevallen9,12. Een late diagnose is deels  
te wijten aan problemen met de presentatie en beoorde-
ling van pijnsymptomen9,15. 
Naast het wijzen op de aanwezigheid van kanker,  

Werkgevers ten tijde van het schrijven van het artikel:
1. Institute for Interdisciplinary Studies, Universiteit van  
 Amsterdam (UvA), Nederland
2.  Afdeling Klinische Neuropsychologie,  
 Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Nederland 

Een asterix (*) voor de naam van de eerste auteur geeft aan  
dat de desbetreffende studie is opgenomen in de systematische 
review. Beide auteurs hebben in gelijke mate bijgedragen aan  
de publicatie.

* Samantha K. Millard, BSc 1 

* Nanda C. de Knegt, Dr 2

Kankerpijn bij mensen met een  
verstandelijke beperking:
Systematische review en enquête  
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kan pijn aanwezig zijn als gevolg van behandelingen 
van kanker, het verloop van de ziekte, of beide gecom-
bineerd30,31. Acute kankerpijn is van korte duur (meestal 
minder dan drie maanden) en veroorzaakt door operaties, 
verbandwisselingen of beweging. Chronische kankerpijn 
laatste duurt langer dan drie maanden en is veroorzaakt 
door tumordruk (op organen, botten of zenuwen), 
chemische afgifte of zenuwveranderingen als gevolg van 
de ziekte of behandeling32-34. Daardoor is kankerpijn een 
zeer belangrijk aandachtspunt in alle stadia van kanker33. 
Atypische pijnuitdrukking en ervaring, als gevolg van het 
complexe samenspel van comorbiditeiten en communi-
catieproblemen, kunnen echter een effectieve beoorde-
ling en behandeling van kankerpijn bij personen met VB 
belemmeren22-24. Dit artikel is bedoeld om te onderzoeken 
wat er momenteel bekend is over kankerpijn bij PVB's 
en aanbevelingen te doen om deze kennis te verbeteren. 
Meer begrip zou eerdere diagnoses helpen en de pijn-
beoordeling en -behandeling tijdens kanker verbeteren, 
daarmee uiteindelijk de kwaliteit van leven vergroten voor 
PVB’s met kanker. Vanwege de klinische relevantie van dit 
onderzoek werden twee methoden gebruikt: een syste-
matische review van wetenschappelijke literatuur en een 
onderzoek onder professionals in de gezondheidszorg.

Methode 
1. Een systematische zoektocht werd uitgevoerd in 

PubMed, PsycINFO en CINAHL naar artikelen van de 
laatste 20 jaar met drie termen in de titel: verstandelijke 
beperking, kanker en pijn.

2. Gegevens werden anoniem verzameld via een online 
enquête (Qualtrics) voor Nederlandse zorgmedewerkers 
om kankerpijn in PVB's te onderzoeken, geschreven 
in het Nederlands door de tweede auteur (NDK). Het 
onderzoek is verzonden naar de formele contactper-
soon (secretariaat) van Nederlandse verenigingen voor 
de volgende beroepen: artsen, gedragsdeskundigen en 
tandartsen voor PVB's, verpleegkundigen en verpleeg-
kundig specialisten, oncologen, medewerkers gehandi-
captenzorg en medewerkers palliatieve zorg. Bovendien 
werd de enquête verzonden naar een online platform 
voor Nederlandse zorgmedewerkers die met PVB’s 
werken (Kennisplein Gehandicaptenzorg) en naar de 
professionele contacten van de tweede auteur (NDK). 
De enquête was geopend tussen mei en 30 september 
2018.

Resultaten systematische review 
De huidige systematische review onthulde 11 artikelen 
over kankerpijn in PVB's, zowel in de samenvatting als in 
de hoofdtekst. In de meeste casusrapporten waren vol-
wassenen betrokken (9/11), met een gemiddelde leeftijd 
van 36 jaar (SD = 13.56; bereik = 23-66). De resterende 

twee casussen waren kinderen: in de leeftijd van 3 en 
6 (tweemaal kanker diagnose) en een 17-jarige. In de 
meeste van de casusrapporten werd het VB niveau van de 
patiënt (7/11) niet vermeld. Vaak waren het personen met 
het syndroom van Down (5/11). De resterende artikelen 
rapporteerden verschillende aan VB geassocieerde syndro-
men, verklaarden dat de VB het gevolg was van hersen-
beschadiging veroorzaakt door een varicella encephalitis 
1-virus, of gaven geen oorzaak aan. De meeste artikelen 
betroffen verschillende vormen van carcinoom (5/11) en 
2 leukemie (2/11). Samenvattend: de meeste artikelen 
beschreven kankerpijn als gevolg van carcinomen bij vol-
wassenen met VB, vooral Down syndroom, vaak met een 
niet-gespecificeerd VB niveau.

Kankerpijn bij symptoompresentatie
Het merendeel van de beoordeelde artikelen beschrijft 
pijn bij symptoompresentatie (9/11): een patiënt werd 
beoordeeld of opgenomen in het ziekenhuis vanwege 
pijn, of pijn bleek het onthullende symptoom van kanker 
te zijn. Hiervan was de pijn meestal aanwezig bij volwas-
senen (7/9) met een niet-gespecificeerd VB niveau (7/9) en 
het syndroom van Down (5/9). De meeste casusrapporten 
waren niet specifiek over pijn bij presentatie, bijvoor-
beeld door alleen beschrijving van de pijnlocatie53,54,59. 
Andere casusrapporten beschreven tijdsduur van de pijn: 
24 uur50,57, twee weken52, 2-3 maanden56 of 4-5 maan-
den51,55. Dit geeft aan dat verschillende personen weken 
of maanden pijn hadden gehad voordat ze zich in het  
ziekenhuis met pijn presenteerden. Van de zes artikelen 
die ofwel niet specifiek waren over de tijdsduur van de 
pijn of waarbij pijn twee weken of langer duurde, over- 
leden er PVB’s in vier artikelen52,54-56. Hiervan werd kanker 
slechts gediagnosticeerd bij autopsie in twee gevallen52,54. 
Het artikel van Kaako en Kolade55 was het enige rapport 
dat bij presentatie meer details bevat over kankerpijn. 
Details van lagere rugpijn bij een 25-jarige man met een 
niet-gespecificeerd niveau en oorzaak van VB werden in 
diepte beschreven, inclusief de consistentie en intensiteit 
van pijn gedurende de vier maanden voorafgaand aan 
de presentatie. Er werd niet precies aangegeven hoe dit 
detailniveau werd bereikt. Een neuro-endocrien carcinoom 
(LCNEC) in het gevorderde stadium werd ontdekt, waarbij 
metastase naar de wervelkolom pijn in de onderrug ver-
oorzaakte. Deze late diagnose resulteerde in een onmid-
dellijke opname van palliatieve zorg en was gerelateerd 
aan zorgmedewerkers die niet snel genoeg op pijnklach-
ten reageerden. De auteurs bespreken het belang van het 
herkennen en serieus nemen van pijnsignalen in PVB's55.

Communicatie over kankerpijn
De categorie omvatte vijf artikelen (5/11) die moeilijkhe-
den bij pijncommunicatie beschrijven of hoe de patiënt 
pijn uitdrukte (met gedrag of verbale signalen). De pijn 



was meestal aanwezig bij volwassenen (4/5) met een niet-
gespecificeerd (3/5) of ernstig (2/5) niveau van VB, met 
ongespecificeerde oorzaken van VB (2/5) of VB geassoci-
eerde syndromen (3/5), en bij wie de diagnose carcinomen 
(4/5) of longkanker werd gesteld. Drie artikelen, die alle-
maal geen VB niveau bevatten, beschreven pijngedrag van 
de patiënt, zoals lichaamspositie, verminderde beweging 
en reacties op onderzoek50,55,57. Gil en collega's57 verklaar-
den dat de patiënt 'symptomen van pijn' vertoonde wan-
neer tijdens het onderzoek druk werd uitgeoefend, zonder 
te beschrijven wat deze symptomen waren. Twee andere 
casusrapporten beschreven moeilijkheden bij de commu-
nicatie van pijnsignalen bij mensen met ernstige niveaus 
van VB15,58, waarvan er één verklaarde dat dit bijdroeg tot 
een late diagnose en onmiddellijke opname in palliatieve 
zorg15.

Beoordeling en behandeling van kankerpijn
Artikelen in deze categorie beschreven hoe pijn veran-
derde tijdens de behandeling van kanker (bijvoorbeeld 
toegenomen of verminderd), of beschreven hoe pijn werd 
beoordeeld of behandeld (welke meetinstrumenten en 
medicijnen werden gebruikt). Twee artikelen beschreven 
pijnbeoordeling en behandeling (2/11) bij volwassenen 
met ernstige niveaus en ongespecificeerde oorzaken van 
VB, die werden gediagnosticeerd met longkanker en 
mondkanker. Beide artikelen kwamen ook voor in de  
categorie ‘kankerpijncommunicatie’, waarbij overlap- 
pingen tussen deze thema's werden aangetoond wanneer 
een persoon ernstige niveaus van VB heeft en dus  
communicatieproblemen. 

Resultaten enquête bij zorgmedewerkers  

Kenmerken van respondenten
In totaal hadden 63 van de 102 professionals in de  
gezondheidszorg die op de online enquête 
hebben gereageerd enige ervaring met kanker bij PVB's 
(61,8%), waarvan het meest voorkomende 
beroep een AVG was (42,9%). De 63 respondenten  
beantwoordden vervolgens een serie vragen over 
kankerpijn. Wanneer vragen meerdere antwoorden  
toestonden, dan wordt hierna telkens het percentage 
gegeven van de 63 professionals die bevestigend hebben 
gereageerd. 

Kankerpijnervaring
Pijn was een doorslaggevend symptoom dat tot de  
diagnose kanker leidde in 36,6% van de casussen. 
Van de respondenten stelden 34,2% dat orgaankankers 
(bijvoorbeeld long, darm, lever) de meest pijnlijke vormen 
van kanker waren voor PVB's. Een andere veel voor-
komende reactie (31,8%) was echter dat ze onvoldoende 
ervaring hadden om te oordelen. Sommige respondenten 

gaven aan dat pijn bij kanker niet verschilt van andere 
vormen van pijn bij PVB's (30,2%), terwijl anderen 
suggereerden dat het meer (19,1%) of minder ernstig 
(20,6%) was dan andere vormen van pijn. 
Vijftien van de 63 respondenten verklaarden dat ze 
kankerpijn bij mensen met en zonder VB niet konden ver-
gelijken vanwege gebrek aan ervaring met beide groepen 
(23,8%). Andere respondenten verklaarden dat kankerpijn 
minder ernstig lijkt bij PVB's (20,6%). Respondenten ver-
meldden knelpunten over kankerpijn bij PVB’s vergeleken 
met mensen zonder VB. Er werd beschreven dat bij 
PVB’s de signalering van kankerpijn moeilijker of anders is 
(n = 10), de beoordeling van kankerpijn moeilijker is  
(n = 8), en kankerpijn anders wordt ervaren (n = 6). 

Beoordeling en behandeling van kankerpijn 
De meeste professionals verklaarden dat pijn bij PVB's met 
kanker meestal werd opgemerkt tijdens observaties door 
henzelf of andere professionals in de gezondheidszorg 
(90,5%). Observaties van gedragsveranderingen per  
familie (55,6%) en zelfrapportage door de patiënt 
(31,8%) waren de daaropvolgende meest gebruikte 
herkenningsmethoden. Professionals meten meestal pijn 
door het individuele pijngedrag van de patiënt te kennen 
(85,7%) en zeiden dat het effectief was (69%). 
De meeste respondenten meldden het gebruik van sterke 
opiaten (85,7%) en paracetamol (81%). Respondenten 
gebruikten meestal sterke opiaten tijdens palliatieve  
kankerzorg (70,4%) en verklaarden dat ze over het alge-
meen effectief waren bij het verlichten van kankerpijn bij 
PVB's (87%). Echter werd paracetamol typisch gebruikt in 
de vroege fasen van kanker (80,4%), waarvan 51% ver-
klaarde dat de behandeling effectief was. Respondenten 
merkten op dat ze verschillende medicijnen of thera-
pieën gebruiken om kankerpijn in PVB's te behandelen, 
waaronder alternatieve therapieën zoals massage, muziek, 
fysiotherapie en afleiding.

Uitdagingen in de klinische praktijk 
De meest voorkomende uitdaging voor de respondenten 
was communicatie en samenwerking met de patiënt 
(92,1%), gevolgd door pijnsignalering (87,3%). Andere 
veel voorkomende uitdagingen waren de medische com-
plexiteit van PVB's (77,8%), pijnbeoordeling (76,2%) en 
gebrek aan onderzoek (65,1%). Tabel 1 en 2 (zie website 
NVAN) tonen volledige lijsten met ervaren uitdagingen en 
anonieme case-voorbeelden gegeven door responden-
ten. Respondenten noemen als toekomstige methoden 
die voor hen van waarde zouden zijn: onderzoek naar 
pijnsignalering, herkenning, beoordeling, communicatie 
en behandeling. Een suggestie was validatie van schalen 
en hulpmiddelen voor pijnbeoordeling en om patiënten te 
informeren over hun ziekte en longitudinaal toepasbaar, 
en gericht op verschillende niveaus van VB. Responden-
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ten wilden stapsgewijze begeleiding door alle stadia 
van kanker (screening tot palliatieve zorg). Een laatste 
toekomstige onderzoeksuggestie betrof het verbeteren 
van het begrip van het onderscheid tussen pijn, angst en 
angst bij PVB's. 

Discussie 
In de 11 gevonden artikelen met beschrijving van kanker-
pijn bij PVB's was een carcinoom het meest voorkomende 
type kanker. Dit kan te wijten zijn aan de frequentie van 
een late diagnose van kanker in deze populatie en de pijn 
geassocieerd met carcinoom metastase63,64. De meeste 
artikelen bespraken kankerpijn bij symptoompresentatie, 
maar gingen daarbij zelden verder dan de basisbeschrij-
vingen van pijn locatie en tijdsduur. Kankerpijn werd in 5 
van de 11 artikelen beschreven als communicatie van pijn, 
waarbij sommige onderzoekers de herkenning van kan-
kerpijn als een probleem identificeerden. Twee artikelen 
bespraken de beoordeling en behandeling van kankerpijn, 
beide slechts kort, zonder meldingen van effectiviteit van 
pijnbehandeling. Samenvattend bestaat er literatuur over 
kankerpijn bij PVB's, maar deze is beperkt. We vonden 
slechts een klein aantal casusrapporten waarin, ondanks 
een goede algemene kwaliteit, de beschrijvingen van  
kankerpijn grotendeels onspecifiek en kort waren.  
Mogelijke verklaringen voor onze beperkte bevindingen 
zijn: strikt inclusiecriterium, onvoldoende focus of onvol-
doende kennis over kankerpijn bij PVB's.
Als eerste verklaring van de huidige beperkte resultaten 
was het strikte criterium dat alle drie de termen aanwezig 
moesten zijn in de samenvatting. Hoewel dit criterium 
onthulde dat kankerpijn in PVB's een onderwerp is dat 
specifiek en uitgebreid onderzoek mist, kan toekomstig 
onderzoek baat hebben bij een milder inclusiecriterium 
(alle drie de termen in de hoofdtekst). We suggereren dat 
dit eerst wordt geprobeerd door te focussen op een spe-
cifiek type kanker gerelateerd aan pijn, zoals botkanker65, 
om een diepgaande analyse te geven en de haalbaar-
heid te vergroten (een ruimer inclusiecriterium levert een 
groot aantal artikelen op). Een tweede verklaring voor 
de beperkte resultaten in het huidige literatuuronder-
zoek zou kunnen zijn dat auteurs niet van plan waren de 
pijnklachten van patiënten te beschrijven bij het schrij-
ven van casusrapporten. Ondanks dat sommige auteurs 
aantoonden zich bewust te zijn van het belang van kanker 
bij PVB's55, bleken de meeste artikelen over het algemeen 
onvoldoende aandacht te hebben voor dit onderwerp. Een 
derde verklaring voor korte beschrijvingen van kanker-
pijn is onvoldoende kennis van kankerpijn in PVB’s bij 
onderzoekers. Communicatieproblemen15,59 kunnen leiden 
tot diagnostische overschaduwing, waarbij probleem-
gedrag ten onrechte wordt veroorzaakt door de VB van 
de patiënten in plaats van signalen van pijn (66). Deze 

moeilijkheden kunnen het gevolg zijn van onvoldoende 
kennis over de ervaring en expressie van pijn bij PVB's. Een 
duidelijke beoordeling en dus duidelijke beschrijvingen van 
pijn worden dan belemmerd. 

Beoordeling van kankerpijn
Acht van de professionals in de enquête vermoedden dat 
de ogenschijnlijk verminderde ernst van pijn bij PVB's te 
wijten zou kunnen zijn aan communicatieproblemen en 
pijnbeoordeling. Sommige respondenten rapporteerden 
hun eigen lage kennis van gedragspijnsignalen in PVB's. 
Het kennen van de patiënt en hun individuele gedragin-
gen bleek echter het meest nuttig te zijn voor het herken-
nen en beoordelen van kankerpijn bij PVB's, wat over-
eenkomt met eerdere literatuur8,67. Toch wijst het huidige 
onderzoek op lacunes in de literatuur en klinische praktijk 
met betrekking tot effectieve herkenning en beoordeling 
van kankerpijn bij PVB's. Problemen met het beoordelen 
van kankerpijn leiden tot ernstige gevolgen, waaronder de 
late diagnose van kanker en behandeling van kankerpijn. 

Late diagnose van kanker
Kanker is minder behandelbaar als deze in een laat  
stadium wordt gediagnosticeerd, wat leidt tot een 
slechtere prognose9,12. Het huidige literatuuronder-
zoek15,52,54,55,58 en suggesties uit de enquête sluiten aan op 
eerdere bevindingen7,9,10,22-24,68 dat een late diagnose van 
kanker bij PVB’s deels verklaard wordt uit een moeizame 
beoordeling van pijnsymptomen: hierdoor worden symp-
tomen te weinig gerapporteerd en kan de aanwezigheid 
van kanker verborgen zijn. In meerdere artikelen had-
den PVB’s weken of maanden pijn voordat ze zich in het 
ziekenhuis presenteerden51,52,55,56. Drie individuen hadden 
uitgebreide metastasering15,55,56 en bij twee anderen werd 
kanker pas ontdekt bij autopsie52,54, wat de ernst van een 
late diagnose aantoont. Mogelijke oorzaken zijn commu-
nicatieproblemen15 en zorgmedewerkers die de pijn niet 
snel genoeg herkennen of ernaar handelen55. Dit duidt op 
overlap tussen de categorieën ‘kankerpijncommunicatie’ 
en ‘kankerpijn bij presentatie’. De respondenten van de 
enquête verklaarden dat diagnose aan hand van pijnsigna-
lering belemmerd wordt door knelpunten in communica-
tie, herkenning en pijnbeoordeling. 

Onderbehandeling van kankerpijn
We constateerden een algemeen gebrek aan focus op een 
omschrijving van de behandeling van kankerpijn in casus-
rapporten. Met de chirurgische verwijdering van tumoren 
buiten beschouwing, vermeldde slechts één artikel hoe 
kankerpijn werd behandeld (met morfine15). Hierin wisten 
zorgmedewerkers echter niet wanneer ze de patiënt extra 
pijnmedicatie moesten geven, omdat de patiënt niet in 
staat was om duidelijk hun pijn aan te geven. 
In overeenstemming met richtlijnen uit de algemene 
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populatie varieerde het gebruik van kankerpijnbehande-
lingen door enquête respondenten tussen de verschil-
lende fasen van kanker, bijvoorbeeld sterke opioïden in de 
late stadia van kanker33. Enkele respondenten gebruiken 
meerdere medicijnen of therapieën om kanker in PVB's 
te behandelen, waaronder alternatieve therapieën. De 
inzet van gecombineerde therapieën is van cruciaal belang 
vanwege de mogelijk afwijkende effectiviteit en interacties 
tussen geneesmiddelen als gevolg van comorbiditeiten in 
PVB's62. Auteurs van de beoordeelde casusrapporten heb-
ben mogelijk meer geweten over de behandeling van pijn 
bij kanker bij PVB's, maar hebben dit niet gemeld omdat 
dit niet de focus van hun artikel was.
Behandeling van kankerpijn bij PVB's werd geïdentificeerd 
als een uitdaging door meer dan 60% van de respon-
denten. Comorbiditeit van patiënten, integratie van 
behandelingen, evenals evaluatie van de behandeleffec-
tiviteit werden vermeld. Samengevat: professionals in de 
gezondheidszorg leken op de hoogte te zijn van geschikte 
behandelingen en behandeling van kankerpijn, maar zijn 

zich ook bewust van kennislacunes specifiek voor PVB's 
die hun praktijk uitdagen (vooral pijnbeoordeling). Een be-
langrijke lacune die in zowel de literatuurstudie als de en-
quête werd benadrukt, was de afwezigheid van specifieke 
richtlijnen voor pijnmanagement bij PVB’s met kanker.

Opmerking 
De publicatie Miljard & De Knegt 2019 vormt de basis 
voor een deelproject in een subsidieaanvraag i.s.m. onder-
zoekconsortium van Radboud UMC waarin text mining en 
machine learning worden ingezet op elektronische cliën-
tendossiers voor inzicht in kanker symptomen bij verstan-
delijke beperking. Tevens vormt de publicatie de basis voor 
een lezing https://frambu.no/kurs/cancer-in-people-with-
intellectual-disabilities/ en indiening van poster abstract 
(https://www.iaspworldcongress.org/scientific-program).

Referenties
De referenties en tabellen staan vanwege de lengte van 
het artikel op https://nvavg.nl/artikelen-tavg 
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Samenvatting
Carbamazepine kent vele interacties, met mogelijke gevol-
gen bij zowel starten en staken als verhoging of verlaging 
van de dosering. Wij beschrijven een indrukwekkende  
casus en doen suggesties om herhaling van schildklier-
functiestoornissen bij wijziging van de dosering carbama-
zepine te voorkomen op basis van bestaande literatuur. 
Het tijdig herkennen van een thyreotoxicose bij een cliënt 
met een ernstige verstandelijk blijkt lastig te zijn, we  
zetten de kenmerken in dit artikel op een rij. 

Inleiding
Carbamazepine wordt regelmatig voorgeschreven als 
anti-epilepticum1. De meest frequente bijwerkingen zijn 
leukopenie, duizeligheid, ataxie, sedatie, gastro-intestinale 
klachten, huidafwijkingen en verhoogd y-GT. Er zijn  
echter nog diverse andere bijwerkingen mogelijk,  
waaronder verlaging van het vrij T4 en verhoging van TSH 
(kans <0,01%)2. Bij verlaging van de dosering kan hyper- 
thyreoïdie optreden. De kenmerkende klachten bij  
hyperthyreoïdie worden waarschijnlijk pas laat herkend bij 
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Casuïstiek
Een thyreotoxicose na verlaging van 
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patiënten die deze klachten alleen non-verbaal  
kunnen uiten. In deze casus werden diverse kenmerken 
door meerdere betrokkenen gerapporteerd, maar pas in 
een vergevorderd stadium herkend als passend bij een 
thyreotoxicose. 

Casus
Eind augustus presenteert patiënte (vrouw, 56 jaar, 
ernstige verstandelijke beperking, onbekende etiologie) 
zich bij de AVG vanwege persisterende mobiliteitspro-
blemen. De aanwezige begeleider benoemt dat het voor 
patiënte lastig is om de trap op te lopen, als ook om weer 
naar beneden te komen. Ook is het moeilijk om grotere 
afstanden te voet af te leggen. De klachten zijn in de 
afgelopen maand steeds meer op gaan vallen. De huisarts 
werd reeds tweemaal geconsulteerd met de vraag wat de 
oorzaak zou kunnen zijn van mogelijke pijn in het rech-
terbovenbeen. Omdat patiënte het rechterbeen bij deze 
consulten normaal belaste, werd gedacht aan spierpijn 
en werd patiënte verwezen naar de fysiotherapeut. De 
begeleider benoemt dat patiënte onverwachts 9 kg is 
afgevallen in de afgelopen maand, waar afvallen ondanks 
een dieet eerder zeer moeizaam was. 
Bij lichamelijk onderzoek wordt een opvallend coöpera-
tieve patiënte gezien. De tremor in armen en benen (niet 
zozeer de handen) valt direct op. Er is sprake van algehele, 
symmetrische spierzwakte (MRC 4+). Bij overig neurolo-
gisch onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Bij 
het beklimmen van de trap naar de eerste verdieping is 
sprake van een zeer onveilige situatie, daar patiënte uitge-
put en in paniek lijkt. De pols stijgt bij het traplopen van 
105/min naar 145/min, de ademhalingsfrequentie stijgt 
van twintig naar dertig per minuut. Bij verder onderzoek 
van hart, longen en abdomen worden geen afwijkingen 
gevonden. De schildklier is palpatoir niet vergroot. 
Bij bloedonderzoek worden een vrij T4 van 75 (9-23) 
pmol/L en TSH < 0,02 (0,4-4,0) mIU/L gevonden. Ook is 
het creatinine gedaald van 52 naar 39 (55-90) umol/L. Bij 
nadere analyse blijkt sprake van de ziekte van Graves. 

Patiënte was sinds 20 jaar bekend met hyperthyreoï-
die (waarschijnlijk op basis van de ziekte van Graves), 
waarvoor zij sindsdien 4 maal per week 10 mg thiamizol 
gebruikte. De afgelopen jaren waren bij halfjaarlijkse 
controles vrij T4 en TSH binnen de normaalwaardes en 
bleef de dosering thiamizol ongewijzigd. De voorgeschie-
denis vermeldt verder obesitas, slaapapneu, recidiverende 
urineweginfecties, obstipatie, urine-incontinentie, status 
na pneumonie, longembolieën en epilepsie.

In de maanden voorafgaand aan de thyreotoxicose en de 
hierbij passende klachten worden nauwelijks bijzonder- 
heden in het medisch dossier gemeld. Wel is 5 maanden 
er voor de dosering carbamazepine verlaagd van 300 

mg per dag naar 200 mg per dag. De indicatie voor het 
starten van carbamazepine was het optreden van insulten, 
in het dossier wordt geen melding meer gemaakt van 
insulten sinds ‘87. De dosering werd in ‘07 verhoogd van-
wege ‘gedragsproblemen’. Omdat sprake is van obesitas 
alsmede vanwege het ontbreken van een actuele indicatie 
voor het gebruik van carbamazepine, werd besloten het 
gebruik af te bouwen. Bij het verlagen van de dosering 
carbamazepine wordt in het medicatievoorschrijfsysteem 
niet geattendeerd op een mogelijk effect op vrij T4  
en TSH.
Retrospectief bleek dat ook de dosering van acenocouma-
rol in de loop van de maanden steeds naar beneden werd 
aangepast, door de trombosedienst. 

Beschouwing
Carbamazepine
Carbamazepine wordt in de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking ongetwijfeld het meest voorge-
schreven in verband met epilepsie. Volgens het Farmaco-
therapeutisch Kompas is het één van de 1e keus middelen 
voor focaal beginnende aanvallen en een 2de keus middel 
bij gegeneraliseerd beginnende aanvallen (behalve bij 
gegeneraliseerde epilepsie met absences of myoclonieën). 
Daarnaast is carbamazepine geïndiceerd bij trigeminus-
neuralgie, het alcoholabstinentiesyndroom, diabetes 
insipidus, acute manie en bipolaire stoornis2.
Het middel wordt dan ook frequent voorgeschreven. Ech-
ter, de (vele) mogelijke interacties maken carbamazepine 
minder aantrekkelijk bij oudere leeftijd, comorbiditeiten 
of polyfarmacie. In het Farmacotherapeutisch Kompas 
worden de volgende bijwerkingen genoemd als zeer vaak 
(>10%) voorkomend: een persisterende of fluctuerende 
leukopenie, duizeligheid, ataxie, slaperigheid, moeheid, 
misselijkheid en braken, allergische huidreacties, urticaria, 
verhoogd y-GT. De lijst van bijwerkingen die in minder dan 
10% van de voorschriften voorkomt is eveneens uitge-
breid. Abnormale schildklierfunctietesten worden als zeer 
zelden (<0,01%) beschreven2.
Geadviseerd wordt om voor en tijdens het gebruik van 
carbamazepine urine te onderzoeken en het volledig 
bloedbeeld, leverfunctie en ureum te laten bepalen. Bij 
risicogroepen dient het natriumgehalte in bloed vooral 
in het begin nauwlettend in de gaten te worden gehou-
den. Bij hypothyreoïdie is extra controle van de schildklier 
nodig. Bij een pre-existent verhoogde intra-oculaire druk 
is extra controle tijdens behandeling met carbamazepine 
nodig.

Schildklierfunctie
De schildklierfunctie in het lichaam wordt gereguleerd 
door de hypothalamus-hypofyse-schildklier-as. Bij lage 
spiegels schildklierhormonen wordt de hypothalamus 
gestimuleerd om ‘thyrotropin-releasing hormone’ (TRH) te 
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produceren. TRH zorgt ervoor dat ‘thyroid stimulating  
hormone’ (TSH) wordt afgegeven door de hypofyse. 
Onder invloed van TSH wordt de schildklier gestimuleerd 
tot de synthese en afgifte van de schildklierhormonen T3 
en T4. T3 is het actieve schildklierhormoon, maar er wordt 
meer T4 dan T3 geproduceerd door de schildklier. Meer 
dan 99% van T3 en T4 is gebonden aan plasma-eiwitten, 
zoals aan het thyroxine-bindend eiwit (TBG). Het onge-
bonden T4, ook wel het vrije T4, zorgt voor de hormonale 
werking doordat het in de weefsels omgezet wordt in T3. 
Daarom wordt het vrije T4 gebruikt om de schildklierfunc-
tie te bepalen.3

Er zijn aanwijzingen dat schildklierfunctiestoornissen vaker 
voorkomen bij mensen met een verstandelijke beperking4, 
vergeleken met de algemene populatie5. Een deel van 
deze schildklierfunctiestoornissen wordt mogelijk niet 
herkend6. Schildklierfunctiestoornissen komen vaker voor 
bij het syndroom van Down7, bij het syndroom van Turner 
en bij het congenitale rubellasyndroom.8

De mogelijke effecten van carbamazepine op  
de schildklierfunctie
De officiële productinformatie van carbamazepine ver-
meldt dat hypothyreoïdie kan optreden bij gebruik van het 
middel. Het effect van carbamazepine op de schildklier-
functie wordt dan ook al langer beschreven in de litera-
tuur. De plasmaspiegels van de schildklierhormonen T4 en 
vrij T4 kunnen significant dalen door carbamazepine. Het 
is echter nog onduidelijk welk mechanisme hieraan ten 
grondslag ligt 9-11.
Wat als meest aannemelijk beschouwd wordt, is dat de 
inducerende effecten van carbamazepine op het hepa-
tische CYP-enzymensysteem een bijdrage leveren aan 
een veranderde schildklierfunctie. Carbamazepine is een 
beruchte inducer van verschillende CYP-enzymen en kan 
zorgen voor een versneld metabolisme van medicijnen en 
lichaamseigen stoffen. Mogelijk worden de schildklier-
hormonen T4 en T3 via CYP-enzymen gemetaboliseerd. 
Na inductie van deze CYP-enzymen door carbamazepine 
zullen de plasmaspiegels van de schildklierhormonen dan 
ook verlaagd zijn 9-11.
Verder lijkt carbamazepine versterkende effecten te  
hebben op de activiteit van het enzym 5II-deiodinase in 
de hippocampus. Dit enzym zorgt voor de omzetting van 
T4 naar actief T3 en resulteert in lagere T4-spiegels. Een 
andere theorie beschrijft de competitieve binding van  
carbamazepine en de schildklierhormonen aan het 
plasma-eiwit thyroxinebindend globuline (TBG)9-11.
Hoewel gereduceerde spiegels van T4 en vrij T4 zijn 
waargenomen bij het gebruik van carbamazepine, lijkt 
het geen effecten te hebben op de TRH en TSH spiegels. 
Dat zou betekenen dat carbamazepine nauwelijks of geen 
invloed heeft op de hypothalamus-hypofyse-schildklier as. 
Er is echter niets bekend over dit mechanisme12.

Aanbevolen controle van de schildklierfunctie bij 
wijzigingen in de dosering carbamazepine
De veranderingen in de schildklierhormoonspiegels resul-
teren zelden in hypothyreoidie. Echter, uit onderzoek is ge-
bleken dat het vaker optreedt bij mensen die voorafgaand 
aan de behandeling met carbamazepine al afwijkingen in 
de schildklierfunctie hadden12. De effecten van carbama-
zepine op de schildklierhormonen lijken reversibel.9, 10, 12

Hoewel er beperkte literatuur beschikbaar is over de 
effecten van carbamazepine op de schildklier, suggere-
ren verschillende onderzoeksresultaten dat regelmatige 
controle van de schildklierfunctie nodig is bij risicopatiën-
ten. Controles lijken zinvol bij zowel het starten, wijzigen 
als stoppen van carbamazepine. Echter, in de huidige 
Nederlandse richtlijn voor epilepsie worden deze controles 
niet genoemd en in de elektronische voorschrijfsystemen 
wordt hier niet op bewaakt13. Wel wordt in het Farmaco-
therapeutisch Kompas gewaarschuwd dat extra controle 
nodig is bij hypothyreoidie2.
Naar ons idee zou er wel aandacht moeten zijn bij het 
starten, wijzigen of staken van carbamazepine voor de 
schildklierfunctie bij risicopatiënten. Hoewel de incidentie 
van verandering van de schildklierfunctie laag is, kunnen 
de consequenties zeer ernstig zijn.

Optreden van problemen bij zowel op- als afbouw
Over het algemeen is alertheid op bijwerkingen vooral 
geboden bij het verhogen van de dosering. Als het gaat 
om de schildklierfunctie is het echter ook van belang alert 
te zijn bij verlaging van de dosering van een middel dat 
invloed heeft op die functie. 

Schildklierhormonen en vitamine K antagonisten
Pas achteraf wordt duidelijk dat de signalen van de 
trombosedienst ook in het kader van de hyperthyreoïdie 
geduid moeten worden. Vitamine K antagonisten grijpen 
aan op de synthese van vitamine-K afhankelijke stol-
lingsfactoren. De synthese wordt geremd, waardoor een 
antistollingseffect gecreëerd wordt. Ook schildklierhor-
monen en thyreomimetica kunnen van invloed zijn op de 
stollingscascade. De afbraak van vitamine-K afhankelijke 
stollingsfactoren wordt versterkt door de schildklierhormo-
nen, wat resulteert in antistolling14. 
Dit kan verklaren waarom in deze casus de dosering 
acenocoumarol verlaagd moest worden. Doordat de 
schildklierfunctie toenam, was er een groter effect op de 
stollingscascade en werd patiënte te veel ontstold. 

Kenmerken van hyperthyreoïdie
Over het algemeen kan hyperthyreoïdie klinisch worden 
herkend aan de volgende verschijnselen15:
- tremor
- palpitaties
- spierzwakte
- toegenomen transpiratie, warme en klamme huid
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- een gejaagd of geïrriteerd gevoel
- vermoeidheid
- diarree
- afvallen
- Graves’ ophthalmopathie
- cyclusstoornissen
- vergroting van de schildklier

Bij ernstige klachten dient overwogen te worden of sprake 
is van een thyreotoxische crise, bijvoorbeeld door gebruik 
te maken van het scoringssysteem voorgesteld door Burch 
en Wartofsky16. Hierbij wordt gekeken naar de klinische 
kenmerken lichaamstemperatuur, invloed op het centraal 
zenuwstelsel, maag-darm-leverklachten, hartfrequentie, 
decompensatio cordis, atriumfibrilleren en ook naar uitlok-
kende factoren. 

Bespreking
Bij de casus die wij beschreven was sprake van een tremor, 
palpitaties, mogelijk toegenomen transpiratie, moge-
lijk gejaagdheid, mogelijk vermoeidheid en afvallen. Er 
was geen sprake van een thyreotoxische crise, wel was 
er reden om controles in dit verband uit te voeren ter 
overbrugging naar beoordeling door de internist. Patiënte 
werd behandeld met 30 mg thiamizol per dag, en propra-
nolol op geleide van de klachten. Na een maand was het 
vrij T4 gedaald naar 24,5 pmol/L, maar het TSH nog <0,06 
mIU/L. De klachten zijn verminderd, maar patiënte toont 
nog veel onzekerheid bij het lopen. 

Retrospectief waren er wel degelijk eerder redenen om 
aan een hyperthyreoïdie te denken, zoals te zien in het 
onderstaand tijdsbeloop van klachten ten opzichte van het 
moment van verlaging van de dosering carbamazepine.
- Eerste klachten, twee maanden later: voor het eerst 

wordt gerapporteerd dat patiënte erg langzaam loopt 
en pijn in haar been aangeeft. Daarnaast zou ze een 
hoge pols hebben en iets zijn afgevallen. 

- Verlaging dosering acenocoumarol, tweeënhalve maand 
later: voor het eerst wordt contact opgenomen door de 
trombosedienst omdat de hoeveelheid acenocoumarol 
lager moet worden gedoseerd dan eerder geadviseerd. 
Dit herhaalt zich een aantal keer. Na behandeling van 
de thyreotoxicose moet de dosering acenocoumarol 
weer een aantal keer worden verhoogd.

- Oedeem, tweeënhalve maand later: het valt op dat 
de voeten van patiënte erg gezwollen zijn. Dit wordt 
geduid bij het warme weer. Ander schoeisel wordt 
aangeschaft. Twee weken later wordt geconcludeerd 
dat patiënte minder is afgevallen dan beoogd is met het 
dieet. Er wordt geadviseerd meer te bewegen.

- Pijn rechterbovenbeen bij het fietsen, drie maanden 
later. Wandelen gaat wel goed, al lijkt de conditie van 

patiënte erg slecht.
- Spierzwakte, drieënhalve maand later. Het valt op dat 

patiënte ‘door haar benen zakt’ bij het lopen. Vooral 
het traplopen gaat moeizaam, patiënte maakt daarbij 
een angstige indruk. De huisarts wordt geconsulteerd 
met de vraag wat de oorzaak kan zijn van de pijn in het 
bovenbeen.

- Verminderde mobiliteit, vier maanden later. Patiënte 
durft de trap niet meer op. De loopafstand is vermin-
derd naar 150 meter, deze is mogelijk beperkt door 
angst. 

- Fors gewichtsverlies, vierenhalve maand later. Patiënte 
blijkt negen kilogram te zijn afgevallen in vijf weken tijd. 

Conclusie
Bij de beschreven casus is meest waarschijnlijk sprake van 
een toegenomen vrij T4 door verlaging van de dosering 
carbamazepine, bij een pre-existente (stabiele) schildklier-
functiestoornis. Carbamazepine kent door zijn werking via 
het CYP-enzymensysteem diverse mogelijke interacties. 
Klachten van hyperthyreoïdie werden bij deze patiënte 
met een ernstige verstandelijke beperking pas laat  
herkend.

Aanbevelingen
- Wij adviseren om 2 maanden na starten, verhogen of 

verlagen van carbamazepine vrij T4 en TSH te contro-
leren bij patiënten met een schildklierfunctiestoornis in 
de voorgeschiedenis

- Wij adviseren om in het elektronisch voorschrijfsysteem 
een vermelding van de mogelijke interactie tussen 
carbamazepine en T4 op te nemen. Dit is met name van 
belang in de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Enerzijds vanwege het feit dat klachten van 
schildklierfunctiestoornissen moeilijk te herkennen zijn, 
anderzijds omdat carbamazepine veel wordt gebruikt in 
deze doelgroep. 
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Bakker-van Gijssel EJ, Lucassen PLBJ, Olde Hartman TC, 
Assendelft WJJ, van Schrojenstein Lantman-de Valk HMJ. 
Constructing a health assessment questionnaire for people 
with intellectual disabilities: A cognitive interview study. 
J Appl Res Intellect Disabil. 2019 Oct 10. doi: 10.1111/
jar.12676. [Epub ahead of print]

INTRODUCTION: Health assessment instruments can help 
to raise awareness among general practitioners of specific 
health problems in people with intellectual disabilities 
(PID). The present authors developed a health assessment 
questionnaire using the cognitive interview technique 
(CI) to improve the comprehensibility. The utility of this 
approach to questionnaire development involving PID is 
assessed.
METHOD: A qualitative approach using the CI was em-
ployed. The study included PID and their caregivers. The 
present authors interviewed 14 participants in 5 subse-
quent rounds. After each round, the questionnaire was 
adjusted until saturation was reached.
RESULTS: Three hundred and sixty three identified 
problems led to 316 changes to the questionnaire. Most 
problems (102) concerned the comprehension of the 
question, followed by problems in the "missing answer 
categories" and "inaccurate instruction" section.
CONCLUSION: The comprehensible health assessment 
questionnaire can help PID to take an active role in com-
munication with their GP. The use of CI helped to improve 
the questionnaire. CI is a usable and valuable procedure 
for PID. 

Blankestein A, Lange A, van der Rijken R, Scholte R, 
Moonen X, Didden R. Brief report: Follow-up outcomes 
of multisystemic therapy for adolescents with an intel-

lectual disability and the relation with parental intellectual 
disability. J Appl Res Intellect Disabil. 2019 Dec 28. doi: 
10.1111/jar.12691. [Epub ahead of print]

Research on follow-up outcomes of systemic interven-
tions for family members with an intellectual disability is 
scarce. In this study, short-term and long-term follow-up 
outcomes of multisystemic therapy for adolescents with 
antisocial or delinquent behaviour and an intellectual 
disability (MST-ID) are reported. In addition, the role of 
parental intellectual disability was examined. Outcomes 
of 55 families who had received MST-ID were assessed 
at the end of treatment and at 6-month, 12-month and 
18-month follow-up. Parental intellectual disability was 
used as a predictor of treatment outcomes. Missing data 
were handled using multiple imputation. Rule-breaking 
behaviour of adolescents declined during treatment and 
stabilized until 18 months post-treatment. The presence 
or absence of parental intellectual disability did not predict 
treatment outcomes. This study was the first to report 
long-term outcomes of MST-ID. The intervention achieved 
similar results in families with and without parents with an 
intellectual disability. 

Didden R, VanDerNagel J, Delforterie M, van Duijvenbode 
N. Substance use disorders in people with intellectual disa-
bility. Curr Opin Psychiatry. 2019 Nov 16. doi: 10.1097/
YCO.0000000000000569. [Epub ahead of print]

PURPOSE OF REVIEW: To provide an overview of studies 
on substance use and substance use disorder (SUD) in 
individuals with mild intellectual disability or borderline 
intellectual functioning (MID-BIF).
RECENT FINDINGS: Many individuals with MID-BIF use to-
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bacco, alcohol, and drugs. On average, rates of substance 
use and SUD are similar to or even higher than those in 
peers with average intelligence. Individuals with MID-BIF 
are overrepresented in (forensic) addiction care. Several 
instruments are now available for the assessment of SUD 
and its risk factors in this target group. Prevention and 
intervention programs have been shown feasible and with 
promising outcomes, although the evidence base is still 
small. Professionals in addiction care and intellectual disa-
bility care facilities show deficiencies in skills in addressing 
SUD in clients with MID-BIF.
SUMMARY: Research in this area is still in its infancy, 
though an increasing number of studies show promising 
outcomes regarding case identification, assessment, and 
treatment of SUD in intellectual disability. Policy and prac-
tice should be adapted to the characteristics of individuals 
with MID-BIF. 

van Eeghen AM, Huisman SA, van Goethem G, Boot E. 
Somatische comorbiditeit bij kinderen en volwassenen 
met een verstandelijke beperking en een psychiatrische 
aandoening. Tijdschr Psychiatr. 2019;61(11):773-778.

ACHTERGROND   Bij mensen met een verstandelijke 
beperking (vb) is er vaak sprake van somatische comorbi-
diteit. Deze medische problemen kunnen zowel de oor-
zaak als het gevolg zijn van psychische klachten. Tijdige 
onderkenning en interdisciplinaire samenwerking is nodig 
om optimale gezondheid, ontwikkeling en kwaliteit van 
leven te waarborgen.
DOEL  Vergroten van inzicht in prevalenties, diagnostiek 
en behandeling van somatische problematiek bij mensen 
met een vb, en verbeteren van de interdisciplinaire samen-
werking op dit gebied.
METHODE  Literatuuronderzoek en mening van experts.
RESULTATEN  De epidemiologie, diagnostiek en behande-
ling van somatische comorbiditeit van mensen met een vb 
worden beschreven. Tevens wordt aandacht besteed aan 
de taken,rollen en verantwoordelijkheden van de betrok-
ken behandelaars.
CONCLUSIE  Somatische comorbiditeit komt vaak voor bij 
patiënten met een vb. Periodieke screening op somatische 
comorbiditeit met laagdrempelig heronderzoek bij ge-
dragsveranderingen is van groot belang.Waar beschikbaar 
kan hier een arts voor verstandelijk gehandicapten (avg) 
bij betrokken worden. 

de Kuijper G, Degraeve G, Zinkstok JR. Voorschrijven 
van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke 
beperking: handvatten voor de praktijk. Tijdschr Psychiatr. 
2019;61(11):786-791.

ACHTERGROND  Het psychofarmacagebruik onder men-
sen met een verstandelijke beperking (vb) is hoog, vaak 
langdurig en offlabel.

DOEL  Het bieden van praktische handvatten bij het voor-
schrijven van psychofarmaca aan mensen met een vb.
METHODE  Aan de hand van literatuur en bestaande richt-
lijnen aanbevelingen doen voor zorgvuldig voorschrijven 
van psychofarmaca bij mensen met een vb.
RESULTATEN  Bij de diagnostiek en classificatie van psy-
chische stoornissen kan gebruikgemaakt worden van de 
Diagnostic Manual - Intellectual Disability. Probleemgedrag 
zonder onderliggende psychische stoornis is geen indi-
catie voor psychofarmacagebruik. Bij de keuze voor een 
psychofarmacon moet rekening gehouden worden met 
de gevoeligheid voor bijwerkingen bij mensen met vb. Ge-
structureerde en regelmatige evaluatie van therapeutisch 
effect en bijwerkingen met behulp van meetinstrumenten 
specifiek voor vb wordt aanbevolen.
CONCLUSIE  Het voorschrijven van psychofarmaca bij 
mensen met een vb vraagt specifieke kennis en expertise. 
Goede onderbouwing en evaluatie van farmacotherapie 
zijn nodig om zowel onder- als overbehandeling te voor-
komen. 

Oppewal A, Maes-Festen D, Hilgenkamp TIM. Small 
Steps in Fitness, Major Leaps in Health for Adults with 
Intellectual Disabilities. Exerc Sport Sci Rev. 2020 Jan 
20;10.1249/JES.0000000000000216. doi: 10.1249/
JES.0000000000000216. [Epub ahead of print].

Physical fitness is positively related to health outcomes 
like morbidity and all-cause mortality, with minimally 
required cut-off values to generate those health benefits. 
Individuals with intellectual disabilities exhibit very low 
fitness levels well below those cut-off values. Our novel 
hypothesis is that even among very unfit, older adults with 
intellectual disabilities, small changes in fitness translate to 
major changes in health. 

Roozen S, Peters GY, Kok G, Townend D, Nijhuis J, Koek 
G, Curfs L. Systematic literature review on which maternal 
alcohol behaviours are related to fetal alcohol spectrum 
disorders (FASD). BMJ Open. 2018 Dec 19;8(12):e022578. 
doi: 10.1136/bmjopen-2018-022578.

OBJECTIVES:  Fetal alcohol spectrum disorders (FASD) is a 
worldwide problem. Maternal alcohol consumption is an 
important risk factor for FASD. It remains unknown which 
alcohol consumption patterns most strongly predict FASD. 
The objective of this study was to identify these.
DESIGN: Systematic literature review.
METHODS: We searched in PubMed, PsychINFO, Psy-
cARTICLES, ERIC, CINAHL, Embase and MEDLINE up to 
August 2018. The query consisted of keywords and their 
synonyms related to FASD, pregnancy and behaviour. 
Studies were excluded when not published in English, 
were reviews or involved non-human subjects. Substantial 
heterogeneity precluded aggregation or meta-analysis of 
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the data. Instead, data were qualitatively inspected.
RESULTS: In total, 21 studies were eligible for further data 
analysis. All studies that measured both maternal alcohol 
drinking behaviours and FASD reported retrospective data 
on maternal drinking patterns, employing both conti-
nuous and categorical measures and exhibiting substantial 
heterogeneity in measures of alcohol consumption (eg, 
timing of exposure, quantification of alcohol measure and 
definition of a standard drink). Study quality improved 
over time and appeared higher for studies based on active 
case ascertainment, especially when conducted in schools 
and when behaviour was assessed through interviews.
CONCLUSIONS: We aimed to identify specific maternal 
drinking behaviour(s) related to FASD. The state of the 
literature precludes such conclusions. Evidence-based 
preventive measures necessitate identifying which prenatal 
alcohol drinking behaviour(s) are most in need of interven-
tion. Therefore, we formulate three recommendations for 
future research. First, future studies can optimise the value 
of the collected dataset through specifying measurements 
and reporting of maternal drinking behaviours and avoi-
ding categorised measures (nominal or ordinal) whenever 
possible. Second, samples should not be selected based 
on FASD status, but instead, FASD status as well as 
maternal alcohol consumption should both be measured 
in a general population sample. Finally, we provide 10 
reporting guidelines for FASD research. 

Schippers A, Berkelaar M, Bakker M, Van Hove G. The 
experiences of Dutch fathers on fathering children with 
disabilities: 'Hey, that is a father and his daughter, that 
is it' [published online ahead of print, 2020 Jan 12]. J 
Intellect Disabil Res. 2020;10.1111/jir.12711. doi:10.1111/
jir.12711

Background: Due to a predominant focus on mothers,  
fathers of children with disabilities are greatly overloo-
ked in research. One could argue that there is a lack 
of research on the multifaceted nature of fatherhood 
altogether. Therefore, this study aims to gain insight into 
the perceived experiences of fathers of children with 
disabilities.
Methods: These perceptions were studied by analysing 
data generated through semi-structured interviews, which 
were conducted with 12 Dutch fathers of children or 
young adults with disabilities.
Results: Categories found during our data analysis were 
similar to those illustrated in the 'conceptual framework 
on responsible fathering' by including role identification, 
commitment, employment characteristics, cultural  
expectations and social support.
Conclusions: Overall, the fathers in this study reported 
similar experiences, but this study identified new life per-

spective as an additional category, which might be specific 
for fathers of children with disabilities. This new life per-
spective included a positive attitude, living in the moment, 
appreciation of the little things and transformation of 
expectations. Some fathers expressed that their child(ren) 
has enriched their lives, which positively influenced their 
fathering experience. 

Smit MJ, Scheffers M, Emck C, van Busschbach JT, Beek PJ. 
Clinical characteristics of individuals with intellectual disa-
bility who have experienced sexual abuse. An overview of 
the literature. Res Dev Disabil. 2019 Dec;95:103513. doi: 
10.1016/j.ridd.2019.103513. Epub 2019 Oct 22.

BACKGROUND: Sexual abuse in individuals with average 
IQ or above is associated with a wide range of behavi-
oural, psychological and body-related characteristics. It is 
unknown whether individuals with intellectual disability 
(ID) and a history of sexual abuse suffer from similar clini-
cal characteristics.
OBJECTIVE: The aim of the review is to provide an 
overview of the literature on the clinical characteristics of 
individuals with ID who have experienced sexual abuse.
METHOD: PubMed, Embase, PsycInfo, CINAHL, Cochrane 
Library and Web of Sciences were searched for relevant 
publications using terms related to concepts of "intel-
lectual disability" and "sexual abuse". Two independent 
reviewers screened and selected articles for inclusion in 
the study, resulting in seven studies.
RESULTS: The studies mostly reported behavioural and 
psychological characteristics such as aggression, self-injury, 
or posttraumatic stress, anxiety or depressive symptoms 
associated with sexual abuse in individuals with ID. None 
mentioned body-related characteristics.
CONCLUSIONS: Similar to individuals with average IQ or 
above, sexual abuse in individuals with ID is associated 
with a broad range of behavioural and psychological 
characteristics. Conduct disorders, self-injury, inappropri-
ate sexualised talk and poor feelings of personal safety 
seem to be more indicative for the ID population. Anxiety, 
depression and PTSD are prevalent in individuals with 
and without ID who both have experienced sexual abuse. 
Whether individuals with ID experience body-related cha-
racteristics is unclear. 

van der Nagel JEL, van Duijvenbode N, van Horsen SWL.  
Verslaving bij mensen met een lichte verstandelijke be-
perking; versterk de zorgketen. Tijdschrift voor Psychiatrie 
2019;61(11):798-803.

ACHTERGROND:  Mensen met een lichte verstandelijke 
beperking of zwakbegaafdheid (lvb) vormen een risico-
groep voor psychiatrische stoornissen, waaronder versla-
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vingsproblemen. Behandeling wordt vaak gecompliceerd 
door psychiatrische en somatische comorbiditeit, alsook 
door handelingsverlegenheid bij hulpverleners.
DOEL: Psychiaters houvast bieden bij het vormgeven  
van de zorg voor patiënten met een lvb en verslavings-
problemen.
METHODE: Aan de hand van een casus beschrijven van 
obstakels en oplossingsrichtingen voor de zorg aan deze
doelgroep.
RESULTATEN: Nederland loopt voorop in de zorg voor  
patiënten met een lvb en verslaving. Bestaande interven-
ties worden echter nog onvoldoende gebruikt.
CONCLUSIE: Professionals moeten hun vaardigheden om 
met deze groepen te werken vergroten, en ketenzorg 
in de regio moet worden doorontwikkeld. Dit is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor verslavingszorg, 
algemene ggz en verstandelijk gehandicaptenzorg. 

Vlot-van Anrooij K, Hilgenkamp TIM, Leusink GL, et al. 
Improving Environmental Capacities for Health Promotion 
in Support Settings for People with Intellectual Disabilities: 
Inclusive Design of the DIHASID Tool. Int J Environ Res 
Public Health. 2020;17(3):E794. Published 2020 Jan 28. 
doi:10.3390/ijerph17030794

People with intellectual disabilities (ID) have unhealthier 
lifestyles than the general population. To sustainably 
improve their lifestyle and health status, a whole-system 
approach to creating healthy environments is crucial. To 
gain insight into how support for physical activity and 
healthy nutrition can be embedded in a setting, asset 
mapping can be helpful. Asset mapping involves creating 
a bottom-up overview of promoting and protective factors 
for health. However, there is no asset mapping tool availa-
ble for ID support settings. This study aims to develop an 
asset mapping tool in collaboration with people with ID to 
gain insight into assets for healthy nutrition and physical 
activity in such settings. The tool is based on previous 
research and development continued in an iterative and 
inclusive process in order to create a clear, comprehensive, 
and usable tool. Expert interviews (n = 7), interviews with 
end-users (n = 7), and pilot testing (n = 16) were conduc-
ted to refine the tool. Pilot participants perceived the tool 
as helpful in pinpointing perceived assets and in promp-
ting ideas on how to create inclusive environments with 
support for physical activity and healthy nutrition. This 
overview of assets can be helpful for mobilizing assets and 
building the health-promoting capacities of ID support 
settings. 

Weterings S, Oppewal A, Hilgenkamp TIM. The feasibility 
of vigorous resistance exercise training in adults with intel-
lectual disabilities with cardiovascular disease risk factors. 

J Appl Res Intellect Disabil. 2019 Dec 18. doi: 10.1111/
jar.12690. [Epub ahead of print]

BACKGROUND: The cardiovascular disease (CVD) risk is 
high in adults with intellectual disabilities. This CVD risk 
can potentially be decreased with a resistance training 
(RT) programme at vigorous intensity, following previous 
research on successful High-Intensity Training program-
mes. Our aim was to explore the feasibility of a vigorous 
RT-programme for adults with intellectual disabilities with 
CVD risk factors.
METHOD: Twenty-four adults with intellectual disabilities 
with at least one CVD risk factor participated in a 24-week 
RT-programme. The training intensity was increased from 
novice (50%1RM) to vigorous (75%-80%1RM). Feasibility 
was based on the achieved training intensity at the end of 
the RT-programme.
RESULTS: Nineteen participants finished the RT-program-
me. Feasibility was good as 58% (11 out of 19) of the 
participants worked out at vigorous intensity at the end of 
the programme.
CONCLUSIONS: It is feasible for the majority of adults with 
intellectual disabilities with CVD risk factors to exercise at 
vigorous intensity. 

Wolkorte R, van Houwelingen I, Kroezen M. Challen-
ging behaviours: Views and preferences of people with 
intellectual disabilities. J Appl Res Intellect Disabil. 2019 
Nov;32(6):1421-1427. doi: 10.1111/jar.12631. Epub 2019 
Jun 11.

BACKGROUND: Challenging behaviour is a common 
problem among people with ID and in services for people 
with ID. This paper aims to provide an overview of the 
views and preferences of people with ID on challenging 
behaviour.
METHOD: Semi-structured interviews were conducted 
with thirteen adults with mild to moderate ID and seven 
proxies (family or close associates of adults with ID who 
were unable to communicate and/or with severe or pro-
found ID) in the Netherlands. The interviews were audio-
recorded, transcribed and analysed thematically.
RESULTS: People with ID and (a history of) challenging 
behaviour have clear views and preferences on factors 
related to challenging behaviour, assessments, non-phar-
macological and pharmacological interventions and health 
professionals' approach.
CONCLUSIONS: The identified views and preferences  
of people with ID are not always in accordance with  
current procedures and treatments for challenging  
behaviour and should be included in future care processes 
and research. 
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AVG en ICT

AVG en ICT is een moeizame combinatie.  
Al lang is er geprobeerd om tot een Elektro-
nisch Patiënten Dossier (EPD) te komen waar 
de AVG mee uit de voeten kan, maar dat is tot 
op heden niet gelukt. Daarnaast zijn er voor 
de AVG altijd alternatieven geweest, die ons 
als medici voldoende ondersteunden bij ons 
dagelijks werk, maar niet ideaal aren. Door 
ontwikkelingen in de ICT in de zorg wordt de 
noodzaak om zo’n specifiek EPD voor de AVG-
beroepsgroep, ergo specifiek programma van 
eisen voor de AVG, steeds luider. Ook wordt er 
vanuit zorgorganisaties de druk op AVG’s op-
gevoerd om hieraan bij te dragen. Ook vanuit 
de overheid is er op dit moment aandacht en 
geld voor ontwikkeling van ICT in de zorg.
In onderstaand stuk willen we hierop ingaan, 
wat de pluspunten en de valkuilen van deze 
ontwikkelingen zijn, wat het standpunt van 
de (het) NVAVG(-bestuur) hierin is en wat de 
NVAVG hierin onderneemt.

Ontbreken Programma van Eisen (PvE)
Zoals ik al aanstipte, wordt al lang geprobeerd een pro-
gramma te ontwikkelen voor de AVG. Dat dit niet gelukt 
is, heeft de volgende oorzaken.
1. Het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor 

een AVG-Informatiesysteem (AVG-IS) is een vak apart. 
De individuele AVG is niet opgeleid en dus niet in staat 
tot het gedegen opstellen van zo’n PvE. In BIG-termen: 
de AVG is niet bekwaam en niet bevoegd. 

2. Naast kennis/kunde ontbreekt het de AVG aan mid-
delen, financieel en in tijd, om een PvE op te zetten. 
Dit geldt zowel voor de NVAVG als kleine vereniging als 
voor de individuele AVG binnen de instelling.

Deze twee punten maken het verklaarbaar dat zo’n PvE er 
nog niet is. En deze twee punten brengen de NVAVG tot 
het standpunt dat de AVG niet bekwaam en bevoegd is 
voor het samenstellen van een PvE en dat de individuele 
AVG niet mee moet werken aan bijvoorbeeld het ontwik-
kelen van een medische module binnen een ECD. We 
horen met enige regelmaat dat collega’s hieraan meewer-
ken (mijzelf incluis) en we willen zeker hun inspanningen 
niet bagatelliseren. Maar besef: je werkt als amateur aan 
een PvE waar je later wel professioneel verantwoordelijk 
voor bent.

Wat dan wel: de mogelijkheden
Er zijn zeker alternatieven voor de AVG. Zoals ik hierboven 
al aangaf, ontbreekt ook ons de bekwaamheid een PvE op 
te stellen dus kunnen we geen gefundeerd oordeel over 
deze alternatieven geven. Wel kennen we de gebruikers-
ervaringen voor zover die bekend zijn.

1. Huisarts Informatie Systeem (HIS): van oudsher wordt 
deze het meest gebruikt, gewoon omdat deze er al het 
langste is. Qua basis medisch dossier voldoet HIS goed: 
het volgt de werkwijze van de arts en biedt goede 
externe en ketencommunicatie (lab/ziekenhuizen/Zorg-
Domein). Over het algemeen is alles makkelijk te vinden 
en binnen een paar muisklikken beschikbaar. Bovendien 
is een HIS financieel aantrekkelijk. 

 Het belangrijkste nadeel is dat een HIS niet met ECD’s 
communiceert en dat het delen van informatie met 
medebehandelaren en de zorg via instellingsmail moet, 
buiten het dossier om. Vraag is of dat echt bezwaarlijk 
is, behalve dat het buiten het dossier om moet: je moet 
het medisch-technisch verhaal richting niet-medici altijd 
vertalen in begrijpelijk Nederlands. Ons eigen vakjar-

Bart Elffers.

Bart Elffers van Cordaan, Amsterdam.
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gon binnen het medisch dossier is weer belangrijk in 
verband met de overdracht naar collega-artsen.

2. Ysis van Gerimedica: sinds 2008 is er vanuit de oplei-
ding voor specialisten ouderengeneeskunde (SO)VU (nu 
een zelfstandig bedrijf) een programma voor de SO’s 
ontwikkeld, waar ook aanpassingen voor de AVG op 
zijn gedaan. Voordelen zijn dat het de werkwijze van 
de arts volgt, overzichtelijk is, een goed basis-dossier 
heeft met goede externe- en ketencommunicatie. Groot 
voordeel is dat andere behandeldisciplines ook in hun 
eigen dossier kunnen werken en dat relevante informa-
tie makkelijk gedeeld kan worden. Zij hebben ook kop-
pelingen met verschillende ECD’s, waardoor relevante 
informatie ook met de zorg gedeeld kan worden.

 Als nadeel wordt aangegeven dat het in vergelijking 
met de HIS-sen een stuk duurder is.

3. Medische module binnen ECD’s. Zoals ik al aangaf zijn 
er al een aantal leveranciers die een medische module 
hebben, waar vaak de lokale AVG veel energie en tijd 
in geïnvesteerd heeft (inclusief mijzelf). Mijn eigen erva-
ringen en die van collega’s zijn niet positief en er heerst 
het gevoel erg achteruit te zijn gegaan op functiona-
liteit, overzichtelijkheid, gebruiksgemak en veiligheid 
van de medische gegevens. Dit zal met name in de 
spoedsituatie tot risicovolle situaties leiden. Daarnaast 
kost dossiervoering in de dagelijkse praktijk meer tijd, 
ergernis en frustratie. De medische gegevens zijn in veel 
gevallen niet voldoende afgeschermd, zodat datalekken 
kunnen ontstaan. Ook voor de supervisiesituatie (aios/
basisarts) zijn deze aangepaste EPD’s niet voldoende 
toegerust.

 De aanpassingen die gedaan worden in het ECD ten 
behoeve van een medische module lijken op het eerste 
gezicht redelijke adequaat, maar bij het daadwerkelijke 
gebruik stuitte men op bovenstaande tekortkomingen. 
Als je het goed beschouwt is het zo dat die medische 
modules 10-15 jaar achterlopen in ontwikkeling ten 
opzichte van de HIS-sen. De ECD-leveranciers missen op 
dit gebied de kennis en de ervaring die de HIS-bouwers 
en Gerimedica wel hebben. Voor mijn gevoel word ik 
dan met verouderd en risicovol gereedschap op pad  
gestuurd, terwijl er goede alternatieven voorhanden 
zijn. Daarnaast worden directies nogal eens geadvi-
seerd tot de aanschaf van een integraal ECD inclusief 
behandelaren(artsen)module door bureaus die daarvoor 
ook de inhoudelijke medische expertise en kennis  
missen.

Hoe nu verder?
Conclusie van bovenstaande is dat de NVAVG en haar 
leden niet over een PvE ten aanzien van een AVG-IS 
beschikken, dat er alternatieven zijn, maar dat er vanuit 
zorgorganisaties en AVG’s steeds meer vraag komt naar 

een betere uitwisselbaarheid van relevante medische infor-
matie. Groot voordeel is dat er nu ook vanuit de overheid 
veel aandacht is en financiën zijn voor dit onderwerp in de 
breedste zin van het woord.
Daarnaast hebben Actiz en de VGN recentelijk een stuk 
over de professionele omgeving opgesteld, dat goed 
richting kan geven aan hoe het verder moet. Hierin stellen 
zij dat de beroepsverenigingen een belangrijke bepalende 
factor zijn en dat de brancheorganisaties hierin een  
grotere rol moeten gaan spelen.

In onze visie moet er een PvE voor een AVG-IS komen, dat 
vanuit de NVAVG geïnitieerd moet worden. De NVAVG 
is echter te klein, zowel in formatie als in financiën, en 
er ontbreekt kennis en kunde om dit proces goed te 
doorlopen. Daarom zal de NVAVG minimaal financieel 
ondersteund moeten worden en hierbij zullen branche- 
organisaties en overheid hun rol moeten pakken.

Stand van zaken
Door de taakopdracht voor de Projectgroep AVG-IS1 is er 
weer invulling aan dit onderwerp gegeven. Marjan Fischer 
en ik hebben daar nu zitting in. Stand van zaken op dit 
moment:
1. Met een IT-bedrijf (Sysqa) zijn we gestart met het opstel-

len van een PvE en we zijn daar inmiddels mee aan de 
slag. Wij hopen daar eind 2020 een eind in te zijn.

2. Tevens hebben wij een IT-specialist bereid gevonden om 
onbezoldigd met ons mee te denken en te adviseren.

3. Met de VGN hebben we naar aanleiding van het stuk 
over de professionele omgeving2 contact over hoe we 
dit praktisch invullen, zowel inhoudelijk als financieel.

4. Er is een gesprek met NHG geweest, gezien hun jaren-
lange ervaring met hun HIS-referentiemodel. Daarin is 
aangegeven dat er zeker mogelijkheden zijn om op hun 
PvE mee te liften.

5. Er is betrokkenheid bij een project van het ministerie 
van VWS: “Medicatieoverdracht in de keten”, samen 
met VGN.

Tot zover hetgeen wij vanuit de Projectgroep AVG-IS te 
melden hebben.

Gezien onze taakopdracht zoeken wij, naast de AVG’s 
die we al hebben benaderd, nog collega’s die ons willen 
ondersteunen. Dat kan bestaan uit geïnterviewd worden 
voor het PvE of in het meelezen ervan. Je kunt je bij ons 
aanmelden via onderstaande mailadressen of via het 
NVAVG-secretariaat.

Bart Elffers, AVG.
Namens Projectgroep AVG-IS NVAVG
Per mail bereikbaar via secretariaat@nvavg.nl 

1  Zie de NVAG website: https://nvavg.nl/wp-content/uploads/2020/02/2020-Taakopdracht-AVGIS-ondertekend.pdf 
2  https://www.vgn.nl/nieuws/professionele-omgeving-voor-zorgprofessionals



De hoeveelheid digitale bronnen voor artsen is tegen-
woordig enorm. En elke richtlijninstantie heeft weer 
een eigen website met bronnen. Op welke website 
staat nou de specifieke informatie die je op dat 
moment zoekt? Waar begin je met zoeken? Tijd voor 
één centrale zoekmachine voor AVG’s, vonden Pim 
Keurlings (huisarts) en Mathilde Mastebroek (AVG) 
van het Radboudumc in Nijmegen. Daarom maakten 
zij met collega’s van de Academische Werkplaats ‘Ster-
ker op eigen benen’ de website avgartsportaal.nl. Een 
startpagina en medische zoekmachine, met alle richt-
lijnen en bronnen speciaal voor AVG’s. Betrouwbaar, 
onafhankelijk en gratis. “De zoekmachine bespaart 
ons tijd met zoeken naar informatie, tijd die we liever 
besteden aan onze patiënt.” 

Het oorspronkelijke idee van een startpagina voor dokters, 
later uitgebreid naar een medische zoekmachine voor 
dokters, ontstond in de huisartspraktijk. Pim Keurlings 
vertelt: “Huisartsen worstelen bij uitstek met het vinden 
van betrouwbare medische informatie in korte tijd. Mijn 
consult duurt hooguit 20 minuten en opzoeken kan veel 

tijd kosten. Ga maar eens zoeken binnen bijna 200 
NHG-producten, ruim 100 LCI-richtlijnen en honderden 
richtlijnen van andere instanties. Veel huisartsen zochten 
daarom noodgedwongen via Google, met als risico allerlei 
gesponsorde en onjuiste informatie tegen te komen.”  
In 2017 bedacht hij samen met zijn collega Thomas 
Mancini artsportaal.nl, een kennisbank voor artsen in het 
algemeen en huisartsen in het bijzonder. “Inmiddels  
gebruikt twee derde van de huisartsen artsportaal.nl.  
Je wint gemiddeld 30% tijd met zoeken via onze  
zoek-machine” vertelt Pim trots.

Alle informatie rondom medische zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking
Vanwege het succes bij huisartsen, ontstond al snel een 
tweede portaal voor specialisten ouderengeneeskunde 
(SO’s), soportaal.nl. Een portaal voor praktijkondersteuners 
en aios volgde. “En toen sprak ik vorig jaar Mathilde, mijn 
collega in het Radboudumc. Het begin van avgartsportaal.
nl” aldus Pim. Mathilde Mastebroek: “AVG’s voelen 
dezelfde behoefte aan een snelle toegang tot relevante 
medische richtlijnen en bronnen op het internet. Maar wij 
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De eerste en enige medische  
zoekmachine voor AVG’s

Pim Keurlings 1

Mathilde Mastebroek 1,2

1. Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Radbouwumc, Nijmegen
2. Academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’, Radboudumc, Nijmegen

drs. Pim Keurlings (1988) is huisarts in een huisartspraktijk in Nijmegen-centrum. 
Daarnaast is hij docent aan het Radboudumc en redacteur van het boek Diagnostiek 
van Alledaagse Klachten. Samen met Thomas Mancini (ook huisarts) richtte hij tijdens 
de huisartsopleiding artsportaal.nl op. Momenteel is hij bestuurder van Stichting 
artsportaal.

dr. Mathilde Mastebroek (1977) is als AVG werkzaam bij zorginstelling Siza. Bovendien 
is zij docent-onderzoeker bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde – Geneeskunde  
voor mensen met een verstandelijke beperking en bij de Academische Werkplaats 
‘Sterker op eigen benen’, Radboudumc Nijmegen. Ze coördineerde de inhoudelijke 
productie van avgartsportaal.nl en functioneert nu als portaalbeheerder van dit portaal. 

'Het is voor ons een randvoorwaarde dat de website  
volledig onafhankelijk, betrouwbaar én up-to-date is.'



gebruiken toch net weer andere bronnen dan huisartsen, 
bijvoorbeeld op het gebied van epilepsie en genetische 
syndromen. Daarom is een eigen portaal van toegevoegde 
waarde. Bovendien vinden we het belangrijk dat ook 
andere artsen, bijvoorbeeld huisartsen, de informatie  
over medische zorg aan mensen met een verstandelijke 
beperking gemakkelijk kunnen vinden. De meeste mensen 
met een verstandelijke beperking komen voor hun medi-
sche zorg immers primair bij een huisarts, en niet per se  
bij een AVG.” 

Strenge eisen
Mathilde werkte het idee uit samen met Pim Keurlings en 
Thomas Mancini, en zes collega-AVG’s van de Academi-
sche Werkplaats: Helen van Assema, Esther Bakker, Tonnie 
Coppus, Katrien Pouls, Fleur Boot en Marloes Heutmekers. 
Pim: “We maken ieder portaal met een inhoudelijk team 
van artsen van het betreffende specialisme. Zo’n team 
bepaalt samen met ons hoe de website eruit komt te zien, 
welke links erop moeten en in welke indeling. Zij weten 
het beste wat in de praktijk werkt. En dat is wat we wil-
len.” Verschillende brainstormsessies en vele uren uitwer-
king volgden. Mathilde: “Thomas en Pim hadden strenge 
eisen waaraan elke bron moest voldoen. Een bron moet 
onafhankelijk en betrouwbaar zijn en bovendien landelijk 
geldende informatie bevatten. Bronnen van commerciële 
partijen horen er in principe niet thuis. Daarnaast vonden 

we het zelf belangrijk dat de geselecteerde informatie je 
als AVG ook echt verder helpt bij je behandeling. Je moet 
er een betere AVG van worden.” 

Een zoekmachine met ruim 5000 bronnen
De zeven AVG’s dachten niet alleen mee over de bronnen 
op de startpagina, die een gebruiker simpelweg thema-
tisch kan vinden en aanklikken. Ze bepaalden ook de 
inhoud van de medische zoekmachine van avgartsportaal.
nl. Mathilde: “Samen met Thomas en Pim bepaalden we 
welke databases in de zoekmachine gevonden moesten 
kunnen worden. Op dit moment gaat het om ruim 5000 
bronnen, waaronder alle producten van de NVAVG, NHG, 
Thuisarts, LCI, Oncoline en Pallialine. Maar ook de hele 
database van het Farmacotherapeutisch Kompas is geïm-
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'De geavanceerde  
medische zoekmachine van 

avgartsportaal.nl bevat  
ruim 5000 richtlijnen en 

bronnen.'



porteerd.” Pim: “Onze zoekmachine is volledig custom 
made, speciaal voor artsen. Iedere bron in de zoekmachine 
is voorzien van metadata, zodat de bron op verschillende 
manieren te vinden is. Een arts kan daarmee intuïtief 
zoeken, met een simpel trefwoord zoals een diagnose 
of medicament.” Hij laat zien wat er zichtbaar wordt als 
hij ‘amoxi’ intypt in de zoekfunctie van avgartsportaal.
nl. De betreffende pagina’s van het Farmacotherapeutisch 
Kompas verschijnen (over onder andere amoxicilline en 

amoxicilline-clavulaanzuur), net als de NHG-standaarden 
waarin amoxicilline als behandeloptie wordt genoemd 
en een tabel waarin een AVG direct de kinderdoseringen 
van amoxicilline kan terugvinden. Mathilde: “We raden 
AVG’s dan ook aan om vooral informatie te zoeken via de 
zoekmachine. Dit geeft toegang tot veel meer informatie. 
De startpagina bevat enkel een selectie van de 250 meest 
gebruikte bronnen.” 

Expertisecentra en paramedici
Tot slot werd een themapagina voor AVG’s en andere 
artsen gemaakt, die ‘Samenwerken en verwijzen’ is ge-
noemd. Mathilde legt uit waarom: “Behalve de inhoude-
lijke bronnen die op avgartsportaal.nl zijn ondergebracht, 
zoeken veel AVG’s en (huis)artsen ook regelmatig naar 
logistieke informatie over samenwerking en verwijsopties. 
Deze informatie over bijvoorbeeld expertisecentra, acade-
mische werkplaatsen en paramedici is te vinden op de  
themapagina.” Pim vult aan: “Bij verschillende catego-
rieën op avgartsportaal.nl is een verwijzing geplaatst naar 
deze themapagina, zodat hij gemakkelijk beschikbaar is.”

Up-to-date
Een grote uitdaging vormt het actueel houden van de 
website, vertellen Mathilde en Pim. Want dit is juist wat 
maakt of een zoekmachine werkt of niet, vinden ze. 
“We hebben daarom verschillende systemen om dit te 
borgen” legt Mathilde uit. “We ontvangen veel feedback 
van gebruikers, die soms een bron missen of juist hebben 
gemerkt dat een bron niet meer klopt. Dit is erg waarde-
vol. Meld ons dus vooral je ideeën over aanvullingen of 
aanpassingen!” Pim: “Deze zelfde feedback-loop hebben 
we met ons expert panel van zeven AVG’s. Daarnaast den-
ken bijna 40 andere experts uit heel het land met ons mee 
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over de inhoud van de portalen van artsportaal.nl.  
Dit zijn hoogleraren, medisch specialisten en kaderhuis-
artsen. Partners als NHG, Verenso en Voedingscentrum 
berichten ons bovendien rechtstreeks bij wijzigingen of 
vernieuwingen. En tot slot er zijn onze eigen slimme  
ICT-oplossingen. Op de servers van onze kennisbank  
wordt continu gecontroleerd of links nog werken.”

Sterker op eigen benen
Academische Werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ maakte 
de productie van avgartsportaal.nl grotendeels financieel 
mogelijk. Artsportaal.nl wordt daarnaast financieel mo-
gelijk gemaakt door subsidies van onder andere SBOH. Er 
zijn daardoor geen commerciële belangen en de portalen 
worden gemaakt door een stichting, Stichting artsportaal. 
Pim: “Dit is een van de randvoorwaarden van ons kennis-
platform. We staan voor onafhankelijke en betrouwbare 
informatie. Daar hoort ook een transparante en onaf-
hankelijke financiering bij.” De makers van artsportaal.
nl hopen met dit concept in de toekomst ook de tweede 
lijn te bereiken: “De eerste stappen hiervoor worden 
momenteel gezet. Waarschijnlijk zal als eerste een portaal 
voor SEH-artsen worden gemaakt. We hopen uiteindelijk 
alle brede geneeskundige specialismen te kunnen voorzien 
van een kennisbank, een hulpmiddel om efficiënter te 
werken” aldus Pim.

Ontdek zelf avgartsportaal.nl (zowel op computer 
als mobiel): www.avgartsportaal.nl (gratis en zonder 
inlog). Stuur gerust een bericht bij suggesties:
info@artsportaal.nl 

D
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'Avgartsportaal.nl wordt 
gemaakt door 7 AVG’s en 
ruim 40 andere medische 

experts.'
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(syn)Droom gerechten: 
lekker en makkelijk

verbranden zij minder energie dan de gemiddelde  
bevolking. Door dit boekje te kopen, help jij om de zorg 
voor deze mensen te verbeteren.

Eet smakelijk!

Je kunt het bestellen via https://www.graviant.nl/
syn-droom-gerechten.html 

Dr. Laura de Graaff en Karlijn Pellikaan van het Erasmus MC 
hebben begin dit jaar een receptenboek op de markt ge-
bracht, (Syn)Droom gerechten. Dit receptenboek is bedoeld 
om het voor iedereen makkelijker te maken om gezond 
én lekker te eten. Wat dit boek bijzonder maakt, is dat bij 
elk recept is aangegeven hoeveel stippen erin zitten. Dit is 
handig voor iedereen die gebruik maakt van de Stippen-
coach. De Stippencoach is een voedingsplan voor iedereen 
die een gezond gewicht wil bereiken en daar zelf de regie 
in wil hebben. Hoewel de Stippencoach voor iedereen 
handig is, wordt het vooral veel gebruikt door kinderen en 
volwassenen met een verstandelijke beperking, vaak veroor-
zaakt door een genetisch syndroom. Vandaar de naam van 
dit boek. Dit boek is erg handig voor iedereen die leeft of 
werkt met iemand met een verstandelijke beperking, maar 
ook voor mensen die geen gebruik maken van de Stippen-
coach zijn deze (Syn)Droom gerechten heerlijk! 
 
Een deel van de opbrengst van dit boek gaat naar het 
Prader-Willi Fonds. Dit zal worden gebruikt om groeihor-
moon onderzoek bij volwassenen met Prader-Willi syn-
droom (PWS) mogelijk te maken. Mensen met PWS kunnen 
onder andere een verstandelijke beperking, tekorten aan 
verschillende hormonen, een verminderde spiermassa en 
een onverzadigbare eetlust hebben. Deze combinatie van 
symptomen maakt eten en bewegen een belangrijk onder-
werp in het leven van mensen met PWS. Door de vermin-
derde spiermassa hebben mensen met PWS namelijk een 
verminderde conditie en een lager metabolisme. Hierdoor 

Laura de Graaff en Karlijn Pellikaan.

  

Promotieonderzoek bijna klaar? 
Laat het ons weten
Ben je bijna klaar met de afronding van je proefschrift? Of ken je iemand in die fase van promotieonderzoek?  
Tip de redactie van TAVG! We besteden graag aandacht aan je onderzoek en aan de promotieplechtigheid. 
Stuur een pdf van je proefschrift, informatie over je promotieplechtigheid en een kort stukje over je onderzoek naar 
secretariaat@nvavg.nl (Petra Noordhuis). 

Oproep
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Stel de cliënt centraal: 
de brus telt mee
Mr. Anjet van Dijken.

Anjet van Dijken (43) schreef twee boeken voor 
broers en zussen van kinderen en volwassenen met 
een broer of zus met ziekte en handicap. Ze deelt 
haar onderzoekstocht naar de beste zorg voor haar 
meervoudig gehandicapte broer.

Familie ben je voor het leven, maar (hoe) kun je als broer of 
zus een leven lang zorgen? Hoe is het eigenlijk om in een 
gezin op te groeien waar je broer of zus altijd zorg nodig 
zal hebben door ziekte, handicap en/of een stoornis? Wat 
doet het met het gezin als geheel? Hoe gaan ouders ermee 
om en zien ze de andere kinderen? Moeten ouders hierin 
het wiel zelf uitvinden of worden ze ondersteund? Hoe is 
de band tussen de broers en zussen? Wonen ze allemaal 
thuis of een of meer buitenshuis? Zijn er vaak onzeker- 
heden in de gezondheid van de broer of zus? Of juist agres-
sie? Trekken de brussen zich terug of zoeken ze afleiding? 
Hoe stellen ze hun grenzen? Wie leert hen die vaardig- 
heden: hun ouders, zorgprofessionals, of leren ze dat 
zichzelf? Is er ook een keuze om weg te gaan of het niet 
te doen? Of wordt er (te) veel van hen verwacht? En welke 
taak is er weggelegd voor de professionals rondom de 
cliënt? Wat is de rol van zorginstellingen richting familie?

Ik nodig met dit artikel uit tot een goed gesprek over 
familiezorg.

WIST JE DAT…
... één op de vier Nederlanders een langdurige aandoening heeft, namelijk 1,3 miljoen Nederlanders1?
... er de afgelopen veertig jaar een toename is van het aantal mensen met een chronische aandoening2?
... dit komt vanwege de voortschrijding van medische technieken en therapieën3?
... dit de eerste generatie gehandicapten in de mensheid is, die hun ouders overleeft?
... broers en zussen elkaars langstverwanten zijn?
... ‘brussen’ een oude naam is voor broers en zussen van mensen met een aandoening?
... brussen voor een ‘clubsandwich’ staan: kinderen, ouders en broers en zussen?
... broers en zussen tot 11 jaar gemiddeld 30% van de tijd met elkaar doorbrengen – veel meer dan met ouders en  
 vrienden4?
... broers en zussen een grote impact hebben op elkaars welzijn en ontwikkeling?
... brussen tot drie keer verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van eigen psychische problemen5,6? 
... het gezin slechter functioneert als ouders de diagnose niet erkennen en zo meer op brussen leunen7?
... brussen liever onzichtbaar blijven om het gezin te verlichten? 
... lotgenotencontact essentieel is ter compensatie van verlies aan aandacht en tijd van ouders8?
... hoe beter de band, hoe langduriger en beter brussen kunnen zorgen voor een broer of zus?
... er in zorgopleidingen, zorginstellingen en zelfs in familiezorg geen structurele aandacht en kennis(verspreiding) is?

©
 LannooC
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Hoe gaat het met jou?
Toen mijn vader op mijn 19e jaar overleed kreeg ik voor het 
eerst de vraag: ‘Hoe gaat het met jou? Kan ik je ergens mee 
helpen?’. Waar de dood de overgebleven familieleden juist 
zichtbaar maakt, zorgt ziekte, stoornis en beperking juist 
dat de andere kinderen in de schaduw blijven staan. Deze 
zogenoemde brussen leren om niet over de conflicterende 
gevoelens van boosheid, zorgen, frustratie, angst, jaloezie 
of schuld te praten. Ze willen hun ouders en het gezin niet 
verder belasten uit loyaliteit naar ouders en broer of zus. Bij 
leeftijdsgenoten vinden ze ook geen aansluiting. Door al 
deze factoren voelen brussen zich vaak geïsoleerd en een-
zaam en dit kan gevolgen van psychische aard hebben voor 
de lange termijn.9 Ik merkte dat ik de zorg voor mijn broer 
zwaar vond, toen ik het over moest nemen. Ik ging op een 
zoektocht in boeken en onderzoeken om te begrijpen wat 
de impact was van mijn broers handicaps op mijn leven. Ik 
vond hierin herkenning, erkenning, en de ‘goedkeuring’ om 
de zorg anders te doen dan mijn ouders. Preventie aan de 
voorkant is beter dan puzzelen achteraf. 

Terug in de tijd
Mijn moeder droeg altijd de zorg voor mijn drie jaar oudere 
broer met een visuele en verstandelijke beperking en 
PDD-NOS. Mijn vader werkte vijf dagen per week. Als kind 
brachten we elk weekeinde en elke vakantie samen door in 
het zomerhuisje dichtbij zijn woonvoorziening. Vanaf mijn 
twaalfde voelde ik een verwijdering tussen mijn broer en 
mij. Ik kon geen interesse meer veinzen in zijn selectieve 
hobby’s, zoals luisteren naar marsmuziek, carnavalskrakers, 
de treintijden, en het horen van tien keer dezelfde verhalen. 
Ik koos er steeds vaker voor om in de weekeinden thuis te 
blijven. Het voelde enerzijds goed: ik vond meer aansluiting 
bij leeftijdsgenoten, anderzijds voelde ik mij enorm schuldig 
richting mijn broer. 

Op 16-jarige leeftijd overleed onverwacht mijn moeder.  
Ten aanzien van de zorg bleek mijn vader de zorg net zo 
goed te kunnen doen als mijn moeder. Mijn tweede obser-
vatie was hoe vervangbaar en instrumenteel mijn broer mijn 
moeder zag: als zijn leven maar doorging. Dat bevestigde 
voor mij nog meer dat mijn broer en ik niets gemeen had-
den en maakte de afstand tussen ons dragelijker.

Net in de studie, keek ik uit naar een zorgeloos leventje, 
maar toen overleed plotseling ook mijn vader. Ik kreeg 
de volledige zorg voor mijn broer toen ik net weer was 
opgekrabbeld van het verlies van mijn moeder. Maar juist 
vanwege mijn eigen emoties kon ik er gewoonweg niet zijn 
voor mijn broer - mijn behoeften wegcijferen kon ik niet. 
Ik moest op de eerste plaats komen om mijn hoofd boven 
water te houden. Wel deed ik de zorg als ‘goede zus’: 
ik deed het noodzakelijke contact met de woning, deed 
zijn financiën, belde elke week om zeven uur en deed de 

uitstapjes met de trein. Zelfs dit minimale viel mij zwaar. Ik 
begreep niet waarom. Niemand wees mij de weg.

In mijn derde studiejaar liep ik tegen mezelf aan. Ik moest 
aan mezelf, mijn broer en zijn begeleiding erkennen dat ik 
er minder zou zijn in de zorg. Dat kwam niet als een schok. 
Het was juist zijn vaste begeleider die mij had aangemoe-
digd om de zorg meer als zus, en minder als moeder te 
doen. Toch voelde het als falen in de zorg, dat ik met hem 
niet meer standaard wekelijks belde en niet meer vast eens 
per maand met hem op pad ging. Soms gingen er maan-
den overheen voordat we contact hadden. 

Door het minder moeten begon ik weer interesse in hem te 
krijgen, dit keer als mijn broer. Het gebrek aan verwachtin-
gen was fijn en we vonden samen een middenweg: samen 
met de trein naar de Bijenkorf in Maastricht om te shop-
pen. Ook vroeg hij een keer hoe de administratie voor de 
kantonrechter ging. Dat was een eerste interesse van hem 
in mij! Er leek een nieuwe band te ontstaan.

De ‘nieuwe wetenschap over broers en zussen’
De eerste keer dat ik over het belang van de broer-zus 
relatie las was in een artikel in Time Magazine. Naar 
aanleiding van onderzoek schreef journalist Jeffrey Kluger 
een artikel, met de titel:’The New Science of Siblings. What 
impacts us most10?’ Ik werd met name gegrepen door de 
ondertitel: ’Je ouders voedden je op, je partner leeft met 
je samen, maar het zijn je broers en zussen die je gevormd 
hebben’. Hij benoemde voor het eerst dat broers en zussen 
de langste relatie hebben en dat ‘ouders zijn als dokters op 
de afdeling, en broers en zussen als de verpleegkundigen 
- ze zijn er elke dag’. Ik bedacht mij voor het eerst dat ik 
hem misschien wel beter kende dan mijn ouders… Waar ik 
mij echter niet in herkende was ‘ruzie maken’. Hij schreef 
dat daardoor broers en zussen leren onderhandelen en van 
elkaars grootste vijand weer naar elkaars beste maatjes 
konden gaan. Juist die ruzies - inclusief goedmaken - waren 
opvallend afwezig in de band met mijn broer. Ik begon te 
twijfelen of wij wel een gewone broer-zus relatie hadden… 
Ook andere dingen die beschreven werden golden voor ons 
niet, of anders. Daar ben ik, zonder mij daarvan van bewust 
te zijn, naar op zoek gegaan.

De appel kan ver van de boom vallen
Een enorm enge vraag: wat voor relatie kunnen mijn broer 
en ik hebben als we zo anders zijn? Ik vond een antwoord 
in een boek van journalist Andrew Solomon met de titel: 
‘Far from the Tree11’. Hij interviewde diverse ouders van kin-
deren met verschillende condities: van doofheid, autisme, 
verstandelijke handicap, kanker en downsyndroom, tot 
mensen die homo, lesbisch of transgender zijn. Solomon 
concludeert dat er twee ‘familie’banden zijn: een verticale 
en horizontale. De bloedband is de verticale, waardoor je 
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uiterlijke en innerlijke gelijkenissen hebt en een gemeen-
schappelijke geschiedenis. De tweede ontstaat door een 
ziekte of aandoening of andere ervaring. Ook in deze 
‘horizontale familie’ kun je uiterlijke, dan wel innerlijke 
kenmerken gemeen hebben, maar ook deel je een deel van 
je geschiedenis. Mensen die kanker hebben zijn lotgeno-
ten, ook zonder elkaar te kennen. Die verbondenheid met 
andere kankerpatiënten gaat ver. Ze ervaren zelfs ‘survivors 
guilt’ naar alle ‘onbekende andere patiënten’ als ze de 
kanker overwonnen hebben en zullen zich een leven lang 
verbonden voelen met deze nieuwe ‘familie’. Ook ouders 
van kinderen met een beperking hebben een gezamenlijke 
ervaring. Ze herkennen zich bijvoorbeeld in ‘levend verlies’ 
of zoeken ‘lotgenotencontact’ of zetten zich in als  
‘ervaringsdeskundige’.

Ik zag in dit boek een verklaring waarom mijn broer meer 
aansluiting had met de mensen die blind waren en lichtver-
standelijk op zijn terrein, dan met mij. Het luchtte op:  
ik was geen slechte zus en onze band was niet minder 
goed dan anderen. Gewoon anders. 
Dat de band gewoon en gecompliceerd is, werd toen ik  
onderzoeken ging lezen bevestigd door Dr. Tinneke 
Moyson in de publicatie ‘En dan nu… Brussentijd!12’. Deze 
Belgische orthopedagoge en brussenexpert legt uit dat bij 
reguliere broers en zussen, wederkerigheid en rechtvaar-
digheid een rol spelen. Echter bij de brus en hun broer of 
zus staan die twee zaken onder druk (zie de illustratie uit: 
Broers en zussenboek). 

Moyson identificeert vervolgens in haar ‘Sibling Quality  
of Life’ (SibQol) onderzoek 9 domeinen - de 9 hoofdstuk-
ken in mijn eerste broers en zussenboek - waarbij brus-
sen hulp nodig hebben.13 Deze kunnen heel makkelijk als 
leidraad voor professionals dienen om jonge brussen beter 
te ondersteunen in hun gezamenlijke band. Het gaat om 
onderwerpen als: ‘wat kunnen we samen doen?’, ‘hoe  
kunnen we tijd voor zichzelf creëren’, en ‘hoe ervaren 
andere brussen het?’ (lotgenotencontact). Iets dat ik  
bijvoorbeeld nooit hardop zei, is waarom ik mijn broer bij 
alles moest helpen, maar hij niet op zijn beurt werd aan-
gemoedigd om met mij te spelen. Het voelde als een erg 
dubbele maatstaf. 

Uit onderzoek van Moyson blijkt inderdaad dat brussen het 
gevoel hebben dat ze alleen maar moeten ‘geven’. Daarom 
is het belangrijk om deze broers en zussen extra de moge-
lijkheid te geven om samen te ‘leren en te experimenteren’. 
Zoals ik opeens kon doen toen mijn ouders wegvielen. 
Samen leerden we elkaars wensen en grenzen. Hoe jonger 
hoe beter, want wanneer brussen deze gevoelens voor zich 
houden blijkt de zorg te zwaar te voelen wanneer ze de 
zorg overnemen van hun ouders. En dat is waar ik last van 
had: de ‘zware zorgbeleving’. 

Familie en harten op slot
Het boek ‘Broers en zussen van speciale en gewone  
kinderen’ schepte meer context. Ik leerde dat wanneer 
er een ziekte of beperking in het gezin komt, dat als een 
vergrootglas werkt op de normale processen en dat het 
blijdschap, woede, frustratie, et cetera versterkt.14 Ook 
las ik dat de valkuil van ouders vervolgens is die van de 
zogenoemde ‘dubbele bescherming’: juist om hun kinderen 
te beschermen delen ouders hun eigen zorgen en emoties 
niet. De kinderen kopiëren dat gedrag en verbergen ook 
hun emoties. Dat is wat je aan de familiekant ziet gebeu-
ren: nu na vijftig jaar, wanneer de broers en zussen die zorg 
moeten overnemen, is er vaak niet over gepraat 'hoe het 
voor ieder van hen’ is. In het ergste geval zit de hele familie 
‘op slot’ en zijn de broers en zussen onvindbaar.

Sommige instellingen reageren hierop door deze ‘lastige 
ouders’ te ontslaan van hun taken of andersom, door 
‘afwezige familieleden’ met dwang te laten zorgen. Dat is 
boven alles een zorgwekkende ontwikkeling voor de cliënt. 
De al kwetsbare cliënt komt in een nog een kwetsbaardere 
positie. Waar hij familie had, staat hij er dan alleen voor.  
Het druist verder in tegen het wezenskenmerk van de  
mens en familie: relaties bestaan in alle gradaties van  
aan- en afwezigheid, ze zijn uniek en veranderen over 
de tijd. Juist het omgekeerde is nodig: een goed gesprek 
zonder agenda en veel meer kennis en begrip voor familie 
en hun geschiedenis.

© LannooCampus.
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Familiezorg is duurzame zorg
Er zijn twee extra redenen om de brussen beter te zien in 
de gehandicaptenzorg. Onderzoek wijst uit dat wanneer 
brussen op jonge leeftijd gepaste ondersteuning krijgen, 
ze op latere leeftijd hun relatie met hun broer of zus als 
positiever beleven én gepaster zorg kunnen geven15. Struc-
tureel inzetten op de broer-zus band is een investering in 
de toekomst van de zorg. Een andere reden is dat brussen 
experts zijn van hun broer of zus. Ze kennen de gedragin-
gen van hun broer of zus op hun duimpje en wijzigingen 
daarin. Het UMCG pleitte daarom in recent onderzoek16 dat 
de kennis en observaties van brussen over bijvoorbeeld de 
interactie met hun broer of zus met een (ernstig meervou-
dige) beperking structureel meegenomen dient te worden 
in het behandel- en zorgplan. Daarbij geldt als grens dat de 
brus de kans moet krijgen om zijn verhaal te vertellen, maar 
niet verplicht mag worden. Opnemen van deze kennis heeft 
een gunstig neveneffect: de brussen komen automatisch in 
het zicht van de zorginstelling.

Positieve ontwikkelingen voor gezinszorg
De bewustwording van de impact op brussen van de 
aandoening en hun broer of zus begint in de breedte: van 
ziekenhuiszorg en welzijnszorg tot gehandicaptenzorg en 
het Ministerie van VWS. Dat broers en zussen een stem 
mogen hebben en recht op informatie (op basis van 12 en 
17 van het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind) lijkt 
te landen.
- Onlangs onderstreepte de Kinderombudsman dit door de 

lancering van de toolkit ‘Het beste voor het kind’.17 Het 
legt bij professionals de bewijslast wanneer ze kinderen 
niet horen of informeren over dingen die hen recht-
streeks aangaan.

- Met de kinderpatiëntenorganisatie Stichting Kind en 
Ziekenhuis voerden we in 2018 het Brussen Boost  
Project18 uit: een brussen doe-boek, bijscholing voor 
professionals en praktische handleiding, dat online gratis 
beschikbaar is. 

- Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie biedt 
gezinsgerichte zorg en heeft een online brussen chat-
groepinterventie. 

- ZorginstelIing Amarant is actief bezig met familiezorg 
en biedt brusjes vanaf 12 jaar de door hen ontwikkelde 
‘schatkistjes’ methode19 aan. 

- Het UMCG onderzoekt de rol en ervaringen van  
volwassen brussen verder vooral bij de overdracht van de 
zorg (verzamelen ‘best practices’) en de rol van zorgin-
stellingen.

- SIZ Twente is een welzijnsorganisatie die landelijk de  
‘ervaringsmaatjes20’ uitrolt: oudere mantelzorgers spreken 
wekelijks af met jonge mantelzorgers. 

- Ook het Ministerie van VWS heeft met zijn programma 
‘Volwaardig Leven’ expliciet oog voor naasten en brussen 
die zorgen.21  

- Ook loopt nog het Europese Mentaal Welzijn (ME-WE) 
co-creatie project22 voor het ontwikkelen van een website 
voor jonge mantelzorgers olv het SCP en Vilans.

- Wij zijn onlangs met 190 brussen begonnen met de 
‘Brussen Erbij Beweging23’. Enerzijds voor de eigen ont-
wikkeling, anderzijds om te zorgen dat brussen integraal 
deel uitmaken van de familie én gehandicaptenzorg. 

5 sleutelmomenten in de zorg 
Ik wil voorkomen dat brussen al deze vragen net als ik  
alleen moeten beantwoorden. Het belangrijkste voor zowel 
zorgprofessionals, als familieleden is dat je alleen kunt zor-
gen op een wijze die past bij je levensstijl, je ‘zorgbeleving' 
en wie je bent. Want mijn vader deed de zorg voor mijn 
broer anders dan mijn moeder, en ik ook. Achteraf bekeken 
waren de sleutelmomenten in de zorg voor mijn broer:
1. Het begrip van de begeleiders voor mijn situatie: zonder 

oordeel, zonder dwang.
2. De acceptatie dat ik het nooit zo kon doen als mijn  

moeder.
3. De afwezigheid van ouderlijke bemoeienis in mijn  

manier van zorgen.
4. Het moment dat mijn manier tot positieve  

ontwikkelingen bij mijn broer leidde.
5. Merken dat de ‘driehoek’ werkt: op basis van  

vertrouwen, begrip en informatiedeling.

5 tips voor een optimale cliënt en dus gezinsondersteuning
Een investering in de contacten rondom de persoon met  
de beperking is een investering in de cliënt. Mijn concrete 
tips voor zorgprofessionals zijn:
1. Begin met het verzamelen van de mailadressen van alle 

familieleden.*
2. Plan gesprekken met elk gezinslid over hun eigen  

familiegeschiedenis.
3. Laat hun emoties komen - die moeten eruit voor een 

sterkere (zorg)band.
4. Verwerk alle kennis in het behandel- en zorgplan.
5. Update de gezinskennis in de plannen. Op die manier 

vallen brussen automatisch onder de definitie van 
 ‘familie’.

* BEB-er Michael zorgde bij ‘zijn afdeling’ van ’s Heeren Loo dat 500 
mailadressen van broers en zussen verzameld zijn. Het kan wel.

Conclusie
Brussen zijn niet alleen onmisbaar in de zorg, helemaal voor 
de cliënt. Voor een betere en toekomstbestendige zorg is 
het van belang om de hele familie beter te leren kennen. 
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Wat op dit moment het meest mist, is kennis in 
zorgopleidingen waardoor ook toekomstige medewerkers 
wel met de familie moeten afstemmen, maar geen hand-
vatten meekrijgen. Voor zorginstellingen zou er structurele 
aandacht en kennis(verspreiding) moeten zijn over deze 
langste zorgers. Er ligt 35 jaar aan brussenonderzoek  en 
er zijn toegankelijke brussenboeken waarin je rustig de 
verhalen van 6 jaar tot 69 jaar kunt lezen. Er is veel meer 

informatie te vinden via Google op ‘siblings’ en tik bijvoor-
beeld ‘disability’, of zelfs ‘down’ of ‘autisme’ in. En de 
brussen uit de ‘Brussen Erbij Beweging’ zijn via de auteur 
of LinkedIn te bereiken.

Anjet van Dijken
anjet@wecareconsultancy.com

ANJET VAN DIJKEN
Mr. Anjet van Dijken (43 jaar) is auteur van de eerste Neder-
landse ‘brussenboeken’ en co-auteur van het eerste brus-
senonderzoek (Nederlands Jeugdinstituut). Ze staat bekend 
als ‘voortrekker in de verspreiding van kennis over broers en 
zussen in de zorg’. Zij begon haar loopbaan als medewerker bij 
de CDA-fractie in de Tweede Kamer en nieuwsmaker bij BNR 
Nieuwsradio. Na 10 jaar verblijf in het buitenland woont zij sinds 
kort weer met haar familie in Nederland. Onlangs initieerde zij 
met andere brussen de 'Brussen Erbij Beweging’. Met haar  
bedrijf WEC/ARE begeleidt zij zorginstellingen om beter samen 
te werken en zorgen met (jonge) mantelzorgers. Anjet is ruim 
20 jaar bewindvoerder en mentor van haar drie jaar oudere 
broer. Meer informatie op: www.wecareconsultancy.com.

Publicaties:
- Broers en zussenboek. Voor en door brussen met een bijzondere broer of zus (2013, LannooCampus).
- Ondersteuningsbehoefte zorgintensieve gezinnen (brussen) (2015, NJI).
- Broers en zussen praat, klets, doeboek voor in en om het ziekenhuis, i.s.m. Stichting Kind en Ziekenhuis (2017, 
 LannooCampus).

Agenda ‘Train je Brussenreflex’ workshop
26 maart - EMB Congres, 13.45 uur, Stationsplein 1, Zwolle.
23 april - JMZ Pro jonge mantelzorg conferentie, 13.55 en 15.00 uur, Rijtuigenloods, Amersfoort.
15 mei - Gehandicaptenzorgfair, De Basiliek, Wiltonstraat 56, Veenendaal. 
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Stippencoach is een interventie en een tool die in te zetten is bij eet- en/of gewichtsproblemen bij 
kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking (VB), een syndroomachtergrond, autisme 
(ASS) en/of een psychiatrische stoornis. Ook mensen met een beperkte taalvaardigheid of andere 
complexe problematiek kunnen hier goed mee werken. 
Het is zeer geschikt voor mensen die niet passen in de reguliere behandelprogramma’s.  
Het werkt voor zowel over- als ondergewicht. De cliënt krijgt na verwijzing door een arts, een op 
maat gemaakt stippenadvies. 
 
Stippencoach kent vier elementen: voeding, beweging, gedrag en participatie van de omgeving. Het 
is een visueel programma over voeding en calorieën (stippen), over wat gezond (groene stippen) of 
minder gezond (oranje stippen) is om te eten of te drinken. Stippencoach is visueel en geeft 
duidelijkheid en structuur. Kiezen mag, er wordt niets verboden, maar de calorieën per dag zijn 
duidelijk begrensd, want het aantal stippen per dag ligt vast. Niets is verboden zo lang het past 
binnen het aantal toegestane stippen per dag. Er is ruimte voor zelfregie, binnen duidelijke grenzen.  
 
Groene stip = gezond                                                     
Oranje stip  = minder gezond   
Blauwe stip = voor speciale gelegenheid 
Grijze stip    = voor zelf aangemaakte producten (alleen digitaal) 

 
 
     Men moet de voedingsplaatjes kunnen herkennen,  
     kleuren kunnen onderscheiden, tot 10 kunnen tellen  
     en zelf keuzes leren maken in wat en hoeveel te eten  
     en te drinken. Voor kinderen en  volwassenen die dit  
     niet helemaal zelf kunnen, is het programma door de  
     begeleider te gebruiken. 
  

Middageten

2 Sneetjes volkorenbrood 70 gram

2 Dieet halvarine 10 gram

1 Plakje kaas 20+ of 30+ 20 gram

1 Appelstroop 15 gram

1 Glas halfvolle melk 125 ml

1 Kop thee 150 ml

Tussendoor 2

1 Sinaasappel 120 gram

1 Rijstwafel 5 gram

1 Kop koffie 125 ml

1 glas water of mineraal 150 ml

              voorbeeld gedeelte dagmenu 

      voorbeeld nieuwe productkaart met foto’s 

D
iversen
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Naast de schriftelijke versie is er ook een webapplicatie beschikbaar voor PC, laptop en tablet: 
www.stippencoach.nl. Deze digitale versie is flexibeler en biedt meer functies dan het boek. Het 
speelt in op de eigentijdse wens te kunnen werken met PC, laptop of tablet. Kinderen en 
volwassenen kunnen er zelf mee werken en het is ook voor ouders/begeleiders erg handig. Zo is er 
ook via chat de mogelijkheid om vragen te stellen aan de diëtist. Het biedt de diëtist de mogelijkheid 
om cliënten en hun omgeving efficiënt en op afstand te adviseren en te begeleiden.   
 
In Stippencoach digitaal wordt naar keuze gewerkt met plaatjes of tekst van de producten en het 
aantal stippen wordt per product in kleur aangegeven. 

 
Beschikbaar in boekvorm is er een 
Methode voor professionals, een 
Werkboek voor gebruikers en 
begeleiders/ouders en er is een 
Stippenboek met informatie over 
voedingsmiddelen met de 
bijbehorende stippen.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Stippencoach, voorheen Happy Weight Stippenplan, is ontwikkeld door José Veen (kinderdiëtist en 
diëtist VG). Van oorsprong is het gemaakt voor mensen met het Prader Willi Syndroom (PWS). Een 
syndroom wat gekenmerkt wordt  door een verstoord eetregulatie systeem in de hersenen, 
eetdwang en een extra zuinige stofwisseling. Deze combinatie leidt tot overgewicht en obesitas als 
de intake aan calorieën niet wordt begrensd. Ook is er bij PWS sprake van autistiforme kenmerken 
en 25% van de mensen met PWS heeft de diagnose ASS.  
Er is inmiddels 30 jaar ervaring met deze methode (bij een brede doelgroep) en heel veel mensen zijn 
enthousiast over het werken met stippen. De methode wordt voortdurend aangepast aan de wensen 
en tips van de gebruikers.  
 
Ook de nieuwste versie (2020) wordt gemaakt door José Veen in 
samenwerking met: 
Jiske van der Meulen (diëtist VG / gezondheidswetenschapper), 
Naomi Smits (diëtist VG) en Jacqueline Heeren (autisme coach). 
 
 
Meer informatie 
Stippencoach Methode, Werkboek en Stippenboek worden uitgegeven door  
Stippencoach BV. Zij beheren ook de website www.stippencoach.nl. 
 
De nieuwste versie is per 1 Januari 2020 beschikbaar. 
 
Neem eens een kijkje op de website www.stippencoach.nl of mail ons voor meer informatie: 
info@stippencoach.nl  

                         Voorbeeld digitale Stippencoach    

       José Veen 
D

iversen

Merel Mooren, beleidsmedewerker van de NVAVG
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19.504 AVG Arts Verstandelijk Gehandicapten 24-36 uur 
 
Deze uitdagende baan in het mooie Twente biedt ruimte om jouw werkzaamheden zelf in te vullen en mee te denken over 
ondersteuningsprogramma’s voor diverse doelgroepen.  
 
Functie-inhoud 
Als AVG richt je je aandacht op een breed terrein van de geneeskunde; onze cliënten kunnen aandoeningen hebben op allerlei 
gezondheidsgebieden. Vanuit jouw deskundigheid ben je in staat zowel gezondheids- en gedragsproblematiek te behandelen, en hierover 
adviezen te geven aan de cliënt, cliëntvertegenwoordigers, professionele begeleiders, gedragskundigen en andere artsen die betrokken zijn 
bij de behandeling. Hierbij staat de vraag van de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger centraal. Tevens onderhoud je contacten met 
ziekenhuizen en andere instellingen in de gezondheidszorg in de regio. 
Je komt in een team terecht van basisartsen, huisartsen, een aios AVG en praktijkverpleegkundigen, aan wie je functioneel leidinggeeft en 
waarmee je intensief samenwerkt. Zij ondersteunen je op een dusdanige wijze dat jij je kunt richten op de vakinhoud. Samen draag je zorg 
voor goede medische zorg waarbij jij je vooral bezighoudt met het specialistische AVG gedeelte. Als AVG ben je functionaris Wet Zorg en 
Dwang vanuit waar je de rol hebt de onvrijwillige zorg binnen de organisatie te toetsen en beoordelen.  
Je maakt onderdeel uit van de vakgroep artsen. Samen komen jullie regelmatig bijeen om over lopende zaken, casuïstiek, scholing en 
nieuwe ontwikkelingen te discussiëren. Er is structureel overleg  met de manager Behandeling en de bestuurders waarbij o.a. de 
toekomstvisie van de dienst Behandeling binnen de organisatie besproken wordt. Samen willen we komen tot een medisch beleid waarbij 
recht gedaan wordt aan de verschillende doelgroepen binnen onze zorg. Jouw inbreng, kennis en AVG-expertise is daarbij van wezenlijk 
belang. 
 
De organisatie 
De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente met 
vestigingen in Losser, Enschede en Almelo en kleinschalig wonen in de regio. Ruim 1.900 cliënten – van jong tot oud, van moeilijk 
verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht tot ernstig verstandelijk beperkt – maken gebruik van uiteenlopende vormen 
van zorg- en dienstverlening.  
Wij werken vanuit de missie: ‘Jouw leven ondersteunen we samen, dichtbij en deskundig.’ 
Om goede zorg te kunnen leveren aan mensen met een verstandelijke beperking, hanteert de medische dienst een holistische mensvisie en 
kijkt zij naar het functioneren van de cliënt in zijn omgeving. Hierbij is teamwork en een professionele interdisciplinaire samenwerking 
noodzakelijk. 
 
Jij bent? Een geregistreerde AVG (of bijna afgestudeerd) die, 

 Goed kan samenwerken. 
 De Wet Zorg en Dwang op een juiste manier kan toepassen. 
 Aansluit bij de holistische mensvisie die wij hanteren. 
 Kan omgaan met onverwachte omstandigheden. 
 Stressbestendig is. 
 Communicatief vaardig is. 
 Laagdrempelig en toegankelijk is en houdt van improviseren. 
 Hoofd- en bijzaken kan onderscheiden. 
 Zich kan vinden in de visie van de organisatie en de vakgroep. 
 Bij voorkeur erkend is als opleider AVG of hiervoor in aanmerking komt. 
 Bereid is achterwachtdiensten en zo nu en dan bereikbaarheidsdiensten te verrichten. Deze diensten worden in samenwerking 

met meerdere zorgorganisaties onderling evenredig verdeeld. 
 
Aanbod en arbeidsvoorwaarden 

 Een afwisselende baan van gemiddeld 24-36 uur per week. De exacte uren worden in overleg met jou vastgesteld. 
 Een salaris van min. € 5.034,- en maximaal € 7.741,- (FWG 75) bij een fulltime dienstverband conform de CAO 

Gehandicaptenzorg. 
 Een aanstelling met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
 Mogelijkheden waarin je je eigen ontwikkeling vorm kunt geven. 
 Mogelijkheid om opleider te worden. 
 Een eindejaarsuitkering van 8.33%. 
 De Twentse Zorgcentra heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, studiefaciliteiten en korting op de 

zorgverzekering. 
 Wij helpen je met een baan voor je partner en huisvesting voor jullie hier in de regio. 

 
Procedure 
Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met het medisch secretariaat op telefoonnummer 088-430 4211 of 088-430 4219. Voor 
overige vragen kan je ook contact opnemen met John Keunen manager dienst Behandeling op het mobiel nummer 06 11374854. 
Jouw sollicitatie wordt zo snel als mogelijk in behandeling genomen waarna jij binnen 10 werkdagen een reactie en eventueel datum voor 
een gesprek zal ontvangen. 
 
VOG 
De Twentse Zorgcentra is verplicht om van nieuwe medewerkers die van extern komen een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) in het bezit 
te hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De aanvraag voor de VOG en 
de vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvangt u tijdens de sollicitatieprocedure van P&O. 

Vacatures
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19.505 Specialist ouderengeneeskunde 24-36 uur 
 
Als specialist ouderengeneeskunde heb je, naast je affiniteit met de ouderenzorg, affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking. 
Het is jouw streven, door beide te combineren, te komen tot kwalitatieve hoogwaardige ouderenzorg.  
 
De organisatie 
De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente met 
vestigingen in Losser, Enschede en Almelo en kleinschalig wonen in de regio. Ruim 1.900 cliënten – van jong tot oud, van moeilijk 
verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht tot ernstig verstandelijk beperkt – maken gebruik van uiteenlopende vormen 
van zorg- en dienstverlening.  
Wij werken vanuit de missie: ‘Jouw leven ondersteunen we samen, dichtbij en deskundig.’ 
Om goede zorg te kunnen leveren aan mensen met een verstandelijke beperking, hanteert de medische dienst een holistische mensvisie en 
kijkt zij naar het functioneren van de cliënt in zijn omgeving. Hierbij is teamwork en een professionele interdisciplinaire samenwerking 
noodzakelijk. 
 
Functie-inhoud 
Jouw belangrijkste taak is het verlenen van medische zorg en begeleiding aan ouderen en ouder wordende cliënten, zowel de tweedelijns-
gebonden medische zorg als het vormgeven van de eerstelijnszorg in samenwerking met de andere artsen en praktijkverpleegkundigen. Je 
begeleidt, samen met andere behandelaren; therapeuten en direct betrokken medewerkers, cliënten met dementie en cliënten die in hun 
laatste levensfase gekomen zijn. Je hebt oog voor de belasting en de belastbaarheid van cliënten met betrekking tot wenselijkheid van 
medische onderzoeken en behandeling.  
Je werkt veel samen met gedragskundigen en andere (para)medische disciplines waarbij de vraag van de cliënt en/of wettelijk 
vertegenwoordiger centraal staat. Daarnaast onderhoud je contacten met ziekenhuizen en andere instellingen in de gezondheidszorg in de 
regio. 
Je vormt een team met artsen en praktijkverpleegkundigen waarbij je onderdeel uitmaakt van de vakgroep. Er is een nauwe onderlinge 
samenwerking binnen de vakgroep en met belangrijke aanspreekpunten waarbij de samenwerking met de AVG arts zeer intensief is. 
Samen komen jullie regelmatig bijeen om over lopende zaken, casuïstiek, scholing en nieuwe ontwikkelingen te discussiëren. De medische 
dienst bestaat momenteel uit een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG), twee aios AVG, twee basisartsen en drie parttime 
huisartsen, een team van praktijkverpleegkundigen en secretaresses. Genoeg aanspraak om inhoudelijk te discussiëren over werk-
gerelateerde zaken. Er is structureel overleg  met de manager Behandeling en de bestuurders waarbij o.a. de toekomstvisie van de dienst 
Behandeling binnen de organisatie besproken wordt. Samen willen we komen tot een medisch beleid waarbij recht gedaan wordt aan de 
verschillende doelgroepen binnen onze zorg. Jouw inbreng, kennis en expertise op het gebied van de ouderen is daarbij van wezenlijk 
belang. 
 
Jij:  

 Bent specialist ouderengeneeskunde en BIG geregistreerd. 
 Bent iemand die goed kan samenwerken. 
 Hebt affiniteit met de verstandelijk gehandicaptenzorg. 
 Kan de Wet Zorg en Dwang op een juiste manier toepassen. 
 Sluit aan bij de holistische mensvisie die wij hanteren. 
 Kan omgaan met onverwachte omstandigheden. 
 Bent stressbestendig. 
 Bent communicatief vaardig. 
 Bent laagdrempelig en toegankelijk en houdt van improviseren. 
 Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. 
 Kan je vinden in de visie van de organisatie en de vakgroep. 
 Bent bereid achterwachtdiensten en zo nu en dan bereikbaarheidsdiensten te verrichten. Deze diensten worden in 

samenwerking met meerdere zorgorganisaties onderling evenredig verdeeld. 
 

Aanbod en arbeidsvoorwaarden 
 Een afwisselende baan van gemiddeld 24-36 uur per week. De exacte uren worden in overleg met jou vastgesteld.  
 Een salaris van min. € 5.034,- en maximaal € 7.741,- (FWG 75) bij een fulltime dienstverband conform de CAO 

Gehandicaptenzorg. 
 Bij aanstelling een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  
 Een eindejaarsuitkering van 8.33%. 
 De Twentse Zorgcentra heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, studiefaciliteiten en korting op de 

zorgverzekering. 
 Wij helpen je met een baan voor je partner en huisvesting voor jullie hier in de regio. 

 
Procedure 
Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met het medisch secretariaat op telefoonnummer 088-430 4211 of 088-430 4219. Voor 
overige vragen kan je ook contact opnemen met John Keunen manager dienst Behandeling op het mobiel nummer 06 11374854. 
 
Jouw sollicitatie wordt zo snel als mogelijk in behandeling genomen waarna jij binnen 10 werkdagen een reactie en eventueel datum voor 
een gesprek zal ontvangen. 
 

Vacatures
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19.503 Basisarts 28-36 uur 
 
Een veelzijdige en uitdagende baan in Twente waarin er ruimte is jouw werkzaamheden zelf in te vullen. Als basisarts ben jij van 
meerwaarde door jouw medische bijdrage aan het zorgplan van onze cliënten met een verstandelijke beperking.  
Heb je interesse of weet jij al wel dat dit jouw doelgroep is, dan gaan we graag vrijblijvend met elkaar in gesprek. 
 
De functie 
Je biedt in samenwerking met de arts-specialist – artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG) en huisartsen – (eerstelijns) medische zorg 
en begeleiding aan cliënten met een verstandelijke beperking. Belangrijk hierbij is dat je, of je nu curatief of preventieve zorg levert, je 
steeds rekening houdt met de verstandelijke handicap en de gevolgen ervan. Verder verwachten we van je dat deelneemt aan interne en 
externe scholingen en aan intervisiebijeenkomsten.  
Dit alles doe je in nauwe samenwerking met de AVG-arts, huisartsen, praktijkverpleegkundigen, gedragskundigen en paramedici. In het 
tweewekelijks overleg van de vakgroep bespreek je onder meer lopende zaken, casuïstiek, scholing en de huidige ontwikkelingen. Je werkt 
veel samen met gedragskundigen en andere (para)medische disciplines waarbij de vraag van de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger 
centraal staat. 
Jouw eventuele wens om je te specialiseren tot arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) of Specialisatie Ouderen Geneeskunde (SOG) 
zien we graag terug in je motivatiebrief.  
 
Onze organisatie 
“Jouw leven ondersteunen we, samen dichtbij en deskundig.” Dat is de missie vanuit waar wij werken met onze cliënten. De Twentse 
Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente met vestigingen 
in o.a. Losser, Enschede en Almelo. Ruim 1900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct 
of indirect geboden wordt door 2400 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. In al het contact is aandacht voor de persoonlijke wensen 
van de cliënten. Wij werken vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar 
gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht tot zeer ernstig verstandelijk beperkt.  
 
Als basisarts vragen wij het volgende: 

 Je bent BIG geregistreerd basisarts. 
 Je kunt werken in een multidisciplinaire setting en hebt bij voorkeur ervaring in de verstandelijk gehandicaptenzorg.  
 Je bent in staat om effectief en doelmatig samenwerkingsrelaties op te bouwen en te onderhouden. 
 Je levert een bijdrage aan de continuïteit van de medische zorg door deelname aan avond/nachtdiensten, evenals onderlinge 

waarneming tijdens vakantie, bij- en nascholing. Dit vindt plaats onder supervisie van een van de specialisten. 
 Bij voorkeur bereid tot specialisatie tot arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) of Specialisatie Ouderen Geneeskunde 

(SOG) waarna een vaste baan zeker tot de mogelijkheden behoort.  
 
Wij bieden jou: 

 Een uitdagende en afwisselende baan door diversiteit aan cliënten en vraagstukken voor 28 tot 36 uur. Het precieze aantal uren 
stemmen we met jou af. 

 Een baan met persoonlijk perspectief en ontwikkelingsmogelijkheden, zoals specialisatie tot AVG of SOG. 
 Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 24 maanden. Na specialisatie AVG; SOG of huisarts behoort een vaste aanstelling 

tot de mogelijkheden.     
 Een eindejaarsuitkering van 8.33%. 
 Een salaris van min. € 3.505,- en maximaal € 5.296,- (FWG 65) bij een fulltime dienstverband conform de CAO 

Gehandicaptenzorg.  
 Wij helpen je met een baan voor je partner en huisvesting voor jullie hier in de regio. 

 
Procedure 
Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met het medisch secretariaat op telefoonnummer 088-430 4211 of 088-430 4219. Voor 
overige vragen kan je ook contact opnemen met John Keunen manager dienst Behandeling op het mobiel nummer 06 11374854. 
 
Jouw sollicitatie wordt zo snel als mogelijk in behandeling genomen waarna jij binnen 10 werkdagen een reactie en eventueel datum voor 
een gesprek zal ontvangen. 
 
VOG 
De Twentse Zorgcentra is verplicht om van nieuwe medewerkers die van extern komen een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) in het bezit 
te hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De aanvraag voor de VOG en 
de vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvangt u tijdens de sollicitatieprocedure van P&O. 
 
 



Arts Verstandelijk Gehandicapten in Heerhugowaard           
 

Wil jij in multidisciplinair verband meewerken aan het optimaliseren van de gezondheid van onze 
cliënten? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Wie zijn wij 
Esdégé-Reigersdaal is een organisatie die zorg levert aan cliënten met een (verstandelijke) beperking. 
De cliëntengroep is zeer gevarieerd, van licht tot zeer ernstig beperkt, in combinatie met complexe 
lichamelijke of psychiatrische problematiek. De cliënten wonen grotendeels in woningen in de wijk. 
Een deel woont nu nog op het instellingsterrein Reigersdaal. In de nabije toekomstig zullen ook die 
cliënten gaan integreren in woonwijken. 
Kenmerkend voor Esdégé-Reigersdaal is de platte organisatievorm, waardoor er een grote mate van 
autonomie is en de lijnen kort zijn. 
 
De vacature 
Je verleent medische zorg aan een gevarieerde groep cliënten met een (verstandelijke) beperking. Je 
verleent de specialistische zorg voor de cliënten met een intramurale behandelstatus. Daarnaast 
verleen je in steeds mindere mate huisartsgeneeskundige zorg. Wij zijn bezig met een scheiding van 
de huisartsenzorg en specialistische zorg door te voeren. 
Je bent als teamarts ondersteunend aan de overige (extramurale) clusters en verricht AVG-
consultaties op de polikliniek. Je werkt in multidisciplinair verband aan het optimaliseren van de 
gezondheid van onze cliënten. Je komt te werken in een gevarieerd en enthousiast team van artsen 
met (minimaal) 3 AVG's, 2 basisartsen, 2 parttime huisartsen, 2 praktijkverpleegkundigen  en 
tandarts/mondhygiënisten. Drie dagen per week is er een huisarts aanwezig, de bedoeling is dat dit 
uitgebreid wordt naar 5 dagen per week. Daarnaast werk je nauw samen met cliëntbegeleiders, 
paramedici, verpleegkundigen en consulterende specialisten. Tevens lever je een bijdrage aan het 
medische beleid binnen de organisatie. De vacature is voor 24-36 uur per week; in overleg vast te 
stellen. 
 
Wat vragen wij? 

 Een enthousiaste AVG, 
 Je hebt affiniteit met mensen met een (verstandelijke) beperking en sluit aan op hun wensen 

en behoeften. 
 Je bent stressbestendig en kan zelfstandig werken. 
 Je beschikt over zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden. 
 Je werkt graag samen met cliënten, ouders, (cliënt)begeleiders en andere disciplines. 
 Je bent in het bezit van een rijbewijs. 

 
Wat bieden wij? 

 Een afwisselende baan; 
 Een stimulerende werkomgeving in een professioneel en gemotiveerd team. 
 Een dienstverband waarbij de omvang en de werkuren in overleg zijn in te vullen. 
 Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg, afhankelijk van 

opleiding en ervaring tot een maximum van € 7.809,52,= bruto per maand. 
 
De procedure 
Meer informatie over de vacature kan worden verkregen bij Jacinta Bruin, AVG op telefoonnummer 
072-5763970 of bij Sonja Faas, manager (Para)medische Diagnostiek en Behandeling, op 
telefoonnummer 06-10560472. De vacature staat open tot 1 maart 2020.  
Je schriftelijke gemotiveerde sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, kun je insturen via de 
sollicitatieknop bij de vacature op www.werkenbijesdege-reigersdaal.nl of richten aan Sonja Faas, 
manager (Para)Medische Diagnostiek en Behandeling via sonja.faas@esdege-reigersdaal.nl. 
  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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Be Happy, Feel Visio! 

 

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (8u p/week) 

Ga jij graag uit van mijn mogelijkheden? 

 

Koninklijke Visio, locatie De Blauwe Kamer in Breda, is dé organisatie voor zorg en 
diensten aan slechtziende en blinde mensen met een verstandelijke beperking. 

Als AVG bij Koninklijke Visio verleen je zelfstandig geneeskundige zorg aan cliënten 
met een ernstig tot matige verstandelijke beperking én een visuele beperking.  

Je voert diagnostisch onderzoek uit, stelt medische doelen en een behandeling vast 
en spoort actief gezondheidsproblemen op aan de hand van healthwatch en 
medicatiereviews, die je bespreekt in het multidisciplinair overleg.  

Je draagt zorg voor het medisch dossier en de kwaliteit met betrekking tot de 
uitvoering van de behandeling.                                                                                                                 

Je bent met je collega AVG verantwoordelijk voor de specialistische medische zorg, 
werkt samen met de huisartsenpraktijk en hebt de beschikking over een 
praktijkverpleegkundige dienst. 

 

Kijk voor de volledige vacaturetekst op www.werkenbijvisio.org 

 

Interesse? Dan zien we graag jouw reactie voor 31 mei 2020. 

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Ursela Arends, manager 088-5858019 
of met Kathinka Smith, AVG 088-5858024. 
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AVG-arts en/of basisarts Zideris 

                                                       16-36 uur per week 
 
Zideris is een kleinschalige organisatie met een eigen gezicht. Wij bieden professionele 
behandeling, begeleiding en ondersteuning aan jongeren, volwassenen en 
ouderen/bejaarden met een verstandelijke beperking. Zideris hanteert als 
begeleidingsmethodiek Gentle Teaching. Als AVG-arts werk je nauw samen in een 
multidisciplinair verband met gedragskundigen en paramedici.  
 
De hoofdlocatie in Rhenen is aangesloten bij MedTzorg die de ANW diensten verzorgt. 
Naast de hoofdlocatie in Rhenen zijn er kleinschalige voorzieningen in Veenendaal, 
Wageningen, Bilthoven, Huis ter Heide, Mijdrecht, Epe en Uithoorn. Er wordt 
samengewerkt met verschillende huisartspraktijken en huisartsenposten ter plaatse.  
 
Wij zijn op zoek naar een AVG-arts en/of basisarts ter versterking van ons team. Ons 
team bestaat op dit moment uit 2 AVG’ s, 1 basisarts, 2 huisartsen, 2 doktersassistentes, 
1 praktijk-verpleegkundige en 1 verpleegkundige specialist i.o. We hebben een 
consulent neuroloog en – psychiater. 
Er wordt gewerkt in een prachtige praktijkruimte met een uptodate HIS (Omnihis Scipio).   
Recent is gestart met een poli VG. Erkenning als AVG-opleidingsinstelling is 
aangevraagd. 
 
De AVG is verantwoordelijk voor optimale curatieve en preventieve zorg aan cliënten 
woonachtig binnen de locaties van Zideris. Het gaat hierbij specifiek om AVG-zorg. 
Belangrijk zijn het verrichten van observaties en onderzoek, het stellen van diagnosen, 
syndroomdiagnostiek, het indiceren van interventies, health-watch en communicatie 
naar cliënten, begeleiders en ouders/familieleden.  
De AVG zal mede betrokken worden bij beleidsvorming, kwaliteitsbewaking en - 
bevordering en continuïteit van de medische zorg. Er zijn geen ANW diensten. 
 
Wij vragen: 
Wij zoeken een geregistreerde AVG of basisarts (Anios of Aios) met zo mogelijk (enige) 
ervaring met LVB-, gedrags-en/of psychiatrische problematiek en/of psychogeriatrische- 
of palliatieve zorg.  
 
Denk je hieraan te voldoen en heb je zin om ons team te versterken? Dan nodigen we je 
van harte uit om bij ons een kijkje te nemen en te solliciteren. Geïnteresseerde 
basisartsen (ook degene die in opleiding willen) worden ook nadrukkelijk gevraagd te 
solliciteren.  
 
Wij bieden: 
Het betreft voor de AVG een dienstverband voor onbepaalde duur en voor de basisarts 
een tijdelijk dienstverband, van 16 tot 36 uur per week (in onderling overleg). De functie 
AVG is ingedeeld in FWG 75, de functie van basisarts is ingedeeld in FWG 65. De 
overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. 
 
Solliciteren: 
Jouw sollicitatiebrief voorzien van een recent CV zien wij graag tegemoet en kan 
gemaild worden naar vacature@zideris.nl  
Inlichtingen kun je inwinnen bij Ruud van Rijswoud (AVG) of Agnes Baarsen (AVG), 
beiden te bereiken via telefoonnummer 088-5132513 of 088-5132546.  
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Reserveer deze dagen vast in je agenda. 
Tot dan!

De data van de ALV en studiedagen 
van 2020 zijn:  

17 april 2020
AVG 2.0: enthousiaste dokters met mogelijkheden

20 november 2020
zintuigelijke stoornissen

A
genda

Deze studiedag is in verband met het  
Coronavirus uitgesteld. We houden je op de  
hoogte van de nieuwe datum.
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