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Abstract

Methods.
Data were obtained in a cross-sectional study including 303
adults with ID from eleven residential settings. Professional
caregivers completed questionnaires about caffeine intake
and completed the Abberant Behaviour Checklist (ABC).

Additionally, the presence of challenging behaviour (yes/
no) was reported by professional caregivers and behavioural
therapists. Psychotropic medication (benzodiazepines and
antipsychotic drugs) use was collected from the medical
files. Associations between caffeine intake and challenging
behaviour and psychotropic medication use were studied
using Pearson and Spearman correlation coefficients and
logistic regression analyses. Secondary, these associations
were studied for the subgroup with an above average
caffeine intake (> 400 mg/day).
Results
Daily reported caffeine intake ranged from 0 to 935 mg
(222.6 mg, SD 223.1), and 25.4% of all participants were
reported to consume more than 400 mg caffeine per day.
Reported caffeine intake in the total group was significantly
associated (r = 0.180, p = 0.002) with challenging behaviour
as reported by the professional caregivers, and remained
significant after correction for confounders (benzodiazepines
and antipsychotic drug use). There were no associations
between reported caffeine intake and challenging behaviour
reported by the behavioural therapists or the ABC score.
Also no significant association was found between reported
caffeine intake and benzodiazepine or antipsychotic
drug use.
Conclusion
This study showed that caffeine intake may be associated
with challenging behaviour in adults with ID, however results

Jaargang 38, December Nummer 4 235

Aims
Caffeine overconsumption can cause restlessness,
nervousness and insomnia. In people with intellectual
disabilities (ID) these symptoms are prevalent and may
be labelled as challenging behaviour and treated with
psychotropic medication. Therefore, in this study we
examined how much caffeine people with ID consume
and whether this is associated with challenging behaviour.
Additionally, we studied if caffeine intake is associated with
the use of psychotropic medication.
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are not uniform. No association was found between caffeine
intake and benzodiazepine or antipsychotic drug use. This
study is an important step towards a better understanding of
the use and the effects of caffeine in people with ID.

1. Introduction
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Caffeine is a widely used psychoactive substance. It is an
adrenergic antagonist and it influences neuronal activity.1
Consumption of caffeine leads to a release of dopamine in
the prefrontal cortex,2 which results in the stimulating effects
of caffeine. Caffeine travels fast through the blood and its
effects are therefore noticeable within 30 to 150 minutes.
One or two cups of caffeinated beverages usually have an
enhancing effect on concentration and performance in
adults.2, 3 Caffeine also slightly enhances memory, alertness
and motivation.3 Drinking larger amounts of caffeinated
beverages usually does not intensify this effect.2, 3 In the
Netherlands the Dietary Reference Intake (DRI) of caffeine is
400 mg per day. On average, a Dutch man consumes 600
mg of caffeine per day and a Dutch woman consumes about
500 mg of caffeine per day. Coffee is one of the largest
dietary sources of caffeine for the Dutch adult. However,
other beverages such as cola, energy drinks and tea also
contain a substantial amount of caffeine. 3
Overconsumption of caffeine can cause caffeine intoxication.4
To diagnose caffeine intoxication the patient has to show
typical symptoms, for example restlessness, nervousness and
insomnia, that develop during or shortly after caffeine use.4
Some symptoms may already occur after ingestion of a low
dose (200 mg) in vulnerable individuals such as children and
elderly people. Other symptoms, like coma and seizures, will
only appear after consuming more than 1 gram of caffeine
per day.

were deprived from caffeine for two weeks (blinded) and
reintroduced to caffeine again, while the staff monitored
their behaviour. After the reintroduction of caffeine,
only males showed a significant increase in the level of
challenging behaviour.7
Besides the direct effects of caffeine on behaviour, caffeine
can also have an indirect effect on behaviour by influencing
sleep patterns. In the study of Searle (1994) however, no
effects were found on sleep patterns in either males and
females with severe ID.7 In another study it was shown that
drinking caffeine was associated with a sleep delay and a
shorter sleep duration in people with ID.8 Sleep disturbances
have been found to be associated with challenging
behaviour in children with autism spectrum disorder and
adults with Down Syndrome.9, 10 Therefore, the indirect
effect of caffeine on sleep may in turn result in challenging
behaviour in people with ID.
Besides the effect that caffeine can have on challenging
behaviour, it may also affect psychiatric symptoms. Studies
have described the inducing effect of caffeine on psychiatric
symptoms, like mood disorders or psychotic symptoms,
in psychiatric patients.14-16 Several older studies have also
showed that psychiatric patients drink more coffee than
the general population, and that psychiatric patients with
high caffeine intake use more of the psychotropic drug
phenothiazine.11, 12, 13 It is possible that these psychiatric
symptoms are labelled as challenging behaviour in people
with ID, while they are actually side effects of caffeine
intake, and that this challenging behaviour is treated with
psychotropic medication.
Therefore, the aim of the present study is to investigate how
much caffeine people with ID consume and whether there
is an association between caffeine intake and challenging
behaviour in people with ID. An additional aim of this study
is to assess if there is an association between caffeine intake
and the use of psychotropic medication.
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People with an intellectual disability (ID) may also be more
sensitive to the effects of caffeine. Studies have shown
that people with ID experience stronger effects and side
effects of psychotropic medication,5, 6 and because caffeine
and psychotropic medication both influence the neuronal
activity by interacting with the dopaminergic transmission
it is plausible that people with ID could be more vulnerable
to the effects of caffeine as well. People with ID might also
have trouble coping with the effects caffeine can have. This
could lead to the expression of challenging behaviour, such
as nervousness and hyperactivity.

2. Methods

However, the average daily caffeine intake of adults with ID
is still unknown, and there is limited research on the effects
of caffeine in people with ID. In 1994, Searle studied the
effects of dietary caffeine intake on behaviour of people
with severe ID. In this study fifteen males and sixteen females

2.1. Study design and participants
Data were collected as part of the ‘Challenging Behaviour
in adults with Intellectual Disability (ChallBe-ID)’ study, a
large cross-sectional multicenter study of the Erasmus MC,
University Medical Center Rotterdam. Data collection was

By clarifying these possible associations, this study can create
awareness of the effects of caffeine consumption in people
with ID. Our results can contribute to a better understanding
of challenging behaviour and this may lead to better
treatment options.

Figure 1: study population.

4798 residents in 11 residential settings
following the inclusion criteria

932 participants after randomisation

317 permission for participation
(of which 8 were too late to participate in
datacollection)

6 participants with missing variables

303 participants = study population

2.2.Measurement

Caffeine intake
Caffeine intake was measured by the amount of coffee,
cola and energy drinks consumed per day, in drinking units
(respectively cups, glasses and cans). These three often
consumed substances contain a high amount of caffeine.3

Challenging behaviour
To measure challenging behaviour the professional caregiver
and the behavioural therapist answered the question ‘Does
the participant show challenging behaviour’ with the
answer options ‘yes’, ‘no’ or ‘unknown’. Additionally, the
professional caregiver completed the ‘Aberrant Behaviour
Checklist’ (ABC), which assesses the presence and severity of
challenging behaviour.17-19 The ABC contains five subscales
of which we only used the subscales 1 ‘Irritability, Agitation,
Crying’ (15 items; hereafter mentioned as subscale Irritability)
and subscale 4 Hyperactivity/Noncompliance’ (16 items) in
this study. The ABC asks about the occurrence of specific
challenging behaviours within the last week. Items are rated
on a 4-point scale, 0 represents that the specific behaviour
is not at all a problem, and 3 represents that it is a severe
problem.
Psychotropic medication
Finally, the current use of benzodiazepines and antipsychotic
drugs was collected from the medical files. We focused on
these drugs because these are often prescribed to clients to
treat challenging behaviour. The indication for prescription
of these drugs was often unknown. Therefore all used
benzodiazepines and antipsychotic drugs were included in the
data, regardless of the indication they were prescribed for.
2.3. Procedure
When permission was obtained, participant’s behavioural
therapist and professional caregiver were asked to report
whether or not there was challenging behaviour. The
professional caregiver was asked about the amount of daily
consumption of coffee, cola and energy drinks and was
asked to fill in the ABC checklist. Medical files were studied
to obtain information about their medical history and current
medication use.
2.4. Statistical analysis
The drinking units were converted into milligrams per day. The
amount of caffeine consumed was described as means with
standard deviations for groups with regard to age, sex, level of
ID, diagnosis of psychotic disorder and the outcome variables,
challenging behaviour (yes/no), ABC scores, benzodiazepine
use, and antipsychotic drug use.
Participants with multiple outcome variables missing were
excluded, which resulted in six participants being excluded
(figure 1). If only one outcome variable was missing the
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Participant characteristics
Date of birth, sex, current residential setting, level of ID
(five categories: borderline [IQ 70-84], mild [IQ 50-69],
moderate [IQ 35-49], severe [IQ 20-34], profound [IQ <20]
or unknown) and diagnosis of psychotic disorders were
collected from medical files.

Professional caregivers answered the question ‘How many
units of coffee, cola and energy drinks does the participant
consume per day’. This amount was transformed into
milligram caffeine per day (a cup of coffee contains 85 mg
caffeine, a glass of cola 18 mg caffeine, and a can of energy
drink 80 mg caffeine).3
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performed between February 2016 and February 2017 in
eleven residential care settings located in the Netherlands.
People with ID aged 18 years or older and receiving care
from the participating residential care facilities, with
accessible medical charts for the purpose of data collection,
were eligible to participate in the study. A total of 4798
residents met the inclusion criteria, and a random sample of
932 potential participants were invited to participate. When
residents did not have the capacity to consent themselves,
their legal representatives were asked for consent. A total
of 317 residents and/or representatives provided informed
consent. The final study population consisted of 303
participants, because we did not have complete data of six
participants and the data of eight participants were obtained
after completion of the first round of data collection
(figure 1). The study was approved by the Medical Ethical
Committee (MEC-2015-725) of the Erasmus MC, University
Medical Center Rotterdam.

participant was included and the other outcome variables
were used, which was the case in 28 participants of which
only the ABC score was missing.
To determine if there was an association between the
amount of reported caffeine intake (mg per day), challenging
behaviour (yes/no and ABC scores), and benzodiazepines and
antipsychotic drug use, Pearson and Spearman correlation
coefficients were calculated.
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Additionally, to find possible confounders, associations
between the outcome variables (challenging behaviour yes/
no and ABC scores) and personal characteristics (age, sex,
level of ID, diagnosis of psychotic disorder) were assessed.
Finally, a logistic regression analyses was performed to assess
the association between the challenging behaviour outcome
variables that were significantly correlated to reported
caffeine intake, adjusted for confounders.
Since the advised daily amount of dietary caffeine in the
Netherlands is 400 mg, subgroups were made of participants
using 400 mg caffeine daily or less and the group using over
400 mg of caffeine per day.3 All the analyses described above
were also conducted for the group with >400 mg intake.
SPSS statistics 24 was used for all analysis. A p-value < 0.05
was considered significant.

3. Results
3.1. Descriptives
3.1.1 Total group
The total study sample consisted of 303 adults with ID with
a mean age of 51.7 years (SD 17.0), ranging from 19 to
92 years (table 1). The majority of participants were male
(62.4%). The total reported daily caffeine intake ranged
from 0 mg to 935.0 mg per day, with a mean of 222.6 mg
(SD 223.1). Participant characteristics that were significantly
correlated to the total amount of reported caffeine intake
were the level of ID and age. People with less severe ID drunk
more caffeine than people with more severe ID. Older people
drunk more caffeine than younger people. None of the other
participant characteristics were significantly correlated to
reported caffeine intake (table 1).
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The professional caregivers reported challenging behaviour
in 60.1% of all participants and the behavioural therapists
reported challenging behaviour in 60.4% of the participants.
The ABC checklist was filled in for 275 participants (90.8%).
The mean outcome of the ABC subscales Irritability and
Hyperactivity/noncompliance combined was 13.1 (SD 14.3),
out of a maximum of 93 points.

A psychotic disorder was diagnosed in only 3.3% of the
participants. Nonetheless 33.7% of the participants used one
or more antipsychotic drugs and 12.5% of the participants
used benzodiazepines.
3.1.2 Subgroup: More than recommended daily
use of caffeine
There were 77 (25.4%) participants who consumed more
than 400 mg caffeine per day, of which the majority was
male (67.5%; table 2). Age varied from 21 to 87 years, with
a mean age of 54.3 (SD 15.8). In most of the participants
(70.1%) the professional caregiver had reported challenging
behaviour and in 54.5% of the participants the behavioural
therapist had reported challenging behaviour. The mean
combined outcome of the ABC subscales Irritability and
Hyperactivity/noncompliance was 13.7 (SD 14.4).
Antipsychotic drugs were used by 51.9% of the participants
and 15.6% used benzodiazepines.
3.2 Association between caffeine intake and
challenging behaviour and use of benzodiazepines
and antipsychotic drugs
3.2.1 Total group
A higher reported caffeine intake was significantly associated
with having challenging behaviour as reported by the
professional caregiver (r = 0.18, p = 0.002). Reported
caffeine intake was not significantly associated with
challenging behaviour as reported by the behavioural
therapist, with the ABC score, and with benzodiazepine and
antipsychotic drug use.
Challenging behaviour reported by the professional
caregivers was also significantly associated with the use of
benzodiazepines (r = 0.23, p = 0.000) and antipsychotic
drugs (r= 0.21, p= 0.000).
No personal characteristics were significantly associated with
any of the measures of challenging behaviour.
3.2.2 Subgroup: More than recommended daily use of
caffeine
In the subgroup participants with a reported intake of more
than 400 mg caffeine per day, there was also a significant
correlation between challenging behaviour reported by
the professional caregiver and the total amount of caffeine
used (r= 0.24, p= 0.034). The ABC scores, and challenging
behaviour reported by the behavioural therapist were not
significantly correlated to reported caffeine intake (table 2).
There was also no significant correlation between reported
caffeine intake and benzodiazepine and antipsychotic drug
use (table 2).

In this subgroup challenging behaviour reported by the
professional caregivers was significantly associated with
age (r= -0.38, p= 0.001). None of the other personal
characteristics were significantly associated with any of the
measures of challenging behaviour.

3.3.2 Subgroup: More than recommended daily use of
caffeine.
After correcting for age, the results of the logistic regression
analysis showed that the effect of reported caffeine intake on
reported challenging behaviour by the professional caregiver
(odds ratio 1.006, 95% CI 1.000-1.012) was not significant
anymore (table 3).

4. Discussion and conclusion
4.1. Discussion
Our study showed that there is a minimal but significant
association between the reported caffeine intake and
challenging behaviour reported by the professional caregiver.
This supports the hypothesis that caffeine has a negative
influence on challenging behaviour in people with ID. No
significant associations were found between reported
caffeine intake and benzodiazepine or antipsychotic
drug use.

Besides this, the present study showed that people with ID
consume less caffeine than the average Dutch population.
As stated before, a Dutch man consumes on average 600
mg of caffeine per day and a Dutch woman consumes on
average about 500 mg.3 This study showed that the average
caffeine intake was only 222.6 mg and only 25,4% of the
participants consumed over 400 mg of caffeine per day.
Hypothetically people with ID could be more prone to
experiencing negative effects of caffeine because of a higher
sensitivity. The contradicting results on the association
between caffeine intake and challenging behaviour in this
study does not seem to support this hypothesis. However,
this study did not focus on other symptoms of caffeine
intake such as restlessness, nervousness and insomnia, and
therefore more research is necessary to test this hypothesis.
A possible explanation could also be that people tend to stop
increasing their caffeine level when they start to experience
negative side effects.28
This study had some limitations. We only assessed the intake
of caffeine in coffee, cola and energy drinks. Tea was not
included, while the average person consumes about 100
litres tea per year, a drink which contains about 30 mg
caffeine per cup. Therefore, we advise to include tea in
further research.3, 29 Another limitation of this study was that
the amount of consumed coffee, cola and energy drinks
was mentioned by the participant’s professional caregivers
only. This professional caregiver looks after the participant at
home in the residential setting. During the day a lot of the
participants go to day activity centres (in this study 97.6%
of the participants) where they probably drink caffeinated
beverages as well. Since the reporting professional caregivers
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Remarkably, the ABC scores did not show a correlation
with the total reported daily amount of caffeine intake.
This may indicate that the professional caregivers define
different kinds of behaviour as challenging than the items
in the Hyperactivity/Noncompliance and Irritability subscales
of the ABC. It is known that caregivers’ point of view is
important in the observation of behavioural problems in
adolescents who are living in care homes.20 Therefore, it is
important to value the finding that there was an association
between reported caffeine intake and challenging behaviour
reported by professional caregivers, even though there
was no association with challenging behaviour reported
by behavioural therapists nor with the ABC scores. The
difference in the reported challenging behaviour is not an
uncommon finding, since other studies also showed that
different care workers or people with ID reported differently
about the presence of challenging behaviour (anger,
depression).21, 22

A recent study showed that many factors may contribute
to challenging behaviour, and one of them is the level of
ID.25 Since caffeine is only one of many possible factors
influencing behaviour, this could be an explanation for
the minimal association between caffeine and challenging
behaviour. Another explanation could be that people with
ID have a very regular daily schedule, with coffee and other
caffeinated beverages at fixed times. It is known that people
who drink coffee regularly, experience less negative and
more positive side effects compared to people who drink
coffee intermittently.26, 27

Artikelen

3.3 Regression model
3.3.1 Total group
The logistic regression analysis showed that the correlation
between the reported daily caffeine intake and reported
challenging behaviour by the professional caregiver was still
significant after correction for the use of benzodiazepines
and antipsychotic drugs. The odds ratio was 1.002 (95% CI
1.001-1.003) (table 3).

Even though we found only a minimal association of caffeine
on challenging behaviour in people with ID, it is important
to pay attention to this with regard to challenging behaviour.
Because the dietary intake of caffeine is neither essential
nor difficult to substitute, replacing caffeinated drinks by
decaffeinated ones could be a contribution to the effort of
lowering challenging behaviour. Especially since caffeine
might contribute to other health problems, like raised blood
pressure, as well.23, 24

are not with the participants during day activities they
receive an approximation of caffeine intake from the day
activity centre workers, therefor there is a possible risk for
underreporting.
In spite of these limitations, this study is the first study to
investigate the use of caffeine and the associations with
challenging behaviour and use of benzodiazepines and
antipsychotic drugs, in a large sample of people with ID.
Another strength of this study is that we assessed challenging
behaviour in different ways, reported by the professional
caregiver and the behavioural therapist and the ABC score.

4.2. Conclusion
This study shows that there is a possible association between
caffeine intake and challenging behaviour. There was no
association found between reported caffeine intake and use
of benzodiazepines and antipsychotic medication.
This is an important step towards a better understanding of
the use and the effects of caffeine on people with ID. More
research is necessary to support the hypothesis and findings
of this study and will contribute to a better understanding
and treatment of challenging behaviour in people with ID.

Artikelen

Table 1. Descriptives of all participants including correlation with total amount of reported daily caffeine intake.
Number (%)

Mean caffeine intake in
mg (SD)

Study group

303 (100)

222.6 (223.1)

Sex
Male
Female

189 (62.4)
114 (37.6)

230.8 (230.2)
209.0 (210.9)

Level of intellectual disability (ID)
Borderline
Mild
Moderate
Severe
Profound
Unknown

1 (0.3)
52 (17.2)
86 (28.4)
107 (35.3)
55 (18.2)
2 (0.7)

18.0
235.2 (235.6)
256.9 (224.6)
233.8 (212.9)
146.6 (216.7)
18.0 (25.5)

Diagnosis of psychotic disorder
Yes
No

10 (3.3)
293 (96.7)

294.5 (243.6)
220.2 (222.4)

Antipsychotic drug use
Yes
No

102 (33.7)
201 (66.3)

254.7 (243.7)
210.6 (206.4)

Benzodiazepine use
Yes
No

38 (12.5)
265 (87.5)

235.5 (239.7)
220.8.5 (221.0)

Challenging behaviour reported by
professional caregiver
Yes
No

Correlation, with caffeine
intake (significance)

r=.05 (0.411)

rs=-.16 (0.005)**

r=-.06 (0.301)

r=.10 (0.075)

r=.022 (0.705)

r=.18 (0.002)*
182 (60.1)
121 (39.9)

255.2 (231.6)
173.6 (200.7)
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Challenging behaviour reported by
behavioural therapist
Yes
No

183 (60.4)
120 (39.6)

Age

Mean (SD)
51.7 (17.0)

r=.17 (0.002)**

Irritability subscale

6.7 (7.7)

r=.01 (0.904)

Hyperactivity/noncompliance subscale

6.4 (7.6)

r=.02 (0.757)

Irritability + hyperactivity/noncompliance
subscale

13.1 (14.3)

r=.01 (0.819)

r=-.08 (0.151)
207.7 (222.4)
245.4 (223.0)

ABC

* Significance P< 0.05. ** Significance P<0.01.

Table 2. Descriptives of participants reported to use > 400mg caffeine per day including correlation with total amount of
reported daily caffeine intake.
Number (%)

Mean caffeine intake in
mg (SD)

77 (100)

524.8 (113.9)

Sex
Male
Female

52 (67.5)
25 (32.5)

519.9 (93.3)
527.3 (123.4)

Level of intellectual disability (ID)
Borderline
Mild
Moderate
Severe
Profound
Unknown

0 (0)
15 (19.5)
27 (35.1)
27 (35.1)
8 (10.4)
0 (0)

545.5 (94.1)
514.9 (109.7)
508.9 (112.7)
573.8 (162.2)
-

Diagnosis of psychotic disorder
Yes
No

4 (5.2)
73 (94.8)

531.3 (127.5)
524.5 (114.1)

Antipsychotic drug use
Yes
No

40 (51.9)
37 (48.1)

533.0 (118.1)
517.3 (110.9)

Benzodiazepine use
Yes
No

12 (15.6)
65 (84.4)

527.6 (103.3)
524.4 (116.6)

Study group > 400 mg reported daily caffeine
consumption

r=.03 (0.792)

rs=-.09 (0.451)

r=-.01 (0.909)
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Challenging behaviour reported by
professional caregiver
Yes
No

Correlation, with caffeine
intake (significance)

r=.07 (0.549)

r=.01 (0.929)

r=.24 (0.034)*
54 (70.1)
23 (29.9)

542.8 (114.6)
482.8 (102.8)

Challenging behaviour reported by
behavioural therapist
Yes
No

42 (54.5)
35 (45.5)

Age

Mean (SD)
54.3 (15.8)

r=-.07 (0.538)

Irritability subscale

6.9 (7.3)

r=.22 (0.061)

Hyperactivity/noncompliance subscale

6.8 (8.1)

r=.11 (0.327)

Irritability + hyperactivity/noncompliance
subscale

13.7 (14.4)

r=.17 (0.133)

r=-.02 (0.899)
525.7 (117.3)
523.8 (111.5)

ABC

* Significance P< 0.05. ** Significance P<0.01.

Jaargang 38, December Nummer 4 241

Table 3. Logistic regression analysis: association between reported caffeine intake and reported challenging behaviour by professional caregiver.
B (SE)

Exp (B)

95% CI

Significance

All participants (corrected for benzodiazepine and
antipsychotic drug use)

0.002 (0.001)

1.002

1.001-1.003

0.001*

Participants, caffeine intake >400mg/d
(corrected for age)

0.006 (0.003)

1.006

1.000-1.012

0.060

Challenging behaviour reported by
Professional caregiver

* Significance P< 0.05.

** Significance P<0.01.
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Samenvatting

Methoden
Zorgorganisatie ‘s Heeren Loo stelde de weektotalen beschikbaar van incidentmeldingen in de afgelopen 4 jaar tot 25 juni.
Tijdserie analyses hielden rekening met seizoensinvloeden en
trends om na te gaan hoe de COVID-19 periode afweek.

Resultaten
Per half maart bleken aantallen gemelde incidenten plots te
zijn gedaald. Vervolgens namen vanaf dat verlaagde niveau
de wekelijkse aantallen toe. Deze stijging was het duidelijkste
bij incidenten bij agressie en minder bij onverklaarde afwezigheid. Incidenten met medicatie bleven stabiel op het relatief
lage niveau ten opzichte van de pre-corona periode.
Conclusie
Deze cijfers lichten een tipje van de sluier op over wat de
pandemie heeft gedaan met cliënten en zorgprofessionals.
De toename in incidenten en mogelijke afname van medicatiefouten kan mee worden genomen in de lessen uit de
afgelopen periode en de voorbereiding op wat nog komen
gaat. Het is belangrijk om ervaringsdeskundige bewoners,
naasten, zorgprofessionals en bestuurders te betrekken in de
duiding van deze cijfers.
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Achtergrond
We hebben onderzocht of het aantal meldingen van incidenten zoals vanwege agressie of onverklaarde afwezigheid is
veranderd met het ingaan van ingrijpende maatregelen tegen
verspreiding van SARS-CoV-2, zoals de “nee tenzij…”regeling
voor bezoek, het stilleggen van dagactiviteiten, en de algehele
“intelligente lockdown”
vanaf half maart tot en met juni. Eerst keken we naar trends in
het totaal aantal meldingen, vervolgens apart naar agressie
en onverklaarde afwezigheid en als contrast naar fouten
met medicatie.

Artikelen

Impact tijdens de beginfase van COVID-19 in
langdurige zorg voor mensen met verstandelijke
beperkingen: Onderbroken tijdserie analyse van
incidentmeldingen
De eerste fase van de Nederlandse respons op de COVID-19
pandemie is vanaf 15 maart tot eind juni gekenmerkt door
ingrijpende veranderingen in het dagelijkse leven van de
algemene bevolking en van mensen met beperkingen in het
bijzonder. Zorgorganisaties in de langdurige zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen zagen zich genoodzaakt
om in korte tijd maatregelen te nemen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen en continuïteit van
dagelijkse zorg te waarborgen. Dit trof de ongeveer 70.000
bewoners met een verstandelijke beperking direct en leidde
tot vragen over de gevolgen voor bewoners en de consequenties daarvan voor de effectiviteit van de maatregelen.
De analyse van zorggegevens kan een bijdrage leveren aan
inzicht in de wijze waarop zorgorganisaties zich aanpassen
aan externe ontwikkelingen, zolang rekening wordt
gehouden met de mogelijke beperkingen en onzekerheden
van deze gegevens.1 Zorggegevens kunnen het beste worden
beschouwd als sporen van wat zich in werkelijkheid heeft
afgespeeld. Statistische analyses van dergelijke gegevens
kunnen helpen bij het reconstrueren van de gebeurtenissen,
het reflecteren op het handelen van betrokken partijen
en het gezamenlijk trekken van lessen voor de toekomst.
Voor weinig voorkomende gebeurtenissen of verschijnselen
-zogeheten incidenten- zijn analyses van gegevens die de
zorg zelf verzamelt meer geschikt dan het door onderzoekers
bevragen van grote aantallen mensen gedurende een lange
periode. Zorggegevens kunnen alleen openbaar worden
gemaakt als deze volstrekt anoniem zijn. Meta-data, zoals
aantallen meldingen over bepaalde periodes, voldoen daar
doorgaans aan.2,3 Analyse van tijdreeksen in de aantallen
die zorgorganisaties bijhouden van gebeurtenissen in het
zorgproces kan daarom op een laagdrempelige en relatief
snelle manier bijdragen aan inzicht en sturing.
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De langdurige zorg registreert reeds gegevens met het
doel om wenselijke of onwenselijke trends op te sporen.
Hiertoe behoren meldingen van incidenten met betrekking
tot de veiligheid van bewoners en zorgprofessionals.
Deze incidenten kunnen te maken hebben met agressie
tussen cliënten of van cliënten richting zorgprofessionals,
onverklaarde afwezigheid of vermissing, brandstichting,
pogingen tot zelfdoding en fouten met medicatie. Hoewel
meldingen van incidenten niet rechtstreeks vertaald
kunnen worden naar probleemgedrag, houden meldingen
van incidenten met agressie wel verband met klinisch
gediagnosticeerde problematiek.4 Ook kunnen dergelijke
gegevens dienen voor planning en veiligheidsbeleid van
instellingen.5
In de context van een pandemie zijn met name incidenten
rondom agressie en onverklaarde afwezigheid van belang.

Dergelijke incidenten kunnen namelijk bijdragen aan infectierisico’s. Agressie en tegenmaatregelen gaan veelal gepaard
met contact (bij fysieke agressie en geweld) en productie van
druppels met lichaamsvocht (bij verbaal geweld). Onverklaarde afwezigheid bemoeilijkt het inperken en traceren van
sociale contacten. Dergelijke incidenten kunnen daarmee
zorgen voor extra ongerustheid en angst bij medebewoners
en zorgprofessionals. Omgekeerd kan het verminderen van
agressie en onverklaarde afwezigheid een bijdrage leveren
aan de effectiviteit van de controlemaatregelen.
Daarnaast hebben agressie en onverklaarde afwezigheid
mogelijke signaalwaarde voor de impact die de coronamaatregelen hebben op bewoners. Immers, agressief
probleemgedrag heeft veelal als functie om zich te verzetten
tegen als onprettig ervaren regels, routines en relaties met
anderen.6 Ook kan dergelijk probleemgedrag worden
begrepen uit frustratie van psychische basisbehoeften aan
autonomie, competentie en verbondenheid.7 Onverklaarde
afwezigheid kan mogelijk duiden op frustratie van de
behoefte aan verbondenheid met vrienden of andere
dierbare personen.
Het komt voor als plausibel dat het invoeren van ingrijpende
maatregelen, zoals het beperken van bezoek, stopzetten
van dagbesteding en verminderen van bewegingsvrijheid,
het risico op incidenten vergroot. Niettemin dient
de mogelijkheid niet uitgesloten te worden dat deze
maatregelen in sommige situaties ook tot positieve effecten
kunnen leiden. Het opschorten van dagelijkse verplichtingen
als werk, onderwijs of dagbesteding kan immers ruimte
geven aan activiteiten die bewoners liever doen, waardoor
de maatregelen juist de behoefte aan autonomie kunnen
bevredigen. De beperkingen van bezoek, behandelingen
en andere activiteiten maken dat bewoners minder vaak
geconfronteerd worden met onbekende bezoekers. Minder
onbekende gezichten in woningen kan bijdragen aan rust en
geborgenheid. Het instellen van strikte en duidelijke regels
die voor iedereen gelden kan bijdragen aan duidelijkheid
en structuur, waardoor het voor bewoners en begeleiders
makkelijker is om regels en afspraken te hanteren. Tenslotte
kenmerkte de eerste COVID-19 fase zich door een duidelijke
aanpak tegen een gemeenschappelijke dreiging, hetgeen de
neiging tot prosociale gedragingen kan aanwakkeren.8
De vraag in dit onderzoek was of het ingaan van ingrijpende
coronamaatregelen vanaf half maart tot en met juni gepaard
ging met verandering in het aantal gemelde incidenten ten
opzichte van de voorafgaande periode. Hierbij toetsen we
zowel verandering in het niveau van aantallen incidenten
als in de richting waarin deze aantallen veranderden (trend).
Naast de totalen keken we specifiek naar incidenten met
agressie of onverklaarde afwezigheid. Bij wijze van contrast
onderzochten we verandering in meldingen van medicatiefouten, vanuit de veronderstelling dat deze aantallen
niet onderhevig zijn aan gedragseffecten op cliënten maar

mogelijk wel zicht geven op eventuele veranderingen in de
mate waarin incidenten worden gemeld.

Methoden

Populatie en setting
Meta-data van de wekelijkse aantallen incidenten werden
beschikbaar gesteld door 's Heeren Loo, die zorggegevens
beheert in een ClientenDataBank. Hoewel het totaal aantal
cliënten van ‘s Heeren Loo steeg van 10.877 in 2016 tot
14.207 eind juni 2020, bleef het aantal cliënten met de
indicatie verblijf constant op 6.300. Nagenoeg alle meldingen van incidenten gaan over deze laatste groep. Het
onderzoeksprotocol is goedgekeurd voor de ethische beoordelingscommissie van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam (protocol
#VCWE-2020-128).

De onderzoeksperiode omvatte N = 199 weken, met
gemiddeld 1051 incidentmeldingen per week (SD = 78.8).
Figuur 1 laat deze aantallen zien. Omdat sprake was van
seizoenale variatie, zijn analyses gedaan met de gecorrigeerde
cijfers. Inspectie van de gegevens leverde geen effect op
van de overgang naar het nieuwe systeem voor melden
van incidenten. Daarom is daarvoor ook niet gecorrigeerd.
Poisson regressieanalyse van meldingen per week over de
twee fasen toonde een significante verlaging van het niveau
van meldingen met het ingaan van de COVID-19 fase (b =
−0,16; SE = 0,034; t = −4,66; P < 0,001). Figuur 1 laat zien
dat na de stabiele aantallen in de pre-COVID-19 fase (b =
−0,00007; SE = 0,00008; t = −0,97; P = 0,33), de COVID-19
fase een significant hogere toename per week laat zien (b =
0,012; SE = 0,0038; t = 3,25; P = 0,001). Vooralsnog bleef
het totaal aantal meldingen wel binnen de bandbreedte van
aantallen die ook voorkwamen in de voorafgaande jaren.
Figuur 2 laat de veranderingen zien voor meldingen van
agressie, onverklaarde afwezigheid en medicatiefouten.
De COVID-19 fase begon voor al deze typen incidenten op
een lager niveau dan de pre-COVID-19 fase (agressie: (b
= −0,099; SE = 0,037; t = −2,67; P = 0,008; onverklaarde
afwezigheid: b = −0,50; SE = 0,19; t = −2,68; P = 0,008;
medicatiefouten: b = −0,26; SE = 0,064; t = −4,09; P <
0,001). Meldingen van agressie (ongeveer tweederde van
het totaal) namen vervolgens toe (b = 0,019; SE = 0,0041;
t = 4,60; P < 0,001) ten opzichte van de pre-COVID-19
trend waarin deze licht aan het dalen waren (b = −0,00026;
SE = 0,00009; t = −3,06; P = 0,003). Voor onverklaarde
afwezigheid was de verandering in trend van pre-COVID-19
naar de COVID-19 fase stijging onduidelijk (b = 0,04; SE
= 0,020; t = 2,02; P = 0,045; niet statistisch significant na
correctie voor meervoudig testen). De incidenten rondom
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Incidentmeldingen
De registraties omvatten naast werkelijk plaatsgevonden
incidenten ook bijna-incidenten waarbij door ingrijpen werd
voorkomen dat het incident plaatsvond. Hierna duiden we
beide vormen kortheidshalve aan als ‘incidenten’. Cliënten
kunnen betrokken zijn bij meerdere incidenten tijdens een
week. Daarom kunnen de aantallen incidenten niet direct
gerelateerd worden aan het aantal cliënten. Onder agressie
vallen verbale en fysieke vormen van agressie tussen cliënten
of van cliënten naar medewerkers, soms gepaard gaande
met seksueel grensoverschrijdend gedrag of ernstig geweld.
Onder onverklaarde afwezigheid vallen vermissingen en
weglopen. Vanaf juli 2019 stapte de organisatie over op een
nieuw online formulier voor het melden van incidenten, met
overeenkomstige typen incidenten. De datamanager van de
ClientenDataBank berekende weektotalen en stelde deze
anonieme data beschikbaar voor het onderzoek.

Resultaten

Artikelen

Onderzoeksontwerp
Het onderzoeksontwerp is een quasi-experimentele onderbroken tijdserie, gebaseerd op wekelijkse aantallen gerapporteerde incidenten voor de totale zorgorganisatie van 5
september 2016 tot 25 juni 2020. Deze periode werd opgedeeld in een pre-covid-19 baseline fase gevolgd door de covid-19 beginfase van 15 maart 2020. Op deze dag kondigde
de overheid de strategie aan van maximale controle over de
verspreiding van het SARS-CoV-2 virus. Vanaf dat moment
schaalden organisaties voor langdurige zorg het aanbod van
dagactiviteiten, behandeling en specialistische ondersteuning
af, voerden opnamestops in en schortten de mogelijkheid
op om bezoek te ontvangen op de woonzorglocaties of om
vanuit de woonzorglocaties op bezoek te gaan buiten de instelling. Daarmee traden vanaf 15 maart regels en schema's
in werking die het dagelijks leven van cliënten die woonden
bij de zorgorganisaties ingrijpend veranderde.

Statistische analyse
Na het opschonen van de data en correctie voor trends werd
getoetst op seizoenale variatie.9 Indien significant, trokken
we deze seizoenale variatie af van de ruwe waarden. Het
effect van de overgang van de pre-covid-19 periode naar de
covid-19 periode werd getoetst aan de hand van de stappen
beschreven door Bernal en anderen.10 Om de robuustheid
van de resultaten te toetsen voerden we sensitiviteitsanalyses
door de analyses te herhalen met mogelijke niet-lineaire
trends en te toetsen met de robuuste Theil-Sen methode.11
Deze sensitiviteitsanalyses zijn terug te lezen in het
engelstalige artikel.12 Effecten voor totale incidenten en
medicatiefouten waren significant bij p < 0,05 en voor de
subcategorieën van agressie en onverklaarde afwezigheid bij
p < 0,025. Alle analyses vonden plaats met R versie 3.6.2.
Code en data zijn te vinden op https://osf.io/f9mpd/.

Figuur 1. Totaal aantal meldingen van incidenten en de voor seizoenseffecten gecorrigeerde lijnen voor toe- of afname tijdens de
pre-COVID-19
en COVID-19
fasen. De blauwe lijn geeft de trend weer gebaseerd op poisson regressie voor de twee periodes.
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Figuur 2. Aantal meldingen van incidenten met agressie (panel a), onverklaarde afwezigheid (panel b) en medicatiefouten (panel c) en de voor
seizoenseffecten gecorrigeerde lijnen voor toe- of afname tijdens de pre-COVID-19
en COVID-19
fasen.
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2017

medicatiefouten bleven stabiel op het relatief lage niveau ten
opzichte van de pre-COVID-19 periode (b = 0,0005; SE =
0,0071; t = 0,07; P = 0,94).

Discussie
De drastische maatregelen die genomen werden tegen
COVID-19 zijn gepaard gegaan met veranderingen in
aantallen gemelde incidenten (inclusief bijna-incidenten)
met cliënten met verstandelijke beperkingen. Onmiddellijk
bij het ingaan van de maatregelen lagen de aantallen op
een verlaagd niveau, om vervolgens te beginnen aan een
toename. Bij incidenten met agressie was deze stijging
duidelijker dan bij incidenten met onverklaarde afwezigheid.
Een belangrijke kanttekening was dat ook meldingen
van medicatiefouten afnamen en op een stabiel laag
niveau bleven.
De daling gevolgd door toename incidenten geeft aanleiding
tot vervolgvragen. Zo zijn binnen zorginstellingen de
maatregelen in juni geleidelijk versoepeld. Gaan we dat ook
terugzien in een afvlakking of daling van incidenten, of zette
de stijging door? Deze vragen kunnen relatief gemakkelijk
in een herhaling van het onderzoek op een later moment
worden beantwoord. Voor het beantwoorden van meer
verdiepende vragen zoals verklaringen voor de daling in
incidenten met medicatie en verschillen in impact op basis
van kenmerken van bewoners en van hun situatie zal echter
een grotere onderzoeksinspanning nodig zijn.

2019

2020

en andere bewoners die juist baat hebben gehad bij de
duidelijke regels en relatieve rust. Ook is het belangrijk om na
te gaan of de stijging van werkelijke incidenten nog groter
is maar dat niet alle incidenten ook zijn gemeld doordat
zorgprofessionals in deze periode toch al te maken hadden
met verhoogde werkdruk. Dat zou kunnen betekenen dat
de waargenomen daling van incidentmeldingen aan het
begin van de COVID-19 periode vooral optisch is en dat
de waargenomen stijging van incidenten mogelijk nog
een onderschatting is. De mogelijkheid dient echter ook
niet te worden uitgesloten dat de daling in incidenten met
medicatie reëel is en behoort tot de onverwachte positieve
neveneffecten. Het kan immers dat de toegenomen aandacht
voor hygiëne, gezondheid, regelmaat en routines bijdraagt
aan medicatieveiligheid.
Deze cijfers lichten een tipje van de sluier op over wat de
response op COVID-19 heeft gevraagd van cliënten en
zorgprofessionals en waar ook naasten zich zorgen over
kunnen maken. De toename in incidenten sinds het begin
van de initiële fase kan mee worden genomen in de lessen
uit de afgelopen periode en de voorbereiding op wat nog
komt. Het is belangrijk om ervaringsdeskundige bewoners en
naasten, begeleiders, gedragswetenschappers en bestuurders
te betrekken in de duiding van deze cijfers.1 Onderzoek
waarin op kwalitatieve wijze de ervaringen van cliënten,
naasten en zorgprofessionals zijn opgetekend kan daar ook
aan bijdragen, aangezien kwalitatieve studies bij verschillende
stakeholders mogelijke verklaringen kunnen bieden voor de
gevonden resultaten.13-15 Cijfers van een bepaalde instelling
kunnen ook niet zonder meer toegepast worden op andere
instellingen. Wel laat het onderzoek zien dat trendanalyse
van aantallen gemelde incidenten een relatief laagdrempelige
manier is om de impact van wat COVID-19 met zich
meebrengt in beeld te krijgen.
COVID-19 vormt een grote dreiging voor bewoners van
instellingen voor ouderenzorg en mensen met beperkingen,
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De ruwe aantallen incidenten tegen het einde van de initiële
response fase op COVID-19 waren niet uitzonderlijk hoog.
Wel is het belangrijk om in de gaten te houden of het aantal
incidenten met agressie verder stijgt naar aantallen die
uitstijgen boven eerdere maxima en bij welke groepen of in
welke situaties dit vooral gebeurt. Misschien zijn er groepen
bewoners die veel last hebben gehad van de maatregelen
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met internationale schattingen dat deze populatie een
aandeel heeft gehad in de helft van het totaal aantal mensen
dat aan de ziekte is overleden.16 De cijfers in het onderzoek
geven een, weliswaar beperkte, weerspiegeling van wat
bewoners, naasten en zorgprofessionals hierdoor hebben
moeten doorstaan. Een eerste les is dat bij ingrepen op een
dergelijke grote schaal als bij COVID-19, effecten op gedrag
op de korte termijn tegenstrijdig kunnen zijn aan effecten
op de middellange termijn. In het geval van agressie geeft
dit gelegenheid om te anticiperen op een toename. Een
tweede les is dat effecten ook kunnen optreden waar dat
niet wordt verwacht, zoals in de daling van meldingen van
medicatiefouten. Door dit verder uit te zoeken ontstaan
mogelijk waardevolle nieuwe inzichten om de zorg verder
te verbeteren.
Contact: Carlo Schuengel, Sectie Ontwikkelingspedagogiek
en Amsterdam Public Health research institute, Vrije
Universiteit Amsterdam, Van der Boechorstraat 7, 1081 BT
Amsterdam. E-mail: c.schuengel@vu.nl.
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Abstract

Achtergrond

Background
During the COVID-19 outbreak, service providers in the
Netherlands had to switch towards providing remote support
for people with intellectual disabilities living independently.
This study aims to provide insight into the use of online
support during the outbreak.

De COVID-19 pandemie heeft wereldwijd een grote impact
op de beschikbaarheid van zorg en ondersteuning voor
mensen met een beperking.1,2 Ook de zorg voor mensen
met een verstandelijke beperking wordt hard geraakt door
het virus en de maatregelen die zijn gericht op het inperken
van een verdere verspreiding van het virus. Zo werd tijdens
de eerste golf van besmettingen in Nederland (voorjaar
2020) bezoek van familie, vrienden en vrijwilligers aan
woonlocaties voor een groot deel stopgezet en werden
veel dagbestedingsplekken en sociale werkplaatsen tijdelijk
gesloten.3,4 Na een relatief rustige zomer bevinden we ons
inmiddels aan de start van een tweede golf, welke opnieuw
risico’s voor de continuïteit van zorg en ondersteuning met
zich mee brengt.

Methods
We analyzed quantitative data on planned and unplanned
contacts between the online support service DigiContact and
its service users.

Conclusion
Offering online support as a standard component of services
for independently living people with ID enables service providers to be flexible and responsive towards fluctuations in both
support needs and onsite support availability during a social
crisis such as COVID-19.

Terwijl er in de Nederlandse media relatief veel aandacht is
geweest voor de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor
mensen in 24-uurs zorgvoorzieningen en hun families, bleef
de impact op mensen die zelfstandig wonen en ambulante
begeleid worden relatief onderbelicht. Toch is het de
ervaring dat ook zij hard werden getroffen. Immers, door het
sluiten van o.a. sociale werkplaatsen kwamen veel van hen
thuis te zitten. Ze misten daarmee niet alleen invulling en
structuur in hun dag, maar ook een belangrijke ingang voor
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Results
The results indicate that the COVID-19 outbreak and the
related containment measures had a strong impact on
online support use, and specifically on the unplanned use of
online support.

Artikelen

Bij Stichting Philadelphia Zorg wordt reeds sinds 2014 online
begeleiding geboden aan cliënten die zelfstandig wonen
(veelal gefinancierd vanuit de WMO) middels DigiContact.8
DigiContact is een online ondersteuningsdienst waarbij
cliënten 24/7 contact kunnen opnemen met een team van
speciaal opgeleide begeleiders. Inmiddels wordt deze dienst
bij een bredere groep cliënten ingezet, bijvoorbeeld ook
binnen 24-uurs zorg. De contacten kunnen zowel gepland
(op afspraak) als ongepland (zonder afspraak) plaatsvinden.
De cliënt besluit zelf wanneer en hoe vaak een gesprek nodig
is. DigiContact maakt gebruik van speciaal ontwikkelde en
beveiligde beeldbeltechnieken, waartoe cliënten toegang
hebben middels een eigen PC, laptop of tablet. Als zij die niet
hebben, ontvangen zij een tablet in bruikleen. Afhankelijk
van de ondersteuningsbehoeften van een cliënt, wordt
begeleiding vanuit DigiContact meestal gecombineerd
met ambulante begeleiding bij de cliënt thuis of op een
ontmoetingsplek. Omdat DigiContact al lang operationeel
was toen de COVID-19 uitbraak begon, kon hier direct op
ingezet worden door de capaciteit op te schalen. Ook werd
er een speciaal team van verpleegkundigen ingezet die online
geconsulteerd konden worden voor COVID-19 gerelateerde
medische vragen.
DigiContact biedt de mogelijkheid om eerste inzichten op
te doen ten aanzien van het gebruik van online begeleiding
tijdens COVID-19. De onderzoeksvraag was: Hoe verloopt het
(geplande en ongeplande) gebruik van de online ondersteuningsdienst DigiContact door zelfstandig wonende mensen
met een verstandelijke beperking gedurende de eerste weken
van de COVID-19 pandemie (‘de eerste golf’) in Nederland?

Methode
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Een retrospectief, beschrijvend onderzoek werd uitgevoerd,
waarbij het verloop van het aantal begeleidingscontacten
tijdens de eerste COVID-19 besmettingsgolf in kaart werd
gebracht. Hierbij werd gebruik gemaakt van kwantitatieve
data met betrekking tot de begeleidingscontacten tussen
DigiContact medewerkers en zelfstandig wonende cliënten
van Stichting Philadelphia Zorg. We includeerden data over
de eerste 20 weken (januari t/m eind mei) van 2020 en, ter
vergelijking, data over de eerste 20 weken van 2019.
De analyses werden uitgevoerd met behulp van SPSS versie
23 en Microsoft Excel 2016. Als eerste stap werd het mediane
aantal ongeplande en geplande contacten per dag berekend
voor drie verschillende periodes (waarvan twee ter referentie):

a) de COVID-19 periode met actieve inperkingsmaatregelen
(weken 12-20 2020), b) de weken direct voorafgaand aan
de periode met actieve inperkingsmaatregelen (weken 1-11
2020), en c) de eerste 20 weken van 2019. Om een gedetailleerder beeld te krijgen van het verloop van de contacten,
werd als tweede stap ook het mediane aantal ongeplande en
geplande contacten per dag voor elke week apart berekend.
Als derde stap werd het mediane aantal ongeplande en
geplande contacten per dag per gebruiker gedurende
COVID-19 berekend en vergeleken met de twee referentieperiodes. Deze vergelijking is vanwege een niet-normale
verdeling van de data uitgevoerd met tweezijdige Wilcoxon
signed rank tests, met een significantieniveau van 2.5%.

Resultaten
De beschrijvende statistieken (Tabel 1) wijzen erop dat er
tijdens COVID-19 meer online begeleidingscontacten per
dag plaatsvonden dan tijdens de twee referentieperiodes.
Wanneer we kijken naar het aantal contacten per dag op
het niveau van weken (Figuur 1), valt een plotselinge flinke
stijging op in het aantal ongeplande contacten per dag gedurende weken 11 en 12. In week 11 werd de oproep gedaan
om 1,5 meter afstand te bewaren en in week 12 begonnen
de grootschalige beperkende maatregelen. Dit aantal liep
na week 13 weer terug richting een ‘normaal’ niveau. Ook
het aantal geplande contacten leek wat toe te nemen, maar
dit kwam later op gang en ging langer door. Wanneer we
toetsen op verschillen tussen de drie periodes per cliënt, dan
is het aantal ongeplande contacten per dag tijdens COVID-19
significant hoger dan gedurende zowel de eerste 11 weken
van 2020 (z = -4.602, p = .000), als de eerste 20 weken van
2019 (z = -5.328, p = .000). Het aantal geplande contacten
per dag per cliënt tijdens COVID-19 is ook significant hoger
dan gedurende de eerste 20 weken van 2019 (z = -3.689,
p = .000), maar niet significant hoger dan de eerste 11
weken van 2020 (z = -1.776, p = .076).

Figuur 1. Het aantal begeleidingscontacten per dag, gedurende de
eerste 20 weken van 2020 en 2019.
90
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participatie en sociale inclusie.5,6,7 De ambulante begeleiding
van zelfstandig wonende cliënten werd zo veel mogelijk
gecontinueerd op afstand, maar zeker in de eerste weken
was dit een zoektocht. Soms werd hierbij ook gekeken naar
mogelijkheden van online begeleiden, bijvoorbeeld middels
online beeldbellen.2,3
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Tabel 1. Het aantal begeleidingscontacten per dag (medianen (Mdn) en interkwartielafstanden (IQR)), gedurende COVID-19 en
twee referentieperiodes.
Periode

Gebruikers

Ongeplande contacten/
dag

Geplande contacten/dag

Alle contacten/dag

n

Mdn (IQR)

Mdn (IQR)

Mdn (IQR)

Oude gebruikers
COVID-19a
Ref. 2020b
Ref. 2019c

616
466
445
435

32.00 (24.00 - 40.00)
23.00 (19.00 - 28.00)
22.00 (18.00 - 26.00)

74.00 (70.00 - 79.00)
63.00 (57.00 - 70.00)
64.00 (57.00 - 72.00)

106.00 (96.00 - 116.00)
88.00 (78.00 - 97.00)
86.00 (77.00 - 97.00)

Nieuwe gebruikers
COVID-19a

32

0.00 (0.00 - 1.00)

1.00 (0.00 - 2.00)

2.00 (1.00 - 3.00)

COVID-19 periode: weken 12 - 20 2020. b Referentie periode: weken 1 - 11 2020. c Referentie periode: weken 1 - 20 2019.
Gebruikers: mensen met minimaal één contact met DigiContact gedurende een bepaalde periode; oude gebruikers waren reeds aangesloten
voor de COVID-19 periode; nieuwe gebruikers werden aangesloten tijdens de COVID-19 periode.

a

De resultaten laten zien dat het gebruik van de online ondersteuningsdienst DigiContact door zelfstandig wonende
mensen met een verstandelijke beperking tijdens de eerste
weken van de COVID-19 pandemie toenam. Er waren met
name meer ongeplande contacten dan voor de uitbraak.
De toename in ongeplande contacten bleek qua timing samen
te vallen met het afkondigen van ingrijpende inperkende
nationale maatregelen medio maart 2020.

Andere, mogelijke verklaringen voor de toename in online
begeleiding liggen op het gebied van de beschikbaarheid van
reguliere (offline) begeleiding en sturing vanuit begeleiders
en organisatie. Gedurende de hectische eerste weken van de
pandemie, moesten cliënten en hun begeleiders die norma-

Dit onderzoek biedt bruikbare inzichten in het verloop van
online begeleiding gedurende de eerste weken van de
COVID-19 epidemie. Voor vervolgonderzoek is het zinvol
om ook data over het gebruik van andere diensten (zoals
begeleiding thuis) mee te nemen en tevens te kijken naar
een langere tijdsperiode. Concluderend kan gezegd worden
dat dit onderzoek de waarde laat zien van het opnemen van
online begeleiding als vast onderdeel van een breder pakket van ondersteuningsdiensten voor zelfstandig wonende
mensen met een verstandelijke beperking tijdens een crisis
zoals COVID-19. Doordat DigiContact reeds operationeel
was toen de uitbraak startte, was het gedurende de eerste
hectische weken van de COVID-19 pandemie mogelijk om
flexibel tegemoet te komen aan veranderingen in de vraag
naar professionele ondersteuning.
Correspondentie: Miriam Zaagsma, Stichting Philadelphia
Zorg, Wijersstraat 1, 3811 MZ Amersfoort
(miriam.zaagsma@philadelphia.nl).
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Verklaringen voor de toename in online begeleiding liggen
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Mortaliteit bij mensen met een
ernstige meervoudige beperking
in een instelling
vergelijkbaar is met die van 65-plussers in de algemene
bevolking (7-9%); na het 65e jaar neemt deze prevalentie
verder toe. De kwetsbaarheid is aantoonbaar hoger bij de
aanwezigheid van motorische problemen.
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Dat mensen met een verstandelijke beperking kwetsbaarder
zijn en eerder ouderdomsziekten vertonen werd algemeen
aanvaard, maar recent is daar ook bewijsvoering voor
gekomen in de GOUD-studie (Evenhuis e.a., 2012)1. In
dit onderzoek werd de kwetsbaarheid van ouderen met
een verstandelijke handicap vergeleken met die van
de algemene bevolking. Hieruit is gebleken dat op de
leeftijd van 50-64 jaar de prevalentie van kwetsbaarheid

De mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB)
hebben per definitie naast een ernstige verstandelijke
beperking ook een ernstige motorische beperking. Hoewel
de GOUD-studie over deze doelgroep geen specifieke
uitspraken doet, is de verwachting in het licht van bovenstaande, dat met name deze cliënten al op veel jongere
leeftijd kwetsbaar zijn.
Binnen Esdégé-Reigersdaal is een werkgroep gestart die
meer informatie en kennis wil verzamelen en delen over
veroudering bij de EMB-groep. Een deel van de ontbrekende kennis betrof die over de medische problematiek.
Omdat veel EMB-cliënten al gedurende hun hele leven te
kampen hebben met diverse medische problemen, onder
andere luchtwegklachten, epilepsie en/of obstipatie, was
voor ons de vraag welke problematiek dan specifieke
ouderdomsziekten genoemd kunnen worden voor deze
cliënten boven de 50 jaar.

Ook was op één afdeling opgevallen dat er twee cliënten
waren overleden aan de gevolgen van blaaskanker.
Komt kanker, met name van de urinewegen, vaker voor
bij deze groep?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden werd het idee
geopperd om een klein onderzoekje te doen naar de oorzaken van het overlijden van EMB-cliënten in de afgelopen
tien jaar. Ook werd er literatuuronderzoek gedaan.

Als zoekterm voor EMB is cerebral palsy (CP) gebruikt, wat
het meest overeenstemde met de genoemde doelgroep.
De gemiddelde levensverwachting van deze groep is
aanzienlijk verlaagd. Een tweejarige met een ernstige
CP heeft 40% kans om de leeftijd van 20 jaar te halen.
Daarentegen heeft een tweejarige met een milde CP een
kans van 99% om diezelfde leeftijd te halen (Hutton,
2006)3. De gemiddelde levensverwachting is 45-54
jaar (Duruflé-Tapin e.a., 2014)4, tegen rond de 80 in de
algemene bevolking.

1

Duruflé-Tapin e.a.4 bevestigde in hun onderzoek dat de
belangrijkste doodsoorzaken die van het circulatiesysteem
en de luchtwegen waren. Een belangrijk verschil met het
onderzoek van Strauss5 was dat kanker ‘slechts’ in 7%
gevonden werd.
In een Fins onderzoek naar de incidentie van kanker bij
mensen met een verstandelijke beperking (Patja e.a,
2001)6 werd geen verhoogd risico op kanker gevonden
in vergelijking met de algemene bevolking. Wel was er
verschil in het soort kanker: longkanker, prostaatkanker
en kankers van de urinewegen kwamen minder voor,
die van de galblaas, schildklier en hersenen juist meer.
Vooral mensen met een ernstige verstandelijke beperking
lopen meer risico op galblaaskanker, testiskanker en
een hersentumor.In een review van Hogg ea7 (2007)
wordt dit beeld bevestigd: geen verhoogd risico op
kanker in het algemeen, maar een andere verdeling met
minder longkanker en meer borstkanker, kanker van het
maagdarmkanaal en hersentumoren.
Samenvattend lijkt het erop dat er consensus bestaat dat
mensen met een ernstig meervoudig beperking (CP) een
kortere levensverwachting hebben met een grote sterfte in
de eerste 20 jaar bij de meest aangedane vormen. Gemiddelde leeftijd van overlijden ligt tussen de 45 en 54 jaar.
Luchtweginfecties en circulatieproblemen vormen een
daar een groot deel van, en zijn met name verantwoordelijk voor het grootste deel van de sterfte op jonge leeftijd.
Dood door maagdarmproblemen, neurologische oorzaken
(epilepsie/sudden death) en ongelukken worden ook vaker
genoemd dan in de algemene bevolking.

SMR = sterfteratio tussen mensen met en zonder beperking. Een SMR van 1 of 100(%) betekent geen verschil tussen beide groepen.
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Uit een groot Amerikaans onderzoek, verricht door Strauss
e.a.5 (1999), bleek dat het overlijdensrisico 8,4 (SMR)
keer hoger was bij mensen met CP dan in de algemene
bevolking. De meest voorkomende doodsoorzaak was
luchtweginfectie/longontsteking/COPD. Dit geldt voor alle
leeftijden en is niet specifiek voor de ouderen met CP.
Hartvaatziekten komen op de tweede plaats, waarbij de
grootste sterfte gevonden is in de leeftijd 0-34 jaar, ten
gevolge van aangeboren afwijkingen.
Als derde doodsoorzaak zag men aandoeningen van het
maagdarmkanaal, zoals ileus of volvulus. Ziekten van
de lever, zoals hepatitis, cirrose of leverkanker, kwamen
beduidend minder voor dan in de algemene bevolking
(vrijwel geen alcoholgebruik).
Opvallend was dat in de groep met CP er wel een duidelijk
verhoogd risico op kanker gevonden werd. Kanker van het

De sterftepercentages boven de 18 jaar
waren als volgt:
Circulatiesysteem
46%
Kanker
15%
Luchtwegen
7%
Maagdarm
3%
Externe oorzaak
2%
Anders
27%
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Wat vertelt de literatuur?
In een Engels onderzoek uit 2009 (Tyrer e.a.)2 naar
doodsoorzaken bij mensen met een matig tot ernstige
verstandelijke beperking vonden zij de volgende
resultaten: in de onderzoeksperiode was het percentage
overlijdens in deze groep drie keer zo hoog dan in de
algemene bevolking. De reden van overlijden die was
ingevuld op de overlijdensakte was divers: congenitale
afwijkingen (SMR 8560%), neurologische aandoeningen
(SMR 1630%), luchtweginfecties (SMR 647%), hartvaatlijden (SMR 240%), ziekten van de urinewegen (SMR1
603%) en maagdarmziekten (SMR 238%). Het risico op
kanker was vergelijkbaar met de algemene bevolking,
(SMR is sterfteratio tussen mensen met en zonder
beperking, Een SMR van 1 of 100(%) betekent geen
verschil tussen beide groepen.)

maagdarmkanaal is verhoogd (vooral van de oesophagus),
borstkanker komt drie keer zo vaak voor (te laat gesignaleerd?) en ook voor kanker van de urinewegen wordt een
verhoogd risico gevonden (SMR 1,6 – 2,3). Een hersentumor kwam opvallend veel voor bij kinderen, het risico
hierop nam af met de leeftijd. Daarentegen was het risico
op longkanker verlaagd, waarschijnlijk door het feit dat
zich in deze groep vrijwel geen rokers bevinden.
Het risico op dood door een ongeluk is verhoogd gevonden, met name door verdrinking en verkeersongelukken.

De sterfte aan kanker lijkt niet verhoogd, maar een aantal
soorten komt bij de EMB-cliënt vaker voor. Over kanker
van de urinewegen is geen consensus in de literatuur.
Bij de oudere cliënt met EMB spelen met name hart- en
vaatziekten, luchtweginfecties en kanker een rol.

Methode
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Esdégé-Reigersdaal is een middelgrote instelling voor
mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de regio Noord-Holland-Noord. De populatie in
zorg betreft cliënten met alle gradaties van beperking, van
zwak begaafd tot ernstig meervoudig gehandicapt.
De onderzoeksgroep betrof alle cliënten van EsdégéReigersdaal met een (intramurale) behandelstatus die zijn
overleden in de periode 2003-2013.
Er is onderscheid gemaakt tussen cliënten met en zonder
een ernstige meervoudige beperking (EMB).
EMB werd gedefinieerd als de aanwezigheid van zowel
een ernstige verstandelijke beperking (cognitieve leeftijd onder de 2 jaar, IQ <35) als een ernstige motorische
beperking (niet zonder hulp zichzelf kunnen voortbewegen, GMFS 4-5). Voor beide beperkingen geldt dat dit niet
als gevolg van veroudering en niet als gevolg van NAH is
ontstaan.
Vervolgens is in het medisch dossier gekeken naar de
oorzaak van overlijden. Deze werden ingedeeld in zeven
kerngroepen: hart-vaatlijden, pulmonale oorzaken, kanker,
epilepsie, maagdarmziekten, urinewegaandoeningen of
externe oorzaken.
Leeftijd van overlijden en geslacht werden genoteerd.

Resultaten
In de periode 1-1-2003 t/m 31-12-2013 zijn 376 cliënten
uitgeschreven. Hiervan voldeden 161 personen aan de
inclusiecriteria (behandelstatus en overleden in de periode
2003-2013). Er waren 116 personen 50 jaar of ouder ten
tijde van het overlijden, 45 personen waren jonger.
In de onderzoeksgroep waren 40 personen geclassificeerd
met EMB, 121 personen vielen buiten deze categorie.
Mannen waren sterker vertegenwoordigd dan vrouwen:
98 respectievelijk 63 personen.
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Levensverwachting
In Nederland is de gemiddelde levensverwachting voor
mannen 80,1 en voor vrouwen 83,3 jaar. In dit onderzoek
bleek de levensverwachting bij mensen met een verstandelijke beperking veel lager. Tevens was er een significant
verschil in leeftijd ten tijde van het overlijden tussen de
EMB-groep: 31/40 jonger dan 50 jaar en 9/40 50 jaar of
ouder, en de groep zonder EMB: 15/121 jonger dan 50

jaar en 106/121 50 jaar of ouder (7 jonger dan 20 jaar in
de EMB-groep, 1 in de VG-groep).
Tabel 1.
Leeftijd overlijden
< 50 jr

Leeftijd overlijden
> 50jr

+ EMB

31 (77,5%)

9 (22,5%)

- EMB

15 (12,4%)

106 (87,6%)

De gemiddelde leeftijd van overlijden was daardoor ook
lager in de EMB-groep: 40,6 jaar versus 65 jaar in de
groep zonder EMB.
Vooral bij aanwezigheid van een ernstige verstandelijke
beperking was de gemiddelde levensverwachting lager:
Tabel 2.
Aantal

Gemiddelde leeftijd

Geen VG

3

48,33

LVB

38

63,34

MVB

66

64,95

EVB

54

49,19

Doodsoorzaken
De belangrijkste doodsoorzaken in de algemene populatie
zijn kanker (31%) en hart-vaatziekten (30%) (CBS 2017).
Onder jongeren zijn het vooral externe oorzaken (ongeval en suïcide). In dit onderzoek waren de voornaamste
doodsoorzaken bij mensen met een verstandelijke beperking hart-vaatziekten (32,5%), gevolgd door longaandoeningen (20,2%) en kanker (17,7%). Bij twee cliënten
was een dubbele diagnose vermeld: hartstilstand na een
ongeval (extern) en een met uremie bij CVA.
Tabel 3.
Aantal (van 163)

Percentage

Hartvaatziekte

53

32,5%

Longaandoening

33

20,2%

Kanker

29

17,7 %

Epilepsie/neurologische aandoening

22

13,5%

MDL

8

5,0%

Urinewegen

12

7,4%

Extern

6

3,7%

Totaal

163

100%

In de EMB-groep was de verdeling als volgt:
Tabel 4.
EMB – (121pp)

Hartvaatziekte

6 (14,6%)

47 (38,6%)

Longaandoening

12 (29,4%)

21 (17,3%)

Kanker

4 (9,7%)

25 (20,5%)

Epilepsie/neurologische aandoening

11 (26,8%)

11 (9%)

MDL

4 (9,7%)

4 (3%)

Urinewegen

2 (4,9%)

10 (8,3%)

Extern

2 (4,9%)

4 (3,3%)

Totaal

41 (100%)

122 (100%)

Geconcludeerd kan worden dat in de EMB-groep hartvaatziekten en kanker aanzienlijk minder voorkomt als
doodsoorzaak vergeleken met de algemene populatie.
Daarentegen voeren neurologische problemen (epilepsie)
en longaandoeningen (m.n. pneumonie) de ranglijst aan.
De longaandoeningen waren verdeeld in infectie/pneumonie of COPD/longfalen. In de EMB-groep waren 11 van de
12 longaandoeningen infectieus.

Discussie
Het vertrekpunt van dit onderzoek was de vraag of er
sprake is van specifieke ouderdomsziekten bij mensen met
een ernstig meervoudige beperking. Er is getracht een
antwoord op deze vraag te vinden door te kijken naar de
doodsoorzaken. De uitkomsten van deze studie geven
wel een beeld van de uiteindelijke letale aandoening,
maar minder levensbedreigende chronische ziekten zijn
daarmee niet in beeld gebracht. Hoewel er een relatie zal
bestaan tussen de doodsoorzaak en voorkomende ouderdomsziekten bij mensen met EMB, is nader onderzoek
naar de prevalentie van chronische aandoeningen noodzakelijk om hier een beter inzicht in te krijgen.

Artikelen

EMB + (40pp)

Van de neurologische oorzaken waren insulten de belangrijkste directe doodsoorzaak, verder neurodegeneratieve
aandoeningen waaronder pontocerebellaire hypoplasie en
dementie.
Van de kankersoorten in de onderzoeksgroep zonder EMB
waren tumoren in het maag-darm-levergebied het meest
voorkomend, terwijl in de EMB-groep 3 van de 4 overlijdens het gevolg was van kanker aan de urinewegen.
Van de externe oorzaken zijn 3 personen overleden ten
gevolge van een auto-ongeluk, en 3 personen hebben
suïcide gepleegd.

Tabel 5.
EMB ja (41 pp)

EMB nee (122 pp)

Hart/vaatziekten
Hartprobleem
CVA
Overig

4
2
-

34
11
2

Longziekten
Pneumonie
COPD

11
1

16
5

Kanker van
Longen
Hersenen
MDL
Urinewegen/genitalia
Mamma
(Schild)klieren

1
3
-

4
3
11
4
2
1

Neurologie
Epilepsie
Overig

7
4

5
6

MDL
Keel/slokdarm
Maagziekte
Darmziekte
Leveraandoening

2
2

1
3
-

Urinewegen
Nierfalen
Blaasproblemen
Prostaat/genitalien

1
1
-

7
3
-

Extern
Ongeval
Vergiftiging
Overig (suicide)

2
-

1
3

De levensverwachting voor mensen met een verstandelijke
beperking lijkt beduidend lager te zijn dan die in de
algemene bevolking (65 vs 80 jaar), wat overeenkomt
met de bevindingen uit de GOUD-studie1, waarin een
verhoogde kwetsbaarheid voor deze doelgroep is
aangetoond.
De levensverwachting voor mensen met een ernstige
meervoudige beperking is slechts 40 jaar. Deze uitkomst
verschilt van de internationale literatuur waarbij de
levensverwachting voor de EMB-groep tussen de 45 en 54
jaar werd geschat. De verklaring hiervoor zou het geringe
aantal EMB-cliënten in dit onderzoek kunnen zijn. Mogelijk is de ernst van de beperking groter in een intramurale
setting, wat de uitkomst in negatieve zin beïnvloed kan
hebben. Dat het hebben van EMB een groot risico geeft
om te overlijden op zeer jonge leeftijd, zien we terug in
het aantal van 7/40 overlijdens voor het 20e levensjaar in
de EMB-groep t.o.v. 1/121 in de VB-groep. Dit is overeenkomstig de literatuur.
Als gekeken wordt naar de doodsoorzaken, treffen we
ook hierin een afwijkend beeld ten opzichte van de
algemene bevolking. Met name kanker komt verhoudingsgewijs veel minder voor in de VG-groep, slechts 17,7%
versus 31% is in de algemene populatie. Longaandoeningen nemen een belangrijke plaats in (20,2%).
In de EMB-groep is dit nog meer uitgesproken en zijn
longproblemen en neurologische problemen de belangrijk-
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Doodsoorzaak
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ste doodsoorzaken. Gezien het veelvuldig voorkomen van
neuromusculaire problemen (o.a. met slikproblemen ten
gevolge), scoliose en epilepsie, is dit een logisch gevolg.
Omdat de kans op het krijgen van kanker toeneemt met
de leeftijd, is de lagere levensverwachting bij mensen
met een verstandelijke beperking en/of EMB de verklaring voor het minder optreden hiervan. De immobiliteit,
verminderde ademhaling door scoliose en spasticiteit en
de vergrote kans op aspiratie kan het hoge percentage
longaandoeningen verklaren. De resultaten laten zien dat
infectie van de luchtwegen/pneumonie de belangrijkste
longaandoening was. Longkanker werd in de EMB-groep
niet waargenomen, zoals verwacht vanwege het feit dat
mensen met EMB niet roken.
Hoewel kanker als groep dus minder vaak voorkomt bij
EMB, valt wel een andere verdeling van het type kanker
op. De vraag waarmee dit onderzoek begonnen is, of
blaaskanker meer voorkomt bij mensen met en verstandelijke beperking, verdient een genuanceerd antwoord. In de
groep van 40 mensen met EMB werden slechts 4 gevallen
van kanker aangetroffen: 3 ervan betroffen kanker van de
urinewegen en 1 was een hersentumor. In de totale onderzoeksgroep waren dat 7 gevallen. Relatief gezien komt
kanker van de urinewegen dus veel voor in de EMB-groep,
maar gezien de kleine onderzoeksgroep kan hier geen
bindende conclusie uit getrokken worden.
Kanker van het maag-darmkanaal was de meest voorkomende vorm. Zoals verwacht werd longkanker in de
totale onderzoeksgroep slechts in geringe mate gevonden
en in de EMB-groep helemaal niet.

Conclusie
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Uit dit onderzoek blijkt dat de levensverwachting van
mensen met een verstandelijke beperking gemiddeld
15 jaar korter is dan in de algemene bevolking, en de
subgroep met EMB zelfs een 25 jaar verkorte levensverwachting heeft.
De belangrijkste oorzaken van overlijden bij EMB zijn de
long- en neurologische aandoeningen. Hartvaatziekten
en kanker komen aanzienlijk minder vaak voor dan in
de algemene bevolking. Kanker kent tevens een andere
verdeling qua oorsprong.
Voor de medische zorg voor cliënten met een ernstig
meervoudige beperking geldt hieruit voortvloeiend dat
extra aandacht en preventie dient uit te gaan naar de
factoren die bijdragen aan het ontstaan en/of verergeren
van luchtwegaandoeningen en epilepsie.
Gezien de geringe omvang van de onderzoeksgroep is
verder onderzoek naar het voorkomen van ouderdomsziekten en doodsoorzaken bij mensen met een ernstige
meervoudige beperking aanbevolen.
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Background: Non-pharmacological interventions are
recommended for the treatment of challenging behaviours
in individuals with intellectual disabilities by clinical
guidelines. However, evidence for their effectiveness is
ambiguous. The aim of the current meta-analysis is to
update the existing evidence, to investigate long-term
outcome, and to examine whether intervention type,
delivery mode, and study design were associated with
differences in effectiveness.
Method: An electronic search was conducted using the
databases Medline, Eric, PsychINFO and Cinahl. Studies
with experimental or quasi-experimental designs were
included. We performed an overall random-effect metaanalysis and subgroup analyses.
Results: We found a significant moderate overall effect
of non-pharmacological interventions on challenging
behaviours (d = 0.573, 95% CI [0.352-0.795]), and this
effect appears to be longlasting. Interventions combining
mindfulness and behavioural techniques showed to be
more effective than other interventions. However, this
result should be interpreted with care due to possible
overestimation of the subgroup analysis. No differences in
effectiveness were found across assessment times, delivery
modes or study designs.
Conclusions: Non-pharmacological interventions appear
to be moderately effective on the short and long term in
reducing challenging behaviours in adults with intellectual
disabilities.

Background: The prevalence of anxiety disorders is
high in 22q11.2 deletion syndrome (22q11.2DS), an
under-recognized multisystem condition. Prominent
features include an array of somatic, cognitive, and
neuropsychiatric disorders. This case study reports for

Cuypers M, Schalk BWM, Koks-Leensen MCJ, Nägele
ME, Bakker-van Gijssel EJ, Naaldenberg J, Leusink GL.
Mortality of people with intellectual disabilities during
the 2017/2018 influenza epidemic in the Netherlands:
potential implications for the COVID-19 pandemic
[published online ahead of print, 2020 May 26]. J Intellect
Disabil Res. 2020;10.1111/jir.12739. doi:10.1111/jir.12739
Free full text: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC7283786/
Background: Data on the development of Covid-19
among people with intellectual disabilities (IDs) are scarce
and it is uncertain to what extent general population data
applies to people with ID. To give an indication of possible
implications, this study investigated excess mortality
patterns during a previous influenza epidemic.
Methods: Using Dutch population and mortality registers,
a historical cohort study was designed to compare
mortality during the 2017-2018 influenza epidemic
with mortality in the same period in the three previous
years. People with ID were identified by entitlements to
residential ID-care services as retrieved from a national
database.
Results: Data covered the entire adult Dutch population
(12.6 million; GenPop), of which 91 064 individuals were
identified with an ID. During the influenza epidemic,
mortality among people with ID increased almost three
times as much than in the GenPop (15.2% vs. 5.4%),
and more among male individuals with ID (+19.5%) than
among female individuals with ID (+10.6%), as compared
with baseline. In both cohorts, comparable increases in
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Buijs PC, Bassett AS, Gold DA, Boot E. Cognitive
behavioral therapy in 22q11.2 deletion syndrome:
A case study of two young adults with an anxiety
disorder [published online ahead of print, 2020 Aug
10]. J Intellect Disabil. 2020;1744629520942374.
doi:10.1177/1744629520942374

the first time on the application of individual cognitive
behavioral therapy in 22q11.2DS.
Method: Two young adults with 22q11.2DS and an
anxiety disorder received cognitive behavioral therapy
based on standard protocols. Feasibility and efficacy were
assessed through clinical interviews, clinical observations
by the therapist, and questionnaires.
Results: Both participants were engaged in the therapy
and showed understanding of basic cognitive behavioral
therapy principles. However, they did not show a clear
clinical improvement. Adjustments to the protocol were
required, including increased flexibility and a proactive
approach by the therapist, additional time per session,
written information, and significant involvement of the
family and multidisciplinary team.
Conclusions: Our findings may help identify required
adaptations to cognitive behavioral therapy protocols for
this and similar genetic conditions.

Elders gepubliceerd

Bruinsma E, van den Hoofdakker BJ, Groenman AP, et
al. Non-pharmacological interventions for challenging
behaviours of adults with intellectual disabilities: A metaanalysis [published online ahead of print, 2020 Jun 17]. J
Intellect Disabil Res. 2020;10.1111/jir.12736. doi:10.1111/
jir.12736
Free full text: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
epdf/10.1111/jir.12736
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mortality within older age groups and due to respiratory
causes were seen. Particularly in the ID-cohort, excess
deaths also occurred in younger age groups, due to
endocrine diseases and ID-specific causes.
Conclusions: During the 2017-2018 influenza epidemic,
excess mortality among people with ID was three times
higher than in the general Dutch population, appeared
more often at young age and with a broader range of
underlying causes. These findings suggest that a pandemic
may disproportionally affect people with ID while
population data may not immediately raise warnings. Early
detection of diverging patterns and faster implementation
of tailored strategies therefore require collection of good
quality data.
Cuypers M, Tobi H, Huijsmans CAA, et al. Disparities in
cancer-related healthcare among people with intellectual
disabilities: A population-based cohort study with health
insurance claims data [published online ahead of print,
2020 Jul 25]. Cancer Med. 2020;10.1002/cam4.3333.
Free full text: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1002/cam4.3333
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Background: Concerns have been raised about the
accessibility and quality of cancer-related care for people
with intellectual disabilities (ID). However, there is limited
insight into cancer incidence and the utilization of cancer
care at the ID population level to inform targeted cancer
control strategies. Therefore, we aimed to examine
differences in the utilization of cancer-related care
between people with and without ID, identified through
diagnostic codes on health insurance claims.
Methods: In a population-based cohort study, Dutch
individuals of all ages who received residential care
through the Chronic Care Act due to an ID (n = 65 183)
and an age and sex-matched sample of persons without
ID (1:2 ratio), who were cancer-free at enrollment in 2013
were followed through 2015. Incidence rates (IRs) of
newly started cancer care and IR ratios (IRRs) with 95%
CIs were used to compare groups. Separate analyses were
performed per cancer type.
Results: Individuals with ID received less cancer-related
care than individuals without (IRR = 0.64, 95% CI 0.620.66). Differences increased with age and were larger
for females than for males. Utilization of care for cancers
within the national screening program (female breast,
cervical, and colon cancer) was lower for people with ID
compared to people without ID.
Conclusion: Cancer may be underdiagnosed and/or
undertreated in people with ID, or cancer is truly less
prevalent in this population. In particular, the differences
detected between males and females with ID, and the
potential underutilization of national screening programs,
require urgent follow-up investigations.

Giesbers SAH, Hendriks AHC, Hastings RP, Jahoda A,
Tournier T, Embregts PJCM. Family-based social capital
of emerging adults with and without mild intellectual
disability [published online ahead of print, 2020 Aug 3]. J
Intellect Disabil Res. 2020;10.1111/jir.12764. doi:10.1111/
jir.12764
Free full text: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1111/jir.12764
Background: Family is recognised as an important context
for the self-development of young adults in emerging
adulthood, although very little research has addressed the
perspective of young people with intellectual disability
about their families by using self-report. This study
examined how emerging adults with mild intellectual
disability define their family support networks, compared
with definitions of students without intellectual disability,
within a social capital theoretical framework.
Methods: Fifty-three participants with mild intellectual
disability and 53 students without intellectual disability
were interviewed individually using the Family Network
Method – Intellectual Disability (FNM-ID). Data from the
FNM-ID relate to key social network measures on how
individuals define their family groups, and how they
perceive existing supportive relationships within their
families. Participants with mild intellectual disability and
students were compared on the FNM-ID social network
measures.
Results: Participants with mild intellectual disability
reported fewer family members who they considered
significant to them than students without intellectual
disability. They were less likely to include peers (i.e. friends
and partners) and siblings in their significant family
networks, had fewer relationships with family members in
which they received or gave support, had fewer reciprocal
support relationships and had a less central position in
their family network.
Discussion: The family-based social capital of emerging
adults with mild intellectual disability differed from that of
students without intellectual disability. They may remain
more dependent on their natural family for emotional
support as their supportive networks have not necessarily
made the transition to networks with emotionally close
peer relationships.
Hamers PCM, Festen DAM, Bindels PJE, Hermans H. The
effect of bright light therapy on depressive symptoms
in adults with intellectual disabilities: Results of a
multicentre randomized controlled trial [published online
ahead of print, 2020 Jun 25]. J Appl Res Intellect Disabil.
2020;10.1111/jar.12770. doi:10.1111/jar.12770
Free full text: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
epdf/10.1111/jar.12770

Luteijn I, VanDerNagel JEL, van Duijvenbode N, de Haan
HA, Poelen EAP, Didden R. Post-traumatic stress disorder
and substance use disorder in individuals with mild
intellectual disability or borderline intellectual functioning:
A review of treatment studies [published online ahead of
print, 2020 Aug 4]. Res Dev Disabil. 2020;105:103753.
doi:10.1016/j.ridd.2020.103753

Maas S, Festen DAM, Hilgenkamp TIM, Oppewal A. The
association between medication use and gait in adults
with intellectual disabilities [published online ahead of
print, 2020 Sep 4]. J Intellect Disabil Res. 2020;10.1111/
jir.12773. doi:10.1111/jir.12773
Free full text: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1111/jir.12773
Background: Adults with intellectual disabilities (ID)
often have polypharmacy and often use antipsychotics.
Both polypharmacy and antipsychotics have a negative
effect on gait in the general population, but this has
not been studied in adults with ID. These negative
effects may add to pre-existing gait disturbances in
adults with ID and increase the risk for adverse health
outcomes in this population. Therefore, the aim of this
study is to investigate the difference in gait parameters
between adults with ID with and without polypharmacy
and between adults with ID using and not using
antipsychotics.
Method: The gait parameters of 31 participants were
collected with the GAITRite walkway, a pressure sensitive
walkway measuring spatial and temporal gait parameters,
in addition to information about personal characteristics,
prescribed medication and presence of polypharmacy.
Results: After adjustment for sex and body mass index,
participants with polypharmacy had a significantly shorter
step length [polypharmacy B (SE) = -0.079 (0.034), P
= 0.03], shorter stride length [polypharmacy B (SE) =
-0.157 (0.069), P = 0.03] and longer double support
time [polypharmacy B (SE) = 0.0004 (0.0001), P = 0.047].
Participants using antipsychotics had a significantly longer
double support time [antipsychotic use B (SE) = 0.0003
(0.0002), P = 0.019].
Conclusion: This study showed for the first time that both
polypharmacy and using antipsychotics are associated with
gait in adults with ID. The differences seem to resemble a
more cautious gait. Further investigation with larger study
samples, additional medication types and dosages are
needed to acquire more insight in this important topic.
Noorlandt HW, Echteld MA, Tuffrey-Wijne I, et al. Shared
decision-making with people with intellectual disabilities
in the last phase of life: A scoping review [published
online ahead of print, 2020 Sep 11]. J Intellect Disabil Res.
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Individuals with mild intellectual disability or borderline
intellectual functioning (MID-BIF; IQ 50-85) are at high
risk for developing post-traumatic stress disorder (PTSD)
and substance use disorders (SUD). In individuals without
MID-BIF, Seeking Safety (SeSa) is found to be effective
in treating PTSD and SUD simultaneously. However,
little is known about integrated treatment of PTSD and
SUD in individuals with MID-BIF. This review aims to
provide an overview of studies about this type of triple
psychopathology, as well as PTSD or SUD in individuals
with MID-BIF (i.e. dual diagnosis). No studies were
found on integrated treatment of PTSD and SUD in
individuals with MID-BIF. Thirty-two studies were found
on treatment of either PTSD (mostly Eye Movement
Desensitization and Reprocessing and cognitive behavior
therapy) or SUD (mostly cognitive behavior therapy and
mindfulness) in individuals with MID-BIF. Only 9.4 % of
these studies mentioned the co-morbidity of PTSD and
SUD. Suggestions for adapting treatment to individuals

with MID-BIF were provided on communication, structure,
non-verbal elements, network, coping skills, therapeutic
relationship and use of suitable and reliable instruments
to measure treatment progress. More research is needed
on the effectivity of EMDR or Imaginary Exposure (IE)
combined with SUD treatment (CBT and mindfulness), and
on the adaption of SeSa tot individuals with MID-BIF, as
well as on this type of triple psychopathology in general.
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Background: Although a large number of adults with
intellectual disabilities have depressive symptoms, nonpharmacological treatments are scarce. The present
authors investigated whether bright light therapy (BLT) is
effective in decreasing depressive symptoms compared to
care as usual.
Methods: This multicentre randomized controlled trial
consisted of three study groups (10,000 lux BLT, dim
light BLT and a no-BLT group). Participants received
BLT for 30 min in the morning (14 consecutive days),
additional to their regular care. Primary outcome was as
follows: depressive symptoms measured with the ADAMS
Depressive Mood subscale 1 week after the end of BLT
(same time period in the no-BLT group).
Results: Forty-one participants were included in our trial.
In both BLT groups, a significant decrease in depressive
symptoms was seen. No significant differences were found
between 10,000 lux BLT and no-BLT (p = .199) and no
significant differences between dim light BLT and no-BLT
(p = .451). A minimum amount of side effects and no
adverse events were reported.
Conclusions: In both BLT interventions, a decrease in
depressive symptoms was seen. With 10,000 lux BLT,
depressive symptoms decreased even below the clinical
cut-off point, which makes BLT a promising intervention
for clinical practice.

2020;10.1111/jir.12774. doi:10.1111/jir.12774
Free full text: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
epdf/10.1111/jir.12774
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Background: Shared decision-making (SDM) is the process
in which healthcare professionals and patients jointly
discuss and decide which care and treatment policy is to
be followed. The importance of SDM is increasingly being
recognised across health settings, including palliative care.
Little is known about SDM with people with intellectual
disabilities (IDs) in the last phase of life. This review aimed
to explore to which extent and in which way people with
ID in the last phase of life are involved in decision-making
about their care and treatment.
Method: In this scoping review, we systematically searched
in the Embase, Medline and PsycINFO databases for
empirical studies on decision-making with people with ID
in the last phase of life.
Results: Of a total of 281 identified titles and abstracts,
10 studies fulfilled the inclusion criteria. All focused on
medical end-of-life decisions, such as foregoing lifesustaining treatment, do-not-attempt-resuscitation orders
or palliative sedation. All studies emphasise the relevance
of involving people with ID themselves, or at least their
relatives, in making decisions at the end of life. Still, only
two papers described processes of decision-making in
which persons with ID actively participated. Furthermore,
in only one paper, best practices and guidelines for
decision-making in palliative care for people with ID were
defined.
Conclusion: Although the importance of involving people
with ID in the decision-making process is emphasised, best
practices or guidelines about what this should look like
are lacking. We recommend developing aids that
specifically support SDM with people with ID in the last
phase of life.
Schuengel C, Tummers J, Embregts PJCM, Leusink GL.
Impact of the initial response to COVID-19 on long-term
care for people with intellectual disability: an interrupted
time series analysis of incident reports. J Intellect Disabil
Res. 2020 Sep 21. doi: 10.1111/jir.12778. Epub ahead of
print. PMID: 32954592.
Free full text: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
epdf/10.1111/jir.12778
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Background: The lockdown-measures in response to
COVID-19 taken by long-term care organisations might
have impacted problem behaviour and behavioural
functioning of people with intellectual disability. This
study tested changes in reported incidents, in particular
regarding aggression, unexplained absence and, for
contrast, medication errors.
Methods: Metadata on weekly incident and near-incident

reports from 2016 to June 2020 involving over 14 000
clients with mild to serious intellectual disability of 's
Heeren Loo, a long-term care organisation for people with
intellectual disability, were subjected to interrupted time
series analysis, comparing the COVID-19 with the preCOVID-19 period.
Results: The imposition of lockdown-measures coincided
with a significant drop in incidents (total, P < .001;
aggression, P = .008; unexplained absences, P = .008; and
medication errors, P < .001). Incidents in total (P = .001)
and with aggression (P < .001) then climbed from this
initial low level, while medication errors remained stably
low (P = .94).
Conclusion: The rise in incidents involving aggression,
against the background of generally lowered reporting,
underlines the need for pandemic control measures that
are suitable for people with intellectual disability in longterm care.
Van L, Heung T, Malecki SL, Fenn C, Boot E, et al. 22q11.2
microdeletion and increased risk for type 2 diabetes.
EClinicalMedicine (2020), https://doi.org/10.1016/j.
eclinm.2020.100528
Free full text: https://doi.org/10.1016/j.
eclinm.2020.100528
Background: The 22q11.2 microdeletion is the pathogenic
copy number variation (CNV) associated with 22q11.2
deletion syndrome (22q11.2DS, formerly known as
DiGeorge syndrome). Familiar endocrinological
manifestations include hypoparathyroidism and
hypothyroidism, with recent elucidation of elevated risk
for obesity in adults. In this study, we aimed to determine
whether adults with 22q11.2DS have an increased
risk of developing type 2 diabetes (T2D).
Methods: We studied the effect of the 22q11.2
microdeletion on risk for T2D, defined by history and
glycosylated hemoglobin (HbA1c), using weighted survey
data from the adult Canadian population (based on
n = 11,874) and from a clinical cohort of adults with
22q11.2DS (n = 314), aged 17 69 years. Binomial logistic
regression models accounted for age, sex, non-European
ethnicity, family history of T2D, obesity, and antipsychotic
medication use.
Findings: The 22q11.2 microdeletion was a significant
independent risk factor for T2D (OR 2¢44, 95% CI
1¢39 4¢31), accounting for other factors (p < 0¢0001).
All factors except sex were also significant within
22q11.2DS. The median age at diagnosis of T2D was
significantly younger in 22q11.2DS than in the Canadian
population sample (32 vs 50 years, p < 0¢0001). In adults
without T2D, HbA1c was significantly higher in
22q11.2DS than the population (p = 0¢042), after
accounting for younger age of the 22q11.2DS group.

Interpretation: The results support the 22q11.2
microdeletion as a novel independent risk factor and
potential model for early onset T2D. The findings
complement emerging evidence that rare CNVs may
contribute to risk for T2D. The results have implications
for precision medicine and research into the underlying
pathogenesis of T2D.

Vlot-van Anrooij K, Koks-Leensen MCJ, van der Cruijsen
A, et al. How can care settings for people with intellectual
disabilities embed health promotion? [published online
ahead of print, 2020 Jul 6]. J Appl Res Intellect Disabil.
2020;10.1111/jar.12776. doi:10.1111/jar.12776

Zaagsma M, Volkers KM, Swart EAK, Schippers AP,
Van Hove G. The use of online support by people with
intellectual disabilities living independently during
COVID-19 [published online ahead of print, 2020 Aug
24]. J Intellect Disabil Res. 2020;10.1111/jir.12770.
doi:10.1111/jir.12770
Free full text: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
epdf/10.1111/jir.12770
Background: During the COVID-19 outbreak, service
providers in the Netherlands had to switch towards
providing remote support for people with intellectual
disabilities living independently. This study aims to provide
insight into the use of online support during the outbreak.
Methods: We analysed quantitative data on planned and
unplanned contacts between the online support service
DigiContact and its service users.
Results: The results indicate that the COVID-19 outbreak
and the related containment measures had a strong
impact on online support use, specifically on the
unplanned use of online support.
Conclusion: Offering online support as a standard
component of services for independently living people
with intellectual disability enables service providers to
be flexible and responsive towards fluctuations in both
support needs and onsite support availability during a
social crisis such as COVID-19.
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Background: Kabuki syndrome (KS) is a Mendelian
disorder, characterised by short stature, facial
dysmorphisms and developmental delay and/or intellectual
disability. Clarification of the neurocognitive profile in
KS may provide directions for education and treatment
interventions for KS. Previous studies on cognitive
functioning in KS are scarce and have mainly focused
on the general level of intelligence. The few more
extensive studies suggested weaknesses in language skills,
visuoconstruction, perceptual reasoning and speed of
information processing. Other relevant domains such as
memory, executive functioning and social cognition have
not been studied yet.
Method: This is the first study in which cognitive
functioning within multiple domains is systematically
explored in 29 participants with KS (age range: 5-48 years)
and compared to both norm groups (healthy population)
and an appropriate control group of 15 individuals with
other genetic syndromes (age range: 6-28 years).
Results: Compared to the norm groups of the cognitive
test manuals, as expected, participants with KS show a
weaker performance on all cognitive tests. Comparison
with the more appropriate genetic control group indicates
weaknesses in visuoconstruction and visual memory and
no weaknesses in planning, cognitive flexibility or social
cognition. Verbal memory seems to be a relative strength.
Conclusions: Individuals with KS suffer from specific
weaknesses in visuoconstruction, in addition to their
intellectual disability/developmental delay. These
impairments in visuoconstruction plausibly result from
problems in visual perceptual processing, which highlight
the importance of the use of auditory cues instead
of visual cues in targeted educational support and
psychosocial interventions.

Background: People with intellectual disabilities (ID)
depend on their environment to live healthily. Asset-based
health promotion enhances a settings' health-promoting
capacity starting with identifying protective or promotive
factors that sustain health.
Method: This inclusive mixed-methods study used group
sessions to generate and rank ideas on assets supporting
healthy nutrition and physical activity in Dutch intellectual
disability care settings. Participants included people with
moderate intellectual disabilities and family and care
professionals of people with severe/profound intellectual
disabilities.
Results: Fifty-one participants identified 185 assets in
group sessions. They include the following: (i) the social
network and ways "people" can support, (ii) assets in/
around "places," and person-environment fit, and (iii)
"preconditions": health care, prevention, budget, and
policy.
Conclusion: This inclusive research provides a user
perspective on assets in the living environment supporting
healthy living. This gives insight in contextual factors
needed for development and sustainable embedment of
health promotion in the systems of intellectual disability
support settings.
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Van Dongen LCM, Wingbermühle PAM, van der Veld WM,
Stumpel C, Kleefstra T, Egger JIM. Exploring the cognitive
phenotype of Kabuki (Niikawa-Kuroki) syndrome. J
Intellect Disabil Res. 2019;63(6):498-506. doi:10.1111/
jir.12597
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30724417/
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Op de cover

Riv en Xavi
Petra Lubbers.

Frekie
Wanneer ’s middags om vier uur
onze schoolbel was gegaan,
en we gingen voetbal spelen,
dan kwam Freek er altijd aan.

Diversen

Op de cover van dit nummer staan Xavi (2015) en
Riv (2017), twee broertjes die hun ouders de oren
van het hoofd kletsen. Xavi in het Nederlands,
Riv in zijn eigen taal. Dat Riv het syndroom van
Down heeft, weet Xavi niet. Voor hem is Riv
gewoon zijn jongere broertje. En die kunnen altijd
iets minder dan de oudste. Neemt niet weg dat er
thuis open over alles gesproken wordt, maar voor
Xavi is het geen issue. En Riv? Die doet mee waar
dat kan, met als het nodig is een paar aanpassingen.

Frekie woonde in de buurt,
maar zat niet op onze school.
Hij was een debiele jongen,
een mongool.

Vader Victor: ’72 uur na de geboorte van Riv wisten we
dat hij het syndroom van Down had. We belandden vrij
snel in de medische molen en we hoorden veel verhalen
over wat er mis kon gaan. Ook op Facebookgroepen zagen we het nodige. We steken onze kop niet in het zand
maar zelf ervaren wij veel positiviteit van Riv, door wat hij
doet en zijn respons naar ons. Wij ervaren ons kind niet
als zielig. In ontmoeting met andere mensen is er heel veel
empathie en ook vrolijkheid.’

Maar we legden soms de bal
op twee meter van het doel,
en we riepen: “Schieten, Frekie!”
En hij trok een ernstig smoel.

Moeder Ilse: ‘Natuurlijk zijn er zorgen en ziekenhuisbezoeken, maar er gaat ook heel veel goed. De angst die
we het eerste jaar hadden is helemaal voorbij. Wel hadden we achteraf graag meer informatie over praktische
zaken willen hebben. De medische informatie is er wel,
maar de rest moet je zelf uitzoeken. Daar hadden we
graag wat begeleiding in gehad.’
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Victor: ‘De foto op de cover is gemaakt door fotograaf
Myrthe Effing, ze studeerde af met Willem Wilminkvandaag, een serie waarbij ze de gedichten van Wilmink
naar het hedendaagse haalt en portretten
maakte van mensen uit de
regio (Twente).
De foto van Xavi en Riv werd
geplaatst bij het gedicht over
Frekie. Het is een prachtig
gedicht over een jongen die
Down heeft.’

Meestal riep er iemand wel:
“Kom maar, Frekie, doe maar mee.”
Welke kant hij uit moest schoppen,
daarvan had-ie geen idee.

Als het raak was, dook de keeper
mooi naar de verkeerde kant,
en ’t was góal, en dan was Frekie
kampioen van Nederland.
Misschien vind je Frekie zielig.
Ja? Bedenk er dan maar bij,
dat ik niet vaak iemand aantrof
die zo blij kon zijn als hij.
Willem Wilmink

Even voorstellen

Saskia van Eck, beleidsmedewerker
van de NVAVG

Binnen de opleiding heb ik de transitie van 2- naar 3-jarige
opleiding begeleid, waarbij het hele stagenetwerk is
opgezet. Daarnaast heb ik me ingezet om het onderwijs
aan te laten sluiten op de praktijk en de keuzemodule
leiderschap & organisatie ontwikkeld en gegeven. Verder
hield ik mij onder andere bezig met de werving & selectie,
het maken van individuele opleidingsschema’s, het orga-

niseren van onderwijs (stage)opleiders, het zorgdragen
voor een goed opleidingsklimaat, het leidinggeven aan
personeel en ik was lid van het opleidings-MT.
Van origine ben ik verpleegkundige, die daarna BMG
(Beleid Management Gezondheidszorg) in Rotterdam
heeft gestudeerd en vervolgens een paar jaar als organisatieadviseur bij Thuiszorg Rotterdam heeft gewerkt.
Ik ben erg blij met deze nieuwe uitdaging bij de NVAVG
en om mijn collega Merel Mooren te komen versterken.
Mijn portefeuilles zijn arbeidsmarktstrategie en de Wzd.
Ondanks dat het een nieuw werkveld voor mij is, kan
ik zeker ook dingen bijdragen rondom opleiding en
arbeidsmarkt. Ik heb er veel zin in!

Diversen

Mijn naam is Saskia van Eck
(51) en sinds 1 september ben
ik voor drie dagen per week
werkzaam als beleidsmedewerker bij de NVAVG. Bij het
specialisme ouderengeneeskunde ben ik twaalf jaar werkzaam geweest als opleidingscoördinator en adjunct-hoofd
bij de opleiding in Leiden.

saskia.van.eck@nvavg.nl
030-2272705 (parttime bereikbaar)

Oproep

Vergroten van wederzijds begrip
Kennis over CMB en DB - Wat is de behoefte?

Deelkracht
Deze vragenlijst is onderdeel van een Deelkrachtproject. Kentalis, NSDSK en Auris zijn de
landelijke expertisecentra op het gebied van auditieve en communicatieve problemen.
Zij ontwikkelen samen met andere instellingen en ervaringsdeskundigen expertise om het
behandelaanbod voor mensen met CMB en doofblindheid te optimaliseren en te zorgen
voor een toegankelijke samenleving.

Bron: Koninklijke Kentalis

Doet u mee?
Wilt u uw ervaringen delen
en meedoen aan de enquête?
Scan de QR-code om de
enquête te starten. Invullen
duurt ongeveer vijf minuten.
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Hoe weet u of een patiënt u wel of niet begrepen of verstaan heeft? Hoe herkent u de
signalen van een gehoorverlies, een visuele beperking of een taalontwikkelingsstoornis? Als
AVG kunt u te maken krijgen met patiënten voor wie communiceren niet vanzelfsprekend
is. Bepaalde signalen kunnen wijzen op een communicatief meervoudige beperking (CMB)
of beperkingen in horen én zien (doofblindheid). Meer kennis over deze beperkingen en de
impact ervan kan bijdragen aan het vergroten van wederzijds begrip en het optimaliseren
van het onderzoek, de begeleiding en/of behandeling. Via een enquête willen we graag
inventariseren welke behoeften en/of knelpunten u mogelijk ervaart binnen de begeleiding
en behandeling van uw patiënten. Met de uitkomst voorzien we uw beroepsgroep van
toegespitste informatie in de vorm van voorlichting en kennisoverdracht.

Een verhelderend boek

'Zó werkt de gehandicaptenzorg'

Diversen

Nederland telt twee tot drie miljoen mensen met één of
meer beperkingen, variërend van lichamelijke en zintuiglijke tot licht verstandelijke en zeer ernstige meervoudige
beperkingen. Afhankelijk van hun situatie hebben deze
mensen zorg en ondersteuning nodig. Welke vormen
van zorg en ondersteuning kunnen zij krijgen? Wat is
er geregeld rond hulpmiddelen? Wie mag als wettelijk
vertegenwoordiger optreden en wat is diens rol precies?
Hoeveel mensen kopen zorg en ondersteuning zelf in met
een persoonsgebonden budget? Welke wetten regelen de
gehandicaptenzorg? Hoe lopen de geldstromen?

Bestel het boek via:
https://www.argumentenfabriek.nl/
nl/producten-kopen-of-gratis-downloaden/
zowerktdegehandicaptenzorg
of Bol.com

Voor mensen met een beperking en hun naasten, maar
ook voor zorgprofessionals, is het vaak lastig een weg te
vinden in het woud aan wettelijke regels, financiële regelingen en partijen in en rondom de gehandicaptenzorg.
Waar en bij wie moeten ze zijn voor de juiste zorg? Op al
deze vragen (en nog veel meer) vind je het antwoord in
dit boek, uitgelegd met 40 fraaie visualisaties en heldere
teksten. Zó werkt de gehandicaptenzorg is een verhelderend boek voor iedereen die te maken heeft met de zorg
en ondersteuning van mensen met een beperking.
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De weg naar een nieuw vakgebied:
Geneeskunde voor verstandelijk Gehandicapten

Deel 1: 1981-1990 Pioniersjaren
Door Frans Ewals en Willemijn Schretlen:

Geschiedschrijving is altijd subjectief, zeker als de periode
die je beschrijft zo kort geleden is. Het verhaal zegt
evenveel over de schrijver als over het beschrevene. Ons
bronmateriaal bestaat uit archivalia, maar ook uit persoonlijke herinneringen van betrokkenen. Onjuistheden zijn
niet te voorkomen. We zijn dankbaar voor verbeteringen
en aanvullingen. Mail deze naar ons, dan komen we erop
terug in een volgende aflevering. Correcties nemen we bij
de laatste aflevering op. Interpretatieverschillen stimuleren
de discussie. Het discussieplatform siilo.com van de NVAG
biedt daarvoor een geschikt podium. Het is onze bedoeling om na voltooiing van deze kleine serie deze discussie te stimuleren door op siilo.com enkele stellingen te
plaatsen die tot reageren uitnodigen.

Diversen

1. Waarom dit verhaal?
Erg heroïsch zag het er niet uit, die bijeen-komst op 30
maart 1981, in het kantoor van notaris J.E.A. Eijkelhof in
Schoorldam. Naast de notaris was alleen Martin Niemeijer
(foto 1), voorzitter van de twintig dagen eerder opgerichte
Nederlandse Vereniging van Artsen in de Zwakzinnigenzorg1 (NVAZ) aanwezig bij het passeren van de statuten.
Toch begon daar, wat twintig jaar later zou resulteren in
een nieuw medisch specialisme: Geneeskunde voor
Verstandelijk Gehandicapten.

zoek, opleiding en internationale inbedding bespreken we
thematisch en niet periode-gebonden. In het laatste artikel
stellen we vragen over onderwerpen als vakidentiteit en
legitimering, die volgens ons nog steeds wachten op een
wezenlijke discussie én op gedragen besluitvorming. Ten
slotte verlevendigen en verhelderen foto’s en grafieken
het betoog.

Dat laatste is heel bijzonder. Nergens anders in de
wereld bestaat een vergelijkbaar specialisme. En terzelfder tijd waren normalisatie en vermaatschappelijking
dominante krachten in de VG-sector. Hoe het specialisme
er toch gekomen is en wat we er mee zijn gaan doen,
is een verhaal dat verteld wil worden.
Dat willen wij nu doen. In vier artikelen in het dit
tijdschrift.

(Foto 1) Martin Niemeijer, een belangrijke initiatiefnemer
en de 1e voorzitter van de NVAZ.
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2. Leeswijzer
Hoe zijn deze artikelen opgezet?
Allereerst vormen ze een reisverslag. We beschrijven
chronologisch en op hoofdlijnen wat er gebeurd is tussen
het notarisbezoek van Martin Niemeijer en het jaar 2010,
wanneer de NVAVG dertig jaar bestaat en het vak een
vaste basis gevonden heeft in de Nederlandse gezondheidszorg. Een tijdslijn geeft een overzicht van belangrijkste publicaties en gebeurtenissen op deze reis. Sommige
onderwerpen als vakidentiteit, wetenschappelijk onder-

Diversen

3. Medische zorg voor het ontstaan van de NVAZ
Ook vóór 1981 was er natuurlijk aandacht voor de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking.
In 1877 al, publiceerde de Engelsman William Wotherspoon Ireland On Idiocy and Imbecility2, een verrassend
breed opgezet klinisch leerboek. Maar in Nederland
groeide die belangstelling pas veel later. De grotere
woonvoorzieningen, die vanaf het eind van de 19e eeuw
in Nederland opkwamen, stonden weliswaar te boek als
‘medico-pedagogische inrichtingen’ met verplicht een
arts aan het hoofd3, maar van individuele geneeskundige
zorg is nauwelijks sprake. Wel speelden ook in Nederland
artsen geregeld een belangrijke rol bij het verbeteren van
de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in
bredere zin.
In het laatste kwart van de 20e eeuw ontstaat er naast de
inrichtingen en de scholen voor Buitengewoon Onderwijs
een steeds verfijnder netwerk van voorzieningen voor
mensen met een verstandelijke beperking. Observatieklinieken, kinderdagverblijven, Dagverblijven Voor Ouderen en Kort Verblijf Tehuizen maakten een gedifferentieerd
zorgaanbod mogelijk. Aan vrijwel al deze voorzieningen
was een arts verbonden. De latere hoogleraar kinderpsychiatrie Th. Hart de Ruyter werd al in 1946 aangesteld als
schoolarts ten behoeve van de BLO-scholen in Amsterdam4. De aanwezigheid van een arts was veelal een erkenningsvoorwaarde, maar het takenpakket was vaak niet
heel duidelijk, wat ook reden gaf tot discussies over het
bijbehorende aantal beschikbare uren. Ook nu een nog
niet verstomde discussie.
De aandacht ging nog jaren vooral uit naar kinderen.
Het eerste Nederlandse studieboek gericht op deze groep
patiënten verscheen in 1969 en was dan ook getiteld
Zwakzinnige kinderen5.
Maar ook in grotere woonvoorzieningen bleef tot ver
in de 80-er jaren van de vorige eeuw de rol van artsen
weinig uitgesproken. In het Leerboek Zwakzinnigenzorg,
uitgegeven in 1985, is het uitvoerige en ook nu nog verrassend relevante hoofdstuk over de individuele gezondheidszorg6 uitsluitend gericht op de huisarts. Geert van
Pelt besteedt in 1990 in zijn boek De Zwakzinnigeninrichting niet meer dan welgeteld vijf halve regels aan de rol
van de arts7. Dat was bijna tien jaar na de oprichting van
de NVAZ.

4. Reisgids
4.1. Een beroepsvereniging met ambities
Wat was de aanleiding voor die bijeenkomst bij notaris
Eijkelhof? En hoe kenden die leden van de nieuwe vereniging elkaar? Voor het antwoord op beide vragen kunnen we niet om de NGBZ heen. Die letters stonden in de
loop de jaren voor verschillende woorden, maar in de tijd
waarover we het nu hebben stonden ze voor Nederlands
Genootschap tot Bestudering van de Zwakzinnigenzorg.
De eerste jaren stonden de B en de Z voor Bescherming
van Zwakzinnigen. Aan de wieg van de NGBZ stond
een coryfee uit de tweede helft van de 20e eeuw, dr.
E.J.Hoejenbos. Het doel was deskundigheidsbevordering
voor professionals in de sector. Die deskundigheidsbevordering vond mono- én interdisciplinair plaats, door
publicaties, congressen, studiedagen ed. Naast een sectie
medici bestonden een sectie pedagogen een sectie paramedici, een sectie pedagogen, een sectie fysiotherapie ed.
De rol van de NGBZ – het genootschap is opgeheven in
1991 - is belangrijk geweest.
De NGBZ stond voor deskundigheidsbevordering, maar
niet voor belangenbehartiging. En dát is de reden dat de
dokters voor zichzelf begonnen, waarna de sectie medici
geleidelijk aan betekenis verloor. Om welk belang ging
het? Met name de artsen in grote instellingen, die het
best vertegenwoordigd waren binnen de NGBZ, kregen
te maken met ontwikkelingen als het loslaten van het
‘medisch model’8, waardoor het zoeken naar een ‘juiste
inbedding in de instituutsorganisatie’ noodzakelijk was.
In 1979 startte vanuit de sectie medici een werkgroep,
gericht op een vervolgopleiding. ‘Het belangrijkste motief
was het dreigende verlies van de huisartsenregistratie
(…)’. Maar misschien nog belangrijker was een verandering in de aard van de VG-artsen. Martin Niemeijer
vertelt daarover het volgende: ‘In de inrichtingen maakten oudere huisartsen die het wat rustiger aan wilden
doen, plaats voor jonge artsen, die bewust kozen voor
de zwakzinnigenzorg en grote behoefte hadden aan
meer kennis over de problemen waar ze mee te maken
kregen’. Ook had deze groep behoefte aan verheldering
van het grensgebied met andere artsen, als psychiaters en
neurologen. Kortom: een vraag naar professionalisering.
Wat de uitkomst van dit streven zou moeten zijn, was op
dit moment nog helemaal niet helder (Zie Thema). In elk
geval was het nodig om positie in te nemen naar de over-
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heid, naar de Inspectie, naar de werkgevers. ‘Dit alles was
kansloos binnen de NGBZ. Hiervoor was een hierop gerichte
rechtspersoon nodig’. Vandaar een eigen vereniging, met het
doel het handhaven casu quo verbeteren van de kwaliteit
van medische dienstverlening in de zwakzinnigenzorg (…)
door:
- het bevorderen van de onderlinge gedachtenwisseling (…)
- het bevorderen en ontwikkelen van opleidingsmogelijkheden (…)
- het bevorderen van meningsvorming (…) ten aanzien (…)
de organisatie (…) van de medische dienstverlening (…)
en hierover gevraagd en ongevraagd advies geven.

Stevige doelstellingen, waarmee het bestuur direct
voortvarend aan de gang ging.
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De vereniging wil dit doel bereiken door:
a.		het bevorderen van collegiale contacten (…) en
contacten met anderen (…)
b.		het stimuleren van (…) wetenschappelijk onderwijs en 		
onderzoek door en voor de (…) artsen.
c.		het leggen van contacten met wetenschappelijke
verenigingen (…) in binnen en buitenland
d. het onderhouden van contacten met instanties op het 		
gebied van beleid en management9.

(Foto 4) Maar de inhoud van deze 1e aflevering had direct stevigheid.

Erg vroeg was Nederland trouwens niet met het
oprichten van een dergelijke vereniging. In 1876 was in
de Verenigde Staten de Association of Medical Officers of
American Institutions for Idiotic and Feebleminded Persons
opgericht.
4.2. Een vliegende start
Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen tijdens de
eerste tien jaar NVAZ? We bespreken ze aan de hand van
de hierboven genoemde werkpunten uit de statuten.
Hoe is hiermee aan de slag gegaan en wat is ervan
terecht gekomen?
In feite verrassend veel in heel korte tijd. Bij het doornemen van het materiaal raakten we onder de indruk van
de voortvarendheid, de inzet en de effectiviteit van de
opeenvolgende besturen en de leden van de NVAZ, die bij
de start ongeveer vijftig leden telde10.

(Foto 3) Het pretentieloze omslag van het nog naamloze
“Tijdschrift” 1e jaargang, nr. 1.

4.2.1. Versterken contacten, collegiaal en met anderen
Bij de oprichting waren vrijwel alle leden werkzaam in
grote woonvoorzieningen. De onderlinge contacten waren
beperkt. Dat moest dringend verbeteren. Want: samen
sterk. Het bestuur maakte hierbij gebruik van twee middelen: een tijdschrift en het stimuleren van regiogroepen.
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In oktober verscheen het nog naamloze eerste nummer
van wat later het TVAZ zou worden, 21 gestencilde bladzijden in een basic rood omslag (foto 3 + 4). Het bevatte
drie artikelen en een halve bladzijde bestuursmededelingen. Kennelijk beantwoordde dit aan de verwachtingen,
want twee jaar later werd de verschijningsfrequentie van
het ‘door ons allen begeerde tijdschrift’, zoals de redactie
schrijft, opgevoerd van tweemaal naar viermaal per jaar.
Dit werd bij gebrek aan kopij lang niet altijd gehaald.
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In Noord Holland Noord bestond sinds 1981 PRIZMA, een
‘contact- en toetsingsgroep voor intramuraal werkzame
artsen’. De initiatiefnemer was Hans Géhéniau, tevens
NVAZ-bestuurslid van het eerste uur. Deze en ook andere
regiogroepen hadden in principe geen organisatorische
binding met de NVAZ.
In 1983 besluit het bestuur de ‘regiogroepen in kaart te
brengen en te gaan coördineren’. Een belangrijk streven
hierbij is meer ‘semimuraal werkenden’ bij de verenigingsactiviteiten te betrekken. Kennelijk vonden die regiogroepen die nieuwe rol een goed idee. Van weerstand tegen
dit verlies van autonomie is niets terug te vinden. Maar in
de praktijk blijven de regio’s hun eigen agenda bepalen.
Van de door het bestuur steeds opnieuw beoogde functie
als platform voor landelijk beleid komt weinig terecht.
Het is een belangrijke stap als in januari 1988 de LAD
het secretariaat van de NVAZ op zich neemt. Niet alleen
versterkt dit de organisatie, maar het betekent ook dat de
NVAZ een plek heeft in de Domus Medica, dichter bij het
vuur, dichter bij de macht.
4.2.2. Bevorderen van wetenschappelijk onderwijs
en onderzoek
Voorzitter Bert Boekhoff citeert bij het tienjarig jubileum
van de NVAZ uit een verslag uit 1979 ‘van een groepje
artsen werkzaam in de zorg voor de verstandelijk gehandicapte mens. ‘(…) Het denken over een op de zwakzinnigenzorg gerichte opleiding voor artsen dateert van
de laatste jaren. Dit kwam (…) omdat artsen (…) steeds
meer eigen specifieke aspecten aan hun werk onderkennen en zo de behoefte aan een opleiding ervaren’. Toen
Bert Boekhoff deze woorden sprak, kon de NVAZ vol
trots terugkijken op een het tot stand brengen van een
eenjarige opleiding, die al in 1984 van start ging. Voor
de professionalisering en het tot stand komen van het

(Foto 2) Marijke Cremers, la grande mysterieuse. Op alle terreinen
een drijvende en heel zichtbare kracht in de eerste periode. Ging
daarna werken in de sociale geneeskunde en verdween geheel van
de radar.

vakgebied VG-geneeskunde zijn opleidingen van groot
belang geweest. In een volgend artikel besteden we daar
uitvoerig aandacht aan.
Deze eerste cursus was ondergebracht bij de Stichting
voor Sociale Gezondheidszorg (SSG). in Utrecht, later de
Netherlands School for Public Health (NSPH) genaamd.
Cursusleider was Marijke Cremers (foto. 2). We zullen
haar nog geregeld tegenkomen. Het was een belangrijk
initiatief, opmerkelijk genoeg deels gefinancierd door
het Ministerie van WVC. VG-artsen uit het gehele land
ontmoeten elkaar hier, zowel zij die intramuraal als zij
die extramuraal werkten. Ideeën over wat het vak zo al
inhield kristalliseerden zich hieruit. Ook de wetenschappelijke scripties die een belangrijk onderdeel van de cursus
waren, droegen aanzienlijk bij aan de verdieping van de
vakinhoud. In 1989 hadden minimaal 40 VG-artsen deze
opleiding gevolgd.
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Studiedagen werden de eerste jaren overigens nog enige
tijd samen met de NGBZ georganiseerd. Zoals met de sectie fysiotherapie in 1984: ‘Motorische stoornissen van de
onderste extremiteiten bij zwakzinnigen, een samenspel
van disciplines’. Opvallend is dat bij een studiedag over
motorische stoornissen in 1986 geen VG-arts als spreker
optrad. In 1990 hield Jan Jelluma voor de sectie medici
van de NGBZ een voordracht met als thema ‘Gewoon als
het anders kan? Anders als het gewóón moet!’. Dit klinkt
naar het stevig positie innemen in een maatschappelijk
debat. Later komen we op deze voordracht terug. Deze
bijeenkomst was de laatste activiteit van de sectie.

4.2.3. Contacten met wetenschappelijke verenigingen
in binnen- en buitenland
De NVAZ realiseert zich heel goed het belang van een
hechtere wetenschappelijke basis van het vak. Tegelijkertijd wordt door het aangaan van verbindingen met
wetenschappelijke verenigingen een noodzakelijk
netwerk ontwikkeld.

Deze eerste tien jaar is er vooral contact met psychiaters, niet met de NVvP, maar met individuele collega’s.
Anton Došen, later hoogleraar ‘Psychiatrische aspecten
van verstandelijke beperking’ en vermaard pionier op dit
gebied, roept in 1984 op tot een gezamenlijke werkgroep
over psychiatrie in de Z-zorg. Hij organiseert een meerdaagse, transdisciplinaire cursus over het onderwerp van
zijn leeropdracht, waaraan een groot aantal VG-artsen én
gedragswetenschappers deelnemen.
Vanaf eind 1986 bevat het TAVZ een rubriek ‘Gelezen’ en
een ‘Selektie uit Current Articles’, waarin het attendeert op
relevante artikelen in Engelstalige tijdschriften. Op de najaarsvergadering 1987 meldt het bestuur dat er ‘contacten
gelegd zijn met een Belgische vereniging van artsen in de
gehandicapte(n) zorg’. Waarschijnlijk heeft Luc Imschoot,
Belg van geboorte en in die jaren bestuurslid, hierbij een rol
gespeeld. Dit contact zou later uitmonden in enkele gezamenlijke studiedagen. Henny Lantman en enkele collega’s
namen in augustus 1988 deel aan het IASSMD-congres in
Dublin en doen hiervan in het TVAZ verslag.
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De scripties van de applicatiecursus bij de SSG waren
niet de enige manier waarop de kennisbasis van het zich
ontwikkelende vakgebied versterkt werd. In 1985 besluit
het bestuur een ‘Werkgroep voor wetenschappelijk onderzoek’ in te stellen. Het kost in eerste instantie moeite
deelnemers te vinden. Op 12 september 1986 wordt met
een symposium in ’t Spant in Bussum het eerste lustrum
gevierd. Het eerstgenoemde doel van deze bijeenkomst is
‘het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek in de
zwakzinnigenzorg door artsen’. Uitgeverij De Tijdstroom
gaf de bijdragen aan dit symposium uit in zijn reeks
Maatschappij en Gezondheid11, ‘uitgegeven in opdracht
van de Stichting voor Sociale gezondheidszorg’. Het was
de eerste wetenschappelijke publicatie in boekvorm van
de jonge vereniging. De verbinding met de SSG bleek ook
hierbij een strategisch juiste te zijn geweest. Het was weer
de SSG die twee jaar later start met een cursus wetenschappelijk onderzoek voor VG-artsen, verpleeghuisartsen
en sociaalgeriaters. Hiervoor is veel belangstelling en de
cursus wordt gezien als ‘basis (…) in de richting van een
erkende aantekening voor Z-artsen’.
Ook op de manier waarop wetenschappelijk onderzoek in
het vakgebied zich in Nederland ontwikkeld heeft, zullen
we later in deze serie aandacht besteden.

Opvallend is dat bijna exclusief, maar ook dat beperkt,
gefocust wordt op medische verenigingen, terwijl de
relatie met de NGBZ, als interdisciplinair ontmoetingspunt,
verbleekt.

Dit is het wel. Contacten met binnen- en met buitenlandse
wetenschappelijke verenigingen worden in deze eerst tien
jaar opvallend weinig gezocht. Het accent ligt duidelijk
meer op beleidsmakers en belangenbehartigers, zoals uit
de volgende paragraaf blijkt.
4.2.4. Onderhouden van contacten met instanties
Aan dit voornemen gaf het bestuur veel aandacht. Het
zoekt verbinding met zowel instanties als met individuele
smaakmakers. En met succes. Het jaarverslag over 1985
stelt ‘De contacten met de overheid en tal van andere
beleidsvormende instanties, zoals de NZR, FIAD, COTG12
zijn (…) van wezenlijk belang (voor de profilering en de
toekomstige positie van de arts)’. ‘De NVAZ mag niet
gepasseerd worden als medisch zorginhoudelijke en professionele belangen in het geding zijn’. Het onderhouden
van contacten met beleidsmakers was ook belangrijk om
de positie van de arts binnen de sector te versterken, of
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misschien wel te beschutten. Hoe dit leefde blijkt als er
in de zomer van 1986 veel opwinding ontstaat over een
artikel dat Marijke Cremers ‘buiten de NVAZ om’ schreef
voor Medisch Contact onder de titel ‘De professionalisering van artsen werkzaam in de zwakzinnigenzorg’13. Zie
hiervoor ook het thema Beroepsidentiteit. Dit artikel was
aanleiding voor een extra ledenvergadering over ‘de positie
van de Z-arts in de toekomst’. Daarover bestond al langere
tijd onduidelijkheid. Tijdens de eerste SSG-cursus bleek
dat ‘veel van de problemen in het werk van artsen (…) is
terug te voeren op de onduidelijke plaats en functie in de
organisatie (…) en nauwelijks te wijten is aan een tekort
aan medisch praktische kennis’.
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Deze ‘onduidelijke plaats en functie’ speelde ook een rol
bij de onrust over het Functiewaarderingssysteem Gehandicaptenzorg (FWG), dat in deze jaren werd opgetuigd. Bij
veel collega’s was onvrede over de voorgestelde inschaling.
Te laag. Er is ‘bezorgdheid over de kwaliteitsvermindering
van de medische zorg die een en ander met zich mee zal
brengen’. Aannemelijk is dat de bezwaren nog meer met
de immateriële, dan met de materiële gevolgen van deze
inschaling van doen hadden. Als een dokter evenveel verdient als een gedragswetenschapper, doet dat geen recht
aan de complexiteit van zijn vak en de mate van verantwoordelijkheid. Opmerkelijk is dat een themadag die de
NVAZ hierover organiseerde werd afgelast bij gebrek aan
belangstelling. Het FWG is later ongewijzigd doorgevoerd.
De positie van de VG-arts heeft daar niet zichtbaar onder
geleden. Gelukkig kon het bestuur de le-den in 1988 meedelen dat de zo wenselijke contacten met beleidsvormende
instanties tot stand gekomen waren. Inmiddels waren er
vaste afspraken met (…) instanties als KNMG, LAD, LHV,
FIAD, NZR en GIGV14. Bij een themadag over ‘Kwaliteitsaspecten van de arts, werkzaam in de zwakzinnigenzorg’
was één van de sprekers Els Borst-Eilers, toen vicevoorzitter
van de Gezondheidsraad. Als minister zou zij nog
een belangrijke rol gaan spelen voor de AVG. Het verslag
van deze bijeenkomst werd uitgegeven, ook nu door de
SSG. Jitze Verhoeff, plaatsvervangend hoofdinspecteur bij
de GIGV, was in hetzelfde jaar 1988 spreker op bij een
themamiddag over Problemen rond AIDS in de zwakzinnigenzorg. Kennelijk waren de contacten goed en
het bestuur meldde zelfbewust dat de ‘NVAZ landelijk
beschouwd (werd) als de gesprekspartner voor de
medische zorg van de verstandelijk gehandicapten’.

Ook naar de politiek wist de NVAZ de weg te vinden. In
1990 ontving Hans Simons, staatssecretaris met gehandicaptenbeleid in zijn portefeuille, een brief waarin Bert
Boekhoff, toen voorzitter, hem wijst op de noodzaak van
‘een vorm van registratie c.q. behoud van kwaliteit’15. De
reactie van de staatssecretaris kennen we helaas niet. Er
zouden de komende jaren nog veel contacten met het
ministerie volgen.
4.3. Profilering en pr
Het werd hierboven al genoemd, het congres waarmee
in 1986 het vijfjarig bestaan van de NVAZ gevierd werd.
Het thema was ‘De ouder wordende zwakzinnige’. De
doelstellingen van deze dag hebben op het eerste gezicht
niet veel met dit thema te maken. Ze luiden ‘Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek’ en ‘het presenteren
van de NVAZ (…) naar buiten’. ‘Gezelligheid zal uiteraard
niet ontbreken’.
In het meinummer 1985 van het TAVZ bevatten de bestuursmededelingen een opmerkelijke uitspraak: ‘In weinig
jaren heeft de NVAZ het belangrijkste doel waarvoor zij
is opgericht verwezenlijkt, namelijk het opzetten van een
opleiding’. Hier wordt natuurlijk gedoeld op de succesvolle
SSG-cursus. Bijzonder is dat dit ‘belangrijkste doel’ niet
als zodanig genoemd wordt in de oprichtingsakte van de
NVAZ. Vanaf dat moment gaat het snel. Het lijkt erop dat,
nu die eigen opleiding gerealiseerd is, een volgende stap
zich als vanzelfsprekend aandient: het streven naar een eigenstandige registratie van de VG-arts. Drie jaar later is er
in het jaarplan al sprake van ‘verder gaan met het streven
naar een erkende registratie’. Inmiddels heeft het bestuur
hierover op hoog niveau gesproken met de KNMG, met
Theo van Berkestijn, secretarisgeneraal van de KNMG en
Mevr. Mr. H.A. van Andel, secretaris van de registratiecommissies. De terugmelding van dit gesprek is interessant:
‘Ons is gebleken dat de weg naar een erkende registratie
een lange weg is, maar geen onbegaanbare. We moeten
nadenken over een ideale opleiding voor nieuw te starten
artsen in de zwakzinnigenzorg. Van belang is ook dat de
verwachting is dat de huisartsenregistratie van artsen in de
VG-sector binnenkort gaat vervallen. Er moet wat anders
komen. De gedachte gaat uit naar een huisartsenopleiding met aansluitend een opleiding voor arts in de
zwakzinnigenzorg gekoppeld aan het werken in een
opleidingsinstelling’. De denkrichting was op dit moment
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dat niet al-leen door de VG-artsen zelf, maar ook binnen
beleidsbepalende instanties behoefte gevoeld wordt aan
een dokter met meer toegesneden kennis.

De Inspectie stelt hierin dat de inburgering van het begrip
normalisatie ervoor heeft gezorgd dat de medische
begeleiding nu verricht wordt door naburige huisartsen.
Maar de inrichtingspopulatie is geen doorsneepopulatie,
waardoor de medische zorg nogal eens te wensen over.
Als oplossing ziet de Inspectie dat de tijd gekomen lijkt om
opleidingseisen voor arts in de VG-sector vast te stellen.
De arts die daaraan voldoet (wordt) ingeschreven in het
register van GGZZ-artsen. De laatste Z staat waarschijnlijk
voor zwakzinnigenzorg. Daarnaast zou voor psychiaters in
opleiding een stage mogelijk moeten zijn in een ‘beperkt
aantal zwakzinnigeninrichtingen’. Een paradoxaal effect:
de implicaties van normalisering maken de behoefte aan
een gespecialiseerd arts zichtbaar. Duidelijk is inmiddels

4.4. Op weg naar tien jaar NVAZ
In deze periode is veel bereikt. Er staat een stevige
vereniging met inmiddels 200, merendeels zeer betrokken leden. Een defensieve houding is veranderd in een
bewustzijn van eigenwaarde. De NVAZ is een serieuze
gesprekspartner voor overheid, KNMG en andere
medische en niet medische instanties. De weg naar een
eigenstandige erkenning is ingeslagen, wordt ondersteund
en lijkt begaanbaar.
Op 29 november 1990 promoveert Heleen Evenhuis, als
eerste binnen de beroepsgroep. In 1991 viert de NVAZ
haar tienjarig bestaan. Dat gaat gevierd worden met een
explosie aan activiteiten.

Diversen

kennelijk huisartsplus. Maar er waren ook andere ideeën.
De GIGV maakt zich in zijn jaarverslag over 1989 zorgen
over de ‘medische zorg in inrichtingsverband’.

Thema Beroepsidentiteit - Wat voor soort dokter wil de AVG zijn?
Deze vraag heeft vanaf de start van de vereniging
gezorgd voor soms heftige meningsverschillen,
maar vaak werden deze om brokken te voorkomen
toegedekt.
Om met het goede nieuws te beginnen bespreken
we eerst een verschil van opvatting, waarbij dit
toedekken en uitstellen heel goed gewerkt heeft. Het
gaat hier over het onderscheid in taakopvatting tussen
de VG-artsen die in een inrichting werkzaam waren en
zij die werkzaam waren bij voorzieningen als GezinsVervangend Tehuis, KinderDagVerblijf ed, kortom
tussen de ‘intramuralen’ en de ‘extramuralen’. De
verschillen tussen deze twee waren inderdaad wezenlijk: curatief tegenover adviserend, maatschappelijk
(netwerk) georiënteerd tegenover instituutsgericht.
In 1983 presenteert de twee jaar eerder door de
NVAZ hiertoe ingestelde werkgroep haar rapport
‘Taakomschrijving van de arts, werkzaam in de
zwakzinnigenzorg’. Beide bloedgroepen maken deel
uit van deze werkgroep. Maar de taakomschrijving
gaat vooral in op de instituuts-arts. Tijdens de eerste

SSG-cursus, die in hetzelfde jaar van start ging, bleek
dat ‘de combinatie van intramuraal (…) en extramuraal
werkenden (…) moeilijkheden opleverde. Sommige
(…) werkproblemen werden van elkaar niet herkend’.
In zijn feestrede bij het 10-jarig bestaat meldt Franklin
Schuckink Kool, op dat moment voorzitter, verheugd
dat het denken over de toekomst van de VG-arts zich
ontwikkeld heeft, van huisarts, naar huisarts-plus en
nu Arts voor Verstandelijk Gehandicapten, waarbij
‘de bloedgroepenstrijd gestreden lijkt. Er wordt nu
gekeken naar de behoeften van de mens met een
verstandelijke beperking’. Dat bleek erg optimistisch.
Er bleef discussie over de vraag of deze AVG altijd
ook curatieve taken moest hebben. In 1995 ging het
Verenigingsregister voor AVG’s van start. Je kon hierin
worden ingeschreven als je óf de SSG/NSPH-cursus voltooid had óf ‘relevante scholings- en deskundigheidsbevorderende activiteiten kon aantonen’. De discussie
over de aard van het vak werd hiermee omzeild. Dat
lukte niet meer toen in 1999 de formele registratie
bij de KNMG van start ging. Na stevige druk was de
HVRC16 bereid om éénmalig ook VG-artsen zonder
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curatieve taken als AVG te registreren. Daarna startte
de AVG-opleiding, mét participatie van enkele ‘artsen
zonder curatieve taken’. Het probleem loste zich na
enkele jaren vanzelf op. Het werd vanzelfsprekend dat
behandelen erbij hoorde.

Diversen

De discussie over de vraag of huisartstaken bij de AVG
horen was nog taaier. Al in 1978, dus voor de start
van de NVAZ, waren de meningen zeer verdeeld. De
Werkgroep Vervolgopleiding van de sectie medici van
de NGBZ stelde: ‘De cursus moet niet onder sociale
geneeskunde vallen, (…) zuivere medische aspecten
zijn van belang. Psychische aspecten komen immers in
de huidige huisartsenopleiding voldoende aan bod’.
Het was duidelijk op welk gebied de VG-artsen zich
onvoldoende toegerust voelden. Er kwam een reactie
van Dr. J. Hoeing, op dat moment hoofd van de afdeling Z-zorg bij de Geneeskundige Inspectie. Hij stelde
dat de huisartsentaken maar een klein deel van het
takenpakket vormden – en op termijn gaan verdwijnen
- en dat sociaal-medische activiteiten de hoofdmoot
zijn. Zijns inziens was het noodzakelijk een opleiding te
starten met carrièreperspectief. Tijdens de oprichtingsvergadering van de NVAZ werden deze standpunten
nog eens herhaald. Ze bleven onverenigbaar, waardoor
het in eerste instantie niet lukte om tot een opzet voor
een opleiding te komen. Het Ministerie stelde onderwijskundige steun ter beschikking bij het ontwikkelen
van een applicatiecursus, maar wilde zijn handen niet
branden aan de dilemma’s rond de inhoud. De hierboven genoemde Taakomschrijving … haalde angel uit de
discussie, door in feite de actuele situatie te beschrijven. En toen kon de cursus er toch komen.
We maken een sprong van tien jaar, naar 1995. De
door de NVAZ ingestelde Curriculum Commissie heeft
de eindtermen voor een opleiding tot AVG geformuleerd, die de HVRC in 1999 over zal nemen in haar
Erkenningsbesluit Opleiding Arts voor Verstandelijk
Gehandicapten. De eerste eindterm luidt: ‘De AVG
beschikt over kennis en kunde op het gebied van
huisartsgeneeskunde en het huisartsgeneeskundig
handelen’. Vervolgens worden kennisgebieden en vaardigheden genoemd, die met de specifieke populatie te

maken hebben. De laatste eindterm: ‘De AVG is op de
hoogte van de protocollen ten aanzien van preventie,
diagnostiek en behandeling (ontwikkeld) door de NVAZ
en het NHG’. Een huisarts-plus model dus.
Maar tussen 1995 en 1999 gebeurt er iets bijzonders. De NVAVG produceert drie beleidsnotities die
steeds meer een andere richting op gaan. Dat zijn in
1996 Medische zorgorganisatie voor mensen met een
verstandelijke handicap in relatie tot een veranderende zorg. En een jaar later Kwaliteit van zorg: een
speerpunt, mede onderschreven door de Geneeskundige Inspectie, de VGN en de Federatie van Ouderverenigingen (FvO). In samenhang beschrijven ze een
aantal modellen voor de medische zorg met elk hun
voor- en nadelen. Zorgaanbieders kunnen hieruit een
keuze maken. Nog meer uitgesproken is de notitie van
mei 1999 met de veelzeggende titel Van generalist
tot specialist. Deze stelt dat de AVG ‘specialistische
zorg zal (…) verlenen aan verstandelijk gehandicapten’
waarbij transmuraal werken, vaak vanuit een regionaal
expertisecentrum, de overhand zal krijgen. Maar een
jaar later gaat de specialisatie tot AVG van start met als
basis het Erkenningsbesluit van de HVRC uit hetzelfde
jaar 1999.
Illustratief voor de permanente discussie over het
beroepsprofiel is een verslag van een scholing voor
AVG-opleiders in 2004. Eén van de besproken stellingen luidde: ‘De intercurrente zorg voor verstandelijk
gehandicapten kan de AVG beter aan de huisarts overlaten’. De argumenten voor- en tegen hielden elkaar
precies in evenwicht.
Enkele jaren later dient zich een nieuw kantelmoment
aan. Het KNMG-project Modernisering Medische
Vervolgopleiding maakt het noodzakelijk een Competentieprofiel AVG in CanMEDs-termen te maken.
Een groot aantal AVG’s is betrokken bij het tot stand
komen hiervan. Het profiel wordt vastgesteld in 2006.
Het stelt dat kenmerkend voor het vakgebied is dat
het ‘zich richt op een specifieke populatie’ en ook dat
er ‘door een veranderende visie op zorg steeds meer
mensen met een verstandelijke beperking bij een de
huisarts worden ingeschreven’, waarbij een goede
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samenwerking met de huisarts noodzakelijk is. NHGstandaarden worden niet meer genoemd. Op basis
van dit competentieprofiel wordt er door de AVGopleiding een nieuw curriculum ontwikkeld, waarin in
het cursorisch onderwijs huisartsgeneeskundige kennis
en vaardigheden in feite geen plaats hebben. Dat blijkt
in de daaropvolgende jaren geregeld op weerstand te
stuiten. En dat is ongeveer de stand van zaken op het
einde van de periode (1981-2011) die onze historische
schets behandelt.

Frans.ewals@quicknet.nl

Noten

Genoemde literatuur

1. De naam van de vereniging is niet in alle stukken eenduidig. De statuten
gebruiken deze naam. Elders wordt ook gesproken van Nederlandse
Vereniging van Artsen werkzaam in de Zwakzinnigenzorg.
2. W. Wotherspoon Ireland 1877. Het boek besteedt onder meer
aandacht aan de mate van beperking, etiologie, demografie
en behandelmogelijkheden. Het is zover ons bekend het eerste
systematische medische leerboek op dit gebied.
3. Mans 1998
4. Van Gemert 1985
5. Van Gelderen 1989
6. Van Gemert 1985
7. Van Pelt 1990
8. We hebben vaak gekozen om letterlijk te citeren om zo de stemmen
van de actoren te laten spreken. Een versie van dit artikel met
bronvermelding van alle citaten is bij ons te verkrijgen.
9. Statuten dd 30-03-1981, art. 2.
10. Schatting Martin Niemeijer (pers.med.)
11. Cremers 1987
12. NZR: Nationale ziekenhuisraad; FIAD: Federatie van Instellingen
voor Ambulante Dienstverlening; COTG: Centraal Orgaan Tarieven
Gezondheidszorg
13. Cremers 1987
14. GIGV: Geneeskundige Inspectie Geestelijke Volksgezondheid.
Andere acronymen veronderstellen we als bekend of zijn eerder
genoemd.
15. Brief ontbreekt; citaat uit TVAZ.
16. HVRC: Huisartsen en Verpleeghuisartsen Registratie Commissie.
Een voorganger van de RGS

- Cremers, M.J.G., Leliefeld, H.J. De professionalisering van artsen in de
zwakzinnigenzorg. Medisch Contact. 1986;41:1011-1013.
- Cremers, M.J.G., Niemeijer, M.H. (red.). De ouderen hebben de toekomst.
Wetenschappelijk onderzoek en de oudere zwakzinnigen (Lochem Gent 1987)
- Gelderen, H.H. van, Speijer, N. e.a. (red.). Zwakzinnige kinderen
(Leiden 1989)
- Gemert, A. van, ea.(red.). Leerboek Zwakzinnigenzorg (Assen Maastricht 1985)
- Ireland, W.W., On Idiocy and Imbecility (London 1877)
- Mans, I. Zin der zotheid. Vijf eeuwen cultuurgeschiedenis van zotten,
onnozelen en zwakzinnigen (Amsterdam 1998)
- Pelt, G. van. De zwakzinnigeninrichting. Leefgemeenschap & organisatie
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Ten slotte willen we terugkomen op het perspectief
dat Marijke Cremers en Henk Leliefeld schetsen hun

artikel dat in 1986 in Medisch Contact11 verscheen.
Het artikel dat zoveel stof deed opwaaien. Zij stellen
een structuur voor waarbij AVG’s worden gekoppeld
aan 61 Regionale Overlegorganen Zwakzinnigenzorg.
Hun functie is een adviserende naar zorgaanbieders
en andere instanties, maar zeker ook het verlenen van
‘specialistisch-klinische’ zorg aan individuele cliënten.
Een nauwe samenwerking met regionale en academische ziekenhuizen is hierbij noodzakelijk, evenals
wetenschappelijk werk. De eerstelijnszorg wordt daarbij bij de huisarts gegeven. Voor dit model was de tijd
kennelijk nog niet rijp. Maar wij vinden het interessant
genoeg om het hier nog eens te noemen.

(Lochem 1990)
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Onmisbaar in je boekenkast

'Want de avond' van Anna Enquist
Frans Ewals.
‘(..) de zwakzinnigenzorg (…) was mijn allereerste
werkgebied als klinisch psycholoog, meer dan een halve
eeuw geleden (…) maar (…) ik ben altijd wel op de
hoogte gebleven. Zo hoorde ik (…) over dit nieuwe
medisch specialisme en dat verheugde mij zeer.’

Diversen

Uit mail van Anna Enquist aan Bart Elffers, die me op
dit boek wees.
Om diverse redenen zouden alle AVG’s Anna Enquists
roman Want de avond moeten lezen. Eén dient zich pas
aan in het dertigste van de in totaal 35 hoofdstukken.
Carolien, huisarts, speelt voor het eerst met de gedachte
om AVG te worden, om te gaan werken in die ‘stilstaande
wereld’. In een ‘inrichting in een bosrijk gebied’ vindt
een sollicitatiegesprek plaats. De uitvoerige beschrijving
hiervan zal uiterst herkenbaar zijn voor ons allemaal, aan
welke kant van de tafel we ook zaten. Het is duidelijk dat
Anna Enquist zich niet heeft laten influisteren door de prcommissie van de NVAVG. Maar het beeld dat ze neerzet
is reëel en heel sympathiek. Zover mij bekend is dit de
allereerste literaire representatie van een AVG. En dat nog
wel door een van de belangrijkste Nederlandse schrijfsters.
De vlag kan uit.
Het verhaal
Maar bovenal is Want de avond een geweldige roman.
Wat is het verhaal? Carolien, haar man Jochem, Heleen
en Hugo spelen al jaren samen in een strijkkwartet.
Ze zijn elkaars beste vrienden. Jochem is vioolbouwer,
Heleen praktijkverpleegkundige en Hugo speelt ook in het
gewone leven graag de eerste viool. Op de boot van Hugo
vieren ze zijn verjaardagsfeest. De gewelddadige crimineel
Hellenberg neemt ze hier in gijzeling. Bij de ontzetting
door de politie treedt een ontploffing op.
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Enkele maanden later begint het verhaal. De vier
mensen reageren op dit trauma elk op hun eigen manier.
Carolien is apathisch, moe en lijdt onder de vlakheid
van haar emoties. Ze kan haar werk niet opnemen.
Jochem verschanst zich in zijn gebarricadeerde atelier, is
achterdochtig, maar vooral geblokkeerd door een alles
opvretende woede en onmacht.
Heleen heeft haar leven totaal omgegooid. Ze werkt nu in
een sportschool en bewaakt haar nieuwe bestaan met een
krampachtige afstandelijkheid. Hugo denkt nooit meer

aan de ramp met de boot en is een nieuwe en succesvolle
carrière begonnen als internationaal kunstondernemer.
Geen van hen maakt nog muziek, ze zijn elkaar
helemaal kwijtgeraakt.
‘De klont vlees die mijn zoon is’
Op een gegeven moment besluit Carolien Hugo op te
zoeken, die voor zaken in Shanghai verblijft. Ze ontmoet
er Max, een Amerikaanse kinderarts die overal in de
wereld voor hulpverleningsorganisaties kindertehuizen
bezoekt. Daarmee ontvlucht hij zijn thuis, waar zijn vrouw
hun diepzwakzinnige zoon verzorgt, ‘de klont vlees die
mijn zoon is’. Carolien, al eerder getraumatiseerd door het
verlies van haar beide jongens bij een busongeval, herkent
in hem een verwante ziel. Ze beginnen een verhouding,
die Max na enkele weken afbreekt. Maar deze ervaring,
het contact met de kinderen in de tehuizen en de
begripvolle vriendelijkheid van Hugo’s Chinese assistente
Lien maken bij Carolien emoties los, die het begin zijn van
herstel. Ten slotte vinden de vier elkaar weer tijdens de
berechting van Hellenberg, waar hun advocaat indringend
verwoordt wat hen in gezamenlijkheid is overkomen.
Een palet van rouw
Er gebeurt niet heel veel in dit boek. Spectaculaire
gebeurtenissen of onverwachte wendingen vind je er niet.
Maar de wijze waarop, vaak in de vorm van innerlijke
monologen, emoties op directe en herkenbare wijze
verwoord worden vormt de kern van deze roman. Hoe
tegenstrijdige gevoelens tegelijkertijd aanwezig kunnen
zijn. Hoe je je fundamenteel kunt vergissen in mensen.
Hoe woede je verlamt en een depressie je blokkeert.
Maar ook hoe herstel kan groeien door ontmoetingen
met anderen. Fijnzinnig en indringend beschrijft Enquist
de uiteenlopende reacties van de vier hoofdpersonen
op wat hen overkwam. Een heel palet van rouw en de
consequenties daarvan.
Omgaan met verlies
De smartelijkheid van een groot verlies is zelden ver weg
in de romans van Anna Enquist. En dat is voor een AVG
een derde reden om dit boek te lezen. Een belangrijk deel
van het werk van een dokter heeft te maken met verlies.
Patiënten proberen in het reine te komen met het verlies
van gezondheid, van vitaliteit, van geliefden en met de
eindigheid van het eigen leven. Bijzonder schrijnend is
het verlies van je kind. ‘Vroeger waren wij ouders’, zegt
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Anna Enquist.

Jochem ergens in het boek. En de wond die ontstaat
als je kind gehandicapt blijkt, heeft soms een heel
leven nodig om te helen. Het omgaan met verlies,
met dit type rouw maakt bij uitstek deel van het
domein van de AVG. Het boek zou mijns inziens zeer
op zijn plaats zijn op de lijst met verplichte literatuur
voor aios-AVG.

Anna Enquist: Want de avond. De Arbeiderspers
2018, 253 blz.

Jaargang 38, December Nummer 4 275

Ten slotte: de roman is ook vertaald in het Duits en
het Engels. Een ideaal cadeautje voor buitenlandse
collega’s. Daar kan de pr-commissie vast mee
instemmen. Anna Enquist doet het in elk geval wel.
Ze besluit de hierboven geciteerde mail met ‘Ik hoop
dat het (boek) reclame is voor uw mooie vak!’.

Arts voor
verstandelĳk
gehandicapten (AVG)
Vacatures

Gors is een kleinschalige instelling met diverse
locaties in Zeeland. En daar zĳn we trots op!
Dat maakt interdisciplinair overleg makkelĳk
binnen het Expertise en behandelingsteam.
Met AVG collega’s van Zuidwester vindt
intercollegiaal overleg, uitwisseling van casuïstiek
en farmacotherapieoverleg plaats en worden
bereikbaarheidsdiensten gedeeld. Bovendien is
er een goede relatie met de huisartsenzorg in de
regio en bestaat er een heldere afbakening tussen
huisartsenzorg en AVG-zorg. Als AVG lever je ook
een bijdrage aan Zeeland Onbeperkt, waarin diverse
Zeeuwse organisaties in de gehandicaptenzorg met
elkaar samenwerken en elkaar versterken.
Wat ga je doen?
Stel, jij wordt onze nieuwe AVG. Dan lever je medisch
specialistisch handicap gerelateerde zorg aan
cliënten. Je verricht diagnostiek, stelt behandelingen
in en coördineert binnen een multidisciplinaire
setting de uitvoering en evaluatie daarvan.
Daarnaast lever je een bijdrage in het kader van de
Wet Zorg en Dwang waar het gaat om onvrijwillige
zorg vormen die een medische inbreng vragen.
Je werkt zelfstandig maar ook in multidisciplinair
teamverband, samen met een collega AVG,
2 praktijkondersteuners en administratieve
medewerkers. Een gemotiveerd team met veel
kunde en gezelligheid!
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Wie ben jĳ?
Werk je graag met mensen? Verleen jij graag
specialistische medische zorg in curatieve en
preventieve zin aan cliënten met een verstandelijke
beperking en/of NAH? Dan ben jij helemaal op
je plaats in deze functie! Je bent volhardend en
geduldig in de omgang met en behandeling van
cliënten. Je hebt overtuigingskracht en kunt
tegengestelde belangen overbruggen, maar je

Gemotiveerd...

hebt ook bovenal tact en inlevingsvermogen en je
kunt luisteren, motiveren en stimuleren. Je houdt
ervan om zelfstandig te werken, maar ook samen
met bijvoorbeeld de praktijkondersteuner.
Uiteraard kun je je uitstekend uitdrukken, zowel
verbaal als schriftelijk. Een positieve instelling is
hierbij een vereiste!
Wat vragen wĳ?
• Afgeronde opleiding tot arts voor verstandelijk
gehandicapten
• Kennis van en inzicht in aanverwante
kennisgebieden zoals neurologische en
psychiatrische stoornissen en Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH)
• Zelfstandigheid
• Uitstekende sociale vaardigheden
• Je bent in bezit van een rijbewijs en auto
Wat bieden wĳ?
• Salaris max. € 8.004,- p/m (FWG 75)
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO GHZ
• Veelzijdige baan
• Interne scholingsmogelijkheden
• Werken in een zelfverantwoordelijk team met
een collega AVG, 2 praktijkondersteuners en
secretariaat
• Dienstverband in overleg; gedacht wordt aan
24 - 32 uur per week
Ben je enthousiast geworden door bovenstaande
vacature en wil je solliciteren?
Solliciteer dan via onze website Werkenbijgors.nl.
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie
kun je contact opnemen met Lia van der Plaat (AVG)
via 0113 - 27 33 33 of Lvanderplaat@gors.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op een
nader te bepalen datum.

AVG en/of Basisarts
Wil jij ervaren wat het werken binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te bieden heeft? Zie je het werken met
mensen met een verstandelijke beperking als een uitdaging en werk je graag samen?
Voor de medische dienst van ASVZ zijn we op zoek naar één of meerdere
Arts(en), arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, huisarts of basisarts (al dan niet met interesse voor
AVG-opleiding).

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt binnen ASVZ multidisciplinair vorm geven, en je werkt samen met
begeleiders teamleiders, orthopedagogen en paramedici

Vacatures

Werkplek
Het medisch team bestaat momenteel uit 10 AVG’s en 6 basisartsen, waarvan 3 in opleiding tot AVG. Samen dragen we zorg voor
het medisch welzijn van cliënten voor woningen met verblijf en behandeling, en daarnaast is er een uitgebreide AVG polikliniek.
ASVZ is een opleidingsinstelling voor de AVG opleiding en biedt tevens stage plaatsen voor huisartsen in opleiding en
coassistenten.

Je profiel






Je bent afgestudeerd basisarts of arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG);
Je bent geïnteresseerd in het werken met mensen met een verstandelijke beperking;
Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen;
Je ziet een uitdaging in het samenwerken in multidisciplinair verband;

Waarom werken bij ASVZ?
Bij ASVZ denken we niet in beperkingen maar in mogelijkheden. Dat geldt voor onze cliënten, maar ook voor onze medewerkers. Of
het nu om de inhoud van je werk, je ontwikkeling of je loopbaan gaat; we kijken graag naar wat wél kan. Omdat jij er bent voor onze
cliënten, is ASVZ er voor jou.
Cliënt of medewerker; bij ASVZ geloven we dat elk mens uniek is. We luisteren dan ook goed naar jouw wensen, zodat jij je werk zo
goed mogelijk kunt uitvoeren.
ASVZ is al sinds 1969 dé zorgpartner die diagnostiek, behandeling en begeleiding op maat biedt voor mensen met een
verstandelijke beperking. Een goed verhaal, dat iedereen mag horen!
Ons aanbod








een uitdagende functie waarin jij al je talenten in kunt zetten;
samenwerken in een groot team van gedreven professionals;
een passend salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg (FWG 65/70/75 afhankelijk van opleiding en ervaring);
een ruim keuze aan secundaire arbeidsvoorwaarden;
in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband;
er zijn loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden;
een gezonde werkomgeving waarin, naast gedrevenheid om vanuit je functie bij te dragen aan de kwaliteit van leven van
onze cliënten, ook ruimschoots aandacht is voor je eigen ontwikkeling.

Bij ASVZ zien we graag dat je het naar je zin hebt. Een prettig werkklimaat en goede arbeidsvoorwaarden helpen hierbij. Voor de
secundaire arbeidsvoorwaarden werken we bij ASVZ met een meerkeuzesysteem. Dit betekent dat je zelf aanvullende
arbeidsvoorwaarden kunt kiezen die passen bij je persoonlijke situatie. Ook besteden we veel aandacht aan je loopbaan- en
ontwikkelingsmogelijkheden en bieden wij mogelijkheden te investeren in je vitaliteit.

Meer informatie en solliciteren
Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Erika de Vreugt of Ingrid van Zoest, Leidinggevenden Medisch team.
Te bereiken via tel: 0184-491620, helpdesk medische dienst.
Solliciteren kan via onze site op www.werkenbijasvz.nl of stuur je cv en brief naar Ramon Meerens, P&O ASVZ, rmeerens@asvz.nl
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Bijzonderheden
Binnen deze vacature is ruimte voor meerdere aanstellingen. De uren per week zijn in overleg te bepalen.

Arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG)
Het Expertise Centrum Zuidwester geeft op professionele wijze inhoud aan diagnostiek,
behandeling en advisering aan cliënten, waardoor de kwaliteit van bestaan wordt gewaarborgd.
Dit geldt voor zowel interne als externe cliënten. De cliëntengroep binnen Zuidwester bestaat uit
mensen met een verstandelijke beperking met complexe handicap-gerelateerde problematiek op
het gebied van psychiatrie, verslaving en/of seksuele problematiek.

Vacatures

De AVG’s van Zuidwester leveren veelomvattende medische zorg aan cliënten met een
verstandelijke beperking. Op de meeste locaties wordt samengewerkt met lokale huisartsen en
wordt vooral gespecialiseerde AVG-zorg gevraagd. Wij bieden zorg aan een diverse doelgroep
reikend van zeer ernstig verstandelijk beperkten met forse lichamelijke beperkingen, maar ook
aan een grote groep SGLVB-jongeren met psychosociale problematiek. Er is een goede
samenwerking met vaste consulenten van aanliggende vakgebieden en samenwerkende
huisartsen. Binnen de organisatie zijn twee AVG klinisch genetici werkzaam die samen met de
neuropsycholoog zorg leveren voor patiënten met een erfelijk syndroom binnen het ‘Centrum voor
erfelijke syndromen Zuidwester’. Daarnaast is er intensieve samenwerking met andere disciplines
zoals (GZ-)psychologen, orthopedagogen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten,
logopedisten, agogen en begeleiders wonen. Zuidwester is erkend als Centrum voor Bijzondere
Tandheelkunde. Binnen dit centrum worden tandheelkundige behandelingen onder algehele
anesthesie gegeven voor interne en externe cliënten.
Zuidwester heeft vacatureruimte voor AVG's in zowel Zeeland als Zuid-Holland.
Jouw werkzaamheden
Als AVG houd je je bezig met het coördineren en organiseren van medische zorg in curatieve en
preventieve zin binnen de locaties van Zuidwester in Zuid-Holland of bij een van onze
samenwerkingspartners in Zeeland. Je houdt spreekuren, bent onderdeel van een
multidisciplinair netwerk rondom de cliënt, zoekt samenwerking met betrokken huisartsen, levert
een actieve bijdrage aan farmacotherapeutische overleggen en interne scholing, waarborgt en
verbetert de kwaliteit van medische zorg en draait mee in telefonische ANWbereikbaarheidsdiensten. Als AVG ben je, zo nodig in samenwerking met andere disciplines,
werkzaam op de AVG-poli voor externe cliënten.
Kun jij onderstaand lijstje afvinken?
Dan ben jij de collega die wij zoeken!
• Geldige registratie voor het specialisme: Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten;
• Affiniteit met opleiden van aio’s AVG;
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• Je vindt het prettig onderdeel te zijn van een multidisciplinair team.
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Wat kun je van ons verwachten?
• Een functie die is ingedeeld in schaal 75, max. € 7.702,- bruto op basis van
36 uur, CAO Gehandicaptenzorg.
• Een contract voor onbepaalde tijd.
• Aantal uur is bespreekbaar maar betreft minimaal 20 uur en maximaal 36 uur.
Ga jij de uitdaging aan?
Solliciteer dan via de sollicitatiebutton bij de vacature op onze website:
www.werkenbijzuidwester.nl. Wil je eerst nog iets weten? Neem gerust contact op met Matijn
Coret, AVG en vakgroep-voorzitter, via 0187-898835.

Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG Arts)

Wat doen onze AVG's?
• Wij geven medische zorg aan cliënten op diverse Abrona locaties;
• Wij geven medische zorg aan cliënten van een afdeling met regionale crisisopvang;
• Daarnaast zijn wij als AVG werkzaam binnen onze 5 poliklinieken (waarvan 4 in regionale
ziekenhuizen) waarnaar huisartsen en kinderartsen verwijzen;
• Wij laten ons adviseren door externe consulenten zoals een psychiater, neuroloog,
revalidatiearts en klinisch geneticus;
• Op detacheringsbasis werken wij met veel plezier voor en samen met andere organisaties,
ook binnen de GGZ;
• Wij zijn een stage-instelling voor co-assistenten van het UMC Utrecht en een
opleidingsinstelling voor de AVG-opleiding in Rotterdam;
• Abrona neemt in consortium-verband deel aan de GOUD-studie
• Voor verslaglegging maken wij gebruik van het multidisciplinair behandeldossier Ysis.

Vacatures

Abrona is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Ons werkgebied is in de
gehele provincie Utrecht (zie ook www.abrona.nl). De artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s) en
huisartsen maken deel uit van Abrona Behandeling & Expertise. Behandeling is een kernactiviteit van
Abona. Ruim alle 80 professionals (artsen, gedragsdeskundigen, paramedici, ondersteunend
personeel) worden via een korte lijn direct bij de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door onze
manager. Als AVG maak je deel uit van het team Medische Dienst. Deze bestaat uit 6 AVG’s , 1-2 AIOS
AVG, 4 huisartsen, doktersassistenten, praktijk ondersteuning huisarts (POH) en
apothekersassistente. Vanwege pensionering van een van de AVG’s hebben we ruimte voor een
nieuwe collega.

Functie-eisen
Wat wij zoeken? Jou! Ben jij een enthousiaste AVG en vind jij het leuk om je verder te ontwikkelen en
samen met ons de AVG werkzaamheden in te vullen? Solliciteer dan nu! Bij indiensttreding moet je
vanzelfsprekend een geldige VOG kunnen indienen.
Wat kan (en mag) je bij ons verwachten?
Een leuke baan in een organisatie die Behandeling & Expertise ziet en waardeert als één van de
kernactiviteiten. Een sterk en evenwichtig artsenteam ingebed in een goed functionerende medische
dienst. Een artsenteam waarin veel aandacht is voor teamsamenwerking (o.a. door middel van
intervisie) en voor samenwerking met andere disciplines.
Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingedeeld in FWG 75 van de CAO Gehandicaptenzorg. Het salaris wordt vastgesteld op
basis van ervaringen bedraagt maximaal €7544,- bruto bij een 36-urige werkweek. We bieden een
jaarcontract met de intentie om deze om te zetten naar onbepaalde tijd.
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Reactie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjolein Willemsen (Teamleider Behandeling &
Expertise) via Marjolein.Willsemsen@abrona.nl.

Wil jij als Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) aan de slag? Loop jij warm voor de
gehandicaptenzorg en krijg jij graag alle ruimte om met jouw inbreng het verschil te maken?
Lees dan verder!
Voor onze behandeldienst hebben wij de volgende vacature:
Arts voor Verstandelijk Gehandicapten / AVG
28-36 uur, standplaats Koningslust

Vacatures

Zo ziet jouw baan eruit
In de functie van AVG-arts bij Daelzicht beheer je samen met collega AVG-artsen, huisartsen en
gedragsdeskundigen de zorg en het welzijn van onze cliënten. Dit doe je o.a. door het houden van
(specialistische) spreekuren, deelname aan multidisciplinaire overleggen en externe consulten. De zorgvragen
van cliënten zijn zeer divers. De te behandelen cliënten zijn vaak (ouder wordende) mensen met toenemende,
veelal complexe, hulpvragen op het gebied van hun gedrag, epilepsie, etc. Daarnaast onderhoud je integraal
contact met betrekking tot de (para)medische behandeling. Als arts binnen Daelzicht heb je veel ruimte voor
eigen professionele inbreng.
Wij verwachten van onze nieuwe collega dat hij/zij:

Specialistische medische zorg verleent aan mensen met een verstandelijke beperking.

Iemand is die affiniteit heeft met het opleiden van diverse functies (AIOS-AVG, verpleegkundig
specialist, praktijkverpleegkundige, coassistenten).

Deelneemt aan (multidisciplinaire) expertiseteams gericht op o.a. MVG, EMB, LVB, Kind en Jeugd of
seksuele gezondheid.

Wil samenwerken met een professioneel team met enthousiaste collega’s en in een multidisciplinaire
setting, bestaande uit onder meer gedragsdeskundigen, paramedici en AVG’s.

Participeert in ANW-diensten die geleverd worden in samenwerking met een andere zorgaanbieder.

Een rijbewijs en een auto tot zijn/haar beschikking heeft.
De behandeldienst
Bij Daelzicht zijn alle behandelactiviteiten voor onze cliënten samengevoegd in een organisatie brede
behandeldienst. Deze bestaat onder andere uit (GZ-)psychologen, orthopedagogen, artsen (VG), paramedici,
verpleegkundigen en doktersassistenten. Daarnaast wordt er samengewerkt met huisartsen. Binnen Daelzicht
werken we met een brede doelgroep; van jong tot oud, somatiek tot psychiatrie en van EMB tot LVB.
Dit bieden wij

Een marktconform salaris tussen de € 4.825,70 en € 7.274,30 bruto op basis van 36 uur, inschaling is
afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring.

Een vast contract op basis van 36 uur per week (minder in overleg).

Flexibele werktijden.

Opleidingen en coaching om optimaal met de doelgroep te kunnen werken.

Een team van kundige collega’s om ruggenspraak mee te hebben.
Herken jij jezelf hierin?

Jij beschikt over een afgeronde opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten.

Jij bent in het bezit van een geldige BIG-registratie.

Ben jij huisarts, specialist ouderengeneeskunde, basisarts of arts voor verstandelijk gehandicapten in
opleiding, neem dan gerust contact op. Ook voor jou hebben we mogelijkheden!
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Dit is Daelzicht
Daelzicht is een brede en middelgrote zorgorganisatie. Op onze vijftig locaties in Limburg bieden we met plezier
en deskundigheid een veilige woonomgeving, zorg en behandeling, dagbesteding en thuisondersteuning voor
zo’n tweeduizend kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.
Belangstelling en solliciteren
Enthousiast geworden over deze vacature? Je kunt reageren door te solliciteren op onze website
(www.werkenbijdaelzicht.nl) of te mailen naar sollicitatie@daelzicht.nl. Vragen over de vacature? Neem contact
op met Sven Dekkers (recruiter) via 0611129439 of sven.dekkers@daelzicht.nl

Visitatoren
gezocht

Heb jij altijd al iets gehad met
kwaliteitsontwikkeling en coaching?
Wil je collega’s ondersteunen en
stimuleren bij het ontdekken en
ontwikkelen van hun sterke en minder
sterke punten?
Meld je dan aan als visitator!
Wat ga je doen?
Als visitator help je collega’s met het
opstellen van een professioneel
ontwikkelplan, waarmee ze de
komende 5 jaar aan de slag kunnen. Je
doet dat door feedback te geven
tijdens de formele visitatie. Samen
met steeds een andere visitator voer
je 2-3 visitaties per jaar uit.

Belangstelling?
Voor vragen kun je ons altijd bellen (via
030-2040630, vraag naar Jacqueline
Gerritsen).
Voldoe je aan de eisen en wil je je direct
aanmelden? Stuur ons dan een korte
brief met motivatie en uitleg waarom jij
een geschikte visitator bent. Voeg ook je
cv toe met relevante ervaring en
competenties.
Stuur je brief + cv via de mail naar:
kwaliteitsvisitatie@nvavg.nl onder
vermelding van ‘sollicitatie visitator’.
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Hoeveel tijd kost het je?
De visitatie van een groep kost je
ongeveer 12 uur aan voorbereiding en
uitvoering van de visitatie zelf. En eens
per jaar heb je een uitwisselingsbijeenkomst met je collega-visitatoren.
De ervaring leert dat dit bij elkaar ca.
30-40 uur kost per jaar (afhankelijk
van het aantal uitgevoerde visitaties).

Aan welke eisen voldoe je?
Je vindt ze terug op
https://nvavg.nl/oproep-voor-nieuwevisitatoren-voor-de-avgs/

Vacatures

Als AVG ben je continue bezig je
dienstverlening en professioneel
functioneren verder te ontwikkelen. Sinds 2008 ondersteunt de
NVAVG daarbij met het visitatietraject. Visitatoren vervullen daarin
– als beroepsgenoten – een vitale
rol.

Wat krijg je ervoor terug?
Je helpt je beroepsgenoten met hun
professionele ontwikkeling en je
leert zelf veel door ‘in de keuken’ van
collega’s mee te kijken.
Je ontvangt een vergoeding voor de
voorbereiding en uitvoering van de
visitatie.
Je krijgt een (kosteloze) korte
training (van 3 dagdelen) om je voor
te bereiden op je rol; hier krijg je ook
nog eens 9 accreditatie-punten voor.

ARTS voor VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
Ben je op zoek naar een uitdagende baan, waarbij je jouw expertise in kunt zetten om bij te
dragen aan een goed leven voor mensen met een beperking? Dan is deze baan als arts voor
verstandelijk gehandicapten bij Ons Tweede Thuis, echt iets voor jou!

Wat ga je doen?

Vacatures

De cliënten van Ons Tweede Thuis hebben allen hun eigen huisarts die de 24-uurszorg
verleent. Voor de specifieke gezondheidsproblemen bij mensen met een verstandelijke
beperking levert de AVG de benodigde medische zorg. Dit kan in de functie van
behandelaar of consulent. Voor externe cliënten is er een multidisciplinaire polikliniek AVG.
Je diagnosticeert en indiceert de noodzakelijke (para)medische zorg en verricht
consultatieve taken voor de huisartsen. Er is een diversiteit aan doelgroepen: LVB+, EMB,
NAH, LG, ouderen, kinderen en autisme. Samen met gedragsdeskundigen en
locatiemanagers geef je het beleid en de zorg voor de cliënten binnen de voorzieningen
multidisciplinair vorm. Er vindt samenwerking plaats met psychiaters van de GGZ,
neurologen van epilepsiecentrum SEIN en revalidatieartsen. Verder is het team van AVG’s
betrokken bij niet-cliëntgebonden taken waaronder deelname aan diverse kennisgroepen
(EMB, ouderen, moeilijk verstaanbaar gedrag), WZD commissie, het slaap-en pijn team en
de medicatiecommissie.

Waar kom je te werken als Arts voor Verstandelijk Gehandicapten?
Je wordt onderdeel van een gezellig en enthousiast team bestaande uit 4 collega AVG’s, een
kinderarts sociale pediatrie en 5 specialistisch verpleegkundigen. Je uitvalsbasis is het
Adviespunt in Amstelveen, het diagnostiek- en behandelcentrum van Ons Tweede Thuis
waar ook andere behandelaren werkzaam zijn en waar de AVG poli zich bevindt.

Wie ben jij?
•
•
•
•

Je hebt de opleiding tot AVG (bijna) afgerond;
Je hebt een flexibele opstelling en goede communicatieve eigenschappen.
Teamwork is absoluut een vereiste;
Je kunt je werk grotendeels zelf indelen en je beschikt over een auto;
Specifieke interesse in de werkzaamheden op een kinderdienstencentrum en een
locatie voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel is een pré.

Wat wij bieden
•
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•
•

De functie is ingedeeld in schaal 75 van de CAO- Gehandicaptenzorg en bedraagt
maximaal € 8.004,- bij een volledig dienstverband van 36 uur per week;
Het betreft een jaar contract voor 28 tot 36 uur per week, met uitzicht op vast;
Vaste eindejaarsuitkering van 8,33%;

Contactpersoon en contactgegevens
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: Elize Middelhoven,
hoofd behandeling via 06 573 183 11 of e.middelhoven@onstweedethuis.nl

Vacature AVG in Ermelo

Vacature Arts voor Verstandelijk
Gehandicapten in Ermelo

re
shee

Expertisecentrum Advisium locatie Ermelo is een
behandelcentrum voor mensen met een verstandelijke
beperking. Wij bieden zorg aan cliënten van woonzorgpark
Ermelo en de regio daaromheen. De medische dienst fungeert
niet alleen als een eerstelijnspraktijk voor de mensen van het
woonzorgpark, maar ook als specialistisch (poliklinisch) centrum
voor mensen uit de hele regio.
Advisium Ermelo heeft een grote diversiteit aan medische,
paramedische en gedragswetenschappelijke expertise. Het team
van de medische dienst bestaat uit AVG’s (Artsen voor
verstandelijk gehandicapten), AVG’s in opleiding, huisartsen,
basisartsen, verpleegkundig specialisten en een praktijkmanager.
Als team worden jullie ondersteund door een laborante,
doktersassistentes, en een secretariaat. Onze manier van
samenwerken laat zich het beste typeren met de woorden
collegiaal, gedreven en professioneel.

Hoe ga je helpen?
Als Arts voor Verstandelijk Gehandicapten onderzoek,
diagnosticeer, behandel en begeleid je mensen met een
verstandelijke beperking. De cliëntgroep is zeer gevarieerd, van
kinderen tot ouderen met (psycho-) geriatrische zorgbehoefte,
van cliënten met een lichte verstandelijke beperking en
psychiatrische problematiek tot cliënten met een ernstige
meervoudige beperking. De problematiek is veelal complex van
aard. Je werkt zowel intramuraal als poliklinisch , mede
afhankelijk van je eigen affiniteit. Naast behandelinhoudelijke
takenlever je een bijdrage aan het (medisch) beleid binnen de
organisatie. Je geeft supervisie en coaching aanbasisartsenen
artsen in opleiding.

Dit bieden wij
l

l

l

l

Een vast contract en contracturen in overleg tussen de 16
en 36 uur per week.
Een brutosalaris conform de CAO Gehandicaptenzorg van
minimaal € 5034,- en maximaal € 7741,- (FWG 75) bij
fulltime dienstverband, gebaseerd op ervaring en opleiding.
Een vaste eindejaarsuitkering van 8,33% van je jaarsalaris
en een vakantietoeslag van 8%.
Carrièrekansen en doorgroeimogelijkheden op al onze
locaties.

Dit ben jij
l

l

l
l

Het spreekt je aan om vanuit je ervaring als AVG mee te
werken aan de professionalisering van de zorg en bij te
dragen aan een landelijk netwerk van goede AVG zorg.
Je bent communicatief vaardig, werkt zelfstandig en
professioneel en betrokken bij cliënten en hun netwerk.
Je kunt zaken overzien en weet verbindingen te leggen.
Je bent laagdrempelig en toegankelijk.

Sollicitatieprocedure
Wil je solliciteren of een dagje meelopen? Neem gerust contact
op met Sandra Goren (AVG) via 088 - 037 20 00. Of bel of app
recruiter Cindy van den Broek via 06 - 82 49 63 13.
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Binnen ’s Heeren Loo krijg je veel ruimte om je eigen kennis en
expertise in te brengen. Door de diversiteit van cliënten waar je
mee gaat werken, is het voor jou als professional bijna altijd
mogelijk om de inhoud van het werk aan te laten sluiten bij jouw
specifieke kennis en kunde.

Vacatures

aar
Ga n nloo.nl

Waar ga je werken?
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