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Redactioneel

Voor je ligt weer een nieuw nummer van het TAVG. Het is 
een lekker dik nummer geworden. Zelfs zo dik, dat het over 
twee delen verdeeld moest worden, omdat de nietmachine 
van de drukkerij niet door meer dan 80 pagina's heen 
kan. Wat een luxe is het voor ons als redactie om zóveel 
manuscripten te ontvangen, dat we zelfs een aantal door 
moeten schuiven naar een volgend nummer! Dat was toen 
ik in 2004 aantrad als redactielid wel even anders. Toen 
moesten we soms bedelen om bijdragen en af en toe zelfs 
nummers overslaan wegens gebrek aan copy. Nu worden 
ons spontaan manuscripten aangeboden. Ga zo door, zou  
ik zeggen. 
 
Het decembernummer is gevarieerd en interessant. In deze 
door COVID-19 overheerste maanden hopen wij in dit 
nummer met drie artikelen en één column ook een bijdrage 
te leveren met kennis over en ervaringen met COVID-19 in 
de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.  

Hoe verloopt het contact via DigiContact met onze 
zelfstandig wonende cliënten? Wat vertellen de meldingen 
van incidenten ons over het invoeren van ingrijpende 
maatregelen, zoals het beperken van bezoek, stopzetten 
van dagbesteding en verminderen van bewegingsvrijheid?  
En waarom lopen cliënten met Downsyndroom na een 
besmetting met het coronavirus meer risico op een ernstiger 
beloop van COVID-19? Als ik de argumenten hiervoor in het 

artikel van Anneloes Rodiers & Harald De Cauwer (Trisomie 
21 en SARS-CoV-2: zeven zwaktes in de verdediging tegen 
COVID-19) lees, dan verschijnen er diverse andere syndromen 
op mijn netvlies waarvoor hetzelfde geldt. Angelman, 
CHARGE, Phelan-McDurmid, Smith-Lemli-Opitz, Smith 
Magenis, VCF, 16p11.2 del en dup, enzovoort. Allemaal 
syndromen met frequente luchtweginfecties. Ook niet 
toevallig allemaal syndromen die ik op de slaappoli waar ik 
werkte vaak zag. Een goede nachtrust bevordert de activatie 
en productie van diverse cytokines, terwijl onvoldoende slaap 
deze immuunfuncties onderdrukt. Melatonine speelt hierbij 
een belangrijke rol. Wat zou ik graag melatoninespiegels in 
de ochtendurine van cliënten die COVID-19 in lichte mate 
doormaken, vergelijken met cliënten die ernstig ziek worden, 
om de beschermende rol van melatonine aan te tonen.  
Maar ik ben helaas met pensioen. 
 
Twee nieuwe redactieleden 
Je ziet weer twee nieuwe namen in het lijstje met redactie- 
leden. Met ingang van dit nummer zijn Lindsey Welling en 
Merel Mooij tot de redactie toegetreden. Beiden welkom! 
Helaas staat Eline Tiems er voor het laatst in. Zij heeft te veel 
taken op haar bordje en kan dit niet meer verenigen met 
redactiewerk. Wij danken haar voor haar inzet de afgelopen 
jaren en wensen haar interessante en uitdagende jaren in 
haar fulltimebaan en functie in de sociale geneeskunde en al 
haar overige verplichtingen en activiteiten toe. 

Van de redactie
Een gevarieerd en interessant nummer
Wiebe Braam.

Op 16 april 2021 vieren we weer een lustrum. De lustrum-
commissie is druk bezig om een leerzame, leuke en  
interactieve dag samen te stellen. Helaas nog wel online, 
maar hopelijk zien we elkaar live op de volgende ALV en 
studiedag op 19 november. Hou je de data alvast vrij?

Namens redactie en het bestuur wensen we 
jou en je collega’s en cliënten een heel mooi 
en gezond 2021, met wat meer ‘nabijheid’ 
en wat minder werkdruk. Tot volgend jaar!

Op naar 2021

Knetterend en spetterend, leerzaam en leuk, sociaal 
met een beetje afstand, hip en helemaal van nu. 

Hou je de datum vast vrij?
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Inmiddels werk ik alweer twee jaar in de 
gehandicaptenzorg. Op een vrijdag als 
anesthesioloog gestopt en voor de laatste keer 
mijn operatiepak in de wasmand gedaan, de 
maandag erna op de fiets naar mijn onbekende 
nieuwe plek. Om dit te vieren heb ik een 
nieuwe stethoscoop gekocht, een azuurblauwe 
met gouden en regenboogaccenten. Want mijn 
oog en dat van mijn bijzondere patiënten wil 
natuurlijk ook wat. Van de gravering ‘dokter 
Annemieke’ word ik nog dagelijks blij. 

In de weken erna blijken er verrassend veel overeenkom-
sten tussen het werk van een kinderanesthesioloog en 
een AVG te zijn. Het intrigeert me dat collega’s denken 
dat het twee uitersten van het spectrum zijn. Voor beide 
vakken is een brede algemene medische kennis wenselijk, 
je vaardigheden in communicatie worden behoorlijk op de 
proef gesteld (beide op een iets andere manier), je werkt 
intensief samen (alleen met andere disciplines) en regis-
seren is een essentiële vaardigheid.

De vergeten AVG
Er vallen mij als nieuweling ook dingen op: de AVG’s 
worden soms vergeten(!) als er besluiten worden geno-
men, ook als het over medisch inhoudelijke zaken gaat. 
Ik realiseerde me niet dat je als AVG in de ‘care’ werkt, je 
vaak een consulterende functie hebt en jouw werk niet 
het primaire proces van de organisatie is. Hoe je hiermee 
omgaat was onderwerp van menig leergesprek in mijn 
eerste jaar. Nergens in de cao vond ik een regel over een 

scholingsbudget of een bijdrage voor de contributie van 
de beroepsvereniging. Dat vind ik gek, in mijn oude func-
tie was er een vaste toelage voor dit soort zaken. Het is 
toch in het belang van de dokters én de werkgevers om je 
kennis op peil te houden en je te kunnen herregistreren? 
Hoe doen AVG’s dat dan?

Ik dacht dat anesthesiologie een onbekend, onbegre-
pen en ondergewaardeerd specialisme was. Maar er zijn 
nog veel méér mensen die geen idee hebben wat een 
AVG doet: de huisarts niet, de collega-specialisten in het 
ziekenhuis niet, mijn oud-studenten geneeskunde niet. Ik 
besloot dat bruggen bouwen met collega’s één van mijn 
persoonlijke doelen zou worden. Het was ook de reden 
om te gaan schrijven op LinkedIn over mijn nieuwe vak 
en ervaringen. Ons vak is een vak wat ertoe doet: we zijn 
veelzijdige, flexibele artsen die met compassie het leven 
van onze patiënten beetje bij beetje beter (proberen te) 
maken (en daar het liefst een knuffel of glimlach voor 
terugkrijgen). Dat moeten mensen weten! 

Zet jezelf op de kaart
Dat was het thema van de aiosdag 2020. Éen conclusie 
was dat we best iets meer ‘trotse pauwen’ mogen zijn en 
wat minder ‘Calimero’. We mogen trots zijn op wat we 
doen, ook al zijn we met een relatief kleine groep. Een 
andere conclusie was dat de onbekendheid van ons vak 
een groot probleem is. De afgelopen jaren is het helaas 
niet gelukt om de opleidingsplekken die er zijn allemaal 
te vullen. Volgens de berekeningen van het Capaciteits-
orgaan moeten we de hoeveelheid aios die we opleiden 
verdubbelen om in de toekomst aan de vraag te voldoen. 
Momenteel helpt een conceptbureau ons met nieuwe 
marketingstrategieën hiervoor, maar alleen daarmee 
komen we er niet, vrees ik. Ik heb wel eens gekscherend 
geroepen dat iedereen die in Nederland AVG (in opleiding) 
is, daarmee ook direct ambassadeur voor het vak zou 
moeten zijn.

Daarom daag ik je uit: wat kun jíj morgen doen om ons 
vak meer bekendheid te geven? Je buurman eens uitleg-
gen wat je eigenlijk doet? Een berichtje posten op social 
media? Een coschap vormgeven? Een keer lesgeven? Je 
onderzoek meer bekendheid geven? De pr-commissie of 
het bestuur ondersteunen? Gewoon wat vaker een trotse 
pauw zijn? Want alleen samen gaat ons dit lukken.

a.kanninga@erasmusmc.nl 

The new kid on the block
Annemieke Kanninga, aios-AVG.
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Stel je eens voor: de wereld zit vol met 
concrete regels over gedragingen, je hoeft je 
niet af te vragen of je een hand moet geven 
(dit mag namelijk toch niet), mensen staan 
niet zomaar te dicht bij jou en in jouw ‘cirkel’ 
en je hoeft je niet zenuwachtig te maken over 
die ene verjaardag waar allemaal onbekende 
mensen komen (deze vindt toch niet plaats).
Dat klinkt dan als een ideale wereld voor 
iemand die autisme heeft, toch? Nu het 
Coronavirus ook in ons land is, is de wereld die 
ik hierboven beschrijf realiteit geworden.

Zowel voordelen als nadelen
Mijn naam is Sietske, ik ben 23 jaar oud en ik woon op dit 
moment in een beschermde woonvorm van Cosis. Heel 
Nederland heeft te maken gekregen met de maatregelen 
rondom het Coronavirus. Maar wat als je daarbij ook nog 
autisme hebt? Is het dan extra moeilijk? In deze blog leg ik 
uit hoe ik zowel voordelen, als nadelen ervaar.
Natuurlijk ervaart iedereen het anders en zijn er ook ver-
schillen tussen hoe mensen met autisme dit ervaren, maar 
in deze blog deel ik mijn ervaring.

Duidelijkheid en rust
Zo ervaar ik aan de ene kant veel duidelijkheid en rust in 
mijn hoofd nu de maatregelen er zijn. Hierboven beschrijf 
ik de ideale wereld, waarin de regels veel duidelijkheid 
over gedragingen geven, iets wat ik als heel prettig ervaar. 
Ook werken en leren we zo veel mogelijk thuis en dat 
betekent: weinig prikkels en meer rust in mijn hoofd. De 
verjaardagen vallen af, erg fijn, want ik vind verjaardagen 
met veel onbekende mensen erg spannend.
En hoewel het eigenlijk erg triest is dat de maatregelen 
zelfs invloed hebben op afscheidsbijeenkomsten, zag ik 
de voordelen hier ook van in: ik hoefde namelijk op een 
begrafenis afgelopen week niet te twijfelen of ik iemand 
een hand, drie kussen of een knuffel moest geven. Geen 
strijd en onzekerheid in mijn hoofd daarvan, waardoor er 
een stukje spanning weg viel. 

Aan de andere kant zorgen de maatregelen juist ook weer 
voor onduidelijkheid en onrust. Toen het Coronavirus 
bekend raakte in ons land, gingen veel mensen aan het 
hamsteren. Dat zorgde bij mij voor onrust in mijn hoofd. 
Moest ik nu ook gaan hamsteren? Wat moest ik dan gaan 
halen? Hoe doe je dat, hamsteren? Ik vond dat lastig te 
bepalen. En wat als heel Nederland aan het hamsteren is, 
maar onze premier zegt dat het niet nodig is? Wat is dan 
de waarheid?

Het boodschappen doen werd steeds lastiger. Ik heb 
bijvoorbeeld altijd een bepaald merk brood, maar dit was 
ineens uitverkocht. En sowieso, al het brood was uitver-
kocht! Wat moest ik dan eten als lunch? Ik heb een aantal 
dagen niet geluncht als gevolg van het hamsteren, totdat 
een begeleidster mij vertelde dat er zeker ook andere 
opties dan brood waren.

Acceptatie
Ik vind het heel moeilijk te accepteren dat de regels 
de hele tijd veranderen: ben je net weer gewend aan 
de nieuwe regels, worden deze een week later weer 
veranderd door de regering. Ook de onduidelijkheid over 
hoelang dit gaat duren, zorgt bij mij voor stress. Ik wou 
dat het voorspelbaar was en concreet gezegd kon worden 
wanneer alles weer ‘normaal’ is.

Wat ook veel mensen merken, is dat de structuur wegvalt. 
Juist voor iemand met autisme is dat heel belangrijk. 
Gelukkig was ik al gewend om voor elke dag een dag- 
planning te maken, maar als je dat niet gewend bent dan 
is dat een hele grote val in het diepe, nu studie, werk 
en dagbesteding niet meer door kunnen gaan. Het is 
een misvatting dat mensen met autisme geen behoefte 
hebben aan sociale contacten. Ook ik heb behoefte aan 
sociaal contact. En omdat ook mijn stage nu wegvalt, heb 
ik vrijwel alleen 'real life' contact met begeleiders en mijn 
cavia’s. Dat is voor een tijdje prima, maar op de lange  
termijn is dat niet leuk, omdat ik bijvoorbeeld geen vrien-
dinnen in het echt kan gaan zien.

Kortom voor- en nadelen rondom de corona maatregelen. 
Daarom mijn vraag aan onze minister-president: beste 
meneer Rutte, zullen we de fijne regels behouden en de 
minder fijne regels stoppen als dat niet meer nodig is? 

Autisme en corona
Gastblog van Sietske. 
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Samenvatting

Dit artikel is een Nederlandstalige samenvatting van:
Bruinsma, E., Van den Hoofdakker, B.J., Groenman,  
A.P., Hoekstra, P.J., De Kuijper, G.M., Klaver, M. & De Bildt, 
A.A. (2020). Non-pharmacological interventions for  
challenging behaviours of adults with intellectual  
disabilities: A meta-analysis. Journal of Intellectual  
Disability Research, 64, 561-578.

Achtergrond
Ongeveer 10 tot 20 % van de volwassenen met een 
verstandelijke beperking vertoont moeilijk verstaan-
baar gedrag, bijvoorbeeld agressief, zelfverwondend of 
stereotiep gedrag.1 Voor de behandeling van dit gedrag 
worden niet-medicamenteuze interventies als eerste stap 
aangeraden in verschillende richtlijnen voor de diagnostiek 
en behandeling van volwassen met een verstandelijke be-
perking.2-4 Daarnaast geven zorgmedewerkers de voorkeur 
aan niet-medicamenteuze methodes boven medicamen-
teuze interventies.5 Het bewijs voor de effectiviteit van 
niet-medicamenteuze interventies voor het behandelen 
van moeilijk verstaanbaar gedrag is echter onduidelijk. Tot 
2013 bestond de wetenschappelijke literatuur over niet-
medicamenteuze interventies voornamelijk uit studies met 
een kleine steekproef, zonder gecontroleerd of gerando-

miseerd design, zonder follow-up metingen en werden er 
voornamelijk kinderen en adolescenten geïncludeerd.6-13 
Recenter zijn er studies gepubliceerd met grotere groe-
pen volwassenen en (gerandomiseerde) gecontroleerde 
designs.14-17 Aangezien bestaande meta-analyses vooral 
gevalsstudies en studies met kleine steekproeven bevat-
ten, is een update van de kennis over de effectiviteit van 
niet-medicamenteuze interventies van belang.10,12 In deze 
meta-analyse onderzochten we of niet-medicamenteuze 
interventies effectief zijn in het verminderen van  
moeilijk verstaanbaar gedrag van volwassenen met een 
verstandelijke beperking. Tevens onderzochten we de  
langetermijneffecten van de interventies en verschillen in 
effectiviteit tussen de interventies. Daarnaast controleer-
den wij of effectgroottes werden beïnvloed door verschil-
len in studie design (gerandomiseerde gecontroleerde 
versus niet-gerandomiseerde gecontroleerde designs). 

Methode

Zoekstrategie 
We gebruikten de elektronische databases MEDLINE, Eric, 
PsycInfo en Cinahl om studies te vinden die 1) één of 
meerdere niet-medicamenteuze interventie(s) evalueerden, 
primair gericht op het verminderen van moeilijk verstaan-
baar gedrag van mensen met een verstandelijke beperking 

E. Bruinsma 1,4

1. Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum 
 Groningen, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie, Groningen
2. Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Klinische en Experimentele   
 Psychopathologie, Groningen
3. Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie, GGZ Drenthe, Assen
4. Accare Child Study Center, Groningen

B.J. van den Hoofdakker 1,2,4 

A.P. Groenman 1,4 

P.J. Hoekstra 1,4 

G.M. de Kuijper 1,3

M. Klaver 1,3,4 

A.A. de Bildt 1,3,4 

Een meta-analyse
Niet-medicamenteuze interventies  
voor moeilijk verstaanbaar  
gedrag van volwassenen met  
een verstandelijke beperking 
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(ongeacht andere diagnoses); 2) een steekproef bevatten 
waarvan ten minste 75% van de deelnemers 18 jaar of 
ouder was; 3) een experimenteel of quasi-experimenteel 
(voor- en nameting of gecontroleerde studie) design 
gebruikten met ten minste 15 deelnemers; 4) Engels 
geschreven waren; 5) gepubliceerd waren in een peer-
reviewed tijdschrift; en 6) voldoende data bevatten om een 
meta-analyse uit te voeren. We hebben studies met foren-
sische doelgroepen geëxcludeerd omdat we inschatten dat 
de generaliseerbaarheid van de resultaten van deze studies 
naar de grote groep mensen met moeilijk verstaanbaar 
gedrag zonder forensische achtergrond beperkt zou zijn.18 

Analyses 
We gebruikten een random-effect model om het geza-
menlijke effect van niet-medicamenteuze interventies te 
berekenen. Heterogeniteit tussen studies werd onderzocht 
middels I².19 Tevens voerden we subgroepanalyses uit om 
verschillen in interventie – en studie eigenschappen te 
onderzoeken. Om verschillen in interventietype te toetsen, 
werden alle studies op basis van theoretische achtergrond 
in vijf categorieën ingedeeld: 1) gedragstherapeutische 
interventies; 2) cognitief gedragstherapeutische interven-
ties; 3 gedragstherapeutische interventies gecombineerd 
met mindfulness; 4) multisensorische interventies (in 
Nederland bekend als ‘snoezelen’); en 5) gespecialiseerde 

teams (externe consultatieteams voor begeleiders). Sub-
groepanalyses werden ook gebruikt om de effectgroottes 
op lange termijn te toetsen (nametingen versus follow-up-
metingen), verschillen in interventiemethode te vergelijken 
(mediërende interventies, dat wil zeggen behandelingen 
die worden uitgevoerd via de omgeving (bijvoorbeeld 
begeleiders) van een cliënt, versus individuele interventies, 
dat wil zeggen behandelingen die met de individuele cliënt 
zelf gedaan worden) en verschillen in gerandomiseerde en 
niet-gerandomiseerde designs te testen. Een funnel plot 
met Duval en Tweedie’s trim and fill optie werd gebruikt 
om publicatie bias te bestuderen en sensitiviteitsanalyses 
werden uitgevoerd om de robuustheid te berekenen.20 Alle 
analyses werden uitgevoerd met behulp van de software 
Comprehensive Meta-Analysis (CMA) versie 2.0.19

Resultaten

De zoekstrategie resulteerde in 10264 titels. Na screening 
werden 22 studies geïncludeerd in de analyse.14-17, 21-38

Meta-analyse
Het random-effect model liet een algeheel significant mid-
delgroot effect zien (d =.573, p < .001, CI [0.352, 0.795]) 
van niet-medicamenteuze interventies bij volwassenen  

Figuur 1. Forest plot van random-effect niet-medicamenteuze interventies
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met een verstandelijke beperking. De individuele– en ge-
combineerde effectgroottes, het betrouwbaarheidsinterval,  
de z-waarden en de p-waarden staan gepresenteerd in 
Figuur 1. De heterogeniteit was hoog (I² = 91.40%). De 
sensitiviteitsanalyses toonden echter dat alle effectgroottes 
tussen de 0.491 en 0.666 vielen. Deze waarden vallen  
binnen het betrouwbaarheidsinterval, wat duidt op  
robuustheid van onze resultaten. 
 
Subgroepanalyses
Er was geen verschil in effectengrootte tussen nametingen 
en follow-upmetingen (Q = 0.198, df = 1, p = 0.656). We 
vonden echter wel een significant groter effect van inter-
venties die gedragsinterventies met mindfulness combine-
ren in vergelijking met andere interventies (Q = 9.176,  
df = 1, p = 0.002). Er waren geen significante verschillen 
tussen mediërende interventies en individuele interventies 
(Q = 0.132, df = 1, p = 0.717), of tussen studies met ge-
randomiseerde designs en niet-gerandomiseerde designs 
(Q = 2.136, df = 1, p = 0.144). 

Publicatie bias
De funnel plot (Figuur 2) vertoont een asymmetrische 
verdeling, met voornamelijk studies aan de rechterkant 
van de plot (afgebeeld als witte stippen in het figuur). 
Deze asymmetrie suggereert publicatie bias, de Duval en 
Tweedie’s trim and fill analyse bevestigt dit. De acht zwarte 
stippen aan de linkerzijde van de plot stellen studies met 
negatieve effect groottes voor die ontbreken in de  
meta-analyse. 

Discussie

Deze meta-analyse laat zien dat niet-medicamenteuze 
interventies een middelgroot effect hebben op het vermin-
deren van moeilijk verstaanbaar gedrag van volwassenen 
met een verstandelijke beperking. Dit komt overeen met 
resultaten van voorgaande meta-analyses, maar de  
resultaten worden in deze studie gebaseerd op meer 
studies met grotere aantallen, volwassenen en kwalitatief 
sterkere designs.7,39,40 Tevens wijzen onze resultaten erop 
dat de effecten van niet-medicamenteuze interventies 
langdurig zijn, maar dit resultaat moet met zorgvuldig-
heid moet worden geïnterpreteerd door het gebrek aan 
randomisatie bij de subgroepanalyses en de schending van 
de onafhankelijkheids assumptie bij het vergelijken van 
de effectgroottes van de nametingen met de follow-up. 
Hoewel richtlijnen adviseren om niet-medicamenteuze 
interventies als eerste stap in te zetten bij het behandelen 
van moeilijk verstaanbaar gerag, wordt in de praktijk vaak 
juist met medicatie gestart.41 Dit zou samen kunnen han-
gen met de snelle en direct waarneembare effecten van 
medicatie, in tegenstelling tot de meer geleidelijke effecten 
van niet-medicamenteuze interventies.42 Daarnaast vergen 
niet-medicamenteuze interventies een flinke tijdsinveste-
ring van zorgmederwerkers.43 Het gebruik van medicatie 
gaat echter vaak gepaard met negatieve bijwerkingen en 
de effectiviteit op het verminderen van moeilijk verstaan-
baar gedrag is onduidelijk.44-48 
 
Gedragsinterventies gecombineerd met mindfulness 
bleken effectiever te zijn dan enkel gedragstherapeutische 
interventies, cognitieve gedragstherapie, multisensorische 
interventies en gespecialiseerde teams.7,49 Echter, alle 
studies over gedragsinterventies gecombineerd met mind-
fulness werden door dezelfde onderzoeksgroep gedaan 
en het gebrek aan randomisatie bij de subgroepanalyses 
zorgde voor een onbetrouwbaarder resultaat.50 Daarom 
zijn grootschalige, gerandomiseerde studies door verschil-
lende onderzoeksgroepen nodig om meer betrouwbare 
uitspraken te doen over de (mogelijk superieure)  
effectiviteit van gedragsinterventies gecombineerd  
met mindfulness. 
 
We vonden geen verschillen in effect tussen mediërende 
interventies en individuele interventies. Er zijn wel verschil-
len in klinische toepasbaarheid. Cognitieve gedragsthera-
pie is mogelijk alleen geschikt voor mensen met een lichte 
of matig verstandelijke beperking, aangezien het enige 
verbale vermogens vereist om gedachten en gevoelens on-
der woorden te brengen.51 Mediërende interventies, zoals 
het trainen van begeleiders, is toepasbaar bij alle niveaus 
van verstandelijke beperking. Daarnaast zijn mediërende 
interventies efficiënter, aangezien begeleiders handvat-
ten krijgen die ze consistent en in verschillende situaties 
blijvend kunnen toepassen. 

Voetnoot:  representeren de geïncludeerde studies,  representeren 
de studies die ontbreken volgens de analyses. 

Figuur 2. Niet-medicamenteuze interventies en moeilijk verstaanbaar 

gedrag – funnel plot.
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In lijn met een meta-analyse van Heyvaert en collega’s7 
vonden we geen verschillen in effectgroottes tussen 
studies met gerandomiseerde en niet-gerandomiseerde 
designs. Het lijkt daarom niet aannemelijk dat de effect-
groottes in de studies met niet-gerandomiseerde designs 
werden overschat. Verder bevestigd onze meta-analyse de 
trend van het toenemende aantal gerandomiseerde studies 
in het veld van niet-medicamenteuze interventie studies 
voor volwassenen met een verstandelijke beperking en 
moeilijk verstaanbaar gedrag. In onze meta-analyse heeft 
de helft van de geïncludeerde studies een gerandomiseerd 
design (n=11). Vergeleken met eerdere meta-analyses is 
dit aanzienlijk meer; Heyvaert en collega’s7 includeerden 
bijvoorbeeld vijf studies met gerandomiseerd design versus 
10 studies zonder gerandomiseerd design en Nicoll en col-
lega’s18 includeerden twee studies met gerandomiseerd de-
sign versus tien studies zonder gerandomiseerd design.7,52 
Het stijgende aantal gerandomiseerde studies in het veld is 
hoopgevend. Het uitvoeren grootschalig gerandomiseerd 
onderzoek is namelijk heel moeilijk gebleken in de zorg 
voor volwassenen met een verstandelijke beperking.53-55 
Er is vaak sprake van wervingsproblemen, hoge uitval van 
deelnemers en veel wisselingen in personeel.14,56

 
Een ander belangrijk resultaat van onze meta-analyse is 
de publicatie bias die we vonden. Onze resultaten laten 
zien dat grootschalige studies met negatieve – of zwakke 
effecten ontbreken in de wetenschappelijke literatuur. Het 
consequent preregistreren van effectiviteitsstudies is daar-
om belangrijk; hiermee wordt de transparantie vergroot en 
vermindert publicatie bias. 

Naast interessante bevindingen zijn er een aantal beper-
kingen aan onze meta-analyse. Er was bijvoorbeeld sprake 
van hoge heterogeniteit in onze meta-analyse, en op 
verschillende vlakken. Tussen de studies waren er verschil-
len in het type interventie dat werd getoetst, er werden 
verschillende instrumenten gebruikt voor de uitkomst-
maten en de mate van verstandelijke beperking van de 
proefpersonen verschilde per studie. Desalniettemin lieten 
de sensitiviteitsanalyses zien dat alle effectgroottes binnen 
het betrouwbaarheidsinterval van het gehele random 
effect vielen, wat duidt op de robuustheid van onze resul-
taten. Daarnaast hebben we een aantal geschikte artikelen 
moeten excluderen omdat de data onvolledig waren of 
omdat auteurs onbereikbaar waren. Ook hebben we geen 
casusbeschrijvingen meegenomen in onze meta-analyse en 
alleen naar vermindering van moeilijk verstaanbaar gedrag 
gekeken als maat voor interventiesucces. 
 
Onze studie biedt inzicht voor de klinische praktijk in de 
(lange termijn) effecten van niet-medicamenteuze inter-
venties. Mogelijk motiveren de resultaten zorgmedewer-
kers om te kiezen voor niet-medicamenteuze interventies 
als alternatief voor medicatie. De wat langere duur voordat 

effect merkbaar wordt en de investering door zorgmede-
werkers worden wellicht als minder zwaar ervaren wan-
neer zij zich bewust zijn van de (langdurige) effectiviteit.

Correspondentieadres: Eke Bruinsma, Accare,  
Postbus 660, 9700 AR Groningen, Nederland,  
e-mail: e.bruinsma@umcg.nl. 
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Inleiding

De Respiratory Syncytial Virus (RSV) Gold Study onder 
leiding van Professoren Löwenstein en Bont van UMC 
Utrecht, toonde aan dat kinderen met het syndroom van 
Down (DS) een verhoogd risico lopen op RSV-gerelateerde 
sterfte.1 Tijdens de H1N1-pandemie van 2009 toonde een 
Mexicaanse studie vergelijkbare zorgwekkende cijfers aan 
bij patiënten met DS.2 De kans op ziekenhuisopname, 
intubatie en overlijden was respectievelijk 16, 8 en 335 
keer zo groot voor patiënten met DS.
In 2020 worden we geconfronteerd met de COVID-
19-pandemie, veroorzaakt door een infectie met het 
coronavirus SARS-CoV-2. Sommige studies melden dat 
kinderen minder vatbaar zijn voor SARS-CoV-2. De impact 
van COVID-19 op kinderen/volwassenen met DS is nog 
niet onderzocht en de literatuur terzake blijft beperkt tot 
enkele editorials en commentaarstukken en één casus- 
bespreking van een kleine cluster bij volwassen DS-patiën-
ten die verblijven in een instelling voor gehandicaptenzorg 
te Geel, België.3

Wij bespreken zeven factoren die mogelijk personen  
met DS net kwetsbaarder maken voor een infectie met 
SARS-CoV-2.

De zeven zwaktes in de verdediging  
tegen SARS-CoV-2
Voor zover er al studie-materiaal beschikbaar is, hebben 
personen met DS niet alleen een grotere kans om  
geïnfecteerd te geraken, ze hebben ook een mogelijk 
ernstiger ziekteverloop.
Verschillende factoren, deels omgevingsgerelateerd, deels 
door genetische predispositie, spelen hierbij een rol.

Laten we beginnen met het grotere risico op besmetting 
met SARS-CoV-2:

1. Geringere opvolging van corona- 
 preventiemaatregelen
In een eigen monocentrische studie, onderzochten we  
wat het effect van de lockdown was op bewoners van 
residentiële voorziening voor gehandicaptenzorg, waar- 
onder personen met DS (zie tabel 1 op volgende pagina).4

In sommige leefgroepen waar er bewezen COVID-19- 
zieken waren, moest een mondmasker gedragen worden, 
in andere leefgroepen was dit niet vereist. De begeleiders 
droegen wel allen een mondmasker.
Vele bewoners begrepen de nieuwe situatie niet. Het 
begrip social distancing werd niet begrepen door de 13 op 
14 bewoners met DS. Het was dan ook niet verwonderlijk 
dat de zogenaamde corona-richtlijnen, o.a. geen licha-
melijk contact zoeken, niet werden opgevolgd door de 
meerderheid van de bewoners.
Hierbij was er geen verschil tussen de personen met DS 
versus de twee andere groepen (mensen met een verstan-
delijke beperking en mensen met een autisme spectrum 
stoornis). Door het minder afstand houden, minder op de 
kamer te blijven en het niet begrijpen van richtlijnen, zijn 
personen met DS meer at risk om een respiratoire infectie 
op te lopen.

2. Meer institutionalisering
In vergelijking met de algemene bevolking zijn personen 
met DS vaker geïnstitutionaliseerd. Een studie van Xiang, 
J. et al. in psychiatrische ziekenhuizen in China haalt 
enkele belangrijke risicofactoren aan voor een verhoogde 
kans op het krijgen van COVID-19 in deze ziekenhuizen, 

Trisomie 21 en SARS-CoV-2  
Zeven zwaktes in de verdediging  
tegen COVID-19 

Anneloes Rodiers 1,2 Harald De Cauwer 1,3
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delijke) beperking vaak van toepassing zijn.5 Zo is het 
aanwezige personeel vaak minder goed opgeleid in de 
bestrijding en preventie van infecties en hebben ze minder 
gemakkelijk toegang tot persoonlijk beschermingsmateri-
aal. Daarnaast zullen de bewoners vaker in grote groepen 
eten en sanitair en gemeenschappelijke ruimtes delen. 
Ook activiteiten zullen vaker in grote groepen doorgaan. 
Dit alles leidt tot meer persoonlijke contacten en minder 
social distancing, wat ervoor kan zorgen dat een besmet-
ting binnen deze instellingen snel tot een grote cluster van 
besmettingen kan leiden. Om dit te voorkomen worden 
besmette personen het liefst zo snel mogelijk geïsoleerd 
om verdere verspreiding te voorkomen. In de zorgregio 
Geel stuurde het algemeen ziekenhuis tijdens de eer-
ste golf van COVID-19 enkele teams van internisten en 
ziekenhuishygienisten naar de woonzorgcentra om hen 
te begeleiden in ‘Corona-proof’ werken. In andere regio’s 
werden militaire artsen/verpleegkundigen of teams van 
Artsen zonder Grenzen ingezet.

3. Verminderde immuniteit
Trisomie 21 is geassocieerd met een verhoogde kans op 
een gestoorde immuniteit.6,7 Zo zullen personen met DS 
frequenter afwijkingen hebben van de B- en T-cellen, 
monocyten, cytokines, neutrofiele chemotaxis en een 
suboptimale antilichaamreactie. Andere delen van het 
aangeboren immuunsysteem zijn mogelijk ook aangetast 
en vereisen nog verder onderzoek. Het betreft de gamma 
delta T-celfunctie, het inflammasoom en Toll-like recepto-
ren. Deze afwijkingen leiden tot een verhoogde vatbaar-
heid voor infecties en slechtere klinische outcomes. Zo is 
er vaak een ernstiger verloop bij virale respiratoire infecties 
met meer hospitalisaties bij respiratoir syncytieel virus 
(RSV) en H1N1 influenza A infecties bij personen met DS 
en een hogere mortaliteit bij bacteriële pneumonieën  
en sepsis.8

4. Minder effect van vaccinaties
Er is aangetoond dat personen met Trisomie 21 een lagere 
immuunrespons hebben bij primaire immunisatie en dat 
ze aangepaste vaccinatieschema’s nodig kunnen hebben 
om beschermd te zijn tegen bepaalde pathologiën.6 Voor 
COVID-19 is dit echter nog niet aangetoond, er worden 
momenteel verschillende vaccins ontwikkeld tegen  
Sars-CoV-2. Bij de implementatie hiervan zal er bijzondere 
aandacht moeten gaan naar de effectiviteit hiervan bij 
personen met DS.

Eenmaal besmet, is er theoretisch, zoals ook bewezen bij 
andere infecties, een hogere morbiditeit en mortaliteit. 
Specifiek bij DS en COVID-19 zijn er drie mogelijke  
oorzaken hiervoor:

5. TMPRSS2: meer celinvasie
Al snel werd ontdekt dat SARS-CoV-2 de ACE-2-receptor 
nodig voor het binnendringen van de cellen, zowel in de 
longen als in de neus. Deze receptor wordt geflankeerd 
door en werkt samen met een transmembraan serine 
protease, met name het TMPRSS2.9,10  
Het gen voor de expressie van TMPRSS2 bevindt zich op 
chromosoom 21, evenals andere genen voor transmem-
braanproteases.11

Aangenomen wordt dat overexpressie van chromosoom 
21-genen, als gevolg van hun aanwezigheid in een 
extra kopie, het fenotype van het syndroom van Down 
veroorzaakt. In dit geval zou over-expressie van TMPRSS2 
kunnen verklaren waarom Down-patiënten vatbaarder 
zijn voor virusziekten als Influenza, SARS-CoV-1, Me-
tapneumovirus, MERS en SARS-CoV-2 die alle diezelfde 
ankerplaats (ACE-2-receptor/TMPRSS2) gebruiken voor 
celbinding/celinvasie. Zo kunnen meer cellen geïnfecteerd 
worden met mogelijk hierdoor een ernstiger ziektever-
loop.12

Tabel 1. Corona-richtlijnen en bewoners van residentiële instelling. 

Verstaat social distancing

Moeilijk zich houden aan social distancing

Blijft in kamer

Zoekt lichamelijk contact

Draagt mondmasker

Herkent begeleiders met mondmasker

Down syndroom
N=14

1 JA / 13 NEE

14 JA / 0 NEE

0 JA / 14 NEE

13 JA / 1 NEE

0 JA/ 4 NEE
10 niet nodig 

14 JA / 0 NEE

ASS
N=17

7 JA / 10 NEE

15 JA / 2 NEE

0 JA / 14 NEE
3 kamerprogramma

11 JA / 6 NEE

0 JA / 3 NEE
14 niet nodig

15 JA / 2 NEE

Andere mentale 
retardatie N=15

6 JA / 9 NEE

14 JA / 1 NEE

0 JA / 12 NEE
3 kamerprogramma

9 JA / 6 NEE

0 JA / 3 NEE
12 niet nodig

15 JA / 0 NEE



Jaargang 38, D
ecem

ber N
um

m
er 4   185

A
rtikelen

6. Meer cytokine productie
Morbiditeit en mortaliteit bij Sars-CoV-2 worden beïn-
vloed door een overdreven immuunrespons op het virus, 
wat resulteert in een cytokinenstorm met mogelijk Acute 
Respiratory Distress Syndrome (ARDS), myocardaantasting 
en multi-orgaanfalen (MOF).8 Dezelfde cascade wordt 
bij verschillende andere virale longaandoeningen gezien. 
Daarbij wordt de long getriggerd door een eerste golf 
cytokines, wat leidt tot activatie en recrutering van andere 
immuuncellen, wat dan weer leidt tot verdere cytoki-
nenproductie. Zo ontstaat een cytokinenstorm die een 
verhoogde mortaliteit bij verschillende virale infecties zoals 
de Spaanse griep, H5N1 vogelgriep en SARS veroorzaakt. 
Specifiek voor COVID-19 wordt beschreven dat de grootte 
van de cytokinenstorm samenhangt met de ernst van het 
klinisch beeld. Daarbij moeten we er volgens Espinosa op 
beducht zijn dat personen met DS mogelijk meer kans 
hebben op het ontwikkelen van een grotere en verlengde 
cytokinenstorm.8 Zo zijn er verschillende tekens van pro-in-
flammatoire veranderingen in dendrieten cellen, monocy-
ten, NK-cellen en T-cellen geïsoleerd uit personen met DS. 
Het lijkt mogelijk dat de hierboven beschreven cascade 
ernstiger verloopt bij personen met DS om verschillende 
redenen. Zo is bij personen met DS die blootgesteld 
worden aan influenza de productie van TNF-a, IL-1b, IL-6, 
IL-8, IFN-a en IFN-y significant hoger dan bij hun broers 
of zussen. Daarnaast tonen T-cellen bij volwassenen met 
DS tekenen van hyperactivatie, ook in de afwezigheid van 
infecties, wat kan wijzen op chronische IFN- hyperactivi-
teit. Als laatste zijn CD4 en CD8 T-cellen resistent tegen 
supressie door regulatoire T-cellen. Deze verschillende 
veranderingen zijn mogelijk verantwoordelijk voor een 
grotere cytokinen storm bij patiënten met trisomie 21. 

7. Meer co-morbiditeiten: OSAS, diabetes,  
 obesitas, hartaandoeningen
Löwenstein et al vermelden als oorzaken voor verhoogde 
gevoeligheid voor ernstige respiratoire infecties door RSV 
bij personen met DS ten eerste DS-geassocieerde lucht-
wegmisvormingen, zoals laryngotracheomalacie, alveolaire 
en pulmonale hypoplasie; ten tweede, DS-geassocieerde 
comorbiditeiten, zoals hemodynamisch significante 
aangeboren hartaandoeningen, pulmonale hypertensie, 
gegeneraliseerde hypotonie, slikdysfunctie met een ver-
hoogd risico op aspiratie; en ten derde, immunologische 
stoornissen, waarop hiervoor reeds werd ingegaan.1

Sommige van deze risicofactoren spelen ook een rol bij 
COVID-19: Dard et al vermelden specifiek aangeboren 
hartziekten, slaapapneu, overgewicht, diabetes, vroegtijdi-
ge veroudering en een hogere gevoeligheid voor infecties 
van de bovenste luchtwegen.13 
De eerder vermelde bindingsplaats voor virussen, ACE-
receptor/TMPRSS2 speelt ook een rol bij diabetes (welke 

meer voorkomt bij DS en een risicofactor is voor  
COVID-19-mortaliteit): hier speelt dus een genetische 
predispositie wederom een mogelijke rol.12

Discussie

Verschillende factoren kunnen een verklaring bieden 
waarom niet alleen bij SARS-CoV-2, doch ook bij anderen 
infecties zoals RSV, influenza, metapneumovirus, zowel 
kinderen als volwassenen met DS vatbaarder zijn voor 
infecties en hier bovenop nog een ernstiger ziektverloop 
doormaken. Zowel omgevingsfactoren als genetische 
voorbeschiktheid spelen hierbij een rol.
Het is aan de begeleiders, artsen en overheid om hierop in 
te spelen en om bij volgende pandemies de personen met 
DS de nodige bescherming te bieden.
Richtlijnen voor social distancing, lockdown in de residen-
tiële instellingen dienen ook rekening te houden met de 
leerbaarheid én de draagkracht van de personen met DS 
of andere aandoeningen en hun mantelzorgers. 
Naar aanleiding van de huidige COVID-19-pandemie 
waarschuwen enkele expertteams voor het nadelige effect 
op personen met een autisme spectrum stoornis en met 
een verstandelijke beperking.14,15 

Onze clïënten zijn bijzonder gevoelig aan veranderingen  
in hun omgeving. Een lockdown met wegvallen van  
familiebezoek, onderwijs, sportactiviteiten, fysiotherapie, 
logopedie etc, is een zeer ingrijpende aanpassing. Voor 
diegenen die thuis werden opgevangen, viel tijdens de 
lockdown ook plots de begeleiding door psychologen, 
pedagogen, logopedisten, kinesisten weg, zodat de man-
telzorgers er quasi alleen voor stonden. Voor de bewoners 
die in residentiele opvang bleven, viel plots ook de hele 
omkadering van onderwijs en therapie weg.
De expertteams schatten dan ook in dat dit gevolgen 
heeft op het gedrag van personen met een autisme-
spectrum stoornis of een verstandelijke beperking. Onze 
monocentrische studie en een recente Italiaanse studie 
leveren hiervoor inderdaad bewijzen.4,16

Het zal altijd een moeilijke evenwichtsoefening zijn tussen 
infectiecontrole enerzijds en sociale aanvaardbaarheid  
anderzijds. De inschatting hiervan kan best op lokaal 
niveau gebeuren, in tegenstelling tot allesomvattende 
nationale richtlijnen die geen rekening houden met de 
noden en zwaktes/sterktes van specifieke doelgroepen.

Correspondentieadres: Dr. H. De Cauwer,  
Dienst neurologie, Ziekenhuis Geel,  
JB Stessenstraat 2, 2440 Geel, België.  
E-mail: harald.decauwer@ziekenhuisgeel.be
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COVID-19 bij mensen met  
een verstandelijke beperking
In Nederland leven veel zorgen over het coronavirus en de impact hiervan op mensen met  
een verstandelijke beperking. Om meer inzicht te krijgen is, in opdracht van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, sinds 24 maart jl. door Academische werkplaats Sterker op 
eigen benen van het Radboudumc een online registratie beschikbaar gesteld. In deze factsheet 
worden de voorlopige bevindingen van de registraties weergegeven. 

Inmiddels nemen de zorgorganisaties van driekwart van de cliënten met een verstandelijke 
beperking deel aan de online registratie. Hiermee lijkt ook een goede landelijke spreiding van 
deelnemende zorgorganisaties bereikt.

De meest voorkomende klachten bij een COVID-19 infectie zijn hoesten (58%), koorts (49%), 
vermoeidheid (47%), neusverkouden/niezen (42%), kortademigheid (30%) en maag- en 
darmklachten (21%).

Cijfers

• 72 organisaties hebben zich 
aangemeld;

• 5.728 patiënten met een 
verstandelijke beperking met 
verdenking op COVID-19 zijn 
geregistreerd (man: 56%, vrouw: 
44%);

• Van de geregistreerde patiënten 
zijn er 78 overleden, waarbij de 
COVID-19 infectie is bewezen door 
middel van een test;

• Het percentage overledenen 
bij mensen met een bewezen 
COVID-19 infectie betreft 7%.

REGISTRATIE 
Figuur 1. Aantal patiënten met een bewezen COVID-19 infectie en het aantal 

overledenen per week.

0

40

20

80

60

100

120

Bewezen COVID-19 infectie en overleden Bewezen COVID-19 infectie en niet overleden

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 44 45 46 47 48 494241

In figuur 1 is het wekelijkse aantal patiënten met een verstandelijke beperking met een bewezen COVID-19 infectie weergegeven.  

De patiënten met een bewezen COVID-19 infectie zijn uitgesplitst in overleden en niet overleden. Dit gaat over alle geregistreerde 

patiënten met een bewezen COVID-19 infectie in de database tot en met week 49.

NB. Zorginstellingen kunnen cliënten met een verdenking op of een bewezen COVID-19 infectie met terugwerkende kracht in de database 

invoeren, waardoor het aantal patiënten met een COVID-19 infectie in de laatste weken nog kan worden aangevuld. 
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1.  Dit onderzoek gaat over het 
coronavirus bij mensen met 
een verstandelijke beperking 
die wonen bij zorgorganisaties. 
 

2.  Deze poster laat de uitkomsten 
van het onderzoek zien.  

3. Met deze uitkomsten willen 
onderzoekers meer bekendheid 
geven over het coronavirus bij 
mensen met een verstandelijke 
beperking.

4. Door de uitkomsten van  
het onderzoek kunnen  
dokters en andere mensen  
in de zorg je beter helpen. 

5. Je kan altijd om hulp vragen  
bij het begrijpen van dit 
onderzoek, bijvoorbeeld  
aan je begeleider!

Wat doet het coronavirus bij  
mensen met een verstandelijke beperking?

Mensen met een verstandelijke beperking en het coronavirus hebben vaak last van: 

koorts hoesten moe zijn te weinig adem buikproblemen

CORONAVIRUS?

IK WEET ER NOG WEINIG VAN

WAT IS ER AL BEKEND 
OVER HET VIRUS BIJ  
MENSEN MET EEN  
VERSTANDELIJKE 
BEPERKING?

Onderzoekers van de afdeling 
Sterker op eigen benen van het 
Radboudumc zijn samen met de 
zorgorganisaties in Nederland 
gaan bijhouden hoeveel 
mensen met een verstandelijke 
beperking ziek zijn geworden 
en welke klachten zij hadden. 

Onderzoekers 
doen het 
onderzoek 
sinds maart 
2020

Onderzoekers hebben 
zorgorganisaties 
gevraagd om informatie 
in te voeren in de 
computer over mensen 
met een verstandelijke 
beperking die 
coronaklachten hadden.

Waarom dit onderzoek? 

niezen, verstopte  
neus of loopneus

Wat weten we uit het onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking?

Deze poster geeft 
meer informatie 
over de uitkomsten 
van onderzoek naar 
het coronavirus 
bij mensen met 
een verstandelijke 
beperking. 

?

Onderzoekers 
doen het 
onderzoek 
in opdracht 
van de 
overheid. 

Versie: 2/1220 - Publicatiedatum: 11-12-2020

In Nederland 
willen we meer 
te weten komen 
over het 
coronavirus bij 
mensen met een 
verstandelijke 
beperking. 

72 
zorgorganisaties 
hebben geholpen 
met het verzamelen 
van informatie.

5728 mensen met een 
verstandelijke beperking 
hadden klachten die 
de dokter vond lijken 
op de klachten van het 
coronavirus. 

78 mensen met 
een verstandelijke 
beperking zijn 
overleden door 
het coronavirus. 

Er waren meer 
mannen dan 
vrouwen met een 
verstandelijke 
beperking ziek 
door het coronavirus.

          1127 mensen  
met een 

      verstandelijke 
beperking hebben 
ook echt het 
coronavirus gehad.

De meeste mensen 
met een verstandelijke 
beperking die het 
coronavirus hadden, 
woonden met anderen 
samen in één huis.

De mensen met een 
verstandelijke beperking  
die zijn overleden door  
het coronavirus zijn  
jonger dan de mensen 
in de rest van Nederland. 
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Introductie 

Het 22q13 deletiesyndroom (22q13DS) lijkt op basis 
van de nu bekende geboorteprevalentie een zeldzaam 
syndroom. Maar wacht nog heel even voor u gelijk 
doorbladert naar het volgende artikel. Vanuit de literatuur 
zijn schattingen gedaan hoe vaak 22q13DS in bepaalde 
populaties voorkomt. Als er sprake is van een matige tot 
ernstige verstandelijke beperking wordt dit geschat op 
ruim 2%. De schattingen variëren van 0.4% tot bijna 5% 
bij mensen met een verstandelijke beperking in combina-
tie met een autismespectrumstoornis (ASS). Als we dan 
even grof rekenen en kijken naar de populatie van een 
gemiddelde instelling voor verstandelijk gehandicapten 
in Nederland, zou het goed kunnen dat we allemaal wel 
iemand met 22q13DS kennen. Is dat in de praktijk ook 
bekend? Of kan er mogelijk sprake zijn van onderdiagnos-
tiek? Het is een syndroom dat geen uitgesproken uiterlijke 
kenmerken laat zien en dus in de praktijk makkelijk gemist 
kan worden. In dit artikel wordt u op de hoogte gebracht 
van de nieuwste inzichten uit de in 2018 verschenen 
Nederlandse richtlijn over 22q13DS.1

In oktober 2018 is een richtlijn over het 22q13DS gemaakt 
in samenwerking met het Expertisecentrum Zeldzame 
Chromosoomaandoeningen van het UMC Groningen. De 
totstandkoming was multidisciplinair met vertegenwoor-
digers vanuit de klinische genetica, kindergeneeskunde, 
kinderpsychiatrie, neurologie, logopedie, een arts verstan-
delijk gehandicapten en twee patiëntvertegenwoordigers. 
Vanuit een aantal uitgangsvragen is een uitgebreide litera-
tuursearch verricht. De richtlijn is primair bedoeld voor alle 
professionele zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg 
voor kinderen en volwassenen met het 22q13DS. Aan de 

hand van de richtlijn is recent de folder voor ouders vanuit 
Unique (zeldzame chromosoom- en genafwijkingen) 
geactualiseerd.2

Achtergrond
Bij het 22q13DS is er meestal sprake van een terminale 
de novo deletie van chromosoom 22, die tegenwoordig 
meestal met SNP-array wordt aangetoond. In ongeveer 
10% van de gevallen is er echter sprake van een trans-
locatie (belangrijk voor herhalingskans binnen het gezin 
en/of familie) en bij ongeveer 10% is de deletie geasso-
cieerd met een ringchromosoom 22. Mensen met een 
ringchromosoom 22 hebben een verhoogde kans op het 
ontwikkelen van tumoren die ook bij neurofibromatose 
type 2 voor kunnen komen.3,4 Onder het kopje ‘Speci-
fieke klachten bij 22q13DS’ wordt een verdere toelichting 
hierop gegeven. Vanwege de kans op deze tumoren is het 
belangrijk dat bij het aantonen van een 22q13-deletie met 
een SNP-array aanvullend klassiek chromosomenonder-
zoek (karyotypering) wordt verricht, om een ringchromo-
soom 22 aan te tonen of uit te sluiten. 

Klinische kenmerken 
Meestal is het eerste opvallende bij 22q13DS de ontwik-
kelingsachterstand, al dan niet met autisme-kenmerken. 
Soms is er daarbij sprake van hypotonie. Er zijn meestal 
geen opvallende uiterlijke kenmerken. De presentatie  
kan heel verschillend zijn maar er zijn een aantal gemeen-
schappelijke kenmerken aan te wijzen: 
- Ernstige vertraging in, of achterwege blijven van,  

de spraakontwikkeling
- Leermoeilijkheden tot verstandelijke beperking (van licht 

tot matig/ernstig)
- Subtiele uiterlijke kenmerken (zoals brede en rechte 

Anne Dijksma 1 Martijn de Groot 2

1. AVG i.o., Abrona
2. aios klinische genetica, UMCG

Inzichten uit de multidisciplinaire 
richtlijn 22q13 deletiesyndroom 
(Phelan-McDermid syndroom)
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wenkbrauwen, volle oogleden met lange wimpers, volle 
wangen, een brede neus met een bolvormige neuspunt, 
een puntige kin, grote oren, grote vlezige handen en 
voeten, niet goed gevormde nagels en wijduitstaande 
tanden van het volwassen gebit)

- Gedragsproblemen, meestal passend binnen een  
autismespectrum stoornis (ASS)

- Hypotonie

Differentiaal diagnostisch kan op basis van het klinisch 
beeld bij 22q13DS o.a. gedacht worden aan  
Angelman syndroom, 22q11DS, fragiele X syndroom  
en FG syndroom.5 

SHANK3 gen 
In de 22q13-regio ligt onder meer het SHANK3 gen.  
Haplo-insufficiëntie van dit gen wordt gezien als de  
belangrijkste oorzaak voor de algehele ontwikkelings- 
achterstand, spraak-taalproblemen en gedragsproblemen 
bij 22q13DS.6,7 Dit gen codeert voor het SHANK3-eiwit 
wat zich bevindt in zenuwcellen van de cerebrale cortex, 
hippocampus en cerebellum en van belang is voor de 
ontwikkeling van synapsen. De ernst van het klinisch beeld 
bij 22q13DS hangt samen met de grootte van de deletie 
(ernstiger bij grotere deleties), maar varieert ook, zeker 
bij relatief kleine deleties. Daarnaast zullen ook andere 
genen dan SHANK3 en omgevingsfactoren de klinische 
kenmerken en gezondheidsproblemen bij dit syndroom 
beïnvloeden.

Specifieke klachten bij 22q13DS
Enkele specifieke klachten uit de richtlijn worden  
hieronder kort toegelicht. 

Taal- en spraakproblemen
Bij alle personen met 22q13DS komen in bepaalde mate 
taal- en spraakproblemen voor, het meest uitgesproken 
voor de spraakproductie.8 Hulpmiddelen voor het analy-
seren van expressieve taal (zoals Language Environment 
Analysis oftewel LENA) kunnen een bijdrage leveren in de 
communicatie.9 Ook kunnen personen met 22q13DS veel 
baat hebben bij een spraakcomputer. 

Kauw-, slik- en gastro-intestinale problemen
Kauw- en slikproblemen komen veelvuldig voor vanwege 
hypotonie, gebitsproblemen (zoals malocclusie, wijduit-
staande tanden en hoog gehemelte), pica en kauwen op 
oneetbare voorwerpen. Bij ongeveer een kwart van de kin-
deren is cyclisch braken een probleem. De onderliggende 
etiologie is alleen niet bekend.10 De richtlijn geeft wel een 
samenvatting vanuit de literatuur voor medicamenteuze 
behandeling. Gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ)  
en obstipatie zijn veelvoorkomend vanwege  
verschillende oorzaken, waaronder verstoorde  

gastro-intestinale motiliteit. Wees bij obstipatie alert op 
hypothyreoïdie als mogelijke oorzaak. Dit komt gemiddeld 
iets vaker voor bij mensen met 22q13DS dan bij mensen 
zonder 22q13DS (namelijk bij ongeveer 5%).8 De behan-
deling van GORZ en obstipatie is niet specifiek voor deze 
doelgroep en bestaat uit het volgen van de bestaande 
richtlijnen. Wel wordt extra aandacht gevraagd om bij 
toename van gedragsproblematiek, slaapstoornissen, 
mouthing behaviour (likken, bijten of kauwen op dingen) 
of automutilatie te denken aan GORZ of obstipatie als 
mogelijke oorzaak. 

Sensore dysfunctie
Bij personen met 22q13DS komen sensore dysfuncties 
regelmatig voor. Een verhoogde pijndrempel, warmtere-
gulatie stoornis, verminderd zweten en een overgevoelig-
heid voor tast- en omgevingsprikkels worden hierbij vaak 
gerapporteerd. Bij onderzoeken van sensorische integratie 
(SI) bij kinderen met 22q13DS komt een ander senso-
risch profiel naar voren in vergelijking met kinderen met 
idiopathisch ASS. Zo is er wel sprake van een verminderde 
pijnrespons maar is er een minder uitgesproken sensore 
sensitiviteit in vergelijking met idiopathisch ASS.11,12 Er 
moet dus rekening gehouden worden met een mogelijk 
andere of verminderde pijnperceptie. Het is dus nuttig  
(zeker bij twijfels over sensore prikkelverwerking of  
onbegrepen gedrag) om onderzoek te doen naar de  
sensorische informatieverwerking door een SI-therapeut. 

Epilepsie
Bij ongeveer een kwart van de personen met 22q13DS 
komt epilepsie voor.13 Het is dus van belang alert te zijn  
op klinische verschijnselen, waaronder (aanvankelijk on-
begrepen) nachtelijke onrust. Bij afwezigheid van klinische 
symptomen heeft een EEG-registratie geen meerwaarde. 
Er is geen voorkeur in keuze voor het anti-epilepticum,  
de algemene richtlijnen worden hierin gevolgd. 

Slaapstoornissen
De prevalentie van slaapproblemen bij 22q13DS varieert 
erg in de literatuur, maar in de praktijk komen zowel 
in- als doorslaapproblemen veelvuldig voor. Een relatie 
tussen slaapproblemen en nachtelijke epilepsie moet 
verder worden onderzocht, hier is te weinig informatie 
over beschikbaar. Het advies vanuit de richtlijn is om bij 
nachtelijke onrust een slaap-EEG te overwegen. Verder 
gelden de algemene adviezen zoals uitsluiten van een 
somatische oorzaak, zorgen voor een goede slaaphygiëne 
en een gestructureerde/multidisciplinaire aanpak met ook 
gedragsdeskundige aandacht. 

Lymfoedeem
Primair lymfoedeem kan voorkomen bij personen met 
22q13DS en kan op latere leeftijd progressief zijn.8,13  
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Het onderliggende mechanisme is onbekend. Bij een  
progressief beeld is het goed om te verwijzen naar een 
Expertisecentrum voor Lymfoedeem (bijvoorbeeld het 
Expertisecentrum in Drachten). 

Tumoren bij ringchromosoom 22 
Mensen met een ringchromosoom 22 hebben een ver-
hoogde kans op het ontwikkelen van tumoren die ook bij 
neurofibromatose type 2 voor kunnen komen.3,4 Vanwege 
de afwijkende vorm kan het ringchromosoom 22 bij de 
celdeling namelijk verloren gaan, waardoor alleen het 
normale chromosoom 22 in de dochtercel overblijft. Deze 
cellen hebben dan nog maar één kopie van het NF2 gen. 
Als er in dit NF2 gen een ‘spontane’ (somatische) mutatie 
ontstaat in een cel in het zenuwstelsel, kan deze cel zich 
ontwikkelen tot een goedaardige tumor (schwannoom 
of meningeoom). Deze tumoren kunnen leiden tot o.a. 
uni- of bilateraal gehoorverlies, (toename van) epilepsie en 
uitvalsverschijnselen, maar gaan niet altijd met klachten 
gepaard. Bij personen met 22q13DS is het dus belangrijk 
te weten of er sprake is van een ringchromosoom 22, om-
dat hierbij aanvullende controles via een (kinder)neuroloog 
worden geadviseerd. 

Psychische stoornissen
Bij personen met 22q13DS is een breed spectrum aan 
psychische stoornissen beschreven, waaronder ASS, stem-
mingsstoornissen, ADHD, psychoses en katatonie. 
Kenmerken van ASS komen veelvuldig voor bij personen 
met 22q13DS: bij bijna alle kinderen en adolescenten 
worden de sociaal-communicatieve symptomen van 
ASS gezien en bij de helft de restrictieve en repetitieve 
symptomen.14 Bij volwassenen worden relatief vaak stem-
mingsstoornissen gezien, in het bijzonder symptomen van 
een atypische bipolaire stoornis. Behandeling met een 
stemmingsstabilisator (zoals lithium of valproïnezuur) lijkt 
hierbij de stemming en het functioneren te verbeteren, zo-
als blijkt uit diverse case reports.15,16,17,18 Daarnaast hebben 
sommige mensen met 22q13DS progressief verlies van 
vaardigheden, meestal vanaf (jong)volwassen leeftijd.14 
Het is niet geheel duidelijk of deze regressie een relatie 
heeft met bijvoorbeeld de ernst van de ontwikkelings- 
achterstand of comorbide psychiatrische stoornissen.  
Verder onderzoek naar de oorzaak en mogelijke behande-
ling hiervan is nodig. 
Vanuit de richtlijn wordt geadviseerd zowel bij kinderen, 
jongeren als volwassenen periodiek (probleem)gedrag in 
kaart te brengen, om te onderzoeken of er sprake zou 
kunnen zijn van een ASS of een stemmingsstoornis en de 
begeleiding en behandeling hierop af te stemmen. Hierbij 
kan ook het ontwikkelingsniveau in kaart gebracht  
worden, om eventuele achteruitgang in vaardigheden 
op tijd te herkennen. Als de resultaten hiervan gedeeld 
worden met het landelijke Expertisecentrum in het UMC 

Groningen (UMCG), dan kan de kennis over 22q13DS ook 
verder worden uitgebreid. 

Medicamenteuze behandeling van  
ontwikkeling en gedrag
Er is nog maar beperkt onderzoek gedaan naar de medi-
camenteuze behandeling van de ontwikkelingsachterstand 
en gedragsproblemen bij Phelan-McDermid syndroom. 
Een mogelijk aanknopingspunt voor behandeling is de 
insuline-IGF-1 pathway die onder andere betrokken is bij 
vorming van zenuwuitlopers en synaptische verbindingen 
in het brein, deze vorming is bij 22q13DS verstoord door 
verminderde expressie van SHANK3. 
Vanuit het Expertisecentrum in het UMCG is onderzoek 
verricht naar het effect van behandeling met insuline-
neusspray op de ontwikkeling en het gedrag bij 25 
kinderen met Phelan-McDermid syndroom.19 Hoewel er bij 
sommige kinderen geen effecten werden gezien, hadden 
andere kinderen duidelijk baat bij deze behandeling. Over 
de gehele groep gezien waren er voorzichtig positieve 
effecten op de ontwikkeling, vooral voor de communicatie 
en sociaal gedrag. Op basis hiervan wordt tegenwoor-
dig vanuit het Expertisecentrum een proefbehandeling 
met insuline-neusspray aangeboden als ouders/wet-
telijk vertegenwoordigers dat willen en onder bepaalde 
voorwaarden, waaronder goede afstemming tussen alle 
betrokkenen, een nulmeting van het niveau van ontwik-
keling en gedrag met een follow-up na een behandelduur 
van ongeveer zes maanden en een maximale behandel-
termijn van twee jaar. Voor de uitgebreide beschrijving van 
de voorwaarden wordt u verwezen naar bijlage 1 van de 
richtlijn. Er is nog geen ervaring met toediening van de 
insuline-neusspray bij volwassenen. 

Een andere behandeling waar in de literatuur over wordt 
geschreven, is een behandeling met subcutane injectie 
met IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1). Er is nog te  
weinig onderzoek naar dit middel gedaan om iets te  
kunnen zeggen over het effect op ontwikkeling en  
gedrag. De behandeling met IGF-1 wordt in Nederland 
niet aangeboden. 

Expertisecentrum UMC Groningen
Via de polikliniek Klinische Genetica van het UMCG 
worden patiënten met 22q13DS poliklinisch gevolgd en 
begeleid. Het dagelijkse team bestaat uit een coördine-
rend arts, klinisch geneticus en kinderarts sociale pediatrie. 
Zo nodig worden andere specialisten ingeschakeld, zoals 
een (kinder- en jeugd)psychiater. Daarnaast richt het  
Expertisecentrum zich op wetenschappelijk onderzoek. 
Voor de laatste ontwikkelingen op dit gebied verwijs 
ik u naar de website van de onderzoeksgroep (https://
www.rug.nl/research/genetics/research/phelan-mcdermid-
syndrome/). De werkgroep die de richtlijn tot stand heeft 



gebracht is van mening dat iedere persoon met 22q13DS 
standaard verwezen moet worden naar een erkend  
Expertisecentrum voor zeldzame chromosoomaan- 
doeningen. De afstand tot een Expertisecentrum moet 
daarin geen belemmering zijn, een consult via beeldbellen 
is ook mogelijk. 

Kernpunten richtlijn 
- Mogelijk sprake van onderdiagnostiek van 22q13DS 

onder mensen met een verstandelijke beperking en 
autisme vanwege afwezigheid uitgesproken uiterlijke 
kenmerken.

- Verhoogde kans op tumoren die ook bij neurofibro-
matose (NF2) kunnen voorkomen bij mensen met een 
ringchromosoom 22; chromosomenonderzoek is nodig 
voor nadere diagnostiek.

- Het SHANK3 gen wordt gezien als belangrijkste 
kandidaatgen voor de algehele ontwikkelingsachter-
stand, spraak-taalproblemen en gedragsproblemen bij 
22q13DS.

- Een progressieve achteruitgang van algeheel functio- 
neren wordt regelmatig gezien bij (jong)volwassenen 
met 22q13DS.

- Kenmerken van ASS en stemmingsstoornissen (met 
name een atypische bipolaire stoornis) komen veelvuldig 
voor bij 22q13DS. Bij stemmingsstoornissen kunnen o.a. 
valproïnezuur en lithium een positief effect hebben op 
stemming en functioneren. 

- Behandeling met insuline-neusspray bij kinderen met 
22q13DS laat voorzichtig positieve effecten gezien 
op de ontwikkeling, vooral voor de communicatie en 
sociaal gedrag. Proefbehandelingen worden via het 
Expertisecentrum in het UMCG aangeboden. 

- Aanbeveling is alle personen met 22q13DS te verwijzen 
naar een Expertisecentrum voor zeldzame chromosoom-
aandoeningen. 

a.dijksma@erasmusmc.nl
m.j.de.groot@umcg.nl
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Verstandelijke beperking 
Handicap voor de huisarts?

Sandra Goren 1 Irene van Kampen 1 Mathilde Mastebroek 2,3

1. ’s Heeren Loo, Ermelo
2. Siza, Arnhem
3. Radboudumc, afdeling eerstelijns, Nijmegen

Ongeveer 1% van de Nederlanders heeft een  
verstandelijke beperking en vrijwel iedere huisarts 
ziet in de praktijk een aantal patiënten uit deze 
kwetsbare groep. De communicatie met deze patiën-
ten moet worden aangepast aan het ontwikkelings- 
niveau, dat per patiënt kan verschillen. Ook ken-
nis van het zorgnetwerk rondom de patiënt is van 
belang, zodat dit kan worden ingezet bij hetero-
anamnese en begeleiding. En bij de diagnostiek en 
behandeling helpt het op de hoogte te zijn van veel-
voorkomende medische problematiek bij deze groep. 
Voor de bijkomende medische, psychische en sociale 
problemen die patiënten met een verstandelijke 
beperking vaak hebben, kan worden verwezen naar 
een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG).

Artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG) houden 
zich exclusief bezig met mensen met een verstandelijke 
beperking, maar deze patiënten zien ook andere artsen. 
Veel patiënten met een verstandelijke beperking wonen 
‘in de wijk’ en gaan net als ieder ander naar de huisarts. 
Eigenlijk is het dus maar de vraag of AVG-zorg wel ‘zorg 
over de grens’ is. Daar staat tegenover dat verstandelijk 
beperkte patiënten wel om een eigen benadering  
vragen, zowel communicatief en sociaal-maatschappelijk 
als medisch-inhoudelijk.

Wesley
Wesley is een 32-jarige man met een lichte verstan-
delijke beperking, een autismespectrumstoornis en 
fors overgewicht. Hij heeft recidiverende erysipelas 
aan zijn onderbenen maar draagt vaak zijn steun-
kousen niet. Adviezen om af te vallen volgt hij niet 
op. Regelmatig moet de thuiszorg worden inge-
schakeld om te zwachtelen en zo’n vijfmaal per jaar 
heeft Wesley antibiotica nodig. De huisarts wordt er 
moedeloos van en maakt zich grote zorgen.

Jasmijn
Jasmijn is een 38-jarige vrouw met een zeer ernstige 
verstandelijke beperking en een spastische tetrapa-
rese. Ze woont bij haar ouders. Regelmatig heeft ze 
periodes dat ze maar blijft gillen en iedereen wakker 
houdt. Haar ouders denken dat het misschien iets 
medisch is, op de dagbesteding zeggen ze dat het 
‘gedrag’ is. De huisarts kan tot nog toe niets vinden, 
maar Jasmijns ouders blijven ongerust.

Dit stuk werd eerder gepubliceerd in de Huisarts en Wetenschap (juni 2020). Zie ook de podcast op:
https://www.huisartspodcast.nl/juli-2020/h-een-bijscholing-van-een-avg-en-huisarts-over-de-benadering-van- 
verstandelijk-beperkten-juli-2020/

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vraagt 
inlevingsvermogen, geduld en tijd. 

Foto: H
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Prevalentie
In westerse landen heeft ongeveer een op de honderd 
inwoners een verstandelijke beperking. Dat wordt ge-
definieerd als een verminderde intelligentie (IQ < 70) die 
ontstaan is vóór de volwassenheid en leidt tot beperkin-
gen in de sociale zelfredzaamheid. Globaal de helft heeft 
een lichte verstandelijke beperking (IQ 50-70). Naast deze 
groep is er nog een grote groep zwak- begaafden (IQ 70-
85), in Nederland naar schatting 8% van de bevolking.1 
Beide groepen hebben vaak bijkomende problemen op 
het gebied van financiën, opvoeding, werk en school, en 
ook psychische problemen, verslavingsproblemen en ge- 
dragsstoornissen komen relatief vaak voor.2,3 Mensen met 
een verstandelijke beperking hebben daarvoor meestal 
langdurige gespecialiseerde ondersteuning nodig; in 
Nederland kunnen ze aanspraak maken op verstandelijk-
gehandicaptenzorg.1

In een normpraktijk van 2350 patiënten staan gemid-
deld tien patiënten met een verstandelijke beperking 
geregistreerd; daarnaast zijn naar schatting ongeveer 300 
patiënten zwakbegaafd.2,4 De adviezen in dit artikel zijn 
specifiek bedoeld voor patiënten met een verstandelijke 
beperking, maar zijn zeker ook bruikbaar bij zwakbegaaf-
de patiënten. Die laatste groep wordt overigens niet altijd 
als zodanig herkend. Er is een screeningsinstrument dat 
huisartsen kunnen gebruiken, de SCIL.5

Ontwikkelingsprofiel
‘Ontwikkelingsleeftijd’ is een vergelijkende maat voor 
iemands verstandelijke en sociaal-emotionele functione-
ren, die naast het IQ gebruikt wordt. De vergelijking met 
het zich ontwikkelende kind geeft een eerste houvast om 
de patiënt te begrijpen en te kunnen benaderen met aan-
gepast taalgebruik. Iemand met een ontwikkelingsleeftijd 
van 8 jaar handelt naar de korte termijn (‘Mijn steunkou-
sen zitten te strak, daar heb ik nu geen zin in’), iemand 
met een ontwikkelingsleeftijd van 2 jaar kan niet uitleggen 

wat er aan de hand is en gaat gillen. Als een patiënt  
met een verstandelijke beperking de klacht ‘buikpijn’ 
heeft, kan dat net als bij kinderen duiden op een veel  
groter scala aan klachten. Op basis van IQ en verstande-
lijke ontwikkelingsleeftijd zijn vier subgroepen te  
onderscheiden [zie tabel 1].

Uitsluitend focussen op de verstandelijke ontwikke-
lingsleeftijd is echter een valkuil. Veel mensen met een 
verstandelijke beperking hebben een disharmonisch ont-
wikkelingsprofiel. Iemand die verstandelijk op het niveau 
van een 10-jarige functioneert en vol verbale bravoure op 
het spreekuur komt, kan sociaal-emotioneel de peuterleef-
tijd nog niet voorbij zijn en heeft dan eigenlijk geruststel-
ling nodig omdat hij bang is voor de dokter. Bij sommige 
patiënten is het praktische (performale) niveau veel lager 
dan het verbale niveau; dan wekken ze in de spreek- 
kamer de indruk dat ze de instructies prima snappen, 
maar lukt het thuis niet de steunkousen aan te trekken 
en de medicatie op tijd in te nemen. Mensen met een 
verstandelijke beperking kunnen heel ‘talig’ overkomen, 
terwijl ze een laag passief taalbegrip of trage informatie-
verwerking hebben.
Bij mensen met een verstandelijke beperking is de ge-
schatte prevalentie van autisme ongeveer 50%.6,7 Zeker bij 
patiënten met goede verbale vaardigheden kan autisme 
de zorg bemoeilijken doordat de zelfredzaamheid van de 
patiënt geringer is dan de zorgverlener denkt. Voor men-
sen met autisme is een vaste structuur vaak leidend en als 
de adviezen van de arts daar niet bij aansluiten, gaat het 
mis. Voor Wesley gold: ‘Douchen doe je als je vies bent en 
dus direct na het werk. Na het douchen trek je je pyjama 
aan en dus geen steunkousen.’ Daarom deed hij al om 
half vijf ’s middags zijn steunkousen uit. Mensen met  
autisme begrijpen grapjes en metaforen vaak niet. Ze 
nemen vragen en adviezen letterlijk en dat vraagt om 
eenduidige communicatie. ‘Deze peniduralinjecties  
voorkomen dat je wondroos krijgt’ kan worden uitgelegd 
als: ‘Ik heb nu medicatie, dus steunkousen zijn niet  
meer nodig.’

Anderen bij het consult betrekken
Zorgnetwerk inschakelen
De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 
vraagt niet alleen aangepaste communicatie, maar ook 

De kern
• Ongeveer 1% van de algemene bevolking heeft 

een verstandelijke beperking (IQ < 70); ongeveer 
8% is zwakbegaafd (IQ 70-85).

• Verstandelijk beperkte patiënten vragen om een 
individuele benadering, zowel communicatief en 
sociaal-maatschappelijk als medisch-inhoudelijk, 
die is aangepast aan hun ontwikkelingsniveau.

• Het is belangrijk het (uitgebreide) zorgnetwerk 
rondom de patiënt zowel bij de diagnose als bij de 
behandeling te betrekken.

• De AVG kan worden ingeschakeld bij bijkomende 
somatische, psychiatrische, communicatieve of 
systeemproblematiek.

Tabel 1. Classificatie van verstandelijke beperking6.

IQ

50-70
35-50
20-35
< 20

Classificatie

Licht
Matig
Ernstig
Zeer ernstig

Verstandelijke  
ontwikkelingsleeftijd

6-11 jaar
4-6 jaar
2-4 jaar
< 2 jaar
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kennis van klachten die bij deze groep patiënten veel voor-
komen. Daarbij moet de huisarts niet alleen afgaan op 
de woorden van de patiënt, maar ook toetsen wat deze 
werkelijk begrijpt en aankan. Vaak is een heteroanamnese 
zeer waardevol en dan helpt het als de huisarts de orga-
nisatie van de zorg rondom de patiënt kent. Mensen met 
een verstandelijke beperking hebben vaak een uitgebreid 
zorgnetwerk (zie infographic op volgende pagina). Dit 
netwerk kan helpen bij het voorbereiden en nabespreken 
van een bezoek aan de huisarts, en kan waardevolle infor-
matie verstrekken (eventueel ook achteraf). De zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking vraagt inlevings-
vermogen, geduld en tijd. Het zorgnetwerk kan een deel 
van de zorg overnemen.

Begeleider meenemen
Het betrekken van een begeleider of familielid bij het con-
sult is niet alleen bevorderlijk voor het consult zelf, maar 
ook voor de therapietrouw. De patiënt moet wel altijd 
toestemming geven. Controleer bij volwassen patiënten 
ook of er een mentor of curator is en overleg met deze 
persoon over ingrijpende beslissingen. Dat er een mentor 
of curator is, houdt overigens niet automatisch in dat de 
patiënt wilsonbekwaam is: de patiënt zelf is beslissings-
bevoegd wanneer de arts hem inschat als wilsbekwaam 
ter zake. Voor het beoordelen van de wilsbekwaamheid 
kan zo nodig een AVG of gedragswetenschapper worden 
ingeschakeld.

Tabel 2. Tien belangrijke aandachtspunten voor de somatische zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. 

1. Top-tot-teenonderzoek

2. Pijnbeleving

3. Obstipatie

4. Zintuiglijke stoornissen

5. Slikproblematiek

6. Gastro-oesofageale reflux, 
 maagklachten

7. Epilepsie

8. Psychiatrische problematiek

9. Gebitsafwijkingen

10. Bijwerkingen door 
 (poly)farmacie

Doe bij twijfel altijd een top-tot-teenonderzoek, zeker als de patiënt niet goed kan communiceren. Let op  
smetplekken, tinea pedis, aambeien, retentieblaas, deze worden gemakkelijk gemist.

Vaak is de pijngrens hoog of wordt pijn niet duidelijk geuit. Dagen doorlopen op een fractuur is niet ongebruike-
lijk, maar somatiserend gedrag komt ook veel voor. Doe bij twijfel laagdrempelig aanvullend onderzoek.

Komt zeer veel voor. Vergeet niet te vragen naar het eet- en beweegpatroon. Bewegingsarmoede en obstipatie 
zijn veelvoor- komende bijwerkingen van medicatie.

Wees alert op verminderd gehoor of visus. Overleg met een AVG waar in de eigen regio patiënten het best 
gescreend kunnen worden. Ook otitis externa wordt vaak niet onderkend, automutilatie aan de oren kan een 
aanwijzing zijn.

Wordt vaak gemist omdat de uitingen niet altijd kenmerkend zijn. Bij hoesten tijdens het eten of bij recidiverende 
pneumonieën: verwijs naar een gespecialiseerde logopedist.

Reflux en infecties door Helicobacter pylori komen zeer vaak voor.9,10 Kenmerkende verschijnselen zijn slecht 
eten, regurgitatie, braken, slecht slapen.

Heeft vele uitingsvormen; vooral focale epilepsie wordt in de praktijk niet altijd als zodanig herkend.

Komt veel voor en is door slechte copingvaardigheden sneller invaliderend.11 Afwijkend gedrag kan echter ook 
een uiting zijn van overvraging of van een somatisch probleem, of passen bij de ontwikkelingsleeftijd.

Slechte of moeizame mondzorg en angst voor de tandarts komen veel voor. Daarnaast kunnen gebitsafwijkingen 
passen bij reflux, antibioticagebruik of een syndroom.

Veel patiënten krijgen veel medicatie, waaronder psychofarmaca. Een AVG kan meedenken of sanering  
mogelijk is.

Eigenlijk zouden alle patiënten met een verstandelijke be-
perking het advies moeten krijgen iemand mee te nemen 
naar het consult. Bij patiënten die desondanks zelfstandig 
naar het consult komen, kan de huisarts tijdens het con-
sult vastleggen met wie eventueel overlegd mag worden 
als er geen wettelijk vertegenwoordiger is benoemd. Ook 
kan men na afloop de belangrijkste adviezen en medicatie 
op papier meegeven, zodat zowel de patiënt als diens 
begeleider alles kunnen nalezen. In plaats van een verslag 
op papier kan men ook een audio-opname maken of een 
begeleider bellen en die op de speaker zetten, of met de 
begeleider na afloop een telefonisch consult afspreken.

Verwijzen
Als de verstandelijke beperking lijkt samen te hangen met 
complexe problematiek, is het goed te overleggen met 
een AVG of de patiënt te verwijzen naar een AVG-poli-
kliniek. De AVG kan zowel bij somatische als bij psychia-
trische, communicatieve of systeemproblematiek worden 
ingeschakeld.

Somatische problematiek
Ziektes uiten zich bij mensen met een verstandelijke  
beperking vaak anders dan bij mensen zonder verstan-
delijke beperking. Apathie, automutilatie, gillen, slaap-
problemen en probleemgedrag (slaan, schelden, vernielen) 
kunnen allerlei redenen hebben, maar een somatische 
oorzaak moet altijd eerst worden uitgesloten (zie tabel 2).
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Belangrijkste betrokkenen bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Ouders/familie

•

•

•

Hetero-anamnestisch zeer 
belangrijke informatiebronnen.
Dagelijkse begeleiding bij 
thuiswonende patiënten.
Als er geen mentor/curator is, zijn 
ouders/kinderen/broer of zus wettelijk 
vertegenwoordiger en beslissen met 
de arts over behandelingen bij wils-
onbekwame patiënten van 16 jaar 
en ouder. 

•

•

•

•

Als er een zorgorganisatie 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking is betrokken, ontvangt de 
patiënt 24-uurszorg (WLZ) of ambulante 
begeleiding (WMO).  Ambulante 
begeleiding varieert van enkele uren 
per dag tot 1-2 uur per week.
Soms is er professionele begeleiding 
vanuit een dagbestedingslocatie, school, 
MEE of bijvoorbeeld vanuit een 
ggz-instelling (FACT-team of RIBW).
Begeleiding is meestal agogisch 
geschoold en heeft vaak beperkte 
verpleegkundige en medische kennis.
Voor goede continuïteit van zorg is het 
van belang zo veel mogelijk te 
overleggen met de persoonlijk 
begeleider. Dit is de vaste contact-
persoon vanuit de zorgorganisatie.

Patiënt kan nog steeds wilsbekwaam 
ter zake zijn bij speci�eke 
medische beslissingen.
Mentor/curator is wettelijk vertegen-
woordiger. Een bewindvoerder is ook 
een wettelijk vertegenwoordiger maar 
heeft alleen zeggenschap over 
�nanciële zaken.
Kan een familielid zijn maar ook een 
onafhankelijk benoemd persoon.
Niet iedereen heeft een mentor of 
curator. Dit moet zijn aangevraagd bij 
de rechter.

•

•

•

•

•

•

•

Vaak nauw betrokken vanuit 
zorgorganisatie.
Kan mee overlegd worden over onder 
andere communicatie/benadering, 
gedrag, psychodiagnostiek en 
organisatie van zorg rondom de patiënt.
Meestal regiebehandelaar.

•

•

Vanaf een ZZP3 of hogere
indicatie binnen de WLZ is 
de AVG geregeld betrokken vanuit de 
zorgorganisatie. 
Bij ambulante of thuiswonende cliënten 
is de huisarts de primaire behandelaar 
in de eerste lijn. De AVG kan door de 
huisarts ingeschakeld worden:

via de betre�ende zorgorganisatie 
(mits zij een AVG in dienst hebben);
poliklinisch; de huisarts verwijst dan 
naar een AVG-polikliniek.

-

-

Gedragswetenschapper
Behandelaar op sociaal-psychologisch vlak: 
(GZ-)psycholoog of orthopedagoog(-generalist).

Begeleiders
Vanuit een zorgorganisatie 
verantwoordelijk voor begeleiding 
bij wonen, werk, dagbesteding, 
participatie, gezondheid en welzijn.

AVG
Arts, gespecialiseerd in speci�eke 
somatische en psychiatrische medische 
problematiek bij mensen met een 
verstandelijke beperking.

Mentor of curator 
Door rechter benoemd 
om persoonlijke belangen van de 
patiënt te behartigen, waaronder 
behandelbeslissingen. 

AVG

GedragswetenschapperBegeleiders

Ouders/familie

Mentor of curator8

WLZ:

WMO:

MEE:

FACT:

RIBW:     

Wet langdurige zorg

Wet maatschappelijke ondersteuning

de opvolger van de SPD: Sociaal 

Pedagogische Dienst

Flexible Assertive Community Treatment

Regionale Instelling voor 

Beschermend en Begeleid Wonen

Afkortingen
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Communicatie
In het voorgaande hebben we er al op gewezen dat de 
communicatie met patiënten met een verstandelijke beper-
king vaak complex is. Tabel 3 geeft aandachtspunten.

Beschouwing
Elke huisartsenpraktijk biedt zorg aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Dit is een brede doelgroep en elke 
patiënt moet worden benaderd op een manier die past bij 
diens individuele ontwikkelingsniveau. Om de juiste zorg te 
kunnen bieden moet de huisarts ook het zorgveld rondom 
de patiënt kennen (zie kader). De belangrijkste spelers 
daarbinnen hebben we in dit artikel op een rij gezet. Basale 
kennis van veelvoorkomende medische problematiek bij 
mensen met een verstandelijke beperking is onontbeer-
lijk. Het handboek Medische zorg voor patiënten met een 
verstandelijke beperking biedt hiervoor praktische handvat-
ten.15 Bij complexe problematiek kan de huisarts een AVG 
consulteren of naar een AVG-polikliniek verwijzen. Samen 
kunnen zij komen tot optimale zorg voor deze kwetsbare 
patiëntengroep.

Organisatie van de AVG-zorg
Arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) is in neder- 

Tabel 3. Tien belangrijke aandachtspunten voor de communicatie met mensen met een verstandelijke beperking.12

1. Sluit aan bij de  
verstandelijke en emotionele 
ontwikkelingsleeftijd

2. Plan dubbele consulttijd

3. Houd rekening met een 
langere verwerkingstijd

4. Probeer rustig en duidelijk  
te praten

5. Houd rekening met een 
beperkt abstractievermogen

6. Geef niet te veel informatie 
tegelijk

7. Gebruik afbeeldingen ter 
verduidelijking

8. Houdt rekening met angst 
voor de dokter

9. Wees alert op sociaal  
wenselijke antwoorden

10. Geef informatie mee naar 
huis en betrek het netwerk 
erbij

Probeer een ‘kinderachtige’ benadering te voorkomen. Volwassenen met een verstandelijke beperking hebben 
levenservaring opgedaan en willen serieus genomen worden.

Niet alleen anamnese, uitleg en geruststelling kosten tijd, ook bijvoorbeeld het aan- en uitkleden, met name bij 
patiënten die motorisch beperkt zijn.

Laat de patiënt helemaal uitpraten en wacht na het stellen van een vraag geduldig op het antwoord. Door trage-
re verwerkingssnelheid kan het langer duren voordat de patiënt het antwoord op een vraag heeft geformuleerd.

Gebruik geen moeilijke woorden, vermijd medische termen en maak zinnen niet te lang. Vermijd constructies 
met bijzinnen en knip de boodschap op in kortere zinnen. Vermijd ook dubbele ontkenningen. Wees terug-
houdend met standaarduitdrukkingen, beeldspraak en spreekwoorden.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben minder greep op abstracte onderwerpen of causale samen-
hang. Ook het plaatsen van het beloop van een ziekte in tijdsperspectief is voor de meesten ingewikkeld.

Grote hoeveelheden informatie zijn voor mensen met een verstandelijke beperking moeilijk vast te houden. 
Geef stapsgewijs informatie over vervolgstappen in diagnostiek of ziektebeloop, verspreid deze eventueel over 
opeenvol- gende consulten.

Gebruik medische plaatjes of teken die tijdens de uitleg; dat kan helpen de informatie beter te begrijpen en op 
te slaan. Op www.begrijpjelichaam.nl staan handige medische afbeeldingen.

Maak van tevoren duidelijk wat er gaat gebeuren en ga na wat de patiënt verwacht of vreest. Het kan veel rust 
bren- gen als u bij het begin van een consult vertelt dat er niet geprikt gaat worden. Vertel wat u gaat doen bij 
lichamelijk onderzoek en laat eventueel op uw eigen lichaam zien met welke instrumenten dit gaat gebeuren. 
Vaak is creativi- teit nodig in het onderzoek. Doet de patiënt bijvoorbeeld zijn mond niet open voor een tong-
spatel, dan kan een lepel of tandenborstel helpen. Een begeleider of familielid kan handige tips geven.

Vraag zowel tijdens de anamnese als tijdens de afsluiting van het consult of de patiënt de uitleg wil herhalen 
en controleer of hij u begrepen heeft: ‘Ik vind het belangrijk te weten of ik het goed heb uitgelegd. Wil je in je 
eigen woorden zeggen wat we hebben besproken?’

Geef een korte samenvatting van het consult op papier mee naar huis zodat de patiënt thuis het consult nog een 
keer met iemand kan doornemen en om nadere uitleg kan vragen. Adviseer de patiënt zo nodig een volgende 
keer iemand mee te nemen of vraag om toestemming iemand uit het netwerk te bellen om informatie te delen.

land sinds 2000 een erkend specialisme. De ongeveer  
230 AVG’s zijn merendeels werkzaam in residentiële  
voorzieningen, poliklinieken en gespecialiseerde kin-
derdagcentra; ongeveer vijftig aios volgen de drie jaar 
durende opleiding. Zowel in de intramurale als in de  
poliklinische setting wordt nauw samengewerkt met  
huisartsen. De beroepsverenigingen LHV en NVAVG  
hebben een gezamenlijke handreiking voor deze samen-
werking gepubliceerd.13 Aanvankelijk werkten AVG’s 
vooral binnen instellingen, waar zij verantwoordelijk 
waren voor alle dagelijkse medische zorg. Het specialisme 
heeft zich echter langzamerhand toegespitst op de meer 
overstijgende handicapgebonden multidisciplinaire zorg 
en de dagelijkse medische zorg is steeds meer overgeno-
men door huisartsen.

Intramurale zorg
De organisatie van de huisartsenzorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking is afhankelijk van de indica-
tie. Bij een WLZ-indicatie inclusief verblijf en behandeling 
(zorgzwaartepakket VG3 of hoger) is de zorginstelling ver-
antwoordelijk voor alle medische zorg door huisartsen en 
AVG’s. Sommige instellingen sluiten hiervoor contracten af 
met huisartsenpraktijken, andere werken met individueel 
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gecontracteerde huisartsen binnen de medische dienst. 
de LHV/NVAVG-handreiking biedt hiervoor aanknopings-
punten. ANW-zorg wordt apart gecontracteerd en is per 
zorginstelling anders geregeld.14

Poliklinische zorg
Het werkveld van de AVG omvat ook poliklinische zorg 
aan mensen met een verstandelijke beperking die niet in 
een instelling wonen. Huisartsen kunnen voor handicap-
gebonden problematiek een beroep doen op een AVG 
die verbonden is aan de zorginstelling waar de patiënt 
verblijft, of verwijzen naar een AVG-polikliniek in de regio. 
deze poliklinieken zijn te vinden via de website van de 
NVAVG. de taken van de AVG omvatten behandeling, 
coördinatie en regie bij complexe medische problematiek, 
zoals het monitoren van psychofarmaca, het uitvoeren 
van syndroomgebonden gezondheidschecks, diagnostiek 
en behandeling bij onbegrepen lichamelijke klachten en 
multidisciplinaire behandeling bij gedragsproblemen. Sinds 
1 januari 2020 wordt de poliklinische zorg vergoed vanuit 
de zorgverzekeringswet.

Wettelijke kaders
Eveneens in 2020 wordt de Wet bijzondere opnemingen 
in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vervangen door de 
Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk 
gehandicapte cliënten (WZd) en de Wet verplichte geeste-
lijke gezondheidszorg (WVGGZ). de praktische uitwerking 
van deze wetten moet nog vorm krijgen, wat zeker op 
het gebied van ambulante zorg de nodige uitdagingen zal 
opleveren. Ook hierover kan de huisarts zo nodig met een 
AVG overleggen.

Sandra.horen@sheerenloo.nl

Wesley, vervolg
Wesleys begeleiders werden betrokken bij de ge-
sprekken en zo werd duidelijk waar de knelpunten 
lagen bij het dragen van de steunkousen. Wesley 
krijgt nu na het douchen een extra begeleidingsmo-
ment waarbij de begeleiders hem helpen zijn steun-
kousen weer aan te trekken. De begeleiders snappen 
nu zelf ook beter het belang daarvan en kunnen dit 
elke keer aan Wesley uitleggen. Een gespecialiseerde 
diëtiste is bij de behandeling betrokken vanwege het 
overgewicht. De gedragswetenschapper vermoedt 
dat zelfstandig wonen voor Wesley te hoog gegre-
pen is en onderzoekt opties met meer begeleiding.
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Jasmijn, vervolg
De AVG naar wie Jasmijn verwezen werd, zag dat 
er in de loop van de jaren steeds meer gedrags-
beïnvloedende psychofarmaca waren gegeven, 
die steeds maar tijdelijk een positief effect hadden 
(waarschijnlijk als gevolg van de aanvankelijke  
sedatie). Hierop is een afbouwplan opgesteld. Een 
gespecialiseerde tandarts naar wie de AVG Jasmijn 
had verwezen, constateerde dat zij een ontstoken 
kies had. Dit was niet opgemerkt, aangezien Jasmijn 
sondevoeding gebruikte (geen verandering eetpa-
troon). Daarmee was het gillen verklaard. Omdat het 
tandenpoetsen al jaren een drama was en daarom 
niet meer nauwkeurig gedaan werd, werd Jasmijn 
verwezen naar een sensomotorisch therapeut, die 
adviezen gaf over de overgevoeligheid in het mond-
gebied. Ook is Jasmijn opnieuw verwezen naar een 
klinisch geneticus voor etiologisch onderzoek.
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Inleiding

Bij volwassenen met een verstandelijke beperking komen 
depressieve klachten vaak voor, zelfs vaker dan bij volwas-
senen zonder verstandelijke beperking 1, 2. Ondanks het 
grote aantal volwassenen met een verstandelijke beper-
king en depressieve klachten, zijn behandelingsopties, 
vooral voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke 
beperking, beperkt 3. Sommige volwassenen met een 
lichte of matige verstandelijke beperking en voldoende 
verbale vaardigheden, kunnen baat hebben bij psycho-
logische gesprekstherapie, bijvoorbeeld cognitieve  
gedragstherapie (CGT) 4. Een groot deel van de volwas-
senen met een verstandelijke beperking en depressieve 
klachten krijgt echter farmacologische behandeling of 
helemaal geen behandeling. Vanwege de hoge prevalentie 
van polyfarmacie en bijwerkingen van psychofarmaca is 
onderzoek naar niet-farmacologische interventies buiten-
gewoon belangrijk.

Lichttherapie
In de algemene bevolking is lichttherapie veelvuldig 
onderzocht en wordt in de klinische praktijk gebruikt om 
seizoensgebonden en niet-seizoensgebonden depressie te 
behandelen 5-10. Er is daarnaast gevonden dat het effect 

Dit artikel is een ingekorte versie van het artikel: 
Hamers PCM, Festen DAM, Bindels PJE, Hermans H. (2020). The effect of bright light therapy on depressive symptoms  
in adults with intellectual disabilities: Results of a multicentre randomized controlled trial. J Appl Res Intellect Disabil. 
2020 Jun. doi:10.1111/jar.12770. PMID: 32583931.
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van lichttherapie vergelijkbaar kan zijn met dat van farma-
cologische interventies 6, of in combinatie met antidepres-
siva zelfs effectiever is dan monotherapie 11. Bovendien is 
lichttherapie een veilige interventie zonder grote bijwer-
kingen 12-14. Het werkingsmechanisme van lichttherapie is 
nog niet volledig bekend, maar waarschijnlijk beïnvloedt 
lichttherapie de circadiane ritmes. Verstoringen van circa-
diane ritmes spelen een rol bij het ontstaan van depres-
sieve klachten 15-17. 

Resultaten van lichttherapiestudies in de algemene po-
pulatie kunnen helaas niet zondermeer worden gege-
neraliseerd naar de populatie van volwassenen met een 
verstandelijke beperking. Veel volwassenen met verstande-
lijke beperking hebben een vorm van hersenbeschadiging, 
waardoor de werking van lichttherapie anders zou  
kunnen verlopen.
Daarnaast is een groot aantal volwassenen met een  
verstandelijke beperking zorgafhankelijk vanwege bijvoor-
beeld lichamelijk problemen. Hierdoor is het mogelijk dat 
zij minder profiteren van direct daglicht omdat ze niet 
dezelfde hoeveelheid tijd buiten doorbrengen vergeleken 
met volwassenen zonder verstandelijke beperking. Onder-
zoek naar het effect van lichttherapie voor de behandeling 
van depressieve klachten bij volwassenen met een verstan-
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delijke beperking is zeer schaars. Enkele case-studies zijn 
verschenen 18-20 en een kleine haalbaarheidsstudie 21. Deze 
studies lieten positieve resultaten zien. Maar door het 
gebrek aan controlegroepen en de kleine onderzoeks- 
populaties konden er geen betrouwbare uitspraken 
gedaan worden over het effect van de lichttherapie bij vol-
wassenen met een verstandelijke beperking. Het primaire 
doel van onze studie was dan ook om met behulp van 
een gerandomiseerde trial met controlegroep het effect 
van lichttherapie te onderzoeken bij volwassenen met een 
verstandelijke beperking en depressieve klachten. 

Methode

Deelnemende cliënten aan dit onderzoek waren woon-
achtig bij één van de drie zorgorganisaties (Amarant, 
Abrona en Ipse de Bruggen) die, samen met het Erasmus 
MC, de Academische Werkplaats GOUD vormen (https://
goudonbeperktgezond.nl). De dataverzameling begon in 
mei 2015 en eindigde in november 2017. Volwassenen 
met een verstandelijke beperking (IQ ≤ 70) en met een  
minimumscore van 14 (klinisch afkappunt) op de Depres-
sieve stemming subschaal van de ADESS (range 0 - 39) 
konden meedoen aan deze studie 22-24. Een score van 
14 of hoger op deze subschaal is indicatief voor een 
depressieve stoornis. Exclusiecriteria, gecontroleerd door 
de eigen arts en gedragswetenschapper, waren: een 
diagnose van bipolaire stoornis, prepartum en/of post-
partum depressie, dementie, huidig delier, hypomanie, 
huidige manische of psychotische episode, huidig suïcidaal 
gedrag of suïcidale uitingen en afakie (de lens van het oog 
ontbreekt). Bovendien sloot de arts, vanwege mogelijke 
bijwerkingen in combinatie met lichttherapie, deelne-
mers uit die specifieke fotosensibiliserende medicijnen 
gebruikten, recent een oogoperatie hadden ondergaan of 
bepaalde aandoeningen hadden zoals porfyrie en urticaria 
solaris. Eerdere lichttherapie moest meer dan vier weken 
voorafgaand aan de inclusie zijn geëindigd. Schriftelijke 
toestemming voor deelname was vereist van elke deel-
nemer (of van de wettelijke vertegenwoordiger wanneer 
de deelnemer niet wilsbekwaam ter zake was). Ethische 
goedkeuring voor deze studie werd verleend door de 
Medisch Ethische Toetsings Commissie van het Erasmus 
MC in Rotterdam.

Na bovenstaande toestemmingsprocedure werden deel-
nemers aan de studie gerandomiseerd in één van de drie 
studiegroepen: lichttherapie met 10.000 lux (groep 1), 
lichttherapie met 300 lux (groep 2), of de controlegroep 
zonder lichttherapie (groep 3). Er werd tijdens dit onder-
zoek gebruik gemaakt van de Philips Energy lightbox, 
type HF3319. Bij de 300 lux lichttherapie werd er gebruik 
gemaakt van dezelfde lamp, echter was hier een filter 

ingebouwd die de kleur van het licht niet veranderde maar 
wel de hoeveelheid lux (lux= is een eenheid van verlich-
tingssterkte). Lichttherapie met 10.000 lux wordt bij de 
algemene bevolking gebruikt om depressieve klachten te 
verminderen, en 300 lux wordt gezien als niet effectief om 
depressieve klachten te verminderen. 300 lux lichtintensi-
teit kan vergeleken worden met het aantal lux dat norma-
liter gevonden wordt in kantoren (300-500 lux). In beide 
lichttherapie groepen ontvingen de deelnemers licht-
therapie naast hun reguliere zorg. De derde groep ontving 
alleen reguliere zorg. Lichttherapie werd aangeboden voor 
een periode van twee aaneengesloten weken, 30 minuten 
per dag, in de ochtend zo snel mogelijk na ontwaken. De 
primaire uitkomstmaat van deze studie was de score op de 
Depressieve stemming subschaal van de ADESS 22-24.

Resultaten 

In totaal hebben 41 cliënten (21 vrouwen en 20 mannen), 
in de leeftijd van 24 tot 81 jaar, deelgenomen aan dit 
onderzoek. Van de 41 deelnemers werden 12 deelnemers 
gerandomiseerd in groep 1 (10.000 lux), 15 deelnemers 
in groep 2 (300 lux) en 14 deelnemers in groep 3 (geen 
lichttherapie). In alle drie de groepen zaten deelnemers 
met een LVB, MVB, EVB en ZEVB. De resultaten van één 
deelnemer van groep 2 werden niet meegenomen in de 
analyses omdat het studieprotocol niet was gevolgd. 

De statistische analyses lieten geen significante verschil-
len zien tussen groep 1 (10.000 lux) en groep 3 (geen 
lichttherapie) op depressieve klachten één week na afloop 
van de lichttherapie (T1) (p = 0.199), en geen significante 
verschillen tussen groep 2 (300 lux) en groep 3 (geen  
lichttherapie) op T1 (p = 0.451). Ook vonden wij geen  
significante verschillen in depressieve klachten op T1 
tussen groep 1 en groep 2 (p =0.394). Wel zagen we 
dat alleen met 10.000 lux lichttherapie de gemiddelde 
hoeveelheid depressieve klachten op T1 significant daalde 
onder het klinische afkappunt van de Depressieve stem-
ming subschaal van de ADESS (<14).

We hebben ook gekeken naar het effect van de licht-
therapie vier weken na afloop van de lichttherapie (T2). 
In groep 1 (10.000 lux) vonden we significante verschillen 
op de ADESS Depressieve stemming subschaal tussen T0 
en T2 (p = 0.004). Ook in groep 2 (300 lux), vonden we 
significante verschillen tussen T0 en T2 (p = 0.008).

Binnen de groepen hebben we ook gekeken naar de per-
centuele daling van depressieve klachten. In groep 1 had 
75,0% van de deelnemers een verlaagde depressie score 
op T1. In groep 2 en groep 3 was dit respectievelijk 71,4% 
en 57,1%. Daarnaast waren de depressiescores van 
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45,5% van de deelnemers uit groep 1 met 40% of meer 
afgenomen op T1. In groep 2 en 3 was dit respectievelijk 
en 7,7% en 14,3%.

Er werden weinig bijwerkingen van de lichttherapie gerap-
porteerd en de gerapporteerde bijwerkingen waren niet 
ernstig van aard. Hoofdpijn werd tweemaal gemeld in 
groep 2 (300 lux) en vermoeidheid/sufheid werd driemaal 
genoemd in groep 1 (10.000 lux) en eenmaal in groep 2. 
Een aantal deelnemers wendden tijdens het begin van de 
lichttherapie hun gezicht of lichaam soms van de lichtlamp 
af waardoor mogelijk niet al het licht van de lichtlamp 
gedurende de lichttherapie op dat moment op het gezicht 
van de deelnemer viel. In groep 1 werd dit vier keer  
gemeld en in groep 2 zes keer.

Conclusie

Hoewel we slechts 41 deelnemers konden includeren 
in plaats van de eerder beoogde 171 deelnemers, is dit 
onderzoek, voor zover wij weten, het grootste onderzoek 
naar de effectiviteit van lichttherapie op depressieve klach-
ten bij volwassenen met een verstandelijke beperking. 
Deze studie toont aan dat lichttherapie een veelbelovende 
interventie kan zijn om depressieve klachten te behan-
delen bij volwassenen met een verstandelijke beperking. 
De drie onderzoeksgroepen in deze studie zijn vrij klein 
en daarnaast zijn de verschillen tussen de groepen niet 
significant waardoor we voorzichtig moeten zijn met 
de interpretatie van de resultaten van dit onderzoek. 
Herhaling van het lichttherapie onderzoek (met grotere 
groepen) is daarom noodzakelijk. Om de klinische praktijk 
meer richting te geven in het gebruik van lichttherapie om 
depressieve klachten te verminderen bij volwassenen met 
een verstandelijke beperking, wordt er momenteel met 
behulp van de huidige kennis een handreiking ontwik-
keld. Deze handreiking zal geïmplementeerd en geëvalu-
eerd worden binnen Amarant, waarna deze, al dan niet 
bijgesteld, beschikbaar zal worden gesteld voor andere 
zorgorganisaties en belangstellenden via onder andere de 
website van de Academische Werkplaats GOUD (https://
goudonbeperktgezond.nl).

p.hamers@erasmusmc.nl
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Veel AVG’s zullen een vergelijkbare casus uit de praktijk ken-
nen, met emoties die hoog kunnen oplopen. Als AVG voel 
je je verantwoordelijk voor het welbevinden van je patiënt, 
waarbij in dit geval het lijden van de patiënt duidelijk zichtbaar 
is. Ondanks maximale inzet, veel overleg, inroepen van exper-
tise, voorschrijven van medicatie en nauw contact met ouders, 
verbetert de situatie niet en blijft deze eigenlijk onacceptabel. 
Het ideaalbeeld van de arts die geneest en lijden verlicht komt 
onder druk. Als het niet lukt om zelfverwonding te stoppen, 
dan ervaren we dat al gauw als persoonlijk falen. Je voelt je 
machteloos. Het is functioneel om deze machteloosheid te 
herkennen, in plaats van door te blijven gaan met zoeken 
naar oplossingen. Als de AVG eenmaal herkent en vervolgens 
erkent dat er sprake is van grote machteloosheid, kan dit het 
perspectief op de situatie veranderen. 

Onderbouwing
In de literatuur is weinig geschreven over machteloosheid 
bij artsen. Rozing1 heeft in zijn masterthesis een zorgethisch 
onderzoek gedaan naar ervaringen van machteloosheid bij 

artsen in de zorg voor ouderen in het ziekenhuis. Met behulp 
van een gespreksmethodiek waarbij de gevoelsbeleving 
centraal stond, probeerde men bij de kern van de ervaren 
machteloosheid te komen. 

Hierbij ontstond een definitie van het begrip machteloos-
heid: ‘Machteloosheid laat zich omschrijven als de botsing 

Vanuit de Ethische Advies Commissie van de NVAVG willen we aandacht vragen voor complexe thema’s in ons vak als  
AVG door regelmatig een tweeluik te publiceren.
Deze keer lichten we het begrip machteloosheid toe aan de hand van een casus. In het eerste deel van het tweeluik gaan we 
in op het herkennen en erkennen van machteloosheid, in het tweede deel besteden we aandacht aan hierbij aansluitende 
handvatten en perspectieven. 

Machteloosheid
De Ethische Advies Commissie van de NVAVG

Peter is een 17-jarige jongen, ernstig verstandelijke beperkt, spreekt enkele woordjes (pappa, mamma, eten). Hij 
heeft een autisme spectrum stoornis, pica, vormen van zelfverwonding (peuteren in anus tot bloedens toe, bonken 
met hoofd tot muren onder het bloed zitten), wisselende eetlust, slecht slapen. Soms gaat het enkele weken best 
goed en dan opeens zit hij slecht in zijn vel. Peter woont in een instelling omdat ouders dit hevige gedrag thuis niet 
meer aankonden. Peters kamer is aangepast aan zijn gedrag, er zijn zoveel mogelijk zachte materialen gebruikt. 

Ouders zijn overtuigd van een lichamelijke oorzaak van het zelfverwonden. Ze dringen voortdurend aan op onder-
zoek en behandeling. De AVG voelt zich erg onder druk gezet en gaat er vaak in mee, ondanks dat het om soms 
ingrijpend of invasief onderzoek gaat, zoals onderzoek onder narcose. Collega-specialisten zijn wisselend bereid 
om mee te werken. 

Het CCE is ingeschakeld, er zijn regelmatig gesprekken waarbij ook de psychiater aanschuift, maar ouders blijven 
bezorgd, ontevreden en de emoties lopen hoog op. Door de heftigheid van de zelfverwonding en de kritiek van de 
ouders is er veel onrust bij het team. Er is een hoog ziekteverzuim. Psychofarmaca lijken geen enkel effect te heb-
ben, echter management en directie dringen aan op medicatie, omdat ‘er toch iets moet gebeuren’.

Het CCE zet na uitgebreid onderzoek en interventie in op accepteren van de situatie. 

Quote van een AVG: 
‘Ik zou soms tegen cliënten 

willen zeggen: 'als je dit  
nou eens niet zou doen,  
dat zou iedereen zoveel  

gedoe schelen.’
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Quote van een AVG: 
‘Ik vind machteloosheid  

een van de grootste  
energielekken in  

mijn werk.’

tussen belevingswerelden, waarbij een ideaal van de arts 
wordt bedreigd en waarin sprake is van een ontbreken van 
overeenstemming over de zorg.’

Rozing benoemt vijf kenmerken van  
machteloosheid 
•  Het verschijnt bij een ingrijpend en uitzonderlijk 

gebeuren in de zorg. 
•  Het gaat gepaard met gevoelens als verbijstering, 

frustratie en vrees. 
•  Het gaat gepaard met vervreemding van zichzelf. 
•  Het gaat gepaard met het gevoel er alleen voor  

te staan. 
•  Het gevoel op onbekend terrein te komen doordat 

het gebruikelijk handelen ontoereikend blijkt. 

De AVG is gewend om te gaan met uitdagende casuïstiek 
die uitzonderlijk genoemd mag worden. Net als in het geval 
van Peter kan soms niet geput worden uit een richtlijn of 
protocol. Er is geen pasklaar antwoord meer.
Het zelfverwondend gedrag van Peter doet een groot appèl 
op zijn hele omgeving. Zelfverwonding raakt de AVG zowel 
als behandelaar en als mens. De AVG staat voor een nood- 
situatie, wordt er door de omgeving eindverantwoordelijk 
voor gemaakt en staat er dan alleen voor. De AVG is gefrus-
treerd dat hij geen behandeling of verlichting kan geven. 
Maar als de AVG het niet kan, wie is er dan nog wel om de 
situatie te verbeteren? En heb je als AVG wel alle expertise 
erbij gehaald die er is te vinden?  
Er bestaat een botsing tussen belevingswerelden: men 
verwacht dat de AVG het lijden kan verlichten of zelfs doen 
verdwijnen. De AVG verwacht dit enerzijds ook van zichzelf 
maar weet tegelijkertijd dat hij niet aan deze verwachting 
kan voldoen. 

Perspectief
Deze ervaringen van machteloosheid zijn vaak heftig en 
werken verlammend. In een recent verschenen leerboek 
over Machteloosheid2, wordt benoemd dat wanneer de 
eigen machteloosheid niet herkend wordt, dit soms leidt tot 
verdringing, onzekerheid of angst. Machteloosheid kan zich 
uiten in toegenomen prikkelbaarheid, voortdurend denken 
aan de situatie, gevoelens van ontoereikendheid of misluk-
king. Een goed begrip van machteloosheid kan een uitgangs-
punt bieden voor een vervolg. Het delen van ervaringen met 
collega’s in intervisie kan helpen de eigen rol, verwachtin-
gen, emoties, ideaalbeeld te ontrafelen. Benoemen van de 
machteloosheid naar de betrokkenen in de situatie kan het 
gesprek verdiepen. 

In het volgende TAVG besteden we aandacht aan  
verschillende handvatten om met machteloosheid om te 
gaan en een vervolg te geven.

awagemans@koraal.nl
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Abstract

In 2015 the world experienced a zikavirus (ZIKV) epidemic. 
In the epicenter in Brazil the number of newborns with 
microcephaly spiked dramatically. Microcephaly, brain  
damage and other specific congenital malformations, 
were associated with vertical transmission of ZIKV by  
infected mothers. This became known as the congenital 
zika syndrome (CZS). Even though CZS is rare in the  
Netherlands, cases are reported.
In this article we describe the history of ZIKV infections 
and the clinical features of CZS. We focus on signs and 
symptoms that are essential to doctors working with 
patients who have intellectual disabilities. From follow up 
of cases from the 2015 epidemic, the clinical spectrum of 
CZS has become more clear. It contains various medical 
problems (such as epilepsy, arthrogryposis, (mild)  
congenital cardiac defects, visual and hearing impairment, 
and neuromotor problems) as well as developmental  
and behavioural problems. This warrants a thorough  
medical and cognitive follow up of children with CZS.  
We composed a health watch by combining existing  
follow up advice of patients with CZS up till the age of  
24 months. Although data for older children is still being 
collected all over the world, we extrapolated advice on 
areas that are expected to be of continuous relevance  
later in life.  

Aanleiding

Tijdens een stage bij een epilepsiecentrum werd aan 
één van de auteurs de vraag voorgelegd of er sprake 
zou kunnen zijn van congenitaal zika syndoom (CZS) bij 
een 4-jarige patiënte. Zij had een ontwikkelingsachter-
stand, microcefalie met cutis gyrata van de schedel en 

op het EEG werd een hypsarrhytmie-patroon gezien. Na 
literatuuronderzoek naar de klinische verschijnselen die 
voorkomen bij CZS, bleken bij patiënte ook arthrogrypose 
en kenmerkende MRI-afwijkingen (dunne cerebrale  
cortex met subcorticale calcificaties) aanwezig. De diag-
nose kon niet met zekerheid worden gesteld, maar is  
wel aannemelijk. 

Historie en verspreiding
Zikavirus (ZIKV) is een flavivirus en werd in 1947 ontdekt 
in Oeganda. De verschijnselen bij infectie zijn mild, kort-
durend en lijken op dengue en gele koorts. Er kan sprake 
zijn van koorts, gewrichtspijn, spierpijn, conjunctivitis, 
hoofdpijn, algehele zwakte, huiduitslag, braken, diarree 
en buikpijn en late verschijnselen zoals Guillain-Barre  
syndroom. Transmissie kan plaatsvinden door muggen 
(Aedes aegypti), door overdracht van een geïnfecteerde 
moeder op het ongeboren kind, door bloedtransfusie of, 
uiterst zelden, door seksueel contact.1 Tot 2007 kwamen 
infecties sporadisch voor. De eerste grote uitbraak was 
in 2007 in Micronesië, waarna het virus zich verspreidde 
naar Frans-Polynesië in 2013.2 In 2015 werden in plaats 
van de gemiddelde 163, 3530 kinderen met microcefa-
lie geboren in Brazilië.3 Er bleek sprake van een ZIKV-
epidemie, die zich in korte tijd uitbreidde tot een pande-
mie. Besmettingen vonden vooral plaats in Midden- en 
Zuid-Amerika (inclusief Suriname, Aruba, Curaçao, Sint 
Maarten en Caribisch Nederland), maar ook in Europa. De 
WHO bericht eind 2016: “Zika virus is no longer a global 
emergency (…) the virus still represents a highly significant 
and a long-term problem”. De epidemie is in 2017 uitge-
doofd. In 2019 worden echter nog altijd infecties gemeld 
in Suriname en het Caraïbisch gebied.4 

Verspreiding van ZIKV binnen Europees Nederland was 
onwaarschijnlijk omdat de verantwoordelijke muggen 
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van nature niet in Nederland voorkomen.5 Echter in 2010 
bleek Aedes aegypti wél geïntroduceerd in Nederland 
door import van elders.6 De muggen overleven de winters 
in Nederland waarschijnlijk niet, maar ook in mei 2020 
blijkt deze mug in grote delen van Nederland aanwezig.7

Er zijn 3720 geregistreerde casus van CZS in Noord- 
Amerika, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, waar-
van 4 in Suriname (tot januari 2018).8 In Nederland zijn 
voor de meldplicht in november 2016 114 infecties met 
ZIKV bij zwangeren gemeld, waarbij in 1 casus sprake 
was van microcefalie bij de foetus hoogstwaarschijnlijk 
ten gevolge van ZIKV en waarbij 1 casus geregistreerd 
staat als microcefalie/miskraam.1 Na de meldplicht is de 
‘Werkgroep Follow-up ZIKV-infecties in de zwangerschap’ 
opgericht. Telefonisch geeft een medewerker van deze 
werkgroep aan dat tot heden (mei 2020) nog zes moeder-
kind paren zijn aangemeld en onderzocht. Er zijn geen 
aanwijzingen voor CZS bij deze kinderen. 

Er wordt gewerkt aan een vaccin. Momenteel vinden  
fase-1 onderzoeken plaats.9 

Congenitaal Zika Syndroom
Wanneer een zwangere vrouw geïnfecteerd raakt met 
ZIKV, loopt haar kind risico op een congenitale ZIKV-infec-
tie. Dit kan leiden tot congenitale afwijkingen, waarvan 
microcefalie inmiddels de bekendste is, maar het spectrum 
aan congenitale afwijkingen is breed. Recente follow-up 
studies van kinderen die tijdens de zwangerschap werden 
besmet in de epidemie van 2015, beschrijven achterstand 
op één of meer vlakken van de ontwikkeling bij ongeveer 
een derde van de kinderen met congenitaal ZIKV.10,11 Dit 
maakt CZS een relevant ziektebeeld voor artsen die zich 
bezighouden met ontwikkelingsstoornissen, waaronder de 
Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG). 

Studies tonen aan dat ZIKV de placenta infecteert en be-
schadigt, waarna het in utero de foetale neuronale voor-
lopercellen van het brein aantast. Bij oudere baby’s wordt 
tevens necrose in het brein beschreven, wat postnatale 
beschadiging suggereert. Miskramen komen vaker voor, 
waarschijnlijk door placentaire insufficiëntie.10 Infecties 
eerder in de zwangerschap zijn geassocieerd met meer en 
ernstiger congenitale afwijkingen. Het risico op congeni-
tale afwijkingen is ongeveer 13% bij infectie in het eerste 
trimester, 4% in het tweede trimester en 5% in het derde 
trimester. Het risico op CZS is respectievelijk ongeveer 7%, 
1% en 1%.12 Mogelijk dragen ook variaties in het mater-
nale ADCY-3 en ADCY-7 gen bij aan de pathogeniciteit 
van foetale infecties met ZIKV en beïnvloeden zij de ernst 
van het CZS. Deze genen zijn betrokken bij de synthese 
van cAMP, wat een belangrijke rol speelt in de regulatie 
van de immuunrespons. Het veranderen van de concentra-

tie van cAMP is een bekende weg waarlangs pathogenen 
het immuunsysteem van de gastheer moduleren.13 

De diagnose (congenitale) ZIKV-infectie is zeker, wan-
neer door middel van PCR ZIKV RNA wordt aangetoond 
in serum, urine of liquor bij neonaten maximaal enkele 
dagen na geboorte. De diagnose ZIKV is waarschijnlijk 
wanneer bij zowel kind als moeder, of in de liquor van het 
kind, ZIKV IgM antistoffen aantoonbaar zijn in serum of 
urine, maar de PCR negatief is.10 Op oudere leeftijd kan de 
diagnose waarschijnlijk zijn op basis van het klinisch beeld. 

Klinisch beeld
- Geboortegewicht; 30 tot 40% van de kinderen zijn  

dysmatuur.10 Verdere gegevens over het beloop van de 
groei zijn nog niet gepubliceerd.

- Craniofaciale dysmorfieën; microcefalie (hoofdomtrek 
<-2SD bij geboorte) komt voor bij 1 tot 6% van de 
pasgeborenen die in utero zijn blootgesteld aan ZIKV. 
Een normale hoofdomtrek sluit CZS echter niet uit.10 
Microcefalie kan ook later ontstaan of juist verminde-
ren.10,11 Bij microcefalie wordt cutis gyrata van de schedel 
beschreven en craniofaciale disproportionaliteit (groot 
gezicht, relatief klein hoofd). De mate van disproporti-
onaliteit is direct gerelateerd aan de mate van microce-
falie. Verder wordt craniosynostose frequent gerappor-
teerd (tot 78%, meestal anterieure fontanel).10 Uit eerder 
onderzoek is gebleken dat hoofdomtrek < -3SD bij de 
geboorte in 51% van de gevallen gepaard gaat met een 
verstandelijke beperking (IQ< 70) op 7-jarige leeftijd.14 

- Neuropsychologische ontwikkeling; de ontwikkeling kan 
gestoord zijn, ook los van microcefalie of aantoonbare 
afwijkingen van het centraal zenuwstelsel. In een pros-
pectieve follow-up studie van 216 Braziliaanse kinderen, 
bewezen blootgesteld aan ZIKV in utero, is gekeken naar 
de ontwikkeling van cognitie, receptieve- en expres-
sieve taalontwikkeling en fijne- en grove motoriek tot 
de leeftijd van maximaal 32 maanden. Van de kinderen 
bleek 71% zich normaal te ontwikkelen, scoorde 17% 
benedengemiddeld en scoorde 12% lager dan -2SD. 
Er lijkt sprake van een naar links verschoven verdeling: 
slechts 10% van de kinderen scoort bovengemiddeld 
en er waren geen scores boven +2SD. Opvallend was 
verder dat de taalontwikkeling meer was aangedaan 
dan de cognitieve en motorische vaardigheden, hoewel 
de score op de laatste 2 onderschat kan zijn.11 In deze 
studie uit Puerto Rico 15 wordt ook gesuggereerd dat de 
taalontwikkeling relatief meer is aangedaan, hoewel het 
bewijs hiervoor zwak is. Omdat CZS zo nieuw is, zijn nog 
geen follow-up studies van de (cognitieve) ontwikkeling 
bekend na het 2e jaar. 

- Gedrag/psychiatrie: Bij 6 kinderen van 216 moeders met 
bewezen ZIKV-infectie tijdens de zwangerschap, werd 
autisme spectrum stoornis gemeld. Hoewel dit een klein 
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aantal is, waren de kinderen allemaal jonger dan 3 jaar. 
Mogelijk wordt deze associatie met een langere follow-
up duidelijker. Bij andere congenitale infecties (CMV,  
Rubella) komen meer gedrags- en psychiatrische  
problemen voor.11 Of dit bij CZS ook het geval is, moet 
nog blijken.

- Afwijkingen van het centraal zenuwstelsel; afwijkin-
gen bij beeldvorming van het brein worden het meest 
gevonden bij kinderen waarvan de moeder in het eerste 
trimester is geïnfecteerd. Het meest frequent worden 
intracraniële calcificaties, ventriculomegalie, corticale 
atrofie, verminderd volume van het brein, vertraagde 
myelinisatie, afwijkende gyri (polymicrogyria, pachygyrie, 
lissencefalie), hypoplasie van corpus callosum, hersen-
stam en cerebellum, vergroting van cisterna magna en 
hydrocephalus gerapporteerd.10 

- Oogafwijkingen; komen voor bij ongeveer 25% van de 
kinderen met CZS. Macula afwijkingen en oogzenuw-
afwijkingen (m.n. atrofie en hypoplasie) worden het 
meest gerapporteerd. Cerebral Visual Impairment (CVI) 
is mogelijk een belangrijke oorzaak van visuele proble-
men. Andere afwijkingen die worden gerapporteerd zijn 
vaatafwijkingen, structurele afwijkingen (o.a. coloboom, 
subluxatie van de lens, cataract), congenitaal glaucoom, 
strabismus en nystagmus.10 

- Gehoorafwijkingen; sensorineuraal gehoorverlies komt 
voor bij ongeveer 12% van de kinderen die in utero aan 
ZIKV zijn blootgesteld.10 De ernst van de gehoor- 
problemen lijkt onafhankelijk van het trimester waarin 
de besmetting plaatsvindt.11 

- Afwijkingen aan ledematen; arthrogrypose (congenitale 
contracturen van 2 of meer gewrichten) wordt beschre-
ven bij 7% van de kinderen, waarbij 87% afwijkingen 
heeft aan zowel armen als benen.16,17 De arthrogrypose 
is waarschijnlijk neurologisch van origine, er worden 
doorgaans geen afwijkingen in de gewrichten zelf  
gevonden. Betrokkenheid van centrale en perifere  
motorneuronen resulteert in een ‘fixed posture’ in  
utero, wat vervolgens leidt tot deformiteiten.17 Kinderen 
met arthrogrypose hebben frequent afwijkingen aan 
de ledematen: bilaterale heupdysplasie (100%, bij 7/7 
kinderen), klompvoet (86%, waarvan 43% bilateraal), 
flexiecontractuur van de knie (71%, waarvan 43%  
bilateraal), subluxatie van de knie (43%, waarvan 29% 
bilateraal), camptodactylie (86%, waarvan 71% bilate-
raal), adductie van de duim (100%, bij 7/7 kinderen),  
bilaterale ‘simian crease’ (14%), hyperextensie in el-
leboog (57%), flexiecontractuur elleboog (29%) en 
verminderde schoudermobiliteit (29%).17

- Neuromotorische afwijkingen; komen zeer frequent 
voor, o.a. hypertonie, spastische cerebrale parese, 
hyperreflexie, dysfagie en voedingsproblemen.10 In één 
case-serie werd bij 22 kinderen met CZS, maar zonder 
klachten van de blaas, bij alle kinderen een neurogene 
blaas aangetoond.18 Kinderen met een afwijkende tonus 

hebben een grotere kans op heupdysplasie. Bij 85% van 
de neonaten komt prikkelbaarheid voor, die typisch in 
de eerste levensmaanden verdwijnt.19 Prikkelbaarheid 
kan bestaan uit hyperexcitabiliteit (opwekken clonus 
na externe stimulatie), geïrriteerd en ongeduldig huilen 
en slaapproblemen. De baby’s zijn moeilijk te kalmeren, 
zelfs na voeden.20 Arthrogrypose, congenitale micro-
cefalie en vroege epilepsie zijn geassocieerd met het 
vóórkomen van ernstiger vormen van cerebrale parese 
bij CZS op de leeftijd van 2 jaar.21 

- Epilepsie; De cumulatieve incidentie van epilepsie 
gedurende de eerste twee levensjaren ligt rond 70%.22 
Hierbij vindt debuut van epilepsie meestal plaats in het 
eerste levensjaar (gemiddeld tussen de 3 en 9 maan-
den) en de prevalentie lijkt tot op heden toe te nemen 
met de leeftijd. In het eerste levensjaar worden vooral 
infantiele spasmen gezien en in het tweede levensjaar 
vooral focaal motorische insulten.22 Ook gegenerali-
seerde insulten zijn beschreven.23,24 Eén kwart van de 
kinderen met epilepsie heeft meer dan 1 type epilepsie. 
De epilepsie lijkt vaak gerelateerd aan lissencefalie.22 
Veel kinderen met CZS hebben een afwijkend EEG (ook 
zonder klinische tekenen van epilepsie), waarbij vooral 
multifocale afwijkingen worden gezien.25 Ook worden 
hypsarrhytmie- en ‘burst-suppression’ patronen gezien, 
geassocieerd met therapieresistentie.23 Remissie percen-
tages door medicamenteuze onderhoudsbehandeling 
variëren van 46-65%, waarbij één derde meerdere anti-
epileptica nodig heeft voor het behalen van remissie.22,23 
Anti-epileptica waarbij het vaakst remissie wordt gezien 
zijn natriumvalproïnezuur, levetiracetam, vigabatrine en 
fenobarbital.22,23 

- Cardiale afwijkingen; bij 40% van de zuigelingen met 
CZS worden echografische cardiale afwijkingen gezien, 
meestal persisterend foramen ovale (PFO). Structurele 
hartafwijkingen komen voor bij 10-15% van de kinderen 
na de zuigelingenleeftijd. Dit is 10 maal frequenter dan 
in de algemene bevolking. De beschreven afwijkingen 
zijn doorgaans hemodynamisch onbelangrijk (atrium 
septum defect (ASD), klein ventriculair septum defect 
(VSD), patente ductus arteriosus (PDA)).26 

- Gebitsafwijkingen; afwijkende implantatie en door- 
komen van tanden, kort linguaal frenulum, hoog smal 
palatum en tandglazuur hypoplasie zijn beschreven en 
vragen om periodieke tandheelkundige controles.27 

Zika en andere congenitale infecties
Een aantal van de afwijkingen die bij CZS worden 
beschreven komen ook voor bij andere congenitale 
infecties (TORCHES: Toxoplasmose gondii, Rubellavi-
rus, Cytomegalovirus, Herpes simplexvirus, Trepo-
nema pallidum (Lues)). Ernstige microcefalie met 
gedeeltelijk gecollabeerde schedel, een dunne cere-
brale cortex met subcorticale calcificaties, littekens 
op de macula en ‘focal pigmentary retinal mottling’, 
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arthrogryposis en uitgesproken vroege hypertonie 
zijn uitingen van CZS in de meest ernstige vorm en 
kunnen onderscheidend zijn met andere congenitale 
infecties.28 Daarentegen zijn hepatosplenomegalie, 
trombopenie en huidafwijkingen niet typisch voor 
CZS, deze komen wel frequent voor bij andere con-
genitale infecties.10 

Follow-up/health watch
Hoewel in 2013 al vastgesteld wordt dat ZIKV van moeder 
op kind kan overgaan, werd pas in 2015 tijdens de epide-
mie voor het eerst een associatie gelegd tussen ZIKV bij 
moeders en microcefalie bij hun pasgeborenen.2 Retrospec-
tief blijkt deze associatie ook aanwezig bij de uitbraken in 

2014-2015 in Polynesië.29 Behoudens de microcefalie  
zijn van kinderen in Polynesië vooralsnog geen follow-up 
data bekend. 

In 2016 beschrijft de WHO in een advies richtlijn dat  
kinderen met CZS in het eerste levensjaar iedere drie 
maanden en in het tweede levensjaar halfjaarlijks een 
follow-up moeten krijgen. Na de leeftijd van 24 maanden 
gebaseerd op de conditie en behoeften van het kind.30 
Hierop volgde in 2017 een uitbreiding in de vorm van 
een ‘toolkit voor de zorg en ondersteuning voor mensen 
aangedaan door ZIKV’.19 In de tabel staan alle adviezen ten 
aanzien van follow-up samengevat.10,11,18,19,27 Omdat het 
ziektebeeld en syndroom zo nieuw zijn, is brede screening 

 Tabel: Adviezen ten aanzien van follow-up CZS (referentienummers definitief hier invoegen).

•  = gerichte aandacht geïndiceerd. P = bij problemen/klachten.
1  De voorgestelde screening voor 2-18 jaar en 18+ is een extrapolatie vanuit de problemen die gezien worden bij jongere patiënten.  
 Er zijn geen op literatuur gebaseerde adviezen voor deze leeftijden omdat het syndroom zo nieuw is.

Aandacht voor

diagnostiek endocrino-
logie/ TORCHes/zika

cutis gyrata,  
craniosynostose
 
microcefalie/ 
dysmaturiteit/vervolg

(taal)ontwikkeling 
niveaubepaling 

prikkelbaarheid

algemene screening 
gedrag/psychiatrie 

epilepsie

intracerebrale  
afwijkingen

ASS 

macula, n. opticus, CVI

hypertonie, spasticiteit, 
complicaties 

heupdysplasie

neurogene blaas

artrogrypose, ontwik-
keling motoriek

structurele afwijkingen

voeding/slikken

tandglazuur hypopla-
sie, palatumafwijking, 
implantatie afwijking

Na stellen 
diagnose

•

•

L+G+SO

•

•

•

EEG

echo/ MRI 
hersenen

•

OEA/BERA

•

•

•

echo hart

•

•

3,6,9 en 12 
maanden

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3mnd: echo

•

•

P

•

•

18  
maanden

•

•

•

P

•

•

•

•

•

•

P

•

•

P

•

•

24  
maanden

•

•

•

P

•

•

•

•

•

•

P

•

•

P

•

•

2-18 jaar 
(jaarlijks)1

•

•

P

•

•

•

•

•

•

P

•

•

P

P

•

>18jaar
(periodiek)1

P

P

•

• ( jaarlijks)

P

•

•

•

P

•

P

P

P

•

Domein

etiologie

dysmorfologie

groei

cognitief

gedrag/psychiatrie

neurologie

oogafwijking/visus

gehoor

neuromotorisch

bewegingsapparaat

cardiaal

gastro-intestinaal

gebitsafwijkingen
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op mogelijke problemen aangewezen. Dit helpt ook om 
het ziektebeeld beter in kaart te brengen en onverwachte 
verschijnselen te ontdekken.

Mede vanwege de internationale oproep van de WHO 
tot surveillance en gegevensverzameling in het kader 
van ZIKV en de ligging van de Nederlandse overzeese 
rijksdelen in endemisch gebied, is sinds 1 november 2016 
een meldplicht voor ZIKV van kracht voor zowel Caribisch 
Nederland als continentaal Nederland. De GGD coördi-
neert gegevensverzameling voor het ‘Follow-up register 
Zikavirusinfecties tijdens de zwangerschap’. De gegevens-
verzameling vindt plaats tot de leeftijd van 2 jaar (bij 4,12 
en 24 maanden).31 

Zoals al werd geïllustreerd door de casus van een kind 
met CZS-afwijkingen bij een Nederlands epilepsiecentrum 
waarbij de diagnose (nog) niet was gesteld, ligt het in de 
verwachting dat er ook in Nederland CZS gevallen zijn die 
nog niet geïdentificeerd zijn, bij kinderen van moeders 
die ten tijde van de epidemie in het buitenland woon-
den of op vakantie waren. Ook kun je als AVG patiënten 
tegenkomen waarbij gedacht moet worden aan CZS in 
de differentiaaldiagnose van een verstandelijke beper-
king. Kennis van het ziektebeeld en handvatten voor het 
vervolgen en screenen van deze patiënten zijn dus voor 
elke AVG nodig.

Graag bedanken wij dr. L.C. Krab voor het kritisch lezen 
van het artikel. Auteurs A. Kanninga en N. Tio hebben een 
gelijkwaardige bijdrage aan dit artikel geleverd.

a.kanninga@erasmusmc.nl
n.tio@erasmusmc.nl
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Samenvatting

De methode ‘Beheer Eigen Medicatie- Verstandelijk 
Gehandicaptenzorg’ (BEM-VG) bestaat uit verschillende 
materialen met als doel het faciliteren van een medicatie-
gesprek tussen begeleider en cliënt met een lichte verstan-
delijke beperking (LVB). Het doel is te komen tot passende 
ondersteuningsafspraken rondom medicatiegebruik 
en –beheer, zodat medicatiegerelateerde schade wordt 
voorkomen en zelfstandigheid kan worden vergroot.  
De methode werd onderzocht middels een kwalitatief 
onderzoeksdesign en aangepast aan de eisen van de doel-
groep. Uit semigestructureerde interviews en focusgroep- 
besprekingen bleek dat BEM-VG uitvoerbaar en doel-
matig is, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, 
die verder zijn uitgewerkt op het niveau van begeleiders 

Afspraken maken over eigen beheer  
van medicatie met mensen met een lichte  
verstandelijke beperking? 
Gebruik de BEM-VG

en zorgorganisaties. De methode sluit aan op verworven 
communicatieve vaardigheden van begeleiders. In geval  
van ontevredenheid over de ondersteuningsafspraken 
bij cliënt of begeleider, wordt verdere bespreking in het 
multidisciplinaire team aangeraden. Implementatie in de 
zorgcyclus is nodig om continue evaluatie van afspraken  
en aandacht voor het medicatieproces bij cliënten met een 
LVB te borgen.

Inleiding

Voor verantwoord medicatiegebruik zijn vele vaardig- 
heden nodig. Vaardigheden op gebied van geletterdheid, 
executieve functies, aandacht en samenwerking. Voor men-
sen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) die zelf-
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Onderdelen methode BEM-VG.

Lijst met gespreksonderwerpen die de begeleider kan gebruiken bij het voeren van een medicatiegesprek. 

Het afsprakenformulier wordt gebruikt om korte notities te maken over de begeleidingsafspraken. De afspra-
ken worden daarna uitgewerkt in het zorgplan, waarin ook de evaluatie van de afspraken wordt geborgd.

Verzameling signalen die aanzet kunnen zijn tot het voeren van een medicatiegesprek. Te gebruiken bij  
scholing of training van begeleiders.

Een fysieke training voor persoonlijk begeleiders waarin geoefend wordt met het signaleren van problemen bij 
medicatiegebruik en het voeren van een medicatiegesprek.

Website met vrij toegankelijke e-modules voor cliënten en tips over veilig medicatiegebruik.

Voor implementatie van BEM-VG in de zorgorganisatie zijn voorwaarden opgesteld, op begeleidersniveau en 
op organisatieniveau.

www.medicijngebruik.nl zoekterm BEM-VG

Vragenlijst

Afsprakenformulier

Signaallijst

Scholing ‘Signaleren en het voeren 
van een medicatiegesprek met de 
BEM-VG’

BEM-toolbox/e-modules

Voorwaarden gebruik

Materialen: 
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standig wonen, met ambulante ondersteuning, kan het 
zelfstandig beheren van medicatie een uitdaging zijn.1-4 
Eerder werd onderzoek gedaan naar de rol van voorschrij-
vers van medicatiegebruik bij mensen met een verstande-
lijke beperking. 5 De rol van begeleiders in de (ambulante) 
zorg is nog niet eerder onderzocht. Voorafgaand aan het 
onderzoek werd gesignaleerd dat begeleiders handelings-
verlegen waren in het bespreken van medicatiegebruik en 
beheer door cliënten met een verstandelijke beperking. 
Begeleiders zijn prima in staat ingewikkelde gesprekken 
over gevoelige onderwerpen te voeren. Echter rondom 
medicatie wist men niet welke vragen te stellen (wat moet 
iemand kunnen om zelf medicatie te kunnen beheren?) en 
bij wie de verantwoordelijkheid lag (wat als begeleiding bij 
medicatiebeheer wordt geweigerd?). 

Onderzoeksvraag

In hoeverre is de methodiek BEM-VG uitvoerbaar door 
persoonlijk begeleiders in de gehandicaptenzorg (MBO-4 
en HBO-SPH) en doelmatig om bij de LVB doelgroep vaar-
digheden rondom medicatiegebruik en medicatiebeheer in 
kaart te brengen? 

Methode

Tussen 2018 en 2020 is project BEM-VG uitgevoerd, met 
financiering van het Zorgondersteuningsfonds en Zuid-
wester. De bestaande methode-BEM uit de ouderenzorg 6 
werd aangepast om te kunnen worden gebruikt in de zorg 
aan mensen met een LVB door een expertgroep, bestaan-
de uit ervaringsdeskundigen, een verwant, een persoonlijk 
begeleider, een onderwijskundig specialist, behandelaars 
en een gespecialiseerd apotheker. Bestaande informatie-
materialen voor de doelgroep LVB werden verzameld en 
een aantal nieuwe e-modules werd ontwikkeld door het 
leercentrum van zorgorganisatie Zuidwester.

Gedurende alle fasen van het onderzoek is een ervarings-
deskundige als project-assistent betrokken geweest; in het 
begin van het onderzoek als sparringpartner en als proef-
persoon bij het testen van e-modules en interviews. Na de 
data-analyse werd gekeken in hoeverre de bevindingen 
uit het onderzoek overeenkwamen met de eigen ervarin-
gen van de project-assistent, met betrekking tot het zelf 
beheren van medicatie en samenwerking met persoonlijk 
begeleiders. Ook participeerde de project-assistent bij het 
maken van de informatiematerialen en het presenteren 
van de resultaten.

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gekozen 
voor een kwalitatief onderzoeksdesign. Deelnemers zijn 
geselecteerd via convenience sampling. In totaal hebben 

15 volwassen cliënten met een LVB, 14 begeleiders en vijf 
verwanten uit drie verschillende zorgorganisaties meege-
daan in dit onderzoek. Persoonlijk begeleiders volgden de 
scholing ‘Signaleren en het voeren van een medicatiege-
sprek met de BEM-VG’ en voerden met één of twee cliën-
ten een medicatiegesprek, waarna afspraken over eigen 
beheer en ondersteuning werden vastgelegd. Daarnaast 
was er gelegenheid voor cliënten om, zelfstandig of met 
de begeleider, e-modules te doorlopen over verschillende 
aspecten rondom medicatiegebruik. 

Enkele dagen na het medicatiegesprek werden cliënten, 
begeleiders en verwanten door middel van semigestruc-
tureerde interviews bevraagd door de onderzoeker. Indien 
er toestemming was, werden ook verwanten geïnterviewd 
over hun mening over ‘eigen beheer van medicatie’ en de 
gemaakte afspraken. Na enkele maanden werden begelei-
ders voor een tweede maal bevraagd in twee focusgroe-
pen, om over een aantal uitkomsten van het onderzoek 
verdere informatie te verkrijgen. De data zijn getranscri-
beerd en door middel van een thematische analyse geana-
lyseerd. De uitkomsten werden gebruikt om de methode 
aan te passen en gebruiksvoorwaarden op te stellen.

Resultaten en conclusie

Uitvoerbaarheid
De resultaten van onderzoeksproject BEM-VG laten zien 
dat de BEM-VG uitvoerbaar is, onder bepaalde voorwaar-
den. Deze voorwaarden konden worden opgesplitst in 
voorwaarden voor begeleiders die de BEM-VG willen  
toepassen en voorwaarden voor organisaties die de BEM-
VG in hun organisatie willen implementeren (zie tabel 1). 

Begeleiders kunnen informatie prima vertalen naar bevat-
tingsvermogen en situatie van de cliënt. Begeleider:  
‘Je moet je elke keer weer afstemmen op de cliënt. Som-
migen zijn geholpen met beeldmateriaal. Voor anderen is 
dat te kinderachtig. Zij hebben meer iets aan een concrete 
vraag in hun eigen taal: ‘Hee pik, hoe doe jij dat nou?’

Zeven cliënten doorliepen één of meerdere e-modules 
over medicatie van de website lerenisleuk.org. Eén 
persoon doorliep zelfstandig de e-modules, de overige 
zes cliënten doorliepen de e-modules samen met een 
begeleider. Cliënten reageerden wisselend op de inhoud 
van de modules. Door niveauverschillen waren vragen 
voor de één moeilijk, terwijl de ander juist meer uitdaging 
had verwacht.

Doelmatigheid 
Uit de analyses van de interviews met begeleiders blijkt 
dat door het medicatiegesprek begeleiders problemen 
rondom medicatiegebruik en -beheer van cliënten beter 
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hebben gesignaleerd. Dit kunnen kleine dingen zijn, zoals 
moeite met het lezen van de kleine lettertjes op de bij-
sluiter, of juist wat grotere problemen, zoals het verkeerd 
gebruiken van een medicijn. Door deze signalering kan 
een begeleider vervolgens gerichte praktische afspraken 
met de cliënt maken over hoe het beheer in de toekomst 
beter kan.  

Tijdens het medicatiegesprek krijgen begeleiders inzicht 
in de vaardigheden die cliënten hebben wat betreft 
medicatiebeheer. Dit inzicht leverde voor alle deelnemers 
voldoende informatie op om afspraken te maken over 
de onderdelen van het medicatieproces die cliënten zelf 
kunnen regelen, en de onderdelen waarbij ondersteuning 
door begeleiders wenselijk is.

Doorgaans komt een creatieve begeleider met een goed 
gesprek wel tot afspraken met de cliënt. Maar niet altijd. 
Soms signaleert de begeleider een risicovolle situatie en 
lukt het echt niet om met de cliënt tot afspraken te ko-
men. Dan heeft de cliënt geen inzicht en is er weerstand. 
Of misschien is de begeleider te streng voor kleine on-
zorgvuldigheden in het medicatiegebruik. Jasmijn: ‘Ik ben 
er niet zo content over, maar ja dat moet ik dan doen. Ik 
heb niet altijd veel te zeggen hier. Je moet altijd naar hun 

luisteren. Hun hebben de poppen dansen. Nou dan weet 
ik het ook niet altijd. Daar baal ik ook van. Zolang dat ik 
hier zit heb ik maar te luisteren wat hun zeggen. Njah dan 
ben je uitgepraat.’ 

Zowel in de individuele interviews met begeleiders als 
tijdens de focusgroepen kwam het onderwerp eigen regie 
van de cliënt en verantwoordelijkheid van de organisatie 
aan de orde. Wat als cliënt en begeleider het niet eens 
worden over de mate van eigen beheer en begeleidingsaf-
spraken? Wat als het helemaal fout gaat? Wie is dan ver-
antwoordelijk? Begeleiders in het onderzoek hadden de 
neiging om te proberen de problemen zelf op te lossen.

Discussie en aanbevelingen

Communicatieve vaardigheden begeleiders
Het instrument BEM-VG is ontwikkeld en aangepast aan 
de behoefte van begeleiders om problemen te kunnen 
signaleren en om systematisch belangrijke onderwerpen 
rondom medicatiegebruik en -beheer te kunnen bespre-
ken. Daarbij behouden begeleiders de mogelijkheid om op 
creatieve en flexibele wijze aan te sluiten bij het communi-
catieniveau van de persoon met een verstandelijke beper-

Tabel 1.

Zorg in de organisatie voor duidelijkheid rondom de verantwoordelijkheden van de begeleider ten aanzien van de 
medicijnen van de cliënt.

Zorg dat minimaal één persoon per team scholing heeft ontvangen over de BEM-VG.

Zorg voor kennis bij begeleiders over hulpmiddelen bij eigen beheer van medicijnen. Zoals medicijn-apps en een 
‘smart pillendoos’.

Neem de verschillende BEM-VG materialen op in het kwaliteitssysteem van de organisatie zodat begeleiders weten 
waar ze alles kunnen verwerken.

Zorg voor voldoende toegankelijk tot ICT voor cliënten indien men met de e-modules aan de slag wilt gaan.

Evalueer de werkwijze rondom het medicatiegesprek met BEM-VG regelmatig in de organisatie. Neem hierin  
inzichten mee van zowel begeleiders als cliënten.

Zorg dat je als begeleider een goede vertrouwensband hebt met de cliënt.

Creëer de juiste verwachtingen bij de cliënt. Een medicatiegesprek met BEM-VG betekent niet dat de cliënt per 
definitie alle medicijnen in eigen beheer krijgt

Ga zonder oordeel en open het gesprek aan. Het medicatiegesprek is bedoeld om cliënten verder te helpen in hun 
zelfstandigheid en ontwikkeling. Niet om te controleren. Leg de cliënt dit doel van het medicatiegesprek uit. 

Respecteer de eigen regie van de cliënt. Het uitgangspunt van BEM-VG is om de vaardigheden rondom medicatie- 
gebruik en -beheer in kaart te brengen en afspraken te maken over de benodigde ondersteuning. 

Bepaal van tevoren de werkwijze en het doel van het medicatiegesprek met BEM-VG.

Stem het medicatiegesprek af op de cliënt.
Houd rekening met de behoeftes van de cliënt bij het maken van ondersteuningsafspraken.

Voor zorgorganisaties zijn de volgende voorwaarden opgesteld:

Voor persoonlijk begeleiders zijn de volgende voorwaarden opgesteld:

Inzicht verantwoordelijkheden

Scholing 

Kennisniveau hulpmiddelen

Inbedding organisatie

IT-infrastructuur

Evaluatie BEM-VG

Vertrouwensband

Verwachtingen cliënt

Doel medicatiegesprek

Eigen regie cliënt

Werkwijze

Afstemmen op individu
Behoeftes cliënt
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king. Gezien de variatie binnen de doelgroep mensen met 
een LVB is dit belangrijk, er is op gebied van communicatie 
niet één insteek die voor iedereen werkt. De methode 
BEM-VG stuurt in ‘wat’ besproken wordt, de begeleider 
kiest ‘hoe’ de onderwerpen worden besproken. 

Eigen regie én goede zorg
Bij onenigheid over passende ondersteuningsafspraken 
rondom eigen beheer van medicatie tussen cliënt en 
begeleider bleek dat begeleiders proberen het probleem 
zelfstandig op te lossen. Wij raden aan om juist op deze 
momenten meer deelnemers bij het proces te betrekken: 
de AVG (of de huisarts), de gedragswetenschapper en zo 
mogelijk vertegenwoordigers. Het multidisciplinaire team 
weegt af welke risico’s acceptabel zijn in het kader van 
het stimuleren van eigen regie en tevens het bieden van 
verantwoorde zorg7. Samen bespreekt het team op welke 
manier een cliënt kan worden bewogen om samen te 
werken aan een meer verantwoord medicatiegebruik.

Implementatie zorgcyclus
Geadviseerd wordt de werkwijze op te nemen in de zorg-
plancyclus en de scholing aan te bieden in de leerlijn van 

begeleiders die werken met de doelgroep mensen met 
een LVB. Indien er geen inbedding in de organisatie is,  
bestaat het gevaar dat gemaakte afspraken worden 
vergeten of dat er geen evaluatie plaatsvindt. Naar aan-
leiding van de resultaten dit onderzoek zijn daarom voor 
begeleiders en zorgorganisaties die de BEM-VG willen 
toepassen een aantal voorwaarden opgesteld (tabel 1). 
Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, is BEM-VG 
geschikt als hulpmiddel voor begeleiders om bij de LVB 
doelgroep vaardigheden rondom medicatiegebruik en -be-
heer in kaart te brengen en afspraken te maken over de 
benodigde ondersteuning. In de aangepaste handreiking 
medicatiebeleid gehandicaptenzorg8 wordt geadviseerd 
de mogelijkheden tot eigen beheer van medicatie van  
cliënten op systematische wijze te onderzoeken en 
hierover duidelijke afspraken te maken. Hiertoe kan de 
methode BEM-VG worden ingezet.

Beperkingen onderzoeksopzet
Deelnemende cliënten zijn geselecteerd door middel van 
convenience sampling. Alleen welwillende cliënten heb-
ben meegedaan aan het onderzoek. Niet onderzocht is of 
cliënten die zich niet spontaan hebben gemeld, bereid zijn 
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Casus

Julia is 21 jaar en woont sinds een jaar in een ‘kamertraining’-project waar ze vaardigheden leert met als doel  
zelfstandiger te kunnen gaan wonen. Julia en haar persoonlijk begeleider Ingrid voerden een medicatiegesprek in  
het kader van onderzoeksproject BEM-VG, nadat Ingrid de training BEM-VG voor begeleiders had gevolgd. Hun 
ervaringen deelden ze tijdens het interview met onderzoeker Ruud:  

Julia: ‘Het medicijngesprek was wel leuk eigenlijk. Nu weet Ingrid hoe ik zelf mijn dingen zie in mijn medicatie.  
Kijk, de bijsluiter snap ik nooit. Die haal ik altijd uit het medicijndoosje en die gooi ik altijd direct weg. Het over-
komt mij ook wel eens dat ik vergeet om medicijnen in te nemen. Het kan zijn dat ik ’s avonds een pilletje neem 
en dan de volgende dag neem ik het weer in de ochtend en dat is dan niet goed. We hebben het toen samen 
opgezocht in de bijsluiter en toen heeft Ingrid het uitgelegd.  

Ik vond het niet erg om met Ingrid over drank en blowen te praten omdat zij snapt hoe jongeren erover denken.  
Het is gemakkelijker om met haar te praten dan met sommige andere begeleiders.  

Ik heb afgesproken dat ik mijn medicijnen weer zelf ga bewaren op mijn kamer. En misschien later ook bestellen 
bij de apotheek. Dat vind ik goed. Ik ben 21 en ik ben gewoon een normaal mens en ik wil gewoon mijn eigen 
dingen kunnen regelen. Kijk als ik dat vermogen niet had of gehandicapt was of wat dan ook, prima, want dan 
kan ik het niet. Maar ik kan het, dus laat het mij dan ook doen’.   

Begeleider Ingrid: ‘Ik merkte dat Julia meer wist over medicijnen dan ik had verwacht. Ik wist helemaal niet dat 
ze in haar vorige huis haar medicijnen zelf bewaarde en bestelde. In ons team is het gebruikelijk dat als er een 
nieuwe bewoner komt, de begeleiding het medicatiebeheer overneemt. Het medicatiegesprek bevestigde  
voor mij dat het niet nodig is dat Julia’s medicijnen op het kantoor staan. Wij nemen iets weg wat ze héél goed 
zelf kan. Over twee maanden bespreken we het onderwerp weer en dan kijken we of Julia nog meer stappen kan 
gaan maken.’
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Infographic; ontwikkeld om begeleiders snel inzicht te geven in het doel en de werkwijze van BEM-VG. 
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een medicatiegesprek te voeren met hun begeleider en 
afspraken te maken over passende ondersteuning.

Andere doelgroepen
De methode BEM-VG is onderzocht voor de doelgroep 
mensen met een LVB die ambulante ondersteuning 
ontvangen vanuit gehandicaptenzorgorganisaties. De 
uitvoerbaarheid en doelmatigheid bij andere doelgroepen, 
zoals mensen met een matige verstandelijke beperking of 
cliënten in de ambulante GGZ, zijn niet onderzocht. 

Meer informatie over BEM-VG en de voorwaarden 
voor de toepassing in de praktijk?
Alle materialen en het uitgebreide onderzoeksrapport  
zijn te vinden op www.medicijngebruik.nl onder BEM-VG. 
E-modules voor cliënten staan op de website  
www.lerenisleuk.org

De scholing ‘Signaleren en het voeren van een medicatie-
gesprek met de BEM-VG’ is in-company te boeken via het 
Instituut voor Verantwoord medicatiegebruik (IVM).

Een infographic (zie vorige pagina) en info-animatie zijn 
ontwikkeld om begeleiders snel inzicht te geven in het 
doel en de werkwijze van BEM-VG. Deze materialen  
kunnen binnen de organisaties worden gedeeld om 

awareness rondom medicatieveiligheid bij de doelgroep 
mensen met een LVB te vergroten en de te nemen stap-
pen inzichtelijk te maken.

d.konz@erasmusmc.nl

Literatuurlijst
1. Arscott K., Stenfert Kroese B., Dagnan D. A study of the knowledge that 

people with intellectual disabilities have of their prescribed medication.  
J Appl Res Intellect Disabil. 2001 (13): 90-99. 

2. Erickson S.R., Salagdo T.M, Tan X. Issues in the Medication Management 
Process in People Who Have Intellectual and Developmental Disabilities: 
A Qualitative Study of the Caregivers' Perspective. Intellect Dev Disabil. 
2016 Vol 54 (6): 412-426. 

3. Smith MVA., Adams D., Carr C., Mengoni SE. Do people with intellectual 
disabilities understand their prescription medication? A scoping review.  
J Appl Res Intellect Disabil. 2019 (32): 1375-1388.

4. Inspectie voor de Gezondheidszorg. Medicatieveiligheid voor kwetsbare 
groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende [Internet] 
Available from www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epm-
j1ey0/vij6iwd7tlvu  [oktober 2010]

5. Boot F., Mulder-Wildemors L., Voorbrood, V., Evenhuis, H. Medicatiebe-
oordeling bij verstandelijke beperking. Huisarts Wet. 2019 (1): 50-53.

6. Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Beoordeling Eigen beheer 
van Medicatie in verzorgingshuizen [Internet] Available from www.
medigoed.nl/wp-content/uploads/2019/11/beoordeling_eigen_beheer_
van_medicatie_in_verzorgingshuizen.pdf [februari 2009]

7. Lotan G., Ells C.. Adults With Intellectual and Developmental Disabi-
lities and Participation in Decision Making: Ethical Considerations for 
Professional-Cliënt Practice. Intellect Dev Disab. 2010 (48): 112-25.  

8. VGN, Handreiking medicatiebeleid gehandicaptenzorg [Internet] 
Available from www.vgn.nl/nieuws/update-handreiking-medicatiebeleid-
gehandicaptenzorg [juli 2020]  



Jaargang 38, D
ecem

ber N
um

m
er 4   215

A
rtikelen

Introductie 

De relatie tussen PTSS en een stoornis in  
middelengebruik
Uit de literatuur blijkt dat cliënten met een licht verstan-
delijke beperking (LVB) een groter risico hebben op het 
ontwikkelen van psychische problematiek waaronder 
posttraumatische stressstoornis (PTSS)1,2 en een stoor-
nis in middelengebruik3,4. Het is algemeen bekend dat 
PTSS en middelengebruik vaak samen voorkomen5,6. 
Prevalentiecijfers van PTSS in de verslavingszorg variëren 
van 36,6% tot 38%7 en prevalentie van een stoornis in 
middelengebruik in cliëntengroep met PTSS varieert van 
19% tot 35%8. De relatie tussen PTSS en verslaving kan 
door verschillende hypothesen verklaard worden. Zo stelt 
de zelfmedicatiehypothese dat middelen worden gebruikt 
om PTSS-symptomen te verminderen9. De hoog-risico 
hypothese stelt dat verslavingsproblematiek kan leiden tot 
een riskantere levensstijl en daardoor meer blootstelling 
aan traumatische gebeurtenissen waardoor er een grotere 
kans ontstaat op PTSS10. Anderzijds kunnen mensen 
die verslaafd zijn steeds angstiger en onrustiger worden 
waardoor ze vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van een 
PTSS na het meemaken van een traumatische gebeurte-
nis11. De laatste hypothese stelt dat er sprake is van een 

wederzijdse relatie12. Deze hypothese wordt ondersteund 
door studies die aangeven dat PTSS en verslaving elkaar 
versterken13. Net zoals PTSS-symptomen ertoe kunnen 
leiden dat een persoon middelen gebruikt om de klachten 
te dempen, kan middelengebruik PTSS symptomen 
verergeren, waardoor een zichzelf in stand houdende en 
wederzijdse cyclus ontstaat14.

Behandeling van PTSS en een stoornis in  
middelengebruik
De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden voor het 
behandelen van PTSS en verslaving toegenomen. Het is 
lang de standaard geweest dat de verslaving eerst werd 
behandeld, daarna pas de PTSS12. Studies hebben echter 
aangetoond dat het eerst behandelen van verslaving, 
zonder de PTSS te behandelen, het risico op een terugval 
in middelengebruik verhoogt6. Een geïntegreerde benade-
ring die gelijktijdig PTSS en verslaving behandelt verdient 
daarom de voorkeur15,6. 

LVB, PTSS en een stoornis in middelengebruik
Hoewel het vermoeden is dat deze prevalentie nog hoger 
is bij cliënten met een LVB, is er nog weinig bekend over 
behandeling van deze triple problematiek. Bestaande 
interventies focussen alleen op PTSS of middelengebruik, 
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Table 1: Keywords used in the Systematic Review.

MID/BIF

Mild intellectual disability
Borderline intellectual disability
Borderline intellectual functioning
Learning disability
Developmental disability
Intellectual disabilities
Low IQ
Mental retardation Mental 
deficiency

PTSD

Post-traumatic stress disorder 
Trauma
Trauma-related problems
Traumatic events 

SUD

Substance use disorder
Substance/alcohol/illicit substance/
tobacco AND use/abuse/misuse/
dependency
Addiction
Alcoholism
Smoking 
Cigarettes

Interventions

Therapy
Intervention
Treatment

niet op de co-morbiditeit van deze stoornissen. Dit is 
zorgelijk omdat bekend is dat cliënten met een LVB extra 
vatbaar zijn voor de negatieve gevolgen van zowel PTSS 
als middelengebruik. Om meer inzicht te krijgen in wat er 
hierover bekend is en wat werkt bij cliënten met een LVB, 
is er een literatuurreview uitgevoerd. Tevens is gekeken in 
hoeverre studies naar één van deze stoornissen bij cliënten 
met een LVB rekening hebben gehouden met de co-mor-
biditeit met de andere stoornis (PTSS en verslaving). 

Methoden

Om relevante artikelen te selecteren zijn er verschillende 
wetenschappelijke databases geraadpleegd (PubMed, 
Psychinfo, Eric en Web of Science). Er is gezocht naar 
relevante artikelen in de periode van januari 2000 tot  
januari 2020 op basis van zoektermen voor de 
verschillende stoornissen (LVB, PTSS en stoornis in 
middelengebruik). In tabel 1 zijn de zoektermen 
weergegeven. Studies met de zoektermen hersenschade, 
foetaal alcohol syndroom en prenatale blootstelling aan 
middelen werden uitgesloten van de selectie. 

Uiteindelijk werden er 946 artikelen gevonden waarvan 
513 unieke artikelen. Hiervan werden nog eens 381 
artikelen uitgesloten van de selectie op basis van de titel. 
Op basis van samenvattingen werden 41 artikelen volledig 
gelezen door de eerste en tweede auteur om te bepalen 
of de studies voldeden aan de inclusiecriteria. Criteria 
op basis van de PRISMA methode werden gebruikt om 
studies te selecteren en evalueren16.

Resultaten

In totaal werden 32 studies geïncludeerd: 21 studies naar 
PTSS behandeling bij personen met een LVB (zie tabel 2) 
en 11 studies naar verslavingsbehandeling bij personen 

met een LVB (zie tabel 3). De resultaten tonen aan dat 
slechts drie studies (9,4%) de co-morbiditeit van LVB, PTSS 
en middelengebruik benoemen. Hoewel de meeste studies 
een vermindering in PTSS-klachten en middelengebruik 
rapporteerden, moet wel benoemd worden dat deze 
resultaten meestal betrekking hadden op kleine groepen 
in specifieke settingen. Daarnaast was er meestal geen 
sprake van een controlegroep. 

De resultaten van de literatuurreview laten zien dat er 
veelbelovende interventies zijn voor de behandeling van 
PTSS (EMDR en CGT) en een stoornis in middelengebruik 
(CGT en mindfulness) bij cliënten met een LVB. Er is echter 
meer onderzoek nodig in grotere groepen en verschillende 
settingen om uitspraken te doen over de effectiviteit van 
deze interventies. 

In de studies naar de behandeling van PTSS en 
middelenmisbruik werden aanpassingen genoemd aan 
de mogelijkheden en behoeften van cliënten met een 
LVB. Aanpassingen werden gemaakt op het gebied van: 
(1) communicatie (bijv. het tempo vertragen, eenvoudig 
taal gebruiken, abstract denken vermijden), (2) structuur 
(bijv. kortere sessies, meer pauzes), (3) non-verbale 
elementen (bijv. psychodrama, gebruik van afbeeldingen 
en illustraties), (4) netwerk (bijv. een familielid of verzorger 
betrekken), (5) copingvaardigheden (bijv. concrete 
suggesties geven voor het omgaan met PTSS-klachten 
en/of middelengebruik), (6) therapeut (bijv. het aangaan 
van een goede therapeutische relatie en een therapeut 
met ervaring met LVB) en (7) meetinstrumenten (gebruik 
van geschikte en betrouwde meetinstrumenten om de 
voortgang van de behandeling te meten bij cliënten met 
een LVB). 
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Table 2: Overview of Studies on the Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) in Individuals with Mild Intellectual Disabilities  
or Borderline Intellectual Functioning(MID-BIF).

Authors (year)

Treatments

Karatzias et al. 
(2019)

Peckham et al. 
(2007)

Keesler (2016)

Stenfert Kroese 
et al (2016)

Descriptions of 
treatment

Delgado (2011)

Focht-New et al 
(2008)

Keesler (2014)

Razza, Tomasulo 
& Sobsey (2011)

Target group/
participants

Adults with 
MID-BIF (n=29)

Adults with 
MID-BIF (n=7) 
and their care-
givers 

Staff (n=20) 
working with 
adults with ID

Adults with 
MID-BIF (n=12)

Adults with 
MID-BIF

Adults with 
developmental 
disabilities 
(including ID)

 
Staff working 
with adults with 
MID-BIF

Adults with 
MID-BIF

Type of study

Comparison 
of EMDR with 
standard care 
(SC) versus SC

A survivors 
group (SG) for 
women with 
MID-BIF and 
an educational 
support group 
(ESG) for their 
caregivers

A system focu-
sed intervention

A 12-week 
trauma-focused 
cognitive-be-
havior therapy 
(TF-CBT)

Suggestions for 
a group based 
treatment

Description of 
adaptations of 
PTSD interven-
tions for adults 
with ID

Description of a 
system focused 
intervention

Description of 
a group based 
treatment

Statistical 
analyses

Group differen-
ces (t-tests, x2) 
Differences over 
time (Repeated 
measure 
ANOVA)

Description of 
treatment pro-
gress and result 
after treatment. 
No statistical 
analyses were 
performed

Inductive 
analyses

Interpretative 
phenomenolo-
gical analysis 
(IPA)

Results

Post treatment 9 (60%) 
participants in the inter-
vention group and 4 (27%) 
in SC were diagnosis free. 
At 3 month follow up this 
was the case for 7 (47%) 
and 4 (27%) respectively  
(n2 = 0.17).

Improvements in sexual 
knowledge, trauma and 
depression symptoms. 

Reasonable understanding 
of trauma and TIC, high-
lighting factors critical to 
the five principles of TIC

27% decrease in median 
Impact of Event Scale Intel-
lectual Disabilities scores,  
equivalent to a medium 
effect size (d=0.50).

Description of the Inter-
active Behavior Model 
and advances its utility for 
trauma treatment through 
case vignettes.

Guideline to adapt inter-
vention for PTSD in adults 
with intellectual disabilities 

Description of a system 
focused model Trauma-
informed care (TIC) for 
individuals with MID-BIF 

Framework using group 
psychotherapy to treat 
trauma in adults with MID-
BIF

SUD mentioned/
accounted for?

Not mentioned;  
individuals 
with SUD were 
excluded from 
participation 

Not mentioned

Not mentioned

Not mentioned

Mentioned in 
the introduction 
as co-morbidity 
with trauma

Integrated in 
tips for coping 
with PTSD 
symptoms. 

Not mentioned

Mentioned in 
the introduction 
as co-morbidity 
with MID-BIF

Adaptions to treatment 
 

Concrete and simple 
language in the question-
naires 
Involvement of the social 
network from the begin-
ning of treatment
Allowing a family member 
or supporter to be present 
during the therapy if 
required
Use of symbolized infor-
mation, easy read versions 
and audio options, or a 
short video demonstration.

Not described

The authors do not des-
cribe how the intervention 
is adapted to individuals 
with MID-BIF

Use of drawings and a 
therapist who illustrated 
the dream sequences.

Inclusion criteria for group 
therapy should also be 
based on motivation and 
capacity
Slow down the tempo 
of the phases of group 
therapy
 
Using a biographical 
timeline
Involvement of family or 
network
Provide client and network 
with list of coping tips

Not described

Group therapy that is 
not limited to purely to 
cognitive activities but to 
add psychodrama (e.g. to 
re-enact a traumatic scene 
or to test out a novel 
response to a chronic 
stressor). 
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Table 2 - vervolg.

Authors (year)

Case studies

Barol & Seubert 
(2010) 

Barrowcliff & 
Evans (2015)

Carrigan & Allez 
(2017)

Dilly (2014)

Fernando & 
Medlicott (2009)

Target group/
participants

Adults with 
MID-BIF(n=6)

Adult with 
moderate-severe 
ID blindness, 
and Mucopo-
lysaccharidosis 
Hunters  
Syndrome

Adult with 
MID-BIF and 
autism spectrum 
disorder

Adult with 
MID-BIF

Adult with ID

Type of study

Case study of 
EMDR

Case study of 
EMDR 

Case study of 
12 sessions of 
cognitive  
behavior therapy 
(CBT) 

Case study of 
12 sessions of 
EMDR

Case study 
of exposure, 
stress reduction 
technique and 
cognitive 
techniques (9 
sessions)

Statistical 
analyses

Description of 
treatment pro-
gress and result 
after treatment. 
No statistical 
analyses were 
performed

Scores on the 
CRIES-12 were 
calculated 
before and after 
treatment. 

Scores the 
CRIES-12 were 
calculated 
before and after 
treatment.

Scores on the  
Posttraumatic 
Stress Diagnostic 
Scale (PDS) 
compared 
before and after 
treatment 

Descriptive 
statistics of the 
scores on a 
10-point Likert 
scale (daily mor-
ning mood) 

Results

In-session assessments, 
conversations with the 
caregivers and pre- and 
post-checklists indicated 
a reduction of PTSD 
symptoms in all cases

EMDR was successful in 
reducing PTSD symptoms. 

Reduction in symptoms 
and a self-reported  
elevation in mood. 

Significant decrease of 
re-experiencing, avoi-
dance, and hyper arousal 
symptoms.

No flashbacks after treat-
ment, and at a 5-month 
follow-up. 

SUD mentioned/
accounted for?

Not mentioned

Not mentioned

Not mentioned

Not mentioned 

Not mentioned

Adaptions to treatment 
 

More time to develop a 
therapeutic rapport and 
gather information 
Using a biographical 
timeline
Education and support 
of the client’s family and 
direct care staff
More directive interven-
tion during the course 
of processing like more 
frequent checking of level 
of disturbance,
More frequently directing 
client from dysfunctio-
nal material to positive 
resources
Breaking up the memory 
in smaller parts 
Greater verbal involvement 
of the therapist during 
trauma processing to help 
client maintain focus and 
provide encouragement.

Adapting the EMDR 
protocol by:
using the distancing 
technique, identification 
of a safe place by using a 
concrete object and using 
a CBT orientated model 
additional training to label 
emotions

Careful questioning
Adaption of language
Elucidation of concepts

Symbol cards to explore 
the impact of the client's 
experiences in relation to 
his thoughts, emotional 
feelings, physical feelings 
and behavior.
Drawings to assist the 
client to develop a picture 
of the traumatic incident. 
A "safe place visualisation 
technique" at the end of 
every session to manage 
any distress. 

Metaphors to explain  
the purpose of the  
intervention. 
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Table 2 - vervolg.

Authors (year)

Langdon et al 
(2017)

Lemmon & 
Mizes (2002)

Mevissen, 
Lievegoed & De 
Jongh (2011) 

Mevissen,  
Lievegoed,  
Seubert & de 
Jongh (2011) 

Mevissen,  
Didden,  
Korzilius & de 
Jongh (2017)

Rodenburg, 
Benjamin, Meijer 
& Jongeneel 
(2009) 

Stenfert Kroese 
& Thomas 
(2006) 

Willner (2004)

Target group/
participants

Adult with 
MID-BIF

Adult with 
MID-BIF

Adults with 
MID-BIF (n=4)

Adults with 
MID-BIF (n=2)

 
Adults with 
MID-BIF (n=2) 

Adult with  
MID-BIF and 
epilepsy

Women with 
mild ID (n=2)

Adult with 
MID-BIF

Type of study

Case study of 
positive beha-
vioral support 
(PBS)

Case study of 25 
sessions of cog-
nitive processing 
therapy

Case study of 
EMDR

Two case studies 
of EMDR

Case study of 
EMDR: a mul-
tiple baseline 
across subjects 
design

Five sessions of 
EMDR

Two case studies 
of imaginary re-
hearsal therapy

Case study 
of cognitive 
therapy

Statistical 
analyses

Before, during 
and after 
treatment, the 
average of 
the amount 
of aggressive 
incidents were 
calculated. 

Descriptive statis-
tics of the PTSD 
symptoms before, 
during and after 
treatment. 

Descriptive 
statistics of the 
PTSD symptoms 
before, during 
and after treat-
ment.

Descriptions of 
the videotapes 
of the sessions

Descriptive 
statistics of the 
sores on the 
Adapted ADIS-C 
PTSD section be-
fore, during and 
after treatment

The Reliable 
Change index 
(RCI)

Descriptive 
statistics of the 
PTSD symptoms 
before, during 
and after  
treatment.

Descriptive 
statistics of the 
PTSD symptoms 
before, during 
and after treat-
ment.

Results

Reduction in trauma 
related symptoms and 
challenging behaviors. 

Reduction in PTSD 
symptoms.  

In all cases PTSD symptoms 
decreased, up to 3 months 
to 2.5 year follow-up. 

PTSD symptoms decreased 
and maintained at 32 and 
10 months' follow-up. 

 
PTSD symptoms decreased 
in response to treatment, 
both participants no longer 
met PTSD criteria at post-
treatment.

Significant decrease in 
trauma symptoms toward 
nonclinical status from 
pretreatment to post treat-
ment. The RCI was 3.88, 
thus exceeding z > 1.96.
 
Both cases indicated that 
the intervention resulted 
in significant reductions 
in distress because of 
nightmares. 

Both of the nightmares, as 
well as the post-traumatic 
ruminations, responded to 
treatment, and gains were 
maintained at 12-month 
follow-up. 

SUD mentioned/
accounted for?

Not mentioned

Not mentioned

Not mentioned

Not mentioned

Not mentioned

Not mentioned

Not mentioned

Not mentioned

Adaptions to treatment 
 

Short sessions
Adapting language like 
speaking in a friendly tone 
and speaking slowly and 
clearer
Using positive reinforce-
ments
The use of a “lazy day” 
card to let the client take a 
time-out when necessary

Not described

Adapt instructions to the 
cognitive and emotional 
level of the clients. 
Use of family member 
supporting the client and 
narrating the story

Use a trusted caregiver’s 
report regarding what 
had happened to create 
a narrative, which then 
activated the trauma 
memory
Instructions were are age-
related and adjusted to 
the person’s mental age
Photos, drawings, or  
physical objects are 
employed to engage the 
senses and to activate the 
trauma memory

Use of EMDR protocol for 
children 

Use of EMDR protocol for 
children including drawing 
and story telling
Involvement of parents 
or caregivers during 
treatment 

Use of drawings and a 
therapist who illustrated 
the dream sequences.
Supportive counselling, 
practical problem solving 
and basic coping strategies

Use of pre-existing good 
relationships with the 
therapist and supporting 
care staff
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Table 3: Overview of Studies on the Treatment of Substance-Use Disorder (SUD in Individuals with Mild to Borderline Intellectual Disability (MID-BIF).

Authors (year)

Treatments

Plant,  
McDermott, 
Chester & 
Alexander 
(2011)

Frielink,  
Schuengel, 
Kroon, &  
Embregts  
(2015)

Kouimtsidis et 
al. (2017)

Kouimtsidis et 
al. (2017)

Singh et al. 
(2014)

Descriptions of 
treatment

Brown & Cold-
well (2006)

Target group/
participants

Adults with 
MID-BIF (n=79)

Adults with 
MID-BIF (n=6)

Adults with 
MID-BIF (n=30)

Adults with 
MID-BIF (n=30) 

Adults with 
MID-BIF (n=51)

Adults with 
MID-BIF

Type of study

Intervention 
(smoking  
education 
and cessation 
program)

Survey;  
Intervention 
(‘Beat the kick’)

Extended brief 
intervention for 
alcohol misuse

Extended brief 
intervention for 
alcohol misuse

Intervention 
(mindfulness-
based smoking 
cessation 
program)

Protocol for 
treatment

Statistical 
analyses

Descriptions 
of the amount 
of cigarettes 
during and after 
treatment

Friedman's test 
was conducted 
to test whether 
there was a 
significant  
difference in 
need satisfaction 
and frustration

Descriptive 
statistics of 
the outcomes. 
Pearson  
correlation was 
used to measure 
associations.

Sessions were 
scored and the 
median score 
was used as 
cut-off

Intent-to-treat 
analysis

Results

31% of the participants 
quit smoking during 
admission. 

Improvement in au-
tonomous motivation 
after completion of the 
intervention, increase in 
overall need satisfaction 
and autonomy satisfaction, 
and a decrease in overall 
need frustration following 
the intervention.

At 8 weeks, the proportion 
of participants with harm-
ful drinking had decreased 
to 60% for both groups, 
and at 12 weeks it had 
decreased by 66.7% and 
46°7% for the intervention 
and the control groups, 
respectively.

Both participants and 
therapists gave the inter-
vention positive ratings. 
Preliminary results suggest 
that participants reduced 
their alcohol consumption. 

Participants who received 
the mindfulness-based 
cessation program were 
more likely to reduce or 
quit smoking compared to 
those receiving treatment 
as usual (Cohen’s d = 
2.15).The results remained 
at a 1-year follow-up.

Describes the development 
of an Alcohol Awareness 
Program based on a 
controlled drinking model 
within a medium secure 
service for people with 
learning disabilities.

PTSD menti-
oned/included? 

Not mentioned

Not mentioned

Not mentioned

Not mentioned

Not mentioned

Not mentioned

Adaptions to MID/BIF 
 

Avoid complex audio-
visual aids or written 
materials. Group therapy 
can become a challenge 
for someone with ID if 
the discussions become 
too abstract or move too 
quickly

Adapt to language level, 
adjust to cognitive abilities 
and control for social  
desirability of responding.
Certain characteristics of 
professionals were also 
found to be critical: trust-
worthiness, engagement, 
acceptance, empathy and 
honesty.

More sessions
Use of illustrations, 
simplified language, and a 
response sheet depicting 
thumbs up and thumbs 
down indicating yes/no 
response respectively 

Use of role play and mate-
rials in easy read formats
Language that is ap-
propriate to the person’s 
understanding;
Sessions may need to 
include breaks
The person may need to 
be supported by a family 
or paid carer to complete 
any related homework
Greater involvement of 
service users, family and 
paid carers

Not described.

Not described. 
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Table 3 - vervolg.

Authors (year)

Observations 
during  
treatment

Luteijn, Didden 
& VanderNagel 
(2017)

Taggart, 
McLaughlin 
& McFarlane 
(2007)

Case studies

Mendel &  
Hipkins (2002)

Singh et al. 
(2011)

Singh et al. 
(2013)

Target group/
participants

Male adults with 
MID-BIF (n=75)

Adults with 
MID-BIF (n=10)

Adults with 
MID-BIF (n=7)

31-year old man 
with MID-BIF

Adults with 
MID-BIF (n=3)

Type of study

Observati-
ons during 
treatment in a 
forensic addic-
tion treatment 
centre

Interviews with 
individuals with 
MID-BIF to 
explore which 
services they 
receive

Intervention 
targeting the 
motivation to 
stop alcohol use

Intervention 
(mindfulness-
based smoking 
cessation 
program)

Intervention 
(mindfulness-
based smoking 
cessation 
program)

Statistical 
analyses

ANOVA and 
MANOVA

 
Descriptions of 
interviews

Descriptions of 
the ratings be-
fore, during and 
after treatment

Changing- 
criterion analysis 

Chi-square and 
independent 
samples t-test

Results

Participants with MID-BIF 
report lower scores on 
readiness for treatment, 
differences in observations 
staff

Participants reported that 
their main source of sup-
port came from intellectual 
disability services, acting 
in both educational and 
liaison roles.

Positive effects on the 
readiness to change and 
self-efficacy of participants.

The participant successfully 
reduced and eventually 
stopped smoking. The 
results maintained at a 
3-year follow-up. 

The participants  
successfully reduced 
and eventually stopped 
smoking. 

PTSD menti-
oned/included? 

Not mentioned

Not mentioned

Not mentioned

Not mentioned

Not mentioned

Adaptions to MID/BIF 
 

Use a suitable and reliable 
instruments for individuals 
with MID-BIF to measure 
treatment progress

Use of simple and  
concrete language
Participants should be 
given the opportunity to 
have their community 
informant present or not.

Not described.

The therapist who had 
extensive experience in 
mindfulness meditation 
practice as well as clinical 
expertise and experience 
in service delivery to  
individuals with intellectual 
disabilities

Not described.

Conclusie

De resultaten van deze literatuurreview laten zien dat er 
nog weinig bekend is over de behandeling van PTSS en 
een stoornis in middelengebruik bij cliënten met een LVB. 
Er zijn behandelingen die gericht zijn op PTSS (EMDR en 
CGT) of stoornis in middelengebruik (CGT en mindful-
ness) bij cliënten met een LVB, maar deze behandelingen 
zijn niet gericht op het gelijktijdig behandelen van beide 
stoornissen met cliënten met een LVB. Aangezien resulta-
ten laten zien dat EMDR veelbelovend is bij cliënten met 
een LVB is het interessant om te onderzoeken of EMDR 
ook effectief is in combinatie met verslavingsbehandeling. 
Tevens zou het interessant zijn om te onderzoeken of CGT 
effectief is bij de behandeling van PTSS en een stoornis 
in middelengebruik bij cliënten met een LVB. Bij cliënten 
zonder LVB is Seeking Safety (SeSa), een programma 
dat zich richt op het gelijktijdig behandelen van PTSS en 

verslaving, effectief gebleken17,18. De behandeling bestaat 
uit 25 verschillende onderwerpen die verband houden met 
zowel PTSS als middelengebruik. SeSa kan zowel individu-
eel als in groepsverband gegeven worden en is effectief 
gebleken bij verschillende doelgroepen en in verschillende 
settingen19,20,21. Het zou daarom interessant zijn om te 
onderzoeken of (een aanpassing van) SeSa ook effectief is 
bij cliënten met een LVB. 

Wetende dat de behandelresultaten slechter zijn bij deze 
triple problematiek, is het zorgwekkend dat er een gebrek 
aan kennis is over prevalentiecijfers en effectieve behan-
delingen. Meer onderzoek is nodig om de mogelijkheden 
van geïntegreerde behandeling van deze triple proble-
matiek te onderzoeken. Toekomstig onderzoek naar dit 
onderwerp, samen met de suggesties uit de praktijk, zijn 
essentieel voor het verbeteren van de zorg voor mensen 
met een LVB, PTSS en stoornis in middelengebruik. 
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• Het Smith Magenis syndroom (SMs) is een zeldzame 
neurobiologische ontwikkelingsstoornis veroorzaakt 
door een 17p11.2 microdeletie.

• Patiënten hebben veelal een verstandelijke beperking  
en ernstige gedrags- en doorslaapproblemen. Hyper-
activiteit, aandachtsproblemen en emotiedysregulatie, 
en een daarbij passende ADHD-diagnose, worden veel 
gezien bij SMs. 

• Methylfenidaat wordt vaak voorgeschreven, alhoewel 
de (neven-)effecten anders kunnen zijn dan bij  
idiopathische ADHD. 

• Behandeling en onderzoek is complex, mede door de 
diversiteit en zeldzaamheid van deze aandoening.

• Een N-of-1 studie is een dubbelblind, placebo-gecontro-
leerde trial waarin een enkele deelnemer herhaaldelijk 
meerdere periodes van actieve interventie en placebo 
doorloopt in willekeurige volgorde. Dit design is bij uit-
stek geschikt voor aandoeningen die weinig voorkomen 
en waarbij de behandeling complex is.

• In een serie van N-of-1 studies zal de effectiviteit  
onderzocht worden van methylfenidaat op hyperacti-
viteit, aandacht, emotieregulatie en op onderwerpen 
die voor deelnemers zelf relevant worden geacht in 
individuen met SMs met ADHD.

• Een dergelijke N-of-1 serie zal informatie opleveren 
voor zowel de individuele deelnemers als de populatie 
met SMs en ADHD. Ook draagt het bij aan het verder 
ontwikkelen van de N-of-1 methodologie voor het 
faciliteren en stimuleren van toekomstige studies naar 
behandelingen bij genetische syndromen.

Introductie

Momenteel worden N-of-1 studies opgezet vanuit  
’s Heeren Loo in samenwerking met diverse academische 
medische centra. Een N-of-1 studie is een dubbelblind, 
gerandomiseerde en placebo-gecontroleerde trial binnen 
een individuele patiënt die gedurende afgebakende  
periodes herhaaldelijk zowel een of meerdere actieve 
interventies als niet-werkzame interventies krijgt. In het 
artikel ‘The power of 1: N-of-1 studies als brug tussen 
praktijk en wetenschap’, elders in dit nummer, wordt in 
meer detail de N-of-1 studie beschreven en hoe dit design 
het gebrek aan onderzoeken en behandelmogelijkheden 
voor genetische syndromen tegemoetkomt. Deze studies 
zullen enerzijds informatie opleveren voor zowel de 
individuele deelnemers als voor de gehele populatie met 
het specifieke syndroom. Anderzijds draagt het bij aan het 
verder ontwikkelen van het N-of-1 onderzoeksdesign. 

Het Smith Magenis syndroom (SMs) is een zeldzame  
genetische neuro-ontwikkelingsstoornis dat bij 1 op de 
15.000-25.000 individuen voorkomt en gekarakteriseerd 
wordt door ernstige gedrags- en slaapproblematiek.1 
Hiervan ervaren ouders en omgeving vaak een enorme 
last. Behandeling van gedragsproblematiek bij mensen 
met SMs is complex vanwege de heterogeniteit van 
symptomen en het gebrek aan kennis over effectiviteit 
van medicijnen. Veel voorkomende manifestaties bij SMs 
zijn hyperactiviteit, aandachtsproblemen en emotiedys-
regulatie. Veel patiënten krijgen de diagnose ADHD en 

Methylfenidaat bij kinderen en  
volwassenen met het Smith Magenis  
syndroom en ADHD
Een serie van N-of-1 studies

Annelieke Müller 1,2
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een behandeling met methylfenidaat. Echter, de (neven-)
effecten van methylfenidaat kunnen anders zijn bij SMs 
ten opzichte van individuen met idiopathische ADHD door 
de atypische etiologie. Het N-of-1 design is geschikt om 
de effectiviteit van methylfenidaat bij kinderen en  
volwassenen met SMs te onderzoeken aangezien: 
1) ADHD een chronisch en stabiel beloop heeft, 
2) methylfenidaat snel effect heeft en de effecten ook snel 

verdwijnen, 
3) er een grote behoefte bestaat onder zorgverleners 

naar bevestiging van het gebruik van stimulantia door 
twijfels en vooroordelen over de effectiviteit.

Middels een serie van N-of-1 studies willen wij de  
effectiviteit van methylfenidaat in patiënten met SMs en 
ADHD onderzoeken. Het hoofddoel is om het effect te 
bepalen van methylfenidaat op ADHD gemeten met de 
subschaal hyperactivity/inattention van de Strengths and 
Difficulties Questionnaire (SDQ). Secundaire doelen zijn 1) 
het effect op emotiedysregulatie gemeten met de verkorte 
versie van de Emotion Dysregulation Inventory (ED), 2) 
gepersonaliseerde doelen middels Goal Attainment  
Scaling (GAS) en de gepersonaliseerde vragenlijst, zodat 
de factoren die relevant worden geacht door deelnemers, 
familie en zorgverleners worden meegenomen, en 3) 
bijwerkingen.

Methode

De N-of-1 studie bestaat uit een serie van individuele 
N-of-1 trials bij ten minste zes deelnemers, waarbij 
de individuele N-of-1 data geaggregeerd worden 
geanalyseerd en gepresenteerd. Op deze manier is het 
mogelijk om ook het behandeleffect voor de bredere 

populatie te schatten. De studie begint met een 
baselineperiode zonder enige interventie gevolgd door 
een dosistitratiefase. Hierbij wordt nog niet gekeken naar 
de effectiviteit maar enkel naar mogelijke bijwerkingen. 
Vervolgens zullen deelnemers drie cycli doorlopen die elk 
bestaan uit een week behandeling met methylfenidaat (A), 
een week behandeling met placebo (B) en twee keer een 
washout periode met placebo van een week om zowel 
biologische als psychologische effecten uit te wassen 
(Figuur 1). De volgorde van A en B is gerandomiseerd 
en de periodes vinden dubbelblind plaats. Dagelijks 
worden enkele vragen middels een app beantwoord door 
deelnemers zelf indien mogelijk, ouders en/of begeleiders 
van dagbesteding en wekelijks neemt de onderzoeker 
telefonisch contact op met de deelnemer, ouders en/
of begeleiders van dagbesteding om gepersonaliseerde 
doelen te evalueren. Drie maanden na het beëindigen van 
de N-of-1 trial zal er opnieuw contact opgenomen worden 
voor een follow-up meting.

Deelnemers zullen gerekruteerd worden via de landelijke 
SMs-polikliniek van ’s Heeren Loo. Een multidisciplinair 
team bestaande uit AVG’s, fysiotherapeuten, 
gedragswetenschappers, logopedisten en diëtisten is 
betrokken bij de polikliniek. De polikliniek werkt nauw 
samen met het Amsterdam UMC en Stichting Smith 
Magenis Syndroom Nederland (patiëntenvereniging).

Discussie 

N-of-1 studies zijn in het bijzonder geschikt voor het be-
oordelen van de effectiviteit van een behandeling voor de 
gehele populatie bij zeldzame genetische aandoeningen 
zoals SMs gezien de zeldzaamheid en diversiteit. Juist deze 

Figuur 1. Opzet voor de N-of-1 studie naar het effect van methylfenidaat bij het Smith Magenis syndroom en ADHD.
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aandoeningen vragen om een gepersonaliseerde aanpak 
wat in lijn is met de beweging naar patiëntgerichte zorg.2 
Echter, de diversiteit in de populatie en de personalisatie 
kunnen de generaliseerbaarheid van onze resultaten be-
moeilijken. Het is van groot belang dat de uitkomstmaten 
daarom valide zijn en veranderingen kunnen waarnemen. 
De gekozen uitkomstmaten voor deze studie worden 
beschouwd als valide instrumenten om gedrag te meten 
bij mensen met een verstandelijke beperking.3,4 Verkorte 
versies van de vragenlijsten (SDQ en EDI) zijn bovendien 
gekozen om de last voor deelnemers zo veel mogelijk te 
verminderen. Daarnaast zijn instrumenten gekozen met 
een aantoonbare reactie op veranderingen om subjectieve 
ervaringen waar deelnemers in het dagelijks leven tegen-
aan lopen kwantitatief te kunnen benaderen. Zo worden 
voor de deelnemers belangrijke aspecten vertaald naar 
de wetenschap. Bovendien zal het gebruik van geperso-
naliseerde uitkomstmaten in deze studie de bereidheid 
van deelnemers vergroten om zich te houden aan het 
studieprotocol. 

Het gebruik van placeboperiodes, het invullen van vra-
genlijsten en geblindeerde periodes is al onderdeel van 
Good Clinical Practice (GCP) wanneer methylfenidaat 
voor behandeling van ADHD wordt voorgeschreven. In 
deze N-of-1 studie is de periode van medicatieonthou-
ding echter langer vergeleken met standard care door de 
toevoeging van periodes om de effecten uit te wassen. 
Ook worden (kwetsbare) deelnemers gevraagd meerdere 
vragenlijsten gedurende een langere periode in te vullen. 
Daardoor kan de last voor zorgverleners en de omgeving 
groter zijn. Aan de andere kant krijgt elke deelnemer een 
individueel wetenschappelijk onderbouwde beoordeling 
van de effectiviteit van de behandeling waardoor gedeelde 
besluitvorming voor verdere behandelingen gefaciliteerd 
wordt. In hoeverre N-of-1 studies onderdeel zijn van GCP 
of van wetenschappelijk medisch onderzoek waar goed-
keuring door een medisch ethische toetsingscommissie 
voor nodig is, is nog een onderwerp van discussie.5

Niet alleen wordt het mogelijk de effectiviteit voor een 
specifiek persoon met SMs op een gestructureerde manier 
vrij van bias te bepalen, ook kan er door het combineren 
van de data van relatief weinig patiënten een schatting 
gegeven worden van de effectiviteit van methylfenidaat bij 
SMs in het algemeen. Bovendien zal deze studie bijdragen 
aan de ontwikkeling van het N-of-1 design voor zeldzame 
aandoeningen. Zodoende zal het verdere gebruik van  
de N-of-1 methodologie gestimuleerd worden in het 
bewerkstelligen van de hoognodige wetenschappelijk 
onderbouwde behandelingen in genetische syndromen. 

Conclusie

Deze N-of-1 studie zal de effectiviteit van methylfenidaat 
onderzoeken op aandachtstoornissen, hyperactiviteit, 
emotiedysregulatie en gepersonaliseerde doelen in kinde-
ren en volwassenen met SMs en ADHD. Deze studie zal 
individuele behandelbeslissingen mogelijk maken op korte 
termijn en zal informatie opleveren op groepsniveau over 
het gebruik van methylfenidaat bij SMs.  

Heeft u zelf een idee voor een N-of-1 studie en wilt u 
ondersteuning of heeft u vragen? Neem contact op met 
Annelieke Muller om de mogelijkheden te bespreken.
a.r.muller@amsterdamumc.nl
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‘Kunt u een expertisecentrum beginnen voor mensen met 
een TBR1-mutatie?’ vroeg de moeder aan de kinder- en 
jeugdpsychiater. Ouders van kinderen met zeldzame 
syndromen voelen zich vaak alleen staan in hun zoektocht 
naar erkenning. Daarnaast is het lastig de nieuwste 
informatie over het syndroom van hun kind te vinden. Door 
de ontwikkelingen van genetische technieken komen er 
steeds meer nieuwe mutaties, deleties en duplicaties aan 
het licht die kunnen samenhangen met nog onbekende 
syndromen. Veel ouders zoeken contact met lotgenoten, 
voor steun en om kennis uit te wisselen. Helaas kan er 
niet voor elke zeldzame aandoening een expertisecentrum 
worden opgericht, ook al komen er meer van deze 
expertisecentra (zie vsop.nl). Maar wat kunnen wij, een 
kinder- en jeugdpsychiater en een arts voor verstandelijk 
gehandicapten (AVG) in opleiding, wél doen? In dit artikel 
willen we u een casus presenteren en een overzicht 
geven van de actuele kennis over het fenotype dat wordt 
veroorzaakt door een TBR1-mutatie, een neurobiologische 
ontwikkelingsstoornis.

Casus
Patiënt A is een 11-jarige jongen, met een ernstige 
verstandelijke beperking en een autismespectrumstoornis 
(ASS). Hij werd geboren bij 41 weken, na een normale 
zwangerschap. De geboorte verliep voorspoedig, behoudens 
een retentio placentae. Na de geboorte viel het op dat 
patiënt hypotoon was. Er waren slikproblemen, maar nooit 
verslikincidenten. Als baby had hij voldoende kracht om uit 
de fles te kunnen drinken, hoewel dit zeer langzaam ging. 
Hij kreeg tot ongeveer 6 jaar de fles. Op dit moment levert 
het eten en drinken geen grote problemen meer op. Bij 
voorkeur drinkt hij echter nog met een rietje. Er is sprake 
van open mond gedrag in rust; logopedie heeft hierop geen 
effect gehad. De motorische ontwikkeling verliep vertraagd. 

Rond 11 maanden kon patiënt zitten en vanaf ruim drie jaar 
kon hij los lopen. Hij kan nu fietsen op een driewieler. Zijn 
looppatroon is afwijkend gebleven, hij loopt met zijn lichaam 
iets naar voren en neemt grote passen. Daarnaast is zijn fijne 
motoriek niet goed ontwikkeld, een potlood op de juiste 
manier vasthouden lukt niet. Fysiotherapie heeft tot heden 
beperkt effect gehad op de fijne motoriek. 
Er was een ernstige vertraging in de spraak- en taal-
ontwikkeling. Op tweejarige leeftijd zei hij zijn eerste klanken 

    

1.  Arts voor verstandelijk gehandicapten in opleiding, De Hartekamp Groep,  
 Heemstede
2. Kinder- en jeugdpsychiater, Levvel, DuivendrechtJudith van Vonderen 1 Tamar Rozendaal 2

Fenotype van de novo  
TBR1-mutatie in beeld

Patiënt A, 8 maanden oud.
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en een paar versimpelde woordjes. Rond de leeftijd van 
zes jaar was de spraak nog beperkt tot losse woordjes. 
Het taalbegrip was beter dan de spraak, korte opdrachten 
kon hij begrijpen. Hij snapte visuele communicatie met 
behulp van pictogrammen. Vanaf negen jaar begon het 
praten en daarmee de interactie echt op gang te komen. 
Hij spreekt nu tot zes woordzinnen en gebruikt af en 
toe verleden tijd. Op 4,5-jarige leeftijd is er een SON-IQ 
gedaan en deze was onder de 50, met een referentieleeftijd 
van jonger dan 2 jaar. Er is geen recente IQ-meting en 
bepaling van de sociaal-emotionele ontwikkeling gedaan. 
Zijn huidige ontwikkelingsleeftijd wordt geschat tussen 
de 2 en 4 jaar, passend bij een ernstige verstandelijke 
beperking. De informatieverwerking verloopt vertraagd bij 
patiënt en hij is verhoogd afleidbaar. De diagnose ADHD 
is niet officieel gesteld, maar er zijn kenmerken. Patiënt 
gebruikt hiervoor methylfenidaat sinds 2016, waardoor zijn 
aandacht beter is vast te houden. Hij volgt speciaal onderwijs 
met de uitstroombestemming taak- of activiteitgerichte 
dagbesteding. Patiënt is zindelijk overdag sinds zijn 6e jaar. 
Gedurende de nacht is dat niet het geval, maar hij ontwikkelt 
zich hierin nog wel. 
Zijn groei en gewicht hebben altijd rond het gemiddelde 
gelegen. Naast strabismus zijn er geen andere aangeboren 
afwijkingen. Dysmorfe kenmerken zijn niet duidelijk 
aanwezig, behalve een derde tepel. Een MRI op 1-jarige 
leeftijd toonde geen afwijkingen van de hersenen. Toen 
patiënt nog een peuter was draaide hij soms kortdurend 
met beide ogen scheef naar boven. Ook nu heeft hij af en 
toe momenten van afwezigheid, een soort bevriezen, bij 
stress en overprikkeling. Er is nooit een EEG gedaan, de 
afwezigheden worden geduid als gedragsmatig. Patiënt is 
verder bekend met inslaapproblemen. 

Op de leeftijd van 2,5 jaar werd de diagnose multisysteem 
ontwikkelingsstoornis (MSDD) gesteld. Toen patiënt 5 jaar 
oud was, werden er voldoende kenmerken gezien om de 
diagnose ASS te kunnen stellen. Patiënt heeft altijd veel 
nabijheid nodig gehad. Als jong kind bleef hij jammeren 
en huilen totdat zijn ouders weer de volle aandacht voor 
hem hadden. Er was sprake van verminderd oogcontact, 
oninvoelbaar schaterlachen en soms fladderen, repeterend 
tikken tegen tanden, aan zijn buik krabben en aan zijn 
haren trekken. De stereotiepe gedragingen die patiënt nu 
op 11-jarige leeftijd vertoont, zijn wiegen en pulken aan 
nagels en nagelriemen. Patiënt kan erg dwingend zijn in 
zijn contact, dit is door de jaren heen wel milder geworden. 
Hij is rigide en snel boos en gefrustreerd. Doordat hij zich 
verbaal nu beter kan uiten, is hij enorm gegroeid in zijn 
communicatie en sociale interactie. Daarbij heeft het gebruik 
van risperidon en methylfenidaat een positief effect op 
zijn gedrag (sinds 2016). Hierdoor luistert hij beter en is 
hij beter om te buigen. Afgelopen jaar is er een poging 
gedaan de risperidon af te bouwen. Helaas is dit niet gelukt 

door toename van agressief gedrag. Mogelijk speelde de 
coronacrisis hierin ook een rol. Inmiddels is de risperidon 
afgebouwd en is er aripiprazol eenmaal daags 2,5 mg 
gestart, wat een goed effect heeft. Aripiprazol heeft gezien 
het gunstige profiel wat betreft bijwerkingen de voorkeur. 
Patiënt is qua karakter vrolijk, vriendelijk en zorgzaam. Hij 
is gericht op anderen, en wil graag helpen. Hij kan niet 
goed met een ander kind spelen, maar heeft graag andere 
kinderen om zich heen. Een kanttekening hierbij is dat hij 
snel overprikkeld raakt. Hij is erg gevoelig voor geluid en licht 
en is mede door overprikkeling snel angstig voor onbekende 
situaties en voor motorische activiteiten als fietsen en 
zwemmen. De ontwikkeling van patiënt kenmerkte zich 
door kleine sprongetjes afgewisseld met periodes van lang 
stil staan. De laatste paar jaren zijn de sprongen groter 
geworden, en heeft hij met betrekking tot spraak en taal een 
inhaalslag gemaakt. 
In 2012 is er whole exome sequencing (WES) gedaan. De 
TBR1-mutatie werd toen al gezien, maar door een fout in het 
diagnostisch proces is de diagnose niet gesteld. Uiteindelijk 
zijn in juni 2019 de WES-data opnieuw vergeleken met de 
nieuwste referentiedata en werd de de novo TBR1-mutatie 
vastgesteld.
 
Fenotype
De TBR1-mutatie is eind 2018 in OMIM officieel geassocieerd 
met een neurobiologische ontwikkelingsstoornis, IDDAS 
genaamd. IDDAS staat voor ‘Intellectual Developmental 
Disorder with Autism and Speech delay’.1-3 Een andere 
benaming is TBR1-syndroom of TBR1-gerelateerd 
syndroom.3, 4 Dit syndroom varieert sterk in aantal en ernst 
qua kenmerken. Daarnaast is er een beperkte beschrijving 
van het fenotype doordat een TBR1-mutatie (nog) zeldzaam 
is. Er zijn nu rond de 40 mensen met een TBR1-mutatie in de 
wetenschappelijke literatuur beschreven.1, 3, 4  

Patiënt A, 17 maanden oud.
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De belangrijkste kenmerken die bij een TBR1-mutatie worden 
gezien zijn een verstandelijke ontwikkelingsstoornis, ASS of 
autistische kenmerken en een vertraging in de spraak- en 
taalontwikkeling. Andere symptomen zijn niet specifiek of 
komen niet frequent genoeg voor.1, 2, 4

In het onderzoek van Nambot et al. uit 2020 hadden alle 38 
patiënten met een de novo TBR1-mutatie een verstandelijke 
beperking. De verstandelijke beperking varieerde van licht 
tot ernstig (zie tabel 1). Autistische kenmerken, dan wel de 
diagnose ASS, werden in 76% van de patiënten gevonden. 
Gedragsproblemen werden bij 85% gezien, vooral door 
aandachtsproblemen en agressie. Veel voorkomende 
neurologische kenmerken (83%) waren hypotonie (51%), 
vertraging van de fijne motoriek (46%) en abnormale 
bewegingen (20%) zoals chorea, dystonie, tremoren of 
loopstoornissen. Epilepsie kwam minder vaak voor (17%), 
met een debuutleeftijd van 6 maanden tot 28 jaar. Bij de 
helft van de patiënten zonder epileptische aanvallen werden 
niet-specifieke EEG-afwijkingen gezien. Er werden in de 
meeste gevallen geen ernstige structurele hersenafwijkingen 
gevonden. Echter, na opnieuw een diepte analyse van de 

MRI-hersenscan van zeven patiënten, bleek dat bij allen 
de voorste commissuur zeer dun of afwezig was. Verder 
werd er dysplasie van de hippocampus (3/7) en dysplasie 
van de cortex met afwijkingen van de gyri (2/7), gezien. 
Deze bevindingen kunnen duiden op verminderde migratie 
van neuronen.1 In 2018 werden er vergelijkbare corticale 
afwijkingen beschreven in twee casusbeschrijvingen door 
Vegas et al.5 De afwezige of zeer dunne voorste commissuur 
werd eerder gevonden in een studie naar muizen met TBR1-
haploinsufficiëntie.6 Volgens Hsueh et al. lijkt deze afwijkende 
voorste commissuur dan ook het meest voorkomende 
anatomische kenmerk bij patiënten met een TBR1-mutatie.7 
Nambot et al. konden geen specifieke faciale dysmorfe 
kenmerken vinden bij patiënten met een TBR1-mutatie. Een 
hoog of groot voorhoofd en lang filtrum werden wat vaker 
gezien. Andere mogelijke klinische kenmerken die werden 
gevonden, zijn obstipatie (26%), voedingsproblemen (18%), 
microcefalie (16)%, intra-uteriene groeiretardatie (30%), 
variabele skelet afwijkingen (56%) met hypermobiliteit, 
pes planus en scoliose.1, 4 Ook slaapproblemen, strabismus, 
kwijlen, stereotiep en angstig gedrag lijken vaker voor te 
komen.3, 4, 8 

Patiënt A, 11 jaar oud.

Tabel 1. Percentage klinische kenmerken TBR1-mutatie.

Klinische kenmerken TBR1-mutatie 
(Nambot et al. 20201)

Verstandelijke beperking
- licht
- matig
- ernstig
- onbekend

ASS en ASS kenmerken

Gedragsproblemen (met name aandachtstekort en 
agressief gedrag)

Faciale kenmerken (aspecifiek)
- hoog of groot voorhoofd
- lang filtrum

Neurologische kenmerken
- hypotonie
- vertraagde ontwikkeling fijne motoriek
- abnormale bewegingen
- epilepsie

EEG-afwijkingen

Afwijkingen MRI-hersenen

Microcefalie

Intra-uteriene groeiretardatie

Voedingsproblemen

Skeletafwijkingen (scoliose, pes planus, hyper-
mobiliteit)

Obstipatie

%

100 (38/38)
8     (3/38)   
26   (10/38)
61   (23/38)
5     (2/38)  

76   (29/38)

86   (29/34)

68   (21/31)
33   (6/18)
33   (6/18)

83   (29/35)
51   (18/35) 
46   (16/35)
20   (7/35)
17   (6/35)

50   (10/20)

39   (13/33)

16   (5/31)

30   (8/27)

18   (6/34)

56   (18/32)  

26   (8/31)
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Tabel 2. Vergelijking van het fenotype van vier patiënten met een TBR1-mutatie.

Kenmerken

Soort TBR1-mutatie en jaar 
diagnose

Hypotoon (baby)

Slik- en voedingsproblemen 
als baby

Verstandelijke beperking 
(VB)

Vertraagde spraak- en 
taalontwikkeling

Spraak- en taalachterstand

Vertraagde motorische 
ontwikkeling en huidige 
achterstand

ASS

ADHD-kenmerken

Angstig gedrag

Probleemgedrag, zoals 
agressie, ‘ontploffen’, 
dwingend gedrag

Sterotiep gedrag (huidig)

Actueel psychofarmaca 
gebruik 

Slaapproblemen

Zindelijk voor urine

Faciale kenmerken

Epilepsie

Strabismus

Patiënt A man, 11 jaar

missense, 2019

+

+

+
 ernstige VB

+
praten kwam laat op gang, 
rond 6 jaar losse woorden en 
gebruik pictogrammen; vanaf 
9 jaar spreken in zinnen

+
spreekt 5-6 woordzinnen, 
begrip en spraak passend 
bij VB

+
achterstand fijne motoriek, 
en in mindere mate ach-
terstand grove motoriek: 
ander looppatroon, fietst op 
driewieler

+

+
gebruikt methylfenidaat 

+
voor het onbekende, voor 
fietsen en zwemmen

+
minder geworden onder 
risperidon (en nu aripiprazol)

+
wiegen en extreem pulken 
aan nagelriemen en nagels

+
aripiprazol (voorheen risper-
dal) en methylfenidaat

+ 
inslaapproblemen

+/–
sinds 6 jaar overdag, alleen 
nacht nog niet

–

–

+

Patiënt B vrouw, 10 jaar

frame-shift, 2015

+

–

+
ernstige VB; 
sociaal emotionele ontwik-
keling 18-36 maanden

+
praten kwam laat op gang, 
vanaf 4 jaar losse woorden 
en gebaren; nu spreken in 
zinnen

+
praat veel, uitspraak is niet 
altijd goed, begrip en spraak 
passend bij VB

+
achterstand fijne motoriek 
en minimale achterstand 
grove motoriek: fietst op 
normale fiets

–
wel kenmerken

+
gebruikt methylfenidaat

+
bij overprikkeling of een be-
paalde sfeer en voor kleine 
beestjes

+
komt nog vaak voor

+
extreem pulken aan nagelrie-
men, en nagelbijten

+
methylfenidaat

+
in- en doorslaap problemen, 
nu niet meer 

+
rond 4,5 jaar zindelijk dag 
en nacht

+
heeft een ‘dakjes bovenlip’ 
en hypoplasie mandibula

–

–

Patiënt C vrouw, 27 jaar

missense, 2016

–

–

+
matige VB; sociaal emoti-
onele ontwikkeling rond 
6 jaar

+
praten kwam laat op gang, 
vanaf 8 jaar zinnen, daar-
voor gebruik (klank)gebaren 
en handpoppen

+
spreekt 7-8 woordzinnen, 
begrip en spraak passend 
bij VB

–

+

–

–

+
minder geworden bij ouder 
worden en sinds gebruik 
fluoxetine beter om te buigen

+
nagelbijten en pulken aan 
nagels, frunniken aan haar

+
fluoxetine (in verband 
met ‘vol hoofd’ waardoor 
stemmings-problemen)

+
tussen 3-7 jaar, nu niet meer 

+
rond 4 jaar overdag en vanaf 
6 jaar ook nacht

–

+ 
als jong kind absences, sinds 
6e geen AED meer

–

Patiënt D man, 23 jaar

splice site, 2018

–

–

+
matige VB;
sociaal emotionele ontwik-
keling rond 1,5 jaar

+
praten kwam laat op gang, 
aanvankelijk vooral gebruik 
pictogrammen, vanaf 9 jaar 
spreken in zinnen

+
kan lezen op ZMLK-niveau, 
begrip en spraak passend 
bij VB

+
achterstand nu minder, fietst 
op driewieler

+

–

+
als jong kind met name; 
nog steeds wel snel angstig 
voor het onbekende, maar is 
makkelijker om te buigen

+
minder geworden bij ouder 
worden

+
nagelbijten en pulken aan 
nagels, ruikt en peutert overal 
aan en stopt alles in mond
 
–

+
inslaapproblemen

 
+ 
rond 9 jaar 

–

–

–
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De ouders van drie andere patiënten (patiënt B, C en D) 
met een TBR1-mutatie hebben een vragenlijst ingevuld 
over de ontwikkeling van hun kinderen. Een aantal 
kenmerken hebben we naast patiënt A in een tabel gezet, 
ter vergelijking (zie tabel 2). Opvallend is dat er bij alle 
patiënten sprake was van een ernstig vertraagde spraak- en 
taalontwikkeling. Communicatie verliep de eerste jaren met 
name via pictogrammen en gebaren. Vanaf 8 à 9 jaar begon 
de spraak alsnog goed opgang te komen. Bij alle vier is er 
sprake van een verstandelijke beperking. De diagnose ASS 
is gesteld bij drie patiënten (A, C en D). Patiënt B heeft wel 
autistische kenmerken.

Gen en eiwit in het kort
In 1995 werd het TBR1-gen ontdekt.9 Dit gen ligt in 
chromosoomband 2q24.2, in het midden van de lange 
(q) arm van chromosoom 2. Het TBR1 (T-box brain 1) 
-eiwit is een transcriptiefactor die een centrale rol speelt 
in de neurogenese van de cerebrale cortex. Het TBR1-
eiwit reguleert de expressie van verschillende genen die, 
indien gemuteerd, gerelateerd zijn aan een verstandelijke 
beperking en ASS (BCL11A, AUTS2, GRIN2B, RELN, CASK) 
en spraak-taalproblemen (FOXP2).1, 2, 10-12 Er blijken gedeelde 
moleculaire links tussen de verschillende neurobiologische 
ontwikkelingsstoornissen te zijn.11  

Een TBR1-mutatie is autosomaal dominant en meestal de 
novo. Het risico om nog een kind met een de novo TBR1-
mutatie te krijgen is niet verhoogd, alleen in het geval van 
ouderlijk mocaïsisme is dit iets hoger (1-2%). In zeldzame 
gevallen wordt beschreven dat de TBR1-mutatie is overgeërfd 
van een ouder. De kans om dan nog een kind met deze 
mutatie te krijgen is in dat geval 50%.2-4 
Het pathogene mechanisme lijkt haploinsufficiëntie (verlies 
van eiwitfunctie) te zijn, maar een aanvullend dominant 
negatief effect (het mutante eiwit blokkeert het effect van 
het normale eiwit) lijkt bij sommige varianten ook voor te 
komen.11 De meeste de novo TBR1-mutaties zijn missense 
mutaties, een puntmutatie waarbij één nucleotide en 
daarmee slechts één aminozuur is veranderd. Daarnaast 
komen er deleties en truncerende mutaties (mutaties met 
als gevolg een voortijdig stopcodon waardoor een verkort 
eiwit ontstaat) voor. Deze varianten verstoren verschillende 
aspecten van de werking van het TBR1-eiwit. De novo 
TBR1-missense mutaties lijken een milder schadelijk effect 
te hebben op de eiwitfunctie dan truncerende mutaties. De 
ernst van het TBR1-syndroom zou daarom een afspiegeling 
kunnen zijn van de mate van verstoring van het  
TBR1-eiwit.1, 10, 11 In de serie patiënten van Nambot et al. 
(n=38) kon echter geen significante genotype-fenotype 
correlatie worden aangetoond.1 

Tabel 3. Voorgestelde health watch TBR1-syndroom.

X = gerichte aandacht geïndiceerd.   P = bij problemen/klachten. 

Leeftijd

Psychiatrie/gedrag

Verstandelijke 
ontwikkeling en 
handicapgebonden 
gezondheid 

Klinische genetica

Neurologie

Spraak- en  
taalontwikkeling

Motorische  
ontwikkeling

Groei en eten/
drinken

Ogen

Oren

Bewegingsapparaat

0-2 of bij diagnose

X

X

X

X

X

X

X

X

P

P

2-18

X

X

P

P

X

X

P

P

P

P

18+

X

X

P

P

P

P

P

P

P

P

Opmerkingen

Diagnostiek en behandeling bij kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum, bij voorkeur  
multidisciplinaire samenwerking met AVG. 

Bij voorkeur monitoring via multidisciplinaire samenwerking kinderarts/neuroloog, kinder- en 
jeugdpsychiatrisch centrum, AVG, huisarts en revalidatiearts. 

Begeleiding bij diagnose en bij eventuele kinderwens.

Verwijzing kinderneuroloog en MRI bij diagnose. EEG indien geïndiceerd. 

Logopedische begeleiding is vanaf jonge leeftijd geïndiceerd. Het doel van de logopedische 
begeleiding is om de spraak- en taalontwikkeling optimaal te stimuleren en te ondersteunen 
met de inzet van totale communicatie (gebaren, pictogrammen en spraak).

Fysiotherapie en eventueel ergotherapie dienen ingezet te worden bij vertraging motorische 
ontwikkeling. Indien nodig monitoring door een revalidatiearts.

Follow up door jeugdgezondheidszorg (JGZ) en huisarts. Bij voedingsproblemen verwijzing 
naar kinderarts en naar logopedie. 

Screening door zorgverlener JGZ tot 5,5 jaar en vervolgens screening volgens de NVAVG-
richtlijn ‘visuele beperking mensen met een VB’. Bij strabismus verwijzing oogarts.

Monitoring volgens JGZ en NVAVG richtlijn ‘screening, diagnostiek en behandeling van  
slechthorendheid bij mensen met een VB’.

Bij klachten (scoliose, pes planus, hypermobiliteit) verwijzing orthopeed en/of revalidatiearts. 
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Conclusie en aanbevelingen
Het fenotype van een de novo TBR1-mutatie is nog niet heel 
specifiek. Duidelijk is dat er sprake is van een neurobiologische 
ontwikkelingsstoornis met een verstandelijke beperking, 
ASS en taal- en spraakproblemen. Het meest voorkomende 
anatomische kenmerk lijkt vooralsnog een afwezige of zeer 
dunne voorste commissuur te zijn.1, 7 

Het diagnosticeren van een genetische aandoening is belangrijk 
bij jonge kinderen met een verstandelijke ontwikkelingsstoornis 
en psychiatrische problematiek. Dit kan namelijk gevolgen 
hebben voor de behandeling en zorgt voor een beter begrip  
en erkenning van fysieke beperkingen en gedragsproblemen.13 
Bij kinderen met een TBR1-mutatie komen een hoog 
percentage kinderpsychiatrische stoornissen en gedrags- 
problemen voor, zoals ASS, ASS-kenmerken, angstig gedrag, 
aandachtstekort en agressief gedrag.1, 3, 4, 8 

Verwijzing naar een kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum 
voor diagnostiek en eventuele behandeling dient dan ook 
vroegtijdig plaats te vinden. Daarbij is een multidisciplinaire 
samenwerking via een regionaal netwerk tussen kinderartsen, 
kinder- en jeugdpsychiaters en AVG’s, van belang voor 
een goede afgestemde zorg.14 Logopedie en tevens vaak 
fysiotherapie zullen op jonge leeftijd ingezet moeten worden.3, 4 
Aanbevelingen voor een health watch op basis van de literatuur 
staan in tabel 3.1, 3, 4
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