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Redactioneel

Van de redactie
Laat de zomer maar komen!
Marloes van Gastel.

Wijze woorden van de Dalai Lama. 
Het lezen van deze nieuwste, goed gevulde 
editie van het TAVG kun je daarom deze keer 
ook anders aanpakken. Niet tussen twee 
cliënten op je overvolle spreekuur door, niet op 
het toilet of vijf minuten voor het slapengaan. 
Deze ronde zou een mooie zomerse avond tot 
de opties behoren. Na een lekkere maaltijd, 
schenk je jezelf een lekker drankje in, nestel 
je je in hangmat (pas wel op met dat drankje!) 
of relaxstoel en (indien nodig zorg dat bril op 
juiste sterkte binnen handbereik is) beslis je 
welk artikel je als eerste gaat bestuderen.

Nog niet de gemakkelijkste opdracht voor een mooie 
zomerse avond. 

Want wil je meer weten over de verschillen in zorg aan 
mensen met een verstandelijke beperking op het gebied 
van diabetes of oncologie, dan wel een nieuwe manier 
van inrichten van zorg op een multidisciplinaire poli?  
Of kies je liever voor verdieping van je kennis over een 
vijftal syndromen?

Een alternatief is te starten met een duik in de historie van 
de AVG of het zwembad van het stageadres van één van 
de AVG’s in opleiding. 

Mogelijk trekt het artikel over een zeldzame vorm van 
epilepsie, met daarbij uitleg over diagnostiek en een 
nieuwe manier van behandelen, je aandacht, dan wel de 
oproep om alert te zijn op de kans op het ontstaan van 
wervelfracturen bij cliënten met epilepsie binnen  
de woonzorg.

Heb je de volgende dag een spreekuur voor cliënten met 
een lichte verstandelijke beperking, dan is het wellicht 

Marloes van Gastel.
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'The most pivotal thing is that you as doctors  
take care of yourself first, just as well as you wish 

to take care of your patients.'  

de moeite waard je eerst te verdiepen in het artikel van 
Mariska Oosterveld en Hennie Boeije, gevolgd door 
informatie over plan van aanpak bij suïcidale cliënten of 
het verminderen van middelengebruik. 

Laat dit alles niet leiden tot keuzestress. Maar kijk ook  
met compassie naar jezelf. Het is niet erg als je deze TAVG 
niet in één keer uit hebt. Met een beetje geluk komen er  
nog heel veel mooie zomerse avonden. 
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Elke AVG zal inmiddels wel zo zijn eigen  
verzameling van coronaverhalen hebben  
aangelegd, die je later aan je jongere collega’s 
zal opdissen. Voor mij is het: de koelkast. 

Ik startte onze voorbereidingen voor de coronavaccinatie 
met het geruststellende idee: wij hebben een medische 
koelkast. Zo is hij ooit aangeprezen, tenminste. Wié 
ooit het predicaat ‘medisch’ eraan gegeven heeft is 
niet bekend. Wanneer dit was, evenmin. En of het label 
‘medisch’ wettelijk beschermd is, wordt me ook niet 
echt duidelijk. Nogmaals maar de LCI-richtlijnbijlage 
‘Eisen aan de medicijnkoelkast’ erbij gepakt. Eis 1: Geen 
vriescompartiment. Check! Eis 2: Geen opslagvakken 
in de deur. Check! Eis 3: Een temperatuurlogger. Onze 
koelkast heeft geen temperatuurlogger, wat nu?! Geen 
nood, die blijken we apart te kunnen lenen van onze 
instellingsapotheek. Er zit helaas geen telefoonalarmering 
bij, maar wel een leuk softwareprogramma met allerlei 
statistische snufjes en grafieken. Onze koelkast wordt al 

snel een soort tamagotchi met menselijke eigenschappen. 
Heeft ze ’t te warm? Heeft ze ’t te koud? Heeft ze last van 
tocht? Wat is haar cyclus? Welke hoogte- en dieptepunten 
en andere grillen kent ze?

Dan breekt het moment aan: de vaccinaties  
gaan komen! 
Ik word een dag voor levering gebeld door een verontruste 
collega die onze tamagotchi verzorgt: er blijkt elke tien uur 
een grote temperatuurpiek te ontstaan en de laatste keer 
was dit gedurende enkele minuten tot nét iets boven de 
8 graden, het toegestane maximum voor de vaccinaties. 
Wat nu? De temperatuur standaard lager instellen zal dips 
onder de 2 graden veroorzaken, wat weer te koud is. We 
maken een noodprotocol: de nachtverpleegkundige zal 
tijdens de vaccinatiedagen ’s nachts elk uur de temperatuur 
controleren en zo nodig de arts wakker bellen voor overleg. 
So far so good, de koelkast gedraagt zich diezelfde nacht 
netjes en blijft op de juiste temperatuur. We ontvangen ‘s 
ochtends onze langgekoesterde vaccins en slagen erin de 
helft al dezelfde dag toe te dienen. 

’s Avonds laat word ik weer gebeld door mijn collega: 
er komt weer een piek aan, rond 5:30 in de ochtend, 
extrapoleren we, en hij lijkt ditmaal wederom hoger te 
worden dan toegestaan. Wat nu te doen?! Alsnog ’s avonds 
de vaccins verplaatsen, naar een andere medische dienst, 
acht km verderop? Erg omslachtig en ook niet gunstig voor 
de koude keten. We besluiten tot ouderwets handwerk: 
om 4:30 stelt de verpleegkundige de koelkasttemperatuur 
handmatig één graad lager in. Direct na 5:30 zet ze hem 
weer terug, om een dip onder de 2 graden te voorkomen. 
En zo komen we veilig de nacht door... 

Alle mooie digitale ondersteuning op afstand ten spijt,  
onze tamagotchi-koelkast wilde uiteindelijk toch gewoon 
old skool persoonlijke aandacht. 

Koelkastkuren
Mathilde Mastebroek.

Mathilde Mastebroek.
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De AVG’s van de Academische Werkplaats Sterker Op Eigen Benen (Nijmegen) schrijven  
beurtelings een column over hun ervaringen met patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. 
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Inleiding

Ongeveer één op de drie mensen met een verstandelijke 
beperking heeft epilepsie. Zij hebben baat bij het gebruik 
van anti-epileptica. Het gebruik van anti-epileptica kan 
echter leiden tot een verlaagde botdichtheid (osteoporose 
of, in minder ernstige vorm, osteopenie)1, 2 Patiënten die 
anti-epileptica gebruiken hebben hierdoor (in combinatie 
met aanvallen en vallen) een twee tot zes keer grotere 
kans op fracturen dan mensen zonder epilepsie.2 Van alle 
osteoporotische fracturen komen wervelfracturen het 
meest voor,3 hoewel deze vaak gemist worden. Slechts 
één op de drie patiënten met een wervelfractuur heeft 
symptomatische klachten.4-5 
Het doel van deze studie is het bepalen van de prevalentie 
en incidentie van wervelfracturen na zeven jaar follow-
up, bij volwassenen met epilepsie en een verstandelijke 
beperking die in de woonzorg verblijven. 

Methode

In 2009 werden alle 261 volwassen bewoners van  
Epilepsiecentrum Kempenhaeghe uitgenodigd voor  
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deelname aan een onderzoek naar de botmineraal-dicht-
heid, bestaande uit een botdichtheidsscan (Dual-Energy  
X-ray Absorptiometry; DXA) met een wervelfractuur- 
beoordeling (Vertebral Fracture Assessment; VFA).6 In 
totaal gaven 205 bewoners (en/of hun wettelijk verte-
genwoordigers) toestemming voor deelname (78,5%). In 
2016 werden de metingen herhaald. Patiënten met een 
ontbrekende VFA bij de beginmeting of bij follow-up zijn in 
deze studie niet meegenomen in de analyses. De botmi-
neraaldichtheid van lumbale wervelkolom (L1-L4) en heup 
werden gemeten en uitgedrukt in g/cm2 en T-scores. Een 
T-score geeft aan hoeveel de botdichtheid afwijkt van de 
gemiddelde piekbotdichtheid op 20-/30-jarige leeftijd. Een 
T-score tussen -1 en -2,5 wijst op osteopenie en lager dan 
-2,5 op osteoporose.7 Bij de VFA werden eerst de beoor-
deelbare wervels tussen T4 en L4 bepaald. Vervolgens 
werden de voorste, middelste en achterste wervelhoogte 
gemeten. Aan de hand van het hoogteverlies werden  
wervelfracturen gecategoriseerd als 0 (<20% hoogtever-
lies), 1 (mild; 20-25% hoogteverlies), 2 (matig; 25-40% 
hoogteverlies) of 3 (ernstig; >40% hoogteverlies).8 Inciden-
te wervelfracturen zijn nieuwe (graad 0 bij de beginmeting, 
en 1, 2 of 3 bij follow-up) of verergerde wervelfracturen bij 
follow-up (van graad 1 naar 2 of 3, of van graad 2 naar 3).



Statistische analyses
De primaire uitkomstmaat van deze studie is de 
incidentie van wervelfracturen over zeven jaar follow-
up. Cumulatieve incidentie is berekend door het aantal 
patiënten met een incidente wervelfractuur te delen door 
het totale aantal patiënten. Verschillen tussen groepen 
zijn vergeleken door middel van tweezijdige t- of chi-
kwadraattoetsen met een significantieniveau van 0,05.

Resultaten 

In totaal werd er van 141 patiënten een DXA met VFA 
verkregen in zowel 2009 als 2016 (Figuur 1). Van 64 
patiënten (31,2%) ontbraken één of beide VFAs. Zij waren 
gemiddeld genomen ouder (51,2±17,7 vs 44,8±15,7 jaar: 
p=0,011), hadden een lagere score op de Barthelindex 
(8,9±7,3 vs 12,8±5,9: p<0,01) en waren vaker immobiel 
(78,0% vs 57,8%: p<0,01) dan patiënten met complete 
beoordelingen. De basisgegevens van de deelnemers 
staan in Tabel 1. Bij de beginmeting waren carbamazepine 
(61,0%), valproïnezuur (44,7%) en lamotrigine (36,9%) 
de meest voorgeschreven anti-epileptica. Tijdens 
de follow-up periode werden er 117.510 aanvallen 
geregistreerd met een mediaan van 344 aanvallen per 
patiënt (IQR 64-1193). De helft van de patiënten (49,6%) 
had minstens één aanval per week. 
In 2009 waren er 32 (22,7%) patiënten met een normale 
botdichtheid, 70 (49,6%) met osteopenie en 39 (27,7%) 
met osteoporose. In 2016 waren dit er respectievelijk  
26 (18,4%), 64 (45,4%) en 50 (35,5%). 
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Tabel 1. Basisgegevens (2009) van de deelnemers (n=141).

IQ = Intelligentiequotiënt, SD=Standaarddeviatie.

Leeftijd (in jaren)

Geslacht 
Man 
Vrouw 

Verstandelijke beperking (IQ)
Geen (≥70)
Mild (55-70)
Matig (40-55)
Ernstig (25-40)
Zeer ernstig (<25)

Barthelindex 

Mobiliteit
Immobiel
Zelfstandig in rolstoel
Lopen met hulp
Lopen zonder hulp

Aantal anti-epileptica 
Geen
1
2
3
4
5

Aanvalsfrequentie
Geen
Minder dan 1 per jaar
1 per maand tot 1 per jaar
1 per week tot 1 per maand
1 per dag tot 1 per week
Meer dan 1 per dag

n

141

87
54

2
43
52
38
6

141

16
15
11
99

141
5
14
47
53
19
3

12
9
21
29
60
10

%

61,7
38,3

1,4
30,5
36,9
27,0
4,3

11,3
10,6
7,8
70,2

3,5
9,9
33,3
37,6
13,5
2,1

Gem±SD

44,8±15,7

12,8±5,9

2,5±1,0

8,5
6,4
14,9
20,6
42,6
7,1

VFA = Vertebral Fracture Assessment. 

Figuur 1. Stroomdiagram deelnemers.

2009 2016

Geen deelname (56)
• Geen toestemming (10)
• Geen reactie (9)
• Patiënt weigerde (5)
• Onbekend (32) Geen scan (12)

• Scan onbeoordeelbaar (3)
• Recente scan gehad (2)
• Geen vergoeding (2)
• Terminaal ziek (1)
• Geen toestemming (1)
• Osteosynthese in rug (1)
• Onbekend (2)

261
bewoners

184
VFA

205
deelname

3
verhuisd

28
overleden

141
VFA

Geen scan (21)
• Fysieke belemmering (6)
• Geen medewerking (6)
• Bewogen tijdens scan (4)
• Osteosynthese in rug (2)
• Artefacten (1)
• Onbekend (2)
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Een aantal wervels kon niet beoordeeld worden vanwege 
de projectie van armen of handen (n=29), darmgassen 
(n=25), beweging (n=18), de aanwezigheid van osteos-
ynthesemateriaal (n=12) of projectie van sieraden of 
kleding (n=2). In 2009 kon 80,1% van de wervels tussen 
T4-L4 beoordeeld worden en in 2016 76,1%. Daardoor 
waren 23 prevalente wervelfracturen (19 patiënten)  
niet beoordeelbaar bij follow-up en 5 wervelfracturen  
(4 patiënten) bij follow-up konden niet beoordeeld 
worden bij de beginmeting.

Prevalente wervelfracturen
Bij de beginmeting hadden 56 patiënten (39,7%) 
minstens één wervelfractuur (Tabel 2). Ongeveer de helft 
van de wervelfracturen (52,5%) zat in het thoracolumbale 
gedeelte (T11-L1). Patiënten met een wervelfractuur 
waren significant ouder (49,2±13,7 vs 41,9±16,4: p<0,01) 
dan patiënten zonder wervelfractuur. Er waren geen 
significante verschillen tussen patiënten met en zonder 
wervelfractuur qua geslacht (p=0,054), Barthelindex 
(p=0,294) en mobiliteit (p=0,264). 

Incidente wervelfracturen
Na zeven jaar follow-up waren er 27 patiënten (19,1%) 
met in totaal 38 nieuwe wervelfracturen en 15 patiënten 
(10,6%) met een verergerde wervelfractuur (Tabel 2). Vier 
patiënten (2,8%) hadden zowel nieuwe als verergerde 
wervelfracturen, waardoor de totale cumulatieve 
incidentie over zeven jaar op 27,0% uitkomt. Van deze 
patiënten hadden er 2 (7,4%) symptomatische klachten.
De cumulatieve incidentie was significant hoger bij 
patiënten met minstens één prevalente wervelfractuur 
(48,2% vs 12,9%: p<0,01) in vergelijking met patiënten 
zonder (Figuur 2). Er werden geen significante verschillen 
gevonden in leeftijd (p=0,125), geslacht (p=0,544), 
Barthelindex (p=0,752), mobiliteit (p=0,451), aantal 
aanvallen (p=0,561) en de ernst van prevalente wervel-
fracturen (p=0,534) tussen patiënten met en zonder 

incidente wervelfractuur. Incidentie was significant 
hoger bij patiënten die in 2009 gediagnosticeerd waren 
met osteoporose (41,0%) in vergelijking met patiënten 
met osteopenie (22,9%: p=0,046) of een normale 
botdichtheid (18,8%: p=0,043).
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Tabel 2. Prevalentie en cumulatieve incidentie van wervelfracturen (VF), onderverdeeld naar de aanwezigheid en ernst van de wervelfracturen 
bij de beginmeting (n=141).

* Van 19 patiënten waren prevalente wervelfracturen niet beoordeelbaar bij follow-up en van 4 patiënten waren wervelfracturen bij follow-up niet 
beoordeelbaar bij de beginmeting. ** Vier patiënten hadden zowel nieuwe als verergerde wervelfracturen. 

Geen VF

VF
Graad 1
Graad 2
Graad 3

2009*

85 (60,3)

56 (39,7)
21 (14,9)
32 (22,7)
3 (2,1)

2016*

80 (56,7)

61 (43,3)
17 (12,1)
37 (26,2)
7 (5,0)

Totaal 

Nieuwe VF

11 (12,9)

16 (28,6)
5 (23,8)
10 (31,2)
1 (33,3)

27 (19,1)

Verergerde VF

-

15 (26,8)
7 (33,3)
6 (18,8)
2 (66,7)

15 (10,6)

Incidente VF

11 (12,9)

27** (48,2)
9** (42,9)
15** (46,9)
3 (100,0)

38* (27,0)

Aantal patiënten (prevalentie %) Aantal patiënten (cumulatieve incidentie %)

Gebruik van bisfosfonaten
Een totaal van 82 patiënten (58,2%) had aan het 
einde van follow-up nog nooit bisfosfonaten gebruikt. 
Drieëntwintig patiënten (16,1%) startte binnen één jaar 
na de beginmeting met bisfosfonaten, voor een duur van 
minstens een jaar. In deze groep was de incidentie van 
wervelfracturen 39,1%, tegenover 19,5% in de groep 
patiënten die nog nooit bisfosfonaten hadden gebruikt 
(p=0,051).

Figuur 2. Incidentie van wervelfracturen na 7 jaar follow-up,  
onderverdeeld naar de aanwezigheid en het aantal wervelfracturen 
bij de beginmeting.

** p<0,01.
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Bespreking

Bij volwassenen met epilepsie en een verstandelijke beper-
king die binnen de woonzorg verblijven, is de prevalentie 
(39,7%) en 7-jaars cumulatieve incidentie (27,0%) van 
wervelfracturen hoog. Ook al is de onderzochte groep 
relatief jong en de meerderheid man. In een Nederlandse 
studie bij mannen en vrouwen van 55 jaar en ouder waren 
de prevalenties respectievelijk 6,9% en 7,6%.9 
Het risico op zowel wervel- als niet-wervelfracturen is aan-
toonbaar hoger bij de aanwezigheid van meer en ernsti-
gere wervelfracturen.10-11 In onze studie nam de incidentie 
van wervelfracturen echter wel toe bij de aanwezigheid 
van prevalente wervelfracturen, maar niet bij meer of 
ernstigere wervelfracturen. Annegers et al. concludeerden 
dat de incidentie van wervelfracturen bij patiënten met 
epilepsie toenam met de duur van epilepsie en de duur 
van de behandeling met anti-epileptica.12 Vasconcelos 
trok een vergelijkbare conclusie in zijn studie, waarbij veel 
wervelfracturen optraden bij de eerste, tweede of derde 
aanval ooit van een patiënt.13 Ook Vestergaard et al. von-
den een verhoogd risico in het eerste jaar na de diagnose 
epilepsie. Zij gaven daarvoor twee mogelijke verklaringen: 
1) een wervelfractuur is een eerste teken van epileptische 
aanvallen, of 2) de epileptische aanvallen zijn in de  
beginperiode na de diagnose nog niet onder controle.14 
De eerste mogelijkheid is in onze studie niet  
waarschijnlijk, aangezien de meeste patiënten al in hun 
kindertijd gediagnosticeerd zijn met epilepsie. De tweede 
verklaring is relevanter in onze studiegroep. Bij de meeste 
patiënten blijft het lastig om de aanvallen onder controle 
te krijgen, wat ook terug te zien is in de hoge aanvals- 
frequentie en het aantal patiënten (46,1%) met  
wijzigingen in anti-epileptica gedurende follow-up.

In onze studie werden er 117.510 aanvallen gerappor-
teerd. Volgens een systematische review van Grzonka 
et al. horen wervelfracturen bij de meest voorkomende 
fracturen die optreden als gevolg van een convulsieve 
aanval.15 Onze scans vonden plaats onafhankelijk van 
trauma’s, waardoor wij geen conclusies kunnen trekken 
over factoren die aan wervelfracturen voorafgingen, zoals 
aanvallen of (aanval-gerelateerde) vallen. Van de twaalf 
aanvalsvrije patiënten hadden overigens drie patiënten 
incidente wervelfracturen, wat in deze gevallen aanval-
len als oorzaak uitsluit. Desai et al. en Vestergaard et al. 
suggereerden dat het gebruik van anti-epileptica bijdraagt 
aan het verhoogde fractuurrisico, onafhankelijk van de 
invloed van aanvallen.14, 16

De follow-up resultaten konden slechts bij de helft 
(54,0%) van de uitgenodigde patiënten verkregen worden 
(n=261). Mogelijk zijn onze resultaten daardoor een 
weergave van de ‘betere’ patiënten. Van de patiënten 

met een beginmeting zijn er 28 overleden (15,2%), wat 
de kwetsbaarheid van deze patiëntengroep nog eens 
benadrukt. Het maken van de VFAs bleek erg lastig. Zowel 
fysieke belemmeringen als gedragsaspecten zorgden 
voor uitdagingen en mislukte scans. Daarnaast bleken 
er relatief veel artefacten aanwezig waardoor wervels 
niet beoordeeld konden worden. Dit zou geleid kunnen 
hebben tot een onderschatting van het totale aantal 
wervelfracturen. Van de patiënten met wervelfracturen 
zijn er slechts twee (7,4%) naar het ziekenhuis geweest 
vanwege symptomatische klachten. De rest van de 
patiënten had ofwel geen (pijn-)klachten, of ze waren 
niet in staat om deze te uiten. Het is daarom van 
belang dat zorgprofessionals, waaronder de AVG, altijd 
alert zijn op de aanwezigheid van (asymptomatische) 
wervelfracturen. Onbegrepen of afwijkend gedrag bij 
patiënten met epilepsie en een verstandelijke beperking 
kan een teken zijn van ongemak of pijn ten gevolge 
van een wervelfractuur. Vroege opsporing (ook bij 
asymptomatische wervelfracturen!) is van belang 
voor de behandeling en daarmee de preventie van 
vervolgfracturen, zowel wervel- als niet-wervelfracturen.

Conclusie 

Bij volwassenen met epilepsie en een verstandelijke 
beperking die binnen de woonzorg verblijven, is een groot 
deel van de wervels en scans niet beoordeelbaar vanwege 
gedragsaspecten of fysieke belemmeringen. Desondanks 
had 40% van de deelnemers een wervelfractuur in 2009 
en 27% had minstens één nieuwe en/of verergerde 
wervelfractuur na zeven jaar follow-up, ondanks adequate 
anti-osteoporose behandeling. Deze hoge prevalentie en 
incidentie benadrukken de noodzaak van alertheid en 
routinematig screenen met DXA en VFA bij patiënten met 
epilepsie binnen de woonzorg. 
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Samenvatting/leerpunten

• Insulaire epilepsie wordt vaak gezien als imitator van 
andere focale epilepsieën zoals temporaalkwab-,  
pariëtaalkwab- of frontaalkwabepilepsie. 

• Bepaalde klinische verschijnselen, met name in het be-
gin van een aanval, zoals een stik-gevoel, paresthesieën 
in het gelaat, smaak hallucinaties of pijn kunnen aan-
wijzingen zijn voor een insulaire focus van de epilepsie. 

• Een stereo-EEG (SEEG) is een belangrijk onderzoek bij 
diagnostiek naar epileptogene zones in dieper gelegen 
hersengebieden.

• Een nieuwe techniek voor het behandelen van (insu-
laire) focale epilepsie is stereotactische radiofrequente 
coagulatie (RFTC).

Inleiding

In de dagelijkse praktijk heeft de arts verstandelijk gehan-
dicapten (AVG) vaak te maken met cliënten met epilepsie. 
Twintig - dertig procent van de mensen met een verstan-
delijke beperking heeft epilepsie ten opzichte van 1% in 
de algehele bevolking.1 Behandeling van epilepsie bestaat 
voornamelijk uit medicamenteuze therapie, maar patiën-
ten met focale epilepsie kunnen in aanmerking komen 
voor epilepsiechirurgie. Met een (gedeeltelijke) temporaal-
kwabresectie kan een aanvalsvrijheid worden bereikt bij 
66 – 70% van de patiënten met temporaalkwabepilepsie. 
Het falen van de behandeling bij de overige 30% wordt 
vaak veroorzaakt door een focus van de epilepsie buiten 
de temporaalkwab.2, 3 

José Huisman 1 Louis Wagner 2

1. AVG i.o. Ipse de Bruggen.
2. Academisch Centrum voor Epileptologie, locatie Oosterhout en Heeze.
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Eén van die hersengebieden is de insula. Gelukkig is 
insulaire epilepsie de laatste jaren meer onder de aandacht 
gekomen en zijn diagnostiek en behandelopties volop in 
ontwikkeling. De insula heeft uitgebreide verbindingen 
naar o.a. de frontaalkwab, temporaalkwab en pariëtaal-
kwab. Hierdoor kan insulaire epilepsie zich zowel klinisch, 
als op het oppervlakte EEG voordoen als een focale 
epilepsie uit een van deze hersengebieden.4 Het komt ook 
voor dat het oppervlakte EEG helemaal geen epileptische 
activiteit meet tijdens epileptische aanval vanuit de insula, 
gezien de diepe ligging van dit gebied. 
Sinds de komst van het stereo-EEG (SEEG; een EEG 
waarbij elektroden diep in de hersenen worden geplaatst) 
is de diagnostiek naar insulaire epilepsie gemakkelijker 
geworden. Omdat de diepte-elektroden EEG-signalen ter 
plaatse meten, kunnen vooral diep gelegen foci met deze 
techniek goed in kaart gebracht worden.
In het recente verleden was het alleen mogelijk om de  
epileptogene zone in de insula door middel van een 
resectie te verwijderen. Dit was nogal riskant aangezien 
de insula en de regio eromheen (perisylvische regio) rijk 
gevasculariseerd zijn met kans op beschadiging van  
takken van de arteria cerebri media bij het benaderen 
van de insula (met als gevolg een ischemisch CVA). 
Sinds de komst van de behandeling met radiofrequente 
thermo-coagulatie (RFTC) via SEEG is de behandeling 
iets minder riskant. Deze techniek, overgenomen vanuit 
gerenommeerde centra als Lyon, werd binnen Nederland 
voor het eerst in 2016 in het Academisch Centrum voor 
Epileptologie (ACE) toegepast. In het begin hoofdzakelijk 
bij periventriculaire nodulaire heterotopieen (diep gelegen 
migratiestoornissen, die evenmin voor resectie in aan-
merking konden komen) en later uitgebreid naar andere 
indicaties, zoals insulaire foci. Al is insulaire epilepsie een 
veel besproken onderwerp in de landelijke en lokale  
werkgroepen epilepsiechirurgie, insulaire epilepsie is een 
nog relatief onbekend terrein voor veel AVG’s. 
In dit artikel beschrijven we een casus van een volwas-
sen vrouw met een verstandelijke beperking, bij wie een 
behandeling van een insulair gelokaliseerde epilepsie  
door middel van RFTC is uitgevoerd. 

Casus

Een 38-jarige vrouw met een licht verstandelijke beperking 
(TIQ 63) is bij ons in het ACE onder behandeling vanwege 
een medicatieresistente epilepsie, zich uitend in focale 
aanvallen met verminderde gewaarwording. Ze heeft  
5-10 aanvallen per maand. Twee verschillende typen 
aanvallen worden door patiënte beschreven. Type 1: een 
rokerig/benauwd gevoel, alsof de keel wordt dichtgekne-
pen. Deze aanvallen gaan gepaard met veel angst, waarbij 
patiënt in het begin nog adequaat reageert. Type 2: een 
heet gevoel van de heup tot het been aan de linkerzijde. 
Naast de epilepsie heeft patiënt geen comorbiditeiten.  

Ze woont begeleid in een instelling voor mensen met een 
verstandelijke beperking met 24-uurs intensieve zorg. 
De epilepsie debuteerde op de leeftijd van 5 jaar.
Rond de zwangerschap van moeder, de bevalling en 
vroegkinderlijke ontwikkelingen zijn geen bijzonderheden 
vermeld. Een verklaring voor de verstandelijke beperking is 
niet gevonden.
In 1996 is zij al eerder operatief behandeld vanwege de 
epilepsie (met een rechtszijdige anterieure temporaal-
kwabresectie inclusief amygdala en hippocampus). Hierna 
is patiënt 3 weken aanvalsvrij geweest, waarna de aanval-
len weer terugkeerden in dezelfde vorm én frequentie van 
voor de operatie. 
Ondanks meerdere anti-epileptica in verschillende dose-
ringen en verschillende combinaties is patiënte niet meer 
aanvalsvrij geworden. Besloten werd om opnieuw het 
epilepsiechirurgie traject op te starten.

Intermezzo:  
epilepsiechirurgie traject
Het traject bestaat uit 5 fasen, waarvan de eerste 3 in het 
kader van diagnostiek vallen, fase 4 is de daadwerkelijke 
operatie en fase 5 is de nazorg. Het doel van de diagnos-
tiek binnen het epilepsiechirurgie traject is een nauwkeu-
rige lokalisatie van de zogenaamde epileptogene zone 
(dit is het gebied wat uitgeschakeld dient te worden om 
iemand aanvalsvrij te krijgen).
Fase 1 omvat de basisdiagnostiek, zoals een MRI-scan 
(meestal 3 Tesla volgens het epilepsieprotocol) en een 
neuropsychologisch onderzoek. Centraal in de fase 1 staat 
het EEG-videomonitoringsonderzoek, waarbij gekeken 
wordt naar het interictale EEG, de klinische semiologie van 
aanvallen en het ictale EEG tijdens deze aanvallen. 
Indien alle onderzoeken binnen fase 1 met elkaar overeen-
komen, kan vaak direct naar fase 4 overgegaan worden 
(mogelijk zijn er nog wel enkele functieonderzoeken 
nodig om in te schatten of een operatie vanuit functioneel 
oogpunt haalbaar is). Is dit niet het geval? Dan is vaak 
aanvullend onderzoek nodig. 
Onderzoeken binnen fase 2 zijn onder andere interictale 
onderzoeken zoals een PET-scan (een epileptisch focus is 
vaak hypometabool), een Magneto-encefalografie (vaak 
geschikt voor dieper gelegen foci als de insulaire cortex) 
en een combinatie van een interictale en ictale SPECT. Bij 
een SPECT wordt de mate van perfusie gemeten. Over 
het algemeen laat het gebied van ictale onset de hoogste 
perfusie zien. Bij de ictale SPECT wordt er een radioactieve 
tracer aan het begin van de aanval ingespoten, om de 
onset van de aanval goed in beeld te kunnen brengen. 
Er wordt nog een tweede SPECT verricht, de interictale 
SPECT. De informatie van deze scans worden gecombi-
neerd, de mate van hyperperfusie op deze twee scans 
geeft de grootste betrouwbaarheid voor het bepalen van 
de locatie van het focus. 
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Fase 3 is het meest invasieve onderdeel binnen de diagnos-
tiek: het intracranieel EEG-onderzoek. Er zijn verschillende 
intracraniele EEG onderzoeken. De belangrijkste zijn:
• Grid-onderzoek. Via een craniotomie wordt een grid 

(matje) op de cortex geplaatst; dit onderzoek wordt 
vooral gebruikt wanneer het waarschijnlijke focus in de 
buurt van belangrijke functionele gebieden liggen,  
zoals motoriek en taal.

• Stereo-EEG (SEEG) onderzoek. Via kleine boorgaten 
worden met behulp van een stereotactisch frame  
dunne diepte-elektroden in de hersenen geplaatst om 
vervolgens het EEG signaal te meten (zowel interictaal  
als ictaal). 

Indien we tot een focuslokalisatie kunnen komen, waar-
bij belangrijke functies niet binnen het uit te schakelen 
gebied liggen, wordt overgegaan tot de behandeling. Dit is 
bijvoorveeld een operatieve resectie via een craniotomie, of 
zoals eerder aangegeven, radiofrequente thermocoagulatie 
(RFTC) via het SEEG. Bij RFTC wordt via een spanning van 
50V tussen 2 aanpalende contactpunten een verhitting van 
een gebiedje van 3-4 mm doorsnede bewerkstelligd.  
Gemiddeld wordt bij een patiënt 16 van dergelijke laesies 
gemaakt (ACE-data, niet gepubliceerd). Het doel van deze 
behandeling is uiteraard om een definitief effect te berei-
ken. Maar het kan het ook als prognosticum worden ge-
bruikt voor een eventuele latere resectie: bij een duidelijk, 
maar tijdelijk effect, is de kans dat een resectie in dezelfde 

regio een definitief succes heeft (dus aanvalsvrijheid)  
aanzienlijk groter dan wanneer dit effect niet te zien is.

Terug naar de casus
De MRI uit 2010 toonde een postoperatief beeld rechts 
temporaal, met verder wat corticale veranderingen rechts 
parietaal (die niet beschreven waren op de MRI voor de 
operatie in 1996), mogelijk ischemisch van aard.
Het neuropsychologisch onderzoek toonde een vrijwel 
onveranderd cognitief profiel ten opzichte van de periode 
na de eerdere operatie. EEG-videomonitoring toonde 
aanvallen met een insulair karakter (zie verder) met EEG 
verandering in de regio rechts temporaal. De werkgroep 
epilepsiechirurgie vond de bevindingen van deze fase 1 
onderzoeken niet congruent genoeg om tot een nieuwe 
operatie te komen. De primaire hypothese was een  
rechtszijdig insulair focus; alternatieve hypothesen waren 
rechts temporaal (posterieur van de eerdere resectie) of 
rechts parietaal (gebied van corticale afwijkingen op MRI). 
De werkgroep besloot tot aanvullend onderzoek.
Fase 2 onderzoeken toonden verschillende gebieden aan, 
vooral rechts orbitofrontaal en parietaal. 
De volgende stap was een SEEG, waarop de volgende 
gebieden met diepte-elektroden werden onderzocht: 
rechts temporaal (rondom de eerdere resectie), orbitofron-
taal, pariëtaal, en insulair. In totaal werden 10 elektroden 
geïmplanteerd. (Zie figuur 1)
 

Figuur 1. Elektrode-posities bij het SEEG van patiënte.
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Het SEEG toonde een complex beeld, met levendige 
interictale epileptiforme activiteit over zowel insula, als 
temporale en pariëtale gebieden.
Er werden 3 verschillende typen aanvallen geobjectiveerd 
met verschillende EEG-patronen; 
1. Een stikgevoel met daarbij tintelingen in de linkerarm 

en gepaard gaande met angst. Deze aanval werd het 
meest herkend door patiënte en ook als meest  
invaliderend beschouwd. Het SEEG toonde een begin  
in de rechter posterieure insula. (Zie figuur 2)

2. Aanval vanuit slaap met verward praten tegen iemand. 
Het EEG toonde uitgebreid afwijkingen zonder  
specfiek begin.

3. Subtiele aanvallen vanuit slaap, eveneens zonder fraai 
focale onset.

Elektrostimulatie in het gebied van de posterieure insula 
gaf een aanval met verschijnselen, die patiënte herkende 
van de ‘stik-aanvallen’ (aanvalstype 1).
Besloten werd, na informed consent van patiënte, om 
over te gaan tot RFTC van dit gebied. 
Aan patiënte werd uitgelegd, dat de kans klein was dat 
de andere aanvallen (type 2 en 3) hierdoor ook zouden 
verminderen. 
De behandeling verliep ongecompliceerd. Op dezelfde  
dag werden de elektroden verwijderd en 2 dagen later 
kon ze in goede gezondheid naar huis ontslagen worden. 
In de daaropvolgende 8 maanden was patiënte vrij van de 
invaliderende ‘stik-aanvallen’, maar vervolgens kwamen 
deze aanvallen geleidelijk weer terug.
De volgende stap zal een resectie van de regio van de 
posterieure insula zijn.

De insula heeft heel veel verbindingen met corticale gebie-
den.5 De posterieure insula heeft met name verbindingen 
met de sensorische schors en is mede verantwoordelijk 

Insulaire epilepsie
Anatomie en functie van de insula
De insula is gelokaliseerd diep in fissura Sylvii, overdekt 
door het operculum van de frontaal,- pariëtaal,- en 
temporaalkwab (operculum = latijns voor deksel).5 De 
insula zelf kan worden onderscheiden in een anterieur en 
posterieur deel.4, 6 De anterieure insula heeft 3 korte ver-
ticaalgerichte gyri (en soms een rudimentaire kleine gyrus 
anterieur van de voorste gyrus) en de posterieure insula 
heeft 2 lange horizontaal gerichte gyri. (Zie figuur 3)

Figuur 2. Begin van aanvalstype 1. Snelle hoogfrequente (gamma) activiteit beginnend in regio posterieure insula.

Figuur 3. MRI afbeelding (sagittale T1-gewogen opname) met in het 
midden de insula. A,M en P zijn de 3 korte gyri van anterieure insula; 
AL en PL de twee lange gyri van de posterieure insula.



Jaargang 39, Juni N
um

m
er 2   77

A
rtikelen 

voor pijnperceptie. De anterieure insula is voorname-
lijk verbonden met de frontale en temporale cortex, de 
amygdala en de cingulate cortex. De anterieure insula is 
verantwoordelijk voor het verwerken van viscerale senso-
rische en viscero-motorische informatie.6-9 Een voorbeeld 
hiervan, is dat je voelt dat je een volle blaas hebt. 
De insula in de dominante hemisfeer zou ook ook grote 
rol spelen in taal, en met name de productie ervan. Het 
mechanisme hiervan is nog niet opgehelderd.4

Etiologie en epidemiologie
Insulaire epilepsie komt niet vaak voor, hoewel er geen 
exacte cijfers bekend zijn. Bij slechts een deel van de pa-
tiënten laat de MRI een duidelijke epileptogene afwijking 
zien, zoals een glioom, een Focale Corticale Dysplasie 
(FCD) of een vasculaire malformatie.4 Bij een ander deel 
komen we na uitvoerige analyse achter de insulaire bron, 
zonder dat daar sprake is van een afwijking op de MRI 
(bijvoorbeeld na een eerdere operatie elders, zoals bij onze 
patiënte, of op basis van de klinische semiologie).

Figuur 4. Coronale MRI (IR-opname), met schematisch verschillende spreidingspatronen van insulaire aanvallen.5 F: frontaal; H: hippocampus; Ins: 
insula; PS-FP: perisylvisch-frontoparietaal; PS-T: perisylvisch-temporaal.

Semiologie van de aanvallen
De insula staat bekend als de grote imitator van aanvallen. 
Omdat de insula zoveel verbindingen heeft, kan epilepsie, 
met een oorsprong in de insula, zich verspreiden naar  
andere hersengebieden. Maar andersom is het ook moge-
lijk dat een temporaalkwab epilepsie zich uitbreid naar de 
insula.3 Een insulaire epilepsie kan zich dus zowel klinisch, 
als op het oppervlakte EEG, voordoen als een temporaal-, 
pariëtaal-, of frontaalkwab epilepsie.5 (zie ook figuur 4)
De uitingsvorm van insulaire epilepsie is erg heterogeen en 
is zowel afhankelijk van de plek van de epileptogene zone 
in de insula, als van de verspreiding van de epileptische 
activiteit over de hersenen.5

Er zijn meerdere onderzoeken gedaan om de insula  
functioneel in kaart te brengen. Door middel van  
elektrostimulatie in verschillende gebieden van de insula  
is gekeken welke symptomen er optreden.6-10

Het lokaliseren van de semiologie blijft een uitdaging, 
omdat niet alle symptomen die met elektrostimulatie 
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worden opgewekt, ook voorkomen bij spontane aanvallen 
en vice-versa. (Zie tabel 1) 

De symptomen uit Tabel 1 zijn uiteraard niet specifiek  
voor insulaire epilepsie. Pijn komt ook voor bij epilepsie  
en stimulatie van de primair sensibele cortex, en spraak-
veranderingen bijvoorbeeld bij stimulatie van het gebied 
van Broca.7

In de praktijk zien we bij insulaire aanvallen vooral pa-
resthesieën in gezicht en de mond (tot wel 73% van de 
patiënten) en het gevoel ‘dat de keel wordt dichtgekne-
pen’ of ‘dat men stikt’.8 Patiënten die het gevoel hebben 
te stikken, grijpen tijdens een aanval vaak naar hun keel. 
Andere symptomen die vaak worden gerapporteerd zijn: 
gevoel van warmte of kou, pijn, hypersalivatie, viscerale 
symptomen zoals misselijkheid en overgeven.2, 4-7, 9, 10, 12 
De meeste insulaire aanvallen mondden uiteindelijk uit in 
motore verschijnselen en spraakveranderingen.4, 8, 10  
Ook nachtelijke hyperkinetische aanvallen kunnen  
optreden bij een insulair focus.4, 8, 12 
Bij insulaire epilepsie is in het begin van de aanval het 
bewustzijn vaak nog intact, later in de aanval kan er toch 
bewustzijnsverandering optreden.6 Postictale klachten 
kunnen optreden, maar zijn niet altijd aanwezig.12

Tabel 1. Symptomen die opgewekt worden tijdens elektrostimulatie 
van de insula.2, 4-11

Somato-sensitieve 
symptomen

Viscerale  
symptomen

Olfactogustatoir

Vestibulair

Auditief

Spraak

Motorisch

Sensorisch

Pijn

Oropharyngeaal

Viscero- 
vegetatief

Viscero-psychisch

Smaak

Geur

Paresthesiën (zowel zeer  
lokaal,  als uitgebreide over 
het lichaam), warmte-
sensaties
Brandende pijn, electrische 
pijn, pijnlijke tintelingen (met 
name craniofaciaal)

Gevoel te stikken, gevoel 
dat de keel dicht wordt 
geknepen
Misselijkheid, salivatie, 
dyspnoe, roodheid van het 
gelaat
Gevoel van (hevige) angst

Is vaak moeilijk door patiënt 
te omschrijven; o.a. metaal, - 
zuur,- of zout smaak
Is vaak moeilijk door patiënt 
te omschrijven; o.a. chloor,- 
metaal,- ethergeur 

Gevoel te zweven, gevoel te 
vallen, draaiduizeligheid

Tinnitus, zoemend geluid

Spraakarrest, verminderde 
intensiteit van de stem

Myocloniën, tremor,  
onwillekeurige bewegingen 

Conclusie

Insulaire epilepsie komt mogelijk vaker voor in de dagelijk-
se praktijk van de AVG dan dat men denkt. De prevalentie 
van epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking 
is namelijk hoger dan in de normale populatie. Daarnaast 
kunnen mensen met een verstandelijke beperking soms 
klachten moeilijk aangeven. Bovendien wordt de insula 
gezien als grote imitator van aanvallen, wat het nog lasti-
ger maakt om insulaire epilepsie te herkennen. Wanneer 
er symptomen zoals paresthesiën of het gevoel te stikken 
vroeg in de aanval optreden, of wanneer er symptomen 
worden gerapporteerd zoals pijn, hypersalivatie en/
of geur/smaak hallucinaties, wees dan beducht op het 
bestaan van insulaire epilepsie. Deze casus illustreert dat 
het ook bij mensen met een (licht) verstandelijke beper-
king loont om diagnostiek te doen naar insulaire epilepsie, 
zodat ze in aanmerking kunnen komen voor epilepsie-
chirurgie. Met een kans om aanvalsvrijheid te bereiken. 
Kortom, wees alert bij bijzondere insulten en schroom niet 
om bij een vermoeden op insulaire epilepsie patiënten 
door te verwijzen naar een van de 3e lijns epilepsiecentra. 

Literatuur  
1. Richtlijn Epilepsie > verstandelijke beperking: Nederlandse vereniging 

voor neurologie; 2020 [updated 17-06-2020. Available from: https://
epilepsie.neurologie.nl/cmssite7/index.php?pageid=752.

2. Barba C, Minotti L, Job AS, Kahane P. The Insula in Temporal Plus 
Epilepsy. J Clin Neurophysiol. 2017;34(4):324-7.

3. Blauwblomme T, David O, Minotti L, Job AS, Chassagnon S, Hoffman 
D, et al. Prognostic value of insular lobe involvement in temporal 
lobe epilepsy: a stereoelectroencephalographic study. Epilepsia. 
2013;54(9):1658-67.

4. Laoprasert P, Ojemann JG, Handler MH. Insular epilepsy surgery. 
Epilepsia. 2017;58 Suppl 1:35-45.

5. Jobst BC, Gonzalez-Martinez J, Isnard J, Kahane P, Lacuey N, Lahtoo SD, 
et al. The Insula and Its Epilepsies. Epilepsy Curr. 2019;19(1):11-21.

6. Afif A, Minotti L, Kahane P, Hoffmann D. Anatomofunctional 
organization of the insular cortex: a study using intracerebral electrical 
stimulation in epileptic patients. Epilepsia. 2010;51(11):2305-15.

7. Mazzola L, Mauguiere F, Isnard J. Electrical Stimulations of the Human 
Insula: Their Contribution to the Ictal Semiology of Insular Seizures. J 
Clin Neurophysiol. 2017;34(4):307-14.

8. Peltola ME, Trebuchon A, Lagarde S, Scavarda D, Carron R, 
Metsahonkala L, et al. Anatomoelectroclinical features of 
SEEG-confirmed pure insular-onset epilepsy. Epilepsy Behav. 
2020;105:106964.

9. Mazzola L, Mauguiere F, Isnard J. Functional mapping of the 
human insula: Data from electrical stimulations. Rev Neurol (Paris). 
2019;175(3):150-6.

10. Isnard J, Guenot M, Sindou M, Mauguiere F. Clinical manifestations of 
insular lobe seizures: a stereo-electroencephalographic study. Epilepsia. 
2004;45(9):1079-90.

11. Mullatti N, Landre E, Mellerio C, Oliveira AJ, Laurent A, Turak B, et 
al. Stereotactic thermocoagulation for insular epilepsy: Lessons from 
successes and failures. Epilepsia. 2019;60(8):1565-79.

12. Colon A, Wagner L, Hofman P, , Dings J, Schijns O,  . De insula is geen 
terra incognita meer in de epilepsiechirurgie. Epilepsie. Periodiek voor 

proffesionals;. 2012; 10(3):5-9. 



Jaargang 39, Juni N
um

m
er 2   79

A
rtikelen 

Inleiding

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) 
hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een 
stoornis in alcohol- of drugsgebruik.1 Hoewel veel indivi-
duele factoren kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van 
een stoornis, liggen de beperkingen in cognitieve, sociale 
en coping-vaardigheden – kenmerkend voor mensen met 
een LVB – onmiskenbaar ten grondslag aan het verhoogde 
risico van deze doelgroep.2 De urgentie om stoornissen in 
middelengebruik bij deze doelgroep te behandelen, wordt 
weerspiegeld door een groeiend aantal wetenschappelijk 
onderbouwde interventieprogramma's voor problematisch 
middelengebruik in de LVB-populatie.3

Het gebruik van middelen is zelden een geïsoleerd 
probleem – talrijke nadelige psychologische, fysiologi-
sche, juridische en sociale gevolgen hangen samen met 
middelengebruik bij mensen met een LVB.4 Problema-
tisch middelengebruik bij normaal begaafde jongeren is 
geassocieerd aan een verscheidenheid van emotionele en 
gedragsproblemen, zoals angst, depressie, agressie, regel-
overtredend gedrag.5 Dergelijke emotionele en gedrags-
problemen zijn veel voorkomend bij jongeren met een LVB 
en zijn bovendien geassocieerd met hun middelengebruik. 
6-8 Het hoge risico op een ‘triple diagnose’ (dat wil zeggen 
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een LVB, een stoornis in middelengebruik en een comorbi-
de psychische stoornis) bij jongeren met een LVB versterkt 
het beeld dat problematisch middelengebruik en emotio-
nele en gedragsproblemen in aanzienlijke mate met elkaar 
samenhangen.9 Preventief inzetten op het voorkomen 
van middelengebruik zou daarom een bijkomende impact 
kunnen hebben op emotionele en gedragsproblemen.

Er kunnen vier persoonlijkheidsprofielen geïdentificeerd 
worden die geassocieerd zijn met een verhoogd risico 
op problematisch middelengebruik: angstgevoeligheid, 
negatief denken, impulsiviteit en sensatie zoeken.10 Take it 
Personal! is een geïndiceerd preventieprogramma dat zich 
richt op deze vier persoonlijkheidsprofielen bij alcohol- 
en/of drugs-gebruikende jongeren met een LVB.11 Het 
programma is primair gericht op het reduceren van pro-
blematisch middelengebruik en heeft als secundair doel 
emotionele en gedragsproblemen te verminderen. Een 
recente studie toonde de effectiviteit aan op de frequentie 
van middelengebruik drie maanden na de interventie.12 
Het moet echter nog worden bepaald of Take it Personal! 
ook een effect heeft op emotionele en gedragsproblemen 
en of deze problemen mogelijk ook het effect van het 
programma op middelengebruik beïnvloeden. Deze studie 
onderzoekt exploratief de rol van internaliserende en  
externaliserende problemen in Take it Personal!.  
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De huidige studie bouwt voort op eerder werk door  
de effectiviteit van het programma op emotionele en  
gedragsproblemen en de potentieel modererende rol  
van deze problemen op middelengebruik in kaart  
te brengen.12 

Methode

Participanten en procedure
Voor deze studie werden jongeren met een LVB (IQ 50-85) 
geïncludeerd. Het gebruik van alcohol, cannabis en/of 
harddrugs van de deelnemers werd door een nauw  
betrokken gedragswetenschapper beoordeeld op een 
schaal variërend van experimenteel gebruik tot een milde 
stoornis in gebruik volgens DSM-5.APA2013 Een totaal van 
66 jongeren (47 mannen; Mleeftijd = 17,5; MIQ = 73,7) uit 
11 Nederlandse behandelcentra voor gespecialiseerde LVB 
zorg voldeden aan deze inclusiecriteria. De studie heeft 
een quasi-experimenteel design waarin een onafhankelijk 
onderzoeker deelnemers toewees aan de interventie- of 
controleconditie. Deelnemers in de interventiegroep  
(n = 34) volgden Take it Personal!, deelnemers in con-
trolegroep (n = 32) kregen de gebruikelijke zorg. Beide 
groepen ondergingen een voormeting en een nameting 
drie maanden na afloop van Take it Personal!

Meetinstrumenten 
Een Nederlandse versie van ‘the Substance Use Risk Profile 
Scale (SURPS), aangepast voor mensen met een LVB, 
werd bij de voormeting afgenomen om de vierpersoon-
lijkheidsprofielen voor problematisch middelengebruik te 
onderscheiden.10,14 Bij de voor- en nameting werden ook 
emotionele en gedragsproblemen van jongeren gemeten 
met een Nederlandse versie van de Youth Self Report 
(YSR).15,16 De vraag “Hoe vaak drink je alcohol / rook je 
wiet / gebruik je harddrugs?” met antwoordcategorieën 
(1) “nooit,” (2) “<1x per maand,” (3) “maandelijks,”  
(4) “wekelijks,” (5) “bijna elke dag” uit de De Substance 
Use and Misuse in Intellectual Disability Questionnaire 
(SumID-Q) werd gebruikt om frequentie van gebruik in 
kaart te brengen.17

Preventieprogramma
Take it Personal! is een preventieprogramma voor  
middelengebruik ontwikkeld voor jongeren (14-30 jaar) 
met een LVB en emotionele en/of gedragsproblemen. Het 
programma is gebaseerd op de theorie dat persoonlijk-
heid een cruciaal construct is om middelengebruik te 
begrijpen.18 Voor elk van de vier persoonlijkheidsprofielen 
(negatief denken, angstgevoeligheid, impulsiviteit en  
sensatie zoeken) zijn aparte programma’s ontwikkeld 
met een vergelijkbare structuur, maar die elk hun eigen 

persoonlijkheid-specifieke materialen, spellen en (psycho-
motore) oefeningen bevatten. Het primaire doel van het 
programma is het reduceren van middelengebruik. Een 
secundair doel is de reductie van gerelateerde emotionele 
en/of gedragsproblemen. Elk programma bevat vijf 45  
minuten durende groepssessies en vijf 30 minuten 
durende individuele sessies binnen een behandelperiode 
van 6 weken, uitgevoerd door een gedragswetenschap-
per en een psychomotore therapeut. In deze sessies werd 
gewerkt aan het aanleren van vaardigheden om te leren 
omgaan met persoonlijkheid-gerelateerde cognities en 
gedragingen die resulteren in middelengebruik en andere 
emotionele en/of gedragsproblemen. Elke deelnemer 
stelde voor zichzelf persoonlijke doelen in een persoonlijk 
veranderplan op toegespitst op hun eigen problemen. 
Aanvullend op de doelen gerelateerd aan middelenge-
bruik, waren dit doelen gericht op het reduceren van 
bijkomende emotionele en gedragsproblemen. Voor 
gedetailleerdere informatie over de inhoud van Take it 
Personal! verwijzen wij graag naar Schijven en collega’s.11

Analyses
Multilevel regressie-analyses werden uitgevoerd om 1) de 
effectiviteit van Take it Personal! op angst-, teruggetrok-
ken- regel-overtredende- en agressieproblemen te toetsen 
en om 2) de modererende rol van de vier probleem-
domeinen op het effect van Take it Personal! op midde-
lengebruik. Daarbij werd voor elke deelnemer het meest 
gebruikte middel (alcohol, cannabis of harddrugs) bepaald 
en vergeleken bij baseline en follow-up.

Resultaten

Interventie-effect bij gedragsproblemen 
Tabel 1 laat zien dat jongeren die Take it Personal! volgden 
significant minder regel-overtredend probleemgedrag 
vertoonden bij de nameting vergeleken met deelnemers in 
de controleconditie. De effectgrootte (d = 0.21) was klein. 
Er waren geen significante effecten van Take it Personal! 
op angst, teruggetrokken en agressie. 

Modererende effecten van gedragsproblemen  
op middelengebruik
Tabel 2 laat zien dat problemen met betrekking tot angst, 
teruggetrokken, regel-overtredend gedrag en agressie het 
effect van het programma op de frequentie van middelen-
gebruik niet modereren.
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Discussie

Deze studie onderzocht de rol van emotionele en gedrags-
problemen in Take it Personal! – een gepersonaliseerd 
preventieprogramma voor jongeren met een LVB - dat 
effectief is gebleken bij het verminderen van de frequentie 
van middelengebruik bij deze doelgroep.12 Het vermin-
deren van middelengebruik is het primaire doel van het 
programma, het secundaire doel is het verminderen van 
emotionele en gedragsproblemen.19 In het huidige onder-
zoek werd eerst de effectiviteit beoordeeld op problemen 
met betrekking tot angst, teruggetrokkenheid, regel-over-
tredend gedrag en agressie. Angst-, teruggetrokken- en 
agressieproblemen lieten geen sterkere afname zien voor 
de deelnemers die het programma volgden in vergelijking 
met deelnemers in de controleconditie. Regel-overtredend 
probleemgedrag nam significant meer af bij degenen die 
Take it Personal! volgden, maar de effectgrootte was klein. 

Ten tweede werd de modererende rol van angst-, terug-
getrokken-, regel-overtredend- en agressieproblemen op 
het primaire effect van het programma op de frequentie 
van middelengebruik onderzocht. Geen van de vier pro-
bleemdomeinen modereerde dit effect, wat erop wijst dat 
het programma effectief was in het verminderen van de 
frequentie van het gebruik van middelen, ongeacht hoe 
angstig, teruggetrokken, regel-overtredend of agressief de 
jongeren bij aanvang waren. 
De meeste scores van deelnemers op problemen gerela-
teerd aan angst, teruggetrokkenheid en agressie vielen 
volgens de YSR binnen het ‘normale’ bereik (respectievelijk 
89%, 77%, 91%; Tabel 3). Dat is opvallend, gezien de 
deelnemers intramurale zorg krijgen voor hun emotio-
nele en gedragsproblemen. Daarentegen bevond maar 
35% van hen zich binnen het normale bereik voor het 
regel-overtredend gedrag. Het is mogelijk dat de meeste 
persoonlijke ‘veranderplannen’ van Take it Personal! 

Tabel 1. De effecten van Take it Personal! op probleem domeinen bij de nameting.

 

Geslacht
Gedragsprobleem+

Conditie

Angst

B SE B p

-0.09 0.77 0.907
0.81 0.09 <0.001***
0.21 0.65 0.744

Teruggetrokken

B SE B p

0.45 0.48 0.347
0.70 0.08 <0.001***
-0.11 0.40 0.790

Regel-overtredend

B SE B p

0.46 0.61 0.453
0.58 0.07 <0.001***
-1.15 0.55 0.041*

Agressie

B SE B p

-0.44 0.98 0.656
0.87 0.10 <0.001***
-1.85 0.93 0.051

Noot. N = 66. * p < 0.05. *** p < 0.001. + Score van probleem domein (angst, teruggetrokken, regel-overtredend, agressie) op de voormeting.  
Conditie is dummy variabele (0 = controlegroep, 1 = Take it Personal! groep). 

Tabel 2. Modellen met voorspellers angst, teruggetrokken, regel-overtreden, en agressief gedrag op de voormeting als moderator voor  
die middelengebruik op nameting.

 

Geslacht
Middelengebruik±

Gedragsprobleem+

Conditie
Gedragsprobleem+ × 
Conditie

Model gebruik- 
angst

B SE B p

0.01 0.29 0.950
0.30 0.11 0.007**
0.03 0.04 0.445
-0.51 0.24 0.037*
-0.03 0.06 0.571

Model gebruik- 
teruggetrokken

B SE B p

-0.20 0.28 0.478
0.32 0.11 0.003**
0.01 0.05 0.807
-0.53 0.22 0.023*
0.11 0.08 0.168

Model gebruik-regel-
overtredend

B SE B p

-0.09 0.27 0.732
0.27 0.11 0.014*
-0.01 0.05 0.756
-0.50 0.23 0.033*
0.08 0.06 0.198

Model gebruik-  
agressie

B SE B p

-0.01 0.26 0.965
0.32 0.10 0.003**
0.04 0.04 0.325
-0.61 0.23 0.010*
0.00 0.05 0.931

Noot. * p < 0.05. ** p < 0.01. + Score van probleem domein (angst, teruggetrokken, regel-overtredend, agressie) op de voormeting. ± Score middelengebruik 
(alcohol, cannabis, harddrugs) op de voormeting. Conditie is dummy variabele (0 = controlegroep, 1 = Take it Personal! groep).

Tabel 3. Aantal deelnemers (N = 66) in normaal, borderline of klinisch bereik per sub-schaal van de YSR.

 

Angst 
Teruggetrokken
Regel-overtredend
Agressie

Normaal bereik

59 (89%)
51 (77%)
23 (35%)
60 (91%)

Borderline bereik

4 (6%)
9 (14%)
24 (36%)
2 (3%)

Klinisch bereik

3 (5%)
6 (9%)
19 (29%)
4 (6%)
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deelnemers persoonlijke doelen bevatte met betrekking 
tot het verminderen van regeloverredende problemen. Dit 
zou verklaren waarom we met een kleine steekproef van 
deelnemers die relatief hoog scoorden op het overtreden 
van regels (Tabel 3), alleen een effect vonden op het regel-
overredende probleemdomein.

De bevindingen van deze studie over emotionele en 
gedragsproblemen in Take it Personal! moeten worden 
gezien in het licht van de kleine steekproefomvang. Desal-
niettemin, het hoofddoel – het reduceren van middelen- 
gebruik – lijkt robuust te zijn omdat dit effect signifi-
cant is in alle modellen die zijn getest met verschillende 
probleemdomeinscores als voorspeller (Tabel 2).12 De 
resultaten van deze studie voegen daar belangrijke klini-
sche implicaties aan toe, aangezien het suggereert dat het 
programma even gunstig is op jongeren met verschillende 
niveaus van emotionele en gedragsproblemen. 
Een gestandaardiseerde beoordeling van emotionele 
en gedragsproblemen weerspiegelt niet altijd de meest 
relevante problemen voor de jongeren. Weisz en collega’s 
vergeleken zelfrapportages van jongeren van de YSR met 
de drie problemen die elk individu identificeerde als het 
meest relevant in zijn/haar leven. Het merendeel van die 
zelfbenoemde topproblemen kwam niet overeen met 
items op de YSR-schalen.20 Daarom kan het zijn dat Take it 
Personal! bepaalde individueel-specifieke emotionele en/
of gedragsproblemen verminderde binnen of buiten de 
probleemdomeinen van de YSR. Met de huidige onder-
zoeksopzet en metingen waren we echter niet in staat om 
dergelijke meer idiografische effecten in beeld te bren-
gen. Take it Personal! vormt een eerst aanzet naar een 
gepersonaliseerde aanpak van middelengebruik bij deze 
doelgroep. Toekomstige interventies en onderzoek waarbij 
ook ruimte is voor het idiografische perspectief kan een 
bijdrage leveren aan een verdere beweging richting nog 
meer behandeling op maat. 
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Case Report: 
Moeilijk verstaanbaar gedrag en  
regressie in functioneren bij een patiënt 
met het Kleefstra syndroom

Moeilijk verstaanbaar gedrag 
en regressie in functioneren
Kinderen met het Kleefstra syndroom (KS) worden door 
hun ouders omschreven als vriendelijk, rustig en enthou-
siast. Echter, moeilijk verstaanbaar gedrag komt ook veel 
voor, zoals driftbuien en automutilatie. Bij vrijwel alle 
mensen met KS is er sprake van een autisme spectrum-
stoornis.6 Bij een deel van de patiënten blijkt een  
psychotische kwetsbaarheid te bestaan. Dit begint vaak in 
de adolescentie met slaapproblemen; patiënten worden 
zeer vroeg wakker en zijn overdag overmatig actief. Dit 
wordt gevolgd door een complex beeld van regressie. 
Aangeleerde motorische en communicatieve vaardigheden 
raken verloren. Daarbij wordt vaak katatonie, extreme 
apathie, immobiliteit, stereotype bewegingen en rigiditeit 
gezien. Herstel treedt op, maar vaak met een blijvende 
achteruitgang in functioneren. Recent onderzoek sugge-
reert dat een snelle behandeling met olanzapine effectief 
is tegen de slaapproblemen en de psychose.7 In dit artikel 
beschrijven wij één patiënt met KS die een dergelijke  
psychotische episode heeft doorgemaakt. Wij willen graag 
de herkenning van dit ziektebeeld verbeteren zodat tijdig 
met behandeling gestart kan worden.

Casusbeschrijving

Het betreft een 42-jarige vrouw met een ernstige verstan-
delijke beperking. De zwangerschap is, voor zover bekend, 
ongecompliceerd verlopen. Zij is in Suriname geboren bij 

een zwangerschapsduur van 39+5 weken. Het geboorte-
gewicht was 3530 gram. Er was sprake van hypotonie op 
de kinderleeftijd en de psychomotore ontwikkeling verliep 
vertraagd. Het is niet bekend wanneer zij haar motorische 
mijlpalen heeft behaald. Zij is slechts enkele woorden 
gaan spreken. Op 4-jarige leeftijd ging zij naar een regu-
liere kleuterschool in Suriname. Vanaf haar 6e levensjaar 
bezocht zij een dagactiviteitencentrum. Rond het 20e 
levensjaar is een verlies van vaardigheden ontstaan. In het 
verleden kon zij zichzelf aankleden, tot tien tellen en bijv. 
afwassen en vegen. Nu is zij minder zelfstandig en gaan 
ook inlegpuzzels minder goed dan enkele jaren geleden.

Op de leeftijd van 1,5 jaar ontwikkelde zij epileptische 
insulten waarvoor carbamazepine werd voorgeschreven. 
Inmiddels is zij reeds jaren aanvalsvrij en is dit anti-epilepti-
cum volledig afgebouwd. Zij is diverse malen opgenomen 
geweest in het ziekenhuis, o.a. voor een operatie aan 
een lies- en navelbreuk. Tevens zou in 2012 sprake zijn 
geweest van acute nierproblemen met dikke, gevlekte 
benen. De exacte toedracht van deze problematiek is 
ons niet bekend. In 2013 is d.m.v. een echo uitgesloten 
dat er afwijkingen aan de blaas en/of nieren zijn. Bij een 
echo van het hart werd mogelijk een zeer klein perimem-
braneus ventrikelseptumdefect gezien zonder hemody-
namische consequenties. In 2014 ontstond een heftig 
verslik incident t.g.v. het inslikken van de gebitsprothese. 
Een operatie bleek noodzakelijk om de oesophagusper-
foratie te herstellen. Er is sprake van obstipatie waarvoor 
Movicolon wordt gebruikt. De visus is, ondanks meerdere 
pogingen, niet betrouwbaar te bepalen. Hetero-anamnes-
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tisch zijn er geen problemen met de visus. Er is sprake van 
een voldoende gehoor.

Zij is een vrolijke, opgewekte vrouw bij wie perioden voor- 
komen waarbij moeilijk verstaanbaar gedrag op de voor-
grond staat. Sinds jonge leeftijd is sprake van tandenknar-
sen, zichzelf slaan of bijten en agressie richting anderen in 
de vorm van slaan en schoppen. In Suriname is zij tweemaal 
opgenomen geweest in een psychiatrisch centrum, alwaar 
haloperidol (tweemaal daags 2,5 mg) werd voorgeschre-
ven. Ook na verhuizing van Suriname naar Nederland werd 
moeilijk verstaanbaar gedrag waargenomen, nadat de 
haloperidol werd afgebouwd.  
Zij veranderde in een apathische dame bij wie sprake was 
van zich terugtrekken in haar eigen wereld en agressie 
richting zichzelf en anderen. De haloperidol werd herstart. 
Echter, de agressie richting medecliënten en begeleiding 
nam opnieuw toe. Ook werd zij trager en reageerde niet 
meer op haar naam. De perioden met moeilijk verstaanbaar 
gedrag en huilbuien werden voorafgegaan door slecht sla-
pen, waarbij zij onrustig sliep, ’s nachts wakker werd en uit 
bed ging. Nadat de haloperidol werd omgezet in olanzapine 
(eenmaal daags 10 mg) werd een gedeeltelijke verbetering 
van het gedragsbeeld gezien met vermindering van de 
agressie. De apathie, anhedonie, affectvervlakking en ver-
minderde capaciteit van functies bleven echter onveranderd 
aanwezig, waarop de olanzapine werd verhoogd (eenmaal 
daags 15 mg). Sindsdien is er, mits sprake is van een pas-
sende begeleidingsstijl waarbij nabijheid wordt geboden, 
sprake van een redelijk stabiel (gedrags)beeld.

In 2013 werd klinisch genetisch onderzoek ingezet. Er bleek 
sprake van een terminale deletie van een deel van de lange 
arm van chromosoom 9 (del 9q34.3). De deletie omvat het 
EHMT1 gen en is geassocieerd met KS. 

Fenotype

KS stond eerst bekend als het “9q subtelomeric deletion 
syndrome (9q-)”, totdat Dr. Kleefstra in 2005 ontdekte dat 
haploinsufficiëntie van het EHMT1-gen de oorzaak is voor 
dit syndroom. Zij beschreef dat een ernstige verstandelijke 
beperking, hypotonie, specifieke uiterlijke kenmerken en 
conotruncale hartafwijkingen kenmerkend zijn.1 Later is ook 
duidelijk geworden dat autisme veel voorkomend is. Door 
verbetering in genetische diagnostiek weten we nu dat  
KS een heterogeen ziektebeeld is, waarbij problemen kun-
nen ontstaan in veel orgaansystemen. KS is een zeldzame 
aandoening, de prevalentie wordt geschat op 1:120.000 
geboortes. Mannen en vrouwen zijn even vaak en ernstig 
aangedaan, en KS komt in alle etnische groepen voor.2 
Mensen met KS hebben vaak een herkenbaar uiterlijk. 
Brachycephalie, een plat voorhoofd met hypertelorisme, 

synophrys met gebogen wenkbrauwen, een korte neus, en 
een tentvormige bovenlip met een naar buiten gedraaide 
onderlip komen veel voor. Met het ouder worden, worden 
deze uiterlijke kenmerken minder uitgesproken, maar valt 
prognatisme en een hypoplastisch middengezicht steeds 
meer op.3 De meeste mensen met KS hebben een ernstige 
verstandelijke beperking, al zijn er ook mensen met een  
matige of lichte verstandelijke beperking beschreven. Er is 
een forse spraakachterstand, en ook de taalontwikkeling 
blijft achter.3 Visusproblemen komen bij 45% van de pati-
enten voor en gehoorverlies wordt op jonge leeftijd bij 24% 
van de patiënten gevonden.3, 4 De motorische ontwikkeling 
is vertraagd en er is meestal sprake van hypotonie. Vroege 
voedingsproblemen komen frequent voor en, mede door 
tracheamalacie, zijn frequente luchtweginfecties reden tot 
zorg.1, 5 Congenitale hartafwijkingen komen bij 50% van de 
mensen met KS voor.2, 5 Ook urogenitale aanlegstoornissen 
(10-30%) en epilepsie (30%) zijn beschreven.2, 3

Erfelijkheidsonderzoek

De oorzakelijke haploinsufficiëntie van het EHMT1- 
gen kent twee belangrijke mechanismen: een intragene 
mutatie in EHMT1 of een heterozygote deletie van 9q34.3, 
waar EHMT1 in ligt. Beiden zijn oorzakelijk voor ongeveer 
50% van de patiënten. Het lijkt erop dat mensen met een 
9q34.3-deletie ernstiger zijn aangedaan.3 Bij een hoge 
verdenking op KS kan direct mutatie-analyse van EHMT1 
gedaan worden middels Sanger sequencing, aangevuld 
door een SNP-array om een deletie vast te stellen. Bij een 
lage verdenking en afhankelijk van de differentiaaldiagnose 
wordt vaak eerst gestart met een SNP-array. Echter door het 
steeds goedkoper worden van Whole Exome Sequencing 
zal dit vaker direct ingezet worden. In combinatie met een 
‘copy number variation-analyse’ (CNV) zal de diagnose KS 
vrijwel altijd gesteld kunnen worden. In zeldzame gevallen 
kan karyotypering nodig zijn om een complexe chromoso-
male afwijking aan te tonen als oorzaak van een haplo- 
insufficiëntie van EHMT1.2

Differentiaaldiagnosen

Genetische diagnostiek kan aantonen of een patiënt KS 
heeft of een ander syndroom, al wordt niet altijd een 
oorzakelijke mutatie gevonden. Differentiaal diagnostisch 
zijn er een aantal syndromen die met name op de (vroege) 
kinderleeftijd op KS kunnen lijken. Op zeer jonge leeftijd 
kan, door vergelijkbare dysmorfieën, gedacht worden aan 
het Downsyndroom. Hypertelorisme, brachycephaly en een 
hypoplastisch middengezicht vallen bij beide syndromen op, 
evenals hypotonie. Vanaf de peuterleeftijd is er ook sprake 
van een vergelijkbare opgewekte en sociale persoonlijkheid.
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Ook wordt er vaak gedacht aan 2 andere bekende  
syndromen: Pitt-Hopkins-syndroom en Angelman  
syndroom. Ook hier wordt een vergelijkbaar opgewekt 
karakter gezien. Daarnaast is bij beide syndromen sprake 
van een spraak-taalachterstand en komt vaak epilepsie voor. 
Qua dysmorfieën past Angelman beter bij KS dan  
Pitt-Hopkins; met name een hypoplastisch middengezicht  
met prognatisme. 

Het Smith-Magenis syndroom behoort tevens tot de moge-
lijkheden. Ook bij dit syndroom is het middengezicht vaak 
onderontwikkeld. Daarnaast komen er ook slaapproble-
men voor bij Smith-Magenis. Verder zijn er nog een aantal 
andere zeldzame aandoeningen (KMT2C en MBD5) waarbij 
sprake is van een vergelijkbare ontwikkelingsachterstand in 
combinatie met autisme. Bij MBD5 wordt ook vaak regressie 
in de ontwikkeling gezien.

Conclusie

In dit case report hebben wij een 42-jarige vrouw met KS 
beschreven bij wie vanaf de jonge kinderleeftijd sprake is 
van moeilijk verstaanbaar gedrag met agressie en auto- 
mutilatie. Het is opvallend dat vanaf de adolescentie  
episoden ontstonden met regressie in functioneren, apathie, 
anhedonie, huilbuien en forse toename in agressie. Deze 
perioden werden voorafgegaan door slaapproblematiek. 
Recent gepubliceerde case reports hebben tevens beschre-
ven dat slaapproblemen bij patiënten met KS met name 
in de adolescentie dan wel jonge volwassenheid ontstaan 
en opgevolgd kunnen worden door een snelle regressie 
in functioneren.7 Het actief monitoren van de ontwikke-
ling gedurende de pubertijd, specifiek het slaappatroon, 
verdient om deze reden speciale aandacht bij patiënten 
met KS. Recent onderzoek suggereert de noodzaak tot een 
stevige en snelle start met farmacologische behandeling in 
plaats van het paradigma “start low and go slow” dat over 
het algemeen wordt aangehouden binnen de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Het advies is om 
te starten met hoge dosis olanzapine om zowel de psychose 
als de slaapproblematiek te behandelen.7 Deze methode 

draagt wellicht bij aan het verminderen of voorkomen van 
episoden met regressie in functioneren en daarbij aan de 
kwaliteit van leven van patiënten met KS. Bij de patiënt 
uit de casus stabiliseerde het (gedrags)beeld na start van 
olanzapine in een dosering van 15 mg per dag. Het bie-
den van een passende begeleidingsstijl, waarbij nabijheid 
wordt geboden, blijft bij patiënten van belang.
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Take home messages:
• Bij patiënten met KS ontstaan slaapproblemen  
  met name gedurende de adolescentie dan wel  
  jonge volwassenheid. Deze slaapproblemen kunnen  
  worden opgevolgd door een snelle regressie in  
  functioneren.
• Het actief monitoren van het slaappatroon 
  gedurende de puberteit verdient speciale aandacht.
• Overweeg zowel de psychose als de slaap- 
  problematiek stevig en snel te behandelen middels  
  hoge dosering olanzapine. 
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Medicatiegebruik en het  
looppatroon bij mensen met een  
verstandelijke beperking

Inleiding

Mensen met een verstandelijke beperking (VB) heb-
ben een verhoogd risico op het ontwikkelen van zowel 
lichamelijke als psychische aandoeningen en bij hen is er 
is vaak sprake van multimorbiditeit.1 Hierdoor gebruiken 
mensen met een VB vaak meerdere medicijnen en komt 
polyfarmacie (het nemen van vijf of meer verschillende 
medicijnen) zeer vaak (20-40%) voor.2-4 Polyfarmacie 
verhoogt het risico op fouten, geneesmiddeleninteracties 
en bijwerkingen. Onder deze bijwerkingen vallen onder 
andere de mogelijke negatieve effecten op motorische 
vaardigheden, zoals het looppatroon. Bovendien hebben 
mensen met een VB vaak al een vertraagde motorische 
ontwikkeling die hand in hand kan gaan met hun vermin-
derde cognitieve ontwikkeling.5 

In een eerdere studie kwam naar voren dat het loop-
patroon van volwassenen met een VB vergelijkbaar was 
met het looppatroon van volwassenen in de algemene 
bevolking van gemiddeld 20 jaar ouder.6 Hoewel bepaalde 
genetische afwijkingen of syndromen natuurlijk kunnen 
resulteren in afwijkingen in het looppatroon, zien we ook 
afwijkingen in het looppatroon bij mensen die een andere 
oorzaak hebben voor hun verstandelijke beperking.7,8

In de algemene bevolking worden afwijkingen in het loop-
patroon steeds vaker in verband gebracht met een slechte 
gezondheid en zijn ze voorspellend voor vallen, verlies van 
zelfredzaamheid, cognitieve stoornissen, institutionalise-
ring en mortaliteit9-11. De potentiële negatieve effecten 

Dit artikel is een Nederlandstalige samenvatting van “The association between medication use and gait in adults with 
intellectual disabilities”, gepubliceerd in het Journal of Intellectual Disability Research, 2020, vol 64(10): 793-803. 
Er is geen sprake van belangenverstrengeling.

van polyfarmacie op het looppatroon zijn daarom een 
reden tot zorg. In de algemene bevolking is aangetoond 
dat polyfarmacie het looppatroon negatief beïnvloedt 
(lagere loopsnelheid, langere schredelengte en schredetijd, 
meer variatie in schredetijd, langere staplengte, stapbreed-
te en staptijd, en langere bipedale fase) en kan leiden 
tot een verslechtering van mobiliteit en het dagelijks 
functioneren.12,13 Daarnaast is in de algemene bevolking 
aangetoond dat psychofarmaca ook het looppatroon 
en de motorische vaardigheden kunnen beïnvloeden14-16 
door het veroorzaken van bijvoorbeeld orthostatische 
hypotensie en extrapiramidale verschijnselen.17,18 Van de 
volwassenen met een VB gebruikt ten minste 30-40% 
één psychofarmacon.19-21 Antipsychotica in het bijzonder 
kunnen bewegingsstoornissen, zoals tardieve dyskinesie, 
acathisie en parkinsonisme, als bijwerking hebben.19

In verband met bovengenoemde nadelige effecten van 
polyfarmacie en antipsychotica gebruik op het loop-
patroon, het frequent voorkomen van polyfarmacie en 
antipsychotica gebruik bij mensen met een VB en de 
vaak al bestaande afwijkingen in het looppatroon, is het 
van groot belang om meer te weten te komen over de 
effecten van dit medicatiegebruik op het looppatroon bij 
mensen met een VB. Daarbij kunnen de resultaten van 
de algemene bevolking niet gegeneraliseerd worden naar 
mensen met een VB juist vanwege deze al bestaande 
afwijkingen in het looppatroon en veel voorkomende 
multimorbiditeit en polyfarmacie. Er zijn echter geen 
studies gedaan naar de samenhang tussen polyfarmacie, 
antipsychotica gebruik en het looppatroon bij mensen met 
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een VB. In dit onderzoek hebben we daarom een eerste 
verkenning gedaan naar de mogelijke invloed van zowel 
polyfarmacie als antipsychotica op het looppatroon van 
mensen met een VB. 

Methode

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de Academische Werk-
plaats ‘Gezond ouder met een verstandelijke beperking’ 
(GOUD) (www.goudonbeperktgezond.nl). Deelnemers 
konden meedoen aan dit onderzoek als ze 20 jaar of ou-
der waren, konden lopen zonder loophulpmiddelen, een 
lichte tot matige verstandelijke beperking hadden, en niet 
een van de volgende diagnoses hadden: Downsyndroom, 
ziekte van Parkinson, dementie, geschiedenis van cerebro-
vasculair accident, cerebrale parese, of een visus < 0.3.
Bij 31 deelnemers (42.8 ± 16.7 jaar; 24 mannen, 7 vrou-
wen) werd medicatiegebruik onderzocht (op basis van de 
medische dossiers) en is het looppatroon onderzocht met 
de GAITRite Electronic Walkway. Dit is een mat met druk-
sensoren die de spatiële en temporele parameters van het 
looppatroon meet als de deelnemers over de mat heen 
lopen. De GAITRite is betrouwbaar en valide bevonden in 
de algemene bevolking22-24, bij mensen met de ziekte van 
Parkinson25 en mensen met Downsyndroom.23 De volgen-
de parameters zijn onderzocht: staplengte, schredelengte, 
basis van support, snelheid, cadans, staptijd, schredetijd, 
duur standfase, duur zwaaifase, duur unipedale fase, duur 
bipedale fase, standaarddeviatie van de schredetijd. Zie 
tabel 1 voor de definitie van deze parameters. 

De deelnemers liepen hierbij vier keer over de GAITRite, 
waarbij de eerste keer werd gebruikt om te oefenen. 
Daarnaast werd er gecorrigeerd voor acceleratie en dece-
leratie door de deelnemers respectievelijk 1 meter voor de 
mat te laten beginnen met lopen en 1 meter na de mat te 

laten stoppen. De testen werden uitgevoerd op een locatie 
die bekend was voor de deelnemer.

Resultaten

Van de 31 deelnemers was er bij 13 deelnemers (41.9%) 
sprake van polyfarmacie, en 15 deelnemers (48.4%) ge-
bruikten antipsychotica. Van de deelnemers met polyfar-
macie gebruikte 61.5% antipsychotica. Van de deelne-
mers die antipsychotica gebruikten was er bij 53.3% ook 
sprake van polyfarmacie. 

Deelnemers met polyfarmacie hadden een kortere sta-
plengte dan deelnemers zonder polyfarmacie (60.45 ± 
9.07 vs 68.78 ± 9.63) en ook een kortere schredelengte 
(121.22 ± 18.13 vs 137.86 ± 19.20). Wanneer er gecor-
rigeerd werd voor geslacht en BMI, zagen we ook een 
langere bipedale fase bij mensen met polyfarmacie (0.22 
± 0.07 vs 0.19 ± 0.05). Deelnemers die antipsychotica 
gebruikten hadden eveneens een langere bipedale fase 
dan mensen zonder antipsychoticagebruik (0.23 ± 0.06 vs 
0.18 ± 0.05). Op de overige parameters zagen we geen 
verschillen. Zowel de deelnemers met antipsychotica als 
met polyfarmacie stonden dus langer met beide voeten 
op de grond. Mensen met polyfarmacie leken kleinere 
stappen te zetten. Dit kan duiden op een voorzichtig loop-
patroon, een poging om de balans te verbeteren door een 
stabieler looppatroon te creëren. 

Studies in de algemene bevolking vonden ook nog andere 
parameters die samenhingen met polyfarmacie, zoals een 
lagere loopsnelheid, langere schredelengte en schredetijd, 
meer variatie in schredetijd, langere staplengte, stap-
breedte en staptijd, en een langere bipedale fase15,26. Dit 
vonden we echter niet allemaal terug in onze resultaten. 
Dit kan gemaskeerd worden door al bestaande afwijkin-

Tabel 1. Definitie van parameters van het looppatroon.

Parameters 

Spatiele parameters
Staplengte
Schredelengte
Basis van support 

Temporele parameters
Snelheid 
Cadans
Staptijd 
Schredetijd 
Duur standfase 
Duur zwaaifase 
Duur unipedale fase 
Duur bipedale fase

Variabiliteit
Schredetijd SD 

Definitie

Afstand tussen het voetcontact van de ene voet tot het voetcontact van de andere voet.
Afstand tussen de twee opeenvolgende voetcontacten van dezelfde voet.
Laterale afstand tussen beide voeten.

Afgelegde afstand gedeeld door de looptijd.
Aantal stappen/minuut
Tijd tussen het voetcontact van de ene voet tot het voet-contact van de andere voet.
Tijd tussen twee opeenvolgende voetcontacten van dezelfde voet.
Tijd tussen het eerste en laatste voetcontact van twee op-eenvolgende voetstappen van dezelfde voet. 
Tijd tussen het laatste en eerste voetcontact van twee op-eenvolgende voetstappen van dezelfde voet.
Tijd tussen het laatste voetcontact van de huidige stap tot het daaropvolgende voetcontact van de dezelfde voet.
Tijd dat twee voeten tegelijkertijd op de grond staan binnen één voetstap.

Standaarddeviatie van de schredetijd.
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gen in het looppatroon bij deze populatie. Daarnaast was 
de studiepopulatie ook klein, waardoor we mogelijk te 
weinig power hadden om significante resultaten te vinden 
voor de meer gedetailleerde analyses. 

Conclusie

We vonden aanwijzingen dat er sprake zou kunnen 
zijn van een voorzichtiger looppatroon bij mensen met 
polyfarmacie en antipsychotica gebruik ten opzichte van 
mensen zonder polyfarmacie en antipsychotica gebruik. 
Er is meer onderzoek nodig naar de precieze samenhang 
en gevolgen. Het is van groot belang dat men zich ervan 
bewust is dat voor elke patiënt de mogelijke bijwerkingen 
van medicatie zorgvuldig afgewogen dienen te worden 
tegen de beoogde resultaten. 

Aanbevelingen voor  
de praktijk
Hoewel dit een verkennende studie is, geven deze resulta-
ten een indicatie van de mogelijke gevolgen van medicatie 
op het looppatroon bij mensen met een VB. Dit bena-
drukt het belang van het weloverwogen voorschrijven 
van geneesmiddelen en regelmatige medicatie-evaluaties 
om zo bijwerkingen te minimaliseren, met daarbij ook 
aandacht voor eventuele veranderingen in het looppa-
troon. Daarbij moet ook in acht genomen worden dat, 
buiten polyfarmacie en antipsychotica, andere medicatie 
ook tot motorische problemen of loopstoornissen kan 
leiden, zoals antidepressiva, anti-epileptica, anxiolytica en 
benzodiazepines. 
Tot slot zullen er in de toekomst meer prospectieve cohort-
studies nodig zijn om kennis te vergaren over de effecten 
van medicatiegebruik op het lopen van volwassenen met 
een verstandelijke beperking en het effect van deze  
looppatroonafwijkingen op de gezondheid. Hierbij zou er 
idealiter onderscheid gemaakt worden tussen de speci-
fieke soorten medicatie en de doseringen van medicatie. 
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Abstract 

Background: People with intellectual disabilities (ID) often 
have low health literacy as a result of their limited langu-
age comprehension. The aim of this study was to explore 
the difficulties Dutch people with ID experience during 
the process of considering and seeking medical help from 
their GP. The study was intended as input for an online 
intervention supporting health literacy.
Methods: A qualitative study, in which 12 semi-structured 
interviews were conducted with people with mild ID and 4 
with relatives of people with mild ID. The interviews were 
analysed following the principles of thematic analysis. 
Results: Difficulties were experienced in the following 
activities: assessing and proactively reacting to health  
complaints, processing health information, communicating 
with a GP, and retaining information from the consulta-
tion. Support workers and relatives play an important role 
in all these activities.
Conclusions: To increase the capacity of people with ID  
to manage their health and seek care from their GP, it 
is important to support them in the activities they find 
difficult. Recommendations resulting from the study have 
been incorporated in an online intervention ‘Naar je  
huisarts’ (www.naarjehuisarts.nl). 

Keywords: General practice, Health communication, 
Health information, Health literacy, Health-seeking  
behaviour, Intellectual disabilities 

Ervaringen en uitdagingen van mensen met 
een licht verstandelijke beperking tijdens het 
zoeken van medische hulp van hun huisarts
Een interviewstudie 

Inleiding

De laatste jaren wordt een groter beroep gedaan op de 
mogelijkheden van mensen om zelf − samen met mensen 
in hun omgeving − oplossingen te vinden voor problemen, 
waaronder gezondheidsproblemen en het zoeken van  
medische hulp. Dat geldt ook voor mensen met een 
verstandelijke beperking (VB) die meer dan voorheen 
zelfstandig wonen en vallen onder de zorg van de huisarts 
in plaats van een gespecialiseerde arts voor verstandelijk 
gehandicapten (AVG).1 Goed omgaan met gezondheids-
problemen kan voor mensen met een VB echter behoor-
lijke uitdagingen met zich meebrengen. 

Naast dat mensen met een VB meer gezondheidspro-
blemen ervaren dan mensen in de algemene bevol-
king, hebben zij vaker lage gezondheidsvaardigheden2; 
vaardigheden die nodig zijn om gezondheidsinformatie te 
verkrijgen, begrijpen, beoordelen en toe te passen.3 Een 
risico hiervan is dat ze laat medische hulp inschakelen of 
dat hun klachten niet goed worden geduid. Dit kan leiden 
tot verergering van de klachten, slechtere kwaliteit van 
leven en uiteindelijk een groter zorggebruik en hogere 
zorgkosten.4,5

Met de juiste ondersteuning kunnen gezondheidsvaardig-
heden worden versterkt.6 Om dat te kunnen doen, is het 
belangrijk om te weten waar mensen met een VB tegen-
aan lopen als zij een gezondheidsprobleem hebben en 
overwegen om naar hun huisarts te gaan. In deze studie 
stelden we de volgende onderzoeksvragen:

1.  Nivel, Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, Utrecht.

Correspondentieadres: Hennie Boeije, Nivel, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht 
(e-mail: h.boeije@nivel.nl).Mariska Oosterveld 1 Hennie Boeije 1
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• Hoe reageren mensen met een VB op een gezondheids-
klacht en hoe schatten zij de ernst van de klacht in?

• Op welke manier gebruiken ze gezondheidsinformatie 
hierbij?

• Welke ervaringen hebben mensen met een VB met het 
voorbereiden en consulteren van een huisarts? 

• Welke sociale steun ontvangen zij voorafgaande, tijdens 
en na een bezoek aan de huisarts? 

Het doel van de studie was om kennis te verkrijgen van de 
gezondheidsvaardigheden van mensen met een VB en om 
op basis hiervan een online interventie te ontwikkelen die 
hun gezondheidsvaardigheden kan versterken. 

Methode

Design en procedure
Er zijn twaalf semi-gestructureerde interviews gehouden 
met mensen met een lichte verstandelijke beperking 
(LVB) en met vier naasten van mensen met een LVB. De 
geïnterviewde mensen met een LVB, zes mannen en zes 
vrouwen, waren tussen de 28 en 70 jaar. De geïnterview-
de naasten waren ofwel ouders ofwel een zus van iemand 
met een LVB. Alle interviewdeelnemers zijn geworven via 
het Panel Samen Leven van het Nivel.7 Dit panel bestaat 
uit ongeveer 500 mensen met een VB en 350 naasten. 
Beide groepen beantwoorden op regelmatige basis vragen 
over de woonsituatie, ondersteuning en het dagelijks 
leven van de persoon met een VB.

Alle deelnemers ontvingen voorafgaande aan het inter-
view schriftelijke en telefonische informatie en tekenden 
voor informed consent. Voor deelname kregen ze een 
kleine vergoeding. 

Dataverzameling en analyse
De interviews zijn gehouden in december 2016 en januari 
2017 aan de hand van een topiclijst die samen met 
professionals en ervaringsdeskundige mensen met een 
LVB en naasten is opgesteld. De vragen centreerden zich 
rond vier opeenvolgende stadia: (1) het optreden van een 
gezondheidsprobleem; (2) het besluit om al dan niet een 
huisarts te consulteren; (3) het maken en voorbereiden 
van een afspraak bij de huisarts; (4) het huisartsenconsult. 
In de vragen waren negen domeinen van gezondheids-
vaardigheden verwerkt zoals gedefinieerd door Osborne 
e.a. (2013).8 Deze negen domeinen betreffen cognitieve, 
psychische en sociale behoeften en mogelijkheden  
van personen.

De Interviews werden opgenomen, letterlijk uitgeschreven 
en geanalyseerd volgens de principes van thematische 
analyse.9,10 Om de betrouwbaarheid van de analyse te 
vergroten zijn de interviews door meerdere onderzoekers 

onafhankelijk van elkaar gecodeerd, met elkaar vergeleken 
en geïnterpreteerd. De bevindingen zijn gevalideerd door 
deze te bespreken met de begeleidingscommissie waarvan 
mensen met een LVB deel uitmaakten. 

Resultaten

De analyse liet vier gebieden zien die het vermogen van 
mensen met een LVB om hulp te zoeken kunnen belemmeren 
of versterken.

1. Omgaan met gezondheidsproblemen
Er was veel variatie in de manier waarop mensen met een 
LVB reageerden op een gezondheidsklacht. Enkelen lichtten 
hun begeleiders of huisarts al snel in bij kleine klachten, veel 
geïnterviewden waren echter terughoudend in het praten 
over hun klacht en het raadplegen van anderen. Zij wachtten 
liever af in de hoop dat een klacht alsnog zou verdwijnen en 
een bezoek aan de huisarts niet nodig zou zijn. Toch kon er 
een moment komen dat zij alsnog de huisarts raadpleegden. 

'Eindelijk kon ik de pijn niet meer  
uithouden, dat wil je verborgen  

houden maar dat signaal geeft aan dat 
je naar de huisarts moet. Eerst wilde ik 
het nog tegenhouden. Ik zeg weleens 

dingen te weinig.' 
(Vrouw met LVB, 56 jaar)

Er waren ook situaties waarin de persoon met LVB helemaal 
niet reageerde op een gezondheidsprobleem of een bezoek 
aan de huisarts eindeloos uitstelde. Voor deze personen was 
het belangrijk dat anderen hen in de gaten hielden en zo 
nodig erop stonden dat zij een huisarts bezochten.

'Want hij had eens zijn buik  
verbrand. Hij had knakworstjes  

warmgemaakt en dat was misgegaan. 
En dat is over zijn buik heengegaan en 

daar had hij helemaal niks van  
gezegd. Want dat vindt hij dan stom 

van zichzelf. En op een gegeven  
moment zag ik door zijn blouse heen 
dat het nat was. Toen had hij dus echt 

een brandwond op zijn buik.'  
(Zus van 57-jarige man met LVB)
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2. Zoeken en verwerken van gezondheidsinformatie 
Bij de overweging om naar de huisarts te gaan  
raadpleegden veel mensen met een LVB het internet, 
hun begeleiders of naasten. Het internet als bron voor 
gezondheidsinformatie was soms lastig voor hen. Ten 
eerste vertelden geïnterviewden dat de enorme hoeveel-
heid informatie het moeilijk maakte om te beoordelen 
of bepaalde informatie betrouwbaar was en van toepas-
sing op hun situatie. Sommigen raakten moedeloos en 
ondernamen helemaal geen actie meer. Ten tweede, was 
de informatie voor mensen met een LVB vaak moeilijk te 
begrijpen, waardoor zij het opgaven. 

'Het niveau waarop ze het op  
internet uitleggen, dat is te hoog,  

dat pikken ze niet op.  
De uitleg moet eigenlijk op een  

kinderlijke manier want anders dan 
klapt hij dicht. Dat is confronterend 
voor hem, zo van ik ben niet slim 
genoeg, ik heb een verstandelijke 

beperking.'  
(Ouder van een 27-jarige man met LVB) 

Ten derde kunnen mensen met een LVB angstig worden 
van de informatie over ernstige ziekten. 

'Want soms ben ik nogal een  
hypochondrisch typje. En als ik dan 
bijvoorbeeld klachten in mijn maag 

zou hebben, of meer in mijn darmen, 
of ik kan m’n pols niet goed  

bewegen, dan ga ik ervan uit dat er 
iets ergs aan de hand is.  

Als ik dat ga opzoeken, dan ben  
ik in m’n hoofd bezig met ik ben  

ernstig ziek.'  
(Vrouw met LVB, 28 jaar)

3. Communicatie met de huisarts 
Er was veel variatie in de mate waarin mensen met een 
LVB in staat waren om te communiceren met hun huisarts. 
Dit hing, volgens de participanten voornamelijk af van de 
vaardigheden van een persoon om zelf een telefonische 
afspraak te maken, om het gezondheidsprobleem duide-

lijk te benoemen en om te onthouden wat er in  
het consult was besproken. 
Het duidelijk maken van de klacht bleek lastig omdat een 
aantal mensen met een LVB op het moment dat zij de 
huisarts ontmoetten, vergaten waarvoor ze kwamen of 
wat ze wilden vragen, vanwege verlegenheid, nervositeit 
of een gevoel van tijdsdruk. 

'Nou, ze is wel verlegen en  
vooral omdat de huisarts nou weer 

nieuw is, dat is gewoon jammer  
natuurlijk. Soms kan ze het toch niet 
zo goed benoemen op dat moment, 

dan raakt ze toch een beetje in  
paniek of zo.'  

(Moeder van 27-jarige dochter met LVB)

Het verwoorden van een gezondheidsprobleem kon 
volgens sommigen worden gefaciliteerd door een goede 
voorbereiding of door begeleiders mee te nemen naar het 
consult. In sommige gevallen gaven de begeleiders een 
brief mee waarop het gezondheidsprobleem beschreven 
stond. De huisarts kon middels deze zelfde brief de  
begeleiders weer inlichten over de bevindingen en  
gemaakte afspraken. 
Factoren aan de kant van de huisarts die de communicatie 
met een persoon met een LVB volgens de geïnterviewden 
konden bevorderen zijn: het gebruik van eenvoudige 
taal, bekendheid van de huisarts met het behandelen van 
mensen met een LVB, voldoende tijd nemen voor een 
consult en het bestaan van een langdurige vertrouwens-
relatie tussen de huisarts en de persoon met een LVB. 
Om de persoon met een LVB te helpen onthouden wat 
er is afgesproken tijdens het consult kunnen notities of 
audio-opnamen van het consult worden gemaakt. Ook 
het nagaan of de persoon met LVB heeft begrepen wat is 
afgesproken helpt volgens geïnterviewden. 

'Als ze de conclusie nog een  
keer moet herhalen, en daarna  

opnoemen van wat heb je nu, wat 
gaat er nu gebeuren. Krijg je een  

pilletje, of moet je wat anders drinken 
zodat die darmen beter werken.  

Gewoon nog even een keer  
doornemen, zodat het blijft hangen.'  

(Moeder van 27-jarige dochter met LVB) 
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4. Betrokkenheid van begeleiders of naasten
Begeleiders en/of naasten waren in meer of mindere mate 
betrokken bij de gezondheidsproblemen van de mensen 
met een LVB. Ten eerste hadden begeleiders en naasten 
een belangrijke rol in het signaleren van gezondheidspro-
blemen en het besluit om wel of niet een huisarts te raad-
plegen. Ten tweede vergezelden begeleiders of naasten 
dikwijls de persoon met een LVB naar het consult zodat 
zij konden inspringen indien nodig. Een extra reden voor 
begeleiders of naasten om mee te gaan naar het consult 
was om te horen welke diagnose de huisarts stelde en 
welke afspraken er werden gemaakt. 

'Want juist als ze zo gespannen is, 
dan vergeet ze ook een hoop en komt 

het niet binnen. Dus dan vindt ze  
het ook wel fijn dat er iemand bij zit, 

die dan even meeluistert. En als ze 
het zelf niet weet, dat die dan ook 

antwoord geeft voor haar.'  
(Moeder van 25-jarige dochter met LVB)

Daarnaast namen begeleiders of naasten de uitkomsten 
van het consult nog eens door zoals de diagnose en de 
gemaakte afspraken. Het nabespreken van informatie met 
de persoon met een LVB werd gezien als bevorderend voor 
de therapietrouw.

Discussie en conclusie

In deze studie onderzochten we gezondheidsvaardig- 
heden en uitdagingen van mensen met een LVB in alle 
stadia rondom een bezoek aan de huisarts − van het 
ontstaan van een gezondheidsprobleem tot het ont-
houden van de informatie die de huisarts gegeven heeft 
tijdens het consult. Waar sommige mensen met een LVB 
erg zelfstandig waren in al deze stadia, ervaarden anderen 
moeilijkheden bij bijvoorbeeld het erkennen en inschatten 
van de ernst van een gezondheidsprobleem, het zoeken 
en verwerken van gezondheidsinformatie, het communi-
ceren met een huisarts en het onthouden van informatie 
uit het huisartsenconsult. Veel mensen met een LVB  
hebben in meer of mindere mate ondersteuning nodig 
van begeleiders of naasten. 

Aanbevelingen voor de praktijk
Onze studie leidt tot een aantal aanbevelingen om de 
gezondheidsvaardigheden van mensen met een LVB te 
versterken. Ten eerste, omdat veel mensen met een LVB 
bij een gezondheidsklacht niet altijd overgaan tot actie, 

is het belangrijk om hen dikwijls te bevragen naar hun 
gezondheid en hen aan te moedigen hierover te praten 
met anderen. Hierdoor kunnen klachten eerder gesigna-
leerd worden en kan er tijdig hulp gezocht worden. Ten 
tweede is het belangrijk dat gezondheidsinformatie op het 
internet toegankelijker wordt voor mensen met een LVB. 
Dit kan door de informatie aan te bieden in eenvoudige 
bewoordingen, voorzien van afbeeldingen en audio, maar 
ook door mensen met een LVB te leren hoe zij effectief 
op zoek kunnen gaan naar gezondheidsinformatie op het 
internet en hoe ze de betrouwbaarheid daarvan kunnen 
inschatten. Een derde serie aanbevelingen is gericht op 
het verbeteren van de interactie van mensen met een LVB 
en hun huisarts. Zo zouden mensen met een LVB vaker 
gestimuleerd kunnen worden om hun bezoek aan de 
huisarts voor te bereiden door hun klachten en vragen 
vooraf te noteren. Ook zouden personen met een LVB op 
een laagdrempelige manier – nog voordat een gezond-
heidsprobleem optreedt – eens kennis kunnen maken met 
hun huisarts als zij deze nog niet goed kennen. Wanneer 
een begeleider of naaste meegaat kunnen de medische 
historie en persoonlijke situatie vast worden besproken, en 
kan aan een vertrouwensrelatie gewerkt worden tussen 
huisarts en patiënt. Daarnaast bevelen we aan dat vaker 
een dubbel consult geboekt wordt voor mensen met een 
LVB, om hen voldoende tijd te geven hun gezondheids-
klacht te verduidelijken en goed te kunnen nagaan of zij 
de informatie uit het consult goed begrijpen (de ‘teach-
back methode’11). 

De ontwikkeling van een online interventie
Omdat de meeste mensen met een LVB regelmatig het 
internet bezoeken12, is een online interventie een goede 
manier om hun gezondheidsvaardigheden te versterken 
en hen te ondersteunen bij het autonoom en verantwoor-
delijk omgaan met hun gezondheid. De resultaten van de 
interviews hebben we ingezet voor het ontwikkelen van 
een online interventie, namelijk de Steffie website ‘Naar 
je huisarts’ (www.naarjehuisarts.nl). In eenvoudige taal en 
met gebruik van illustraties en audio behandelt de website 
onderwerpen waar de doelgroep moeite mee heeft, zoals 
wat je kunt doen als je een klacht hebt, met wie je kan 
overleggen, hoe je een afspraak met de huisarts kunt 
maken en hoe je je daarop kunt voorbereiden. De website 
is op kleine schaal getest op gebruiksvriendelijkheid en het 
daadwerkelijk verbeteren van gezondheidsvaardigheden, 
met veelbelovende resultaten.13 

Disclaimer

Deze studie is mogelijk gemaakt door het Innovatiefonds 
Zorgverzekeraars en het toenmalig Fonds verstandelijk  
gehandicapten (nu HandicapNL). Deze organisaties  
hadden geen rol in het design of uitvoering van de studie. 
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Introductie

Prader-Willi syndroom (PWS) is een zeldzaam genetisch 
syndroom dat wordt veroorzaakt door de afwezigheid 
van een paternale bijdrage aan chromosoom 15q11-13. 
Het kan worden veroorzaakt door een paternale deletie 
(65-75%), maternale uniparentale disomie 15 (mUPD, 
20-30%), een imprinting center defect (ICD, 1-3%) of een 
paternale chromosomale translocatie (0.1%).1, 2 Het syn-
droom wordt gekenmerkt door hypotonie, een lichte tot 
matige verstandelijke beperking, typische gelaatskenmer-
ken en hypothalame dysfunctie, die leidt tot hyperfagie, 
hypopituïtarisme, een abnormale temperatuurregulatie en 
een gestoorde pijnregistratie.3-6

De mortaliteit in volwassenen met PWS is hoog (3% per 
jaar)7, 8 ten opzichte van volwassenen met een verstande-
lijke beperking zonder PWS (1.3% per jaar).9 Meer dan 
de helft van deze sterfgevallen heeft een cardiopulmo-
nale oorzaak8, 10 en 7% van de sterfgevallen wordt direct 
veroorzaakt door obesitas.8 78% van alle sterfgevallen in 
PWS is onverwacht.11

Verschillende factoren leiden tot cardiopulmonale patho-
logie bij volwassenen met PWS. Deze cardiopulmonale 
pathologie wordt veroorzaakt door een complexe inter- 
actie tussen obesitas, gedrag, hormonen en cardiovas-
culaire (CV) factoren, zie Figuur 1*.12-39

Bij patiënten met PWS wordt de obesitas veroorzaakt door 
hyperfagie (een overmatige eetlust) in combinatie met 
een laag rustmetabolisme (basal metabolic rate, BMR).12, 

13 Dit lage rustmetabolisme wordt veroorzaakt door 
een lage spiermassa, veroorzaakt door het syndroom. 
Onbehandelde hormoontekorten zoals hypogonadisme, 
hypothyreoïdie en groeihormoondeficiëntie kunnen een 
negatieve invloed hebben op spiermassa en –functie en 
zo het rustmetabolisme verder verlagen.12, 14-21 Het totale 
energieverbruik (total energy expenditure) van volwas-
senen met PWS is 20% lager dan in volwassenen met 
obesitas van dezelfde leeftijd.22 Daarom zouden volwasse-
nen met PWS een strikt dieet moeten volgen en tenminste 
één uur per dag moeten bewegen.23 In de praktijk wordt 
dit echter bemoeilijkt door moeizaam te duiden gedrag, 
hypotonie, scoliose, perifeer oedeem en vermoeidheid 
(vaak veroorzaakt door hypopituïtarisme en vitamine D 
deficiëntie)14, 24-29. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel 
waarbij mensen met PWS niet voldoende kunnen bewe-
gen door spierzwakte, waardoor de spierzwakte verder 
verergert. Een gebrek aan lichaamsbeweging kan zorgen 
voor CV risicofactoren zoals hypertensie, hypercholeste-
rolemie en type 2 diabetes mellitus (DM2).30 Andere CV 
risicofactoren die voor kunnen komen bij volwassenen 
met PWS zijn obesitas-hypoventilatiesyndroom (OHS) en 

slaapapnoe. Slaapapnoe en OHS kunnen leiden tot pulmo-
nale hypertensie31, 32, DM233 en een verdere toename van 
de obesitas34 en CV problemen35-38. Als laatste kunnen het 
specifieke neurocognitieve fenotype van PWS (waarbij het 
verbale IQ beter is ontwikkeld dan het performale IQ, wat 
kan leiden tot overschatting) en de autistiforme kenmer-
ken stress veroorzaken. Stress kan zorgen voor hyperten-
sie, een belangrijke CV risicofactor.39 Als laatste is ook de 
prevalentie van psychoses verhoogd in mensen met PWS, 
waardoor er vaak psychofarmaca voorgeschreven worden. 
Veel psychofarmaca hebben ook CV bijwerkingen, wat het 
CV risico verder kan verhogen.40

Deze complexe interactie tussen somatische en psycho-
logische factoren vraagt om een syndroom-specifieke 
behandeling van gezondheidsproblemen. Echter, omdat 
PWS een zeldzaam syndroom is5, zijn de meeste artsen 
onbekend met het syndroom en de comorbiditeit die 
hierbij voor kan komen. Ook kunnen de hoge pijngrens en 
de verminderde verbale expressie van lichamelijke klachten 
leiden tot onderdiagnostiek en onderbehandeling. Het 
resultaat: medische complicaties en ziekenhuisopnames. 
Wanneer deze co-morbiditeiten op tijd worden opge-
spoord, kunnen (de persoonlijke en financiële gevolgen 
van) medische complicaties worden voorkomen.41

Verschillende artikelen hebben de prevalentie van  
gezondheidsproblemen in PWS beschreven.11, 42-60 Helaas  
is er bij deze artikelen meestal geen systematische  
gezondheidsscreening verricht, waardoor er waarschijnlijk 
sprake is van onderdiagnostiek en dus een onderschatting 
van de prevalentie. Artikelen die wel een systematische 
gezondheidsscreening uitvoeren zijn schaars 44, 45, 47, 48, 58 
en er is weinig bekend over de relatie tussen gezondheids-
problemen en kenmerken van patiënten (woonsituatie, 
lichaamsgewicht, genotype en demografische kenmer-
ken). Hierdoor is er ook geen consensus over wat de beste 
screeningsstragie is bij volwassenen met PWS.

Wij voerden een systematische gezondheidsscreening 
uit bij alle volwassen met PWS die ons expertisecentrum 
bezoeken, om comorbiditeit vroeg op te sporen en te 
behandelen. In dit artikel laten we de prevalentie van deze 
gezondheidsproblemen zien. Ook kijken we naar de  
associatie tussen deze gezondheidsproblemen met de  
eerdergenoemde patiëntkenmerken. Op basis hiervan 
geven we praktisch advies voor de behandeling van  
volwassenen met PWS.

Methode

Deze studie is goedgekeurd door de medisch-ethische 
toetsingscommissie van het Erasmus Medisch Centrum.  

* Kijk op: www.nvavg.nl/artikelen-tavg
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In deze retrospectieve studie hebben we informatie verza-
meld uit patiëntendossiers van volwassenen die de multi-
disciplinaire polikliniek van het PWS-expertise centrum in 
het Erasmus Medisch Centrum bezochten tussen januari 
2005 en april 2020 en waarbij de systematische gezond-
heidsscreening uitgevoerd is. Alle patiënten waren vooraf 
al gediagnosticeerd met PWS. Voor het bestaan van deze 
polikliniek werden volwassenen met PWS vaak behandeld 
door de huisarts of de AVG-arts. 

Onze systematische gezondheidsscreening bestaat uit een 
structurele anamnese, een volledig lichamelijk onderzoek, 
een medische vragenlijst, het doornemen van verwijs- 
brieven uit andere zorginstellingen, laboratoriumonder-
zoek en, als dit geïndiceerd en mogelijk is, extra testen zo-
als een dual energy X-ray (DEXA), radiologisch onderzoek 
en poly(somno)grafie. We rapporteren de ‘verborgen’ 
gezondheidsproblemen die gedetecteerd zijn door onze 
screening. Gezondheidsproblemen die pas ontstonden 
tijdens latere ziekenhuisbezoeken, zijn niet meegenomen. 
42 volwassenen zijn eerder beschreven door Sinnema  
et al.43

Genetische diagnose We hebben zelf genetisch on-
derzoek uitgevoerd, of uitslagen van eerste genetische 
testen opgevraagd uit andere Nederlandse academische 
ziekenhuizen om de diagnose PWS te bevestigen en het 
genotype te bepalen.

Medische vragenlijst Als onderdeel van de reguliere 
patiëntenzorg vulden alle verzorgers een medische  
vragenlijst in voor het eerste bezoek aan de polikliniek. 
Deze vragenlijst bestond uit vragen over de medische 
voorgeschiedenis, medicatiegebruik, familiegeschiedenis, 
lichamelijke en psychologische klachten, moeilijk verstaan-
baar gedrag en informatie over de sociale situatie zoals 
werk, school, romantische relaties en woonsituatie.  
Lichamelijke en psychologische klachten en moeilijk 
verstaanbaar gedrag werden gescoord op een 5-punts 
likertschaal (1=zelden of nooit, 2=niet vaak en niet erg 
hevig, 3=vrij vaak en/of vrij hevig, 4=vaak en/of hevig, 
5=zeer vaak en/of zeer hevig). Een score van 3 of hoger 
werd gezien als klinisch relevant en werd verder uitge-
vraagd tijdens het bezoek aan de polikliniek.

Laboratoriumonderzoek Tijdens het eerste bezoek aan 
de polikliniek werd bloed afgenomen voor de evaluatie 
van vetmetabolisme (low density lipoproteïne (LDL)-choles-
terol), glucose metabolisme (niet nuchter glucose, hemo-
globine A1c), schildklier functie (vrij T4), gonadale functie 
(LH, FSH, estradiol of testosteron, SHBG, op een willekeu-
rig tijdstip afgenomen), leverenzymen (aspartaat amino-
transferase, alanine aminotransferase, alkalische fosfatase, 
gamma glutamyl transpeptidase, totaal bilirubine, lactaat 

dehydrogenase), nierfunctie (ureum, kreatinine, estimated 
glomerular filtration rate (eGFR, bepaald met de CKD-EPI 
formule)), het hematopoietische systeem (hemoglobine, 
hematocriet, mean corpuscular volume, leukocyten, 
thrombocyten en, als er microcytaire anemie aanwezig 
was, ferritine) en vitamin D status (25-hydroxyvitamine D). 

Aanvullend onderzoek Om te screenen op hypertensie 
werd de bloeddruk gemeten. Als de bloeddruk boven de 
140/90 mmHg was, werd de meting herhaald. Wanneer 
de bloeddruk herhaaldelijk boven de 140/90 mmHg was, 
werd een 30-minuten bloeddrukmeting verricht. 

Wanneer er risicofactoren voor osteoporose aanwezig 
waren (onbehandeld hypogonadisme, familiegeschiedenis 
met osteoporose, fracturen, onbehandelde vitamine  
D-deficiëntie en/of behandeling met corticosteroïden), 
werd er een DEXA-scan uitgevoerd om te screenen op 
osteoporose en osteopenie. 
Als er een klinische verdenking was op scoliose (zoals een 
gibbus bij lichamelijk onderzoek), werd er een röntgenfoto 
van de wervelkolom gemaakt als 1) de patiënt niet eerder 
gediagnosticeerd was met scoliose, 2) de patiënt rugpijn 
had of 3) de verzorgers aangeven dat er een nieuwe of 
verergerde houdingsafwijking was. 
Er werd slaaponderzoek (polygrafie of polysomnografie) 
verricht als er klinische tekenen van slaap apnoe aanwezig 
waren (zwaar snurken, ademstops, slaperigheid overdag, 
hoofdpijn in de ochtend, hypertensie en/of wakker wor-
den met hoofdpijn, kortademigheid of paniekaanvallen). 
Aangezien slaap apnoe een absolute contra-indicatie is 
voor de start van groeihormoonbehandeling, werd er ook 
slaaponderzoek verricht voor de start van groeihormoon-
behandeling. 
De criteria die voor elke diagnose werden gehanteerd zijn 
weergegeven in Tabel 1*.

Statistische analyse De statistische analyse werd uitge-
voerd in R versie 3.6.3. We gebruikten een chi-kwadraat-
toets om de prevalentie van gezondheidsproblemen tus-
sen de verschillende groepen (genotype, woonsituatie en 
geslacht) te vergelijken. We gebruikten een Wilcoxon rank 
sum test om de relatie tussen BMI, leeftijd, demografische 
kenmerken en de prevalentie van gezondheidsproblemen 
te onderzoeken. Voor de relatie tussen BMI, leeftijd en 
woonsituatie gebruikten we een Kruskal-Wallis test. Een 
chikwadraattoets voor trend werd gebruikt om de hoeveel 
ongediagnosticeerde gezondheidsproblemen tussen de 
subgroepen te vergelijken. Om de relatie tussen leeftijd en 
BMI te onderzoeken werd een Kendall rank correlatie test 
gebruikt. Voor het effect van BMI en leeftijd op gezond-
heidsproblemen en aantal ongediagnosticeerde gezond-
heidsproblemen gecorrigeerd voor leeftijd en BMI werden 
logistische en ordinale regressiemodellen gebruikt.

* Kijk op: www.nvavg.nl/artikelen-tavg
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We zochten in de literatuur naar artikelen die de prevalen-
tie van gezondheidsproblemen in patiënten met PWS van 
15 jaar en ouder beschrijven. 

Resultaten

We includeerden 115 (56 mannen/59 vrouwen) patiënten. 
De mediane leeftijd was 29 jaar (interkwartiele range (IQR) 
21-40) en mediane BMI 29 kg/m2 (IQR 26-35). Baseline 
karakteristieken zijn gegeven in Tabel 2*. Van de 115 
patiënten, waren er 42 verwezen vanuit de multidisci-
plinaire polikliniek van de kinder-endocrinologie van het 
Erasmus MC. Van de overgebleven 73 patiënten, hadden 
17 patiënten een endocrinoloog bezocht in het jaar voor 
ze naar onze polikliniek verwezen werden. 46 patiënten 
waren onder behandeling (geweest) bij een AVG en 14 
waren nooit bij een volwassen endocrinoloog of AVG 
onder behandeling geweest.

Gezondheidsproblemen gevonden door de  
systematische screening 
De resultaten van onze systematische gezond-
heidsscreening zijn weergegeven in Tabel 3*. We vonden 
ongediagnosticeerde gezondheidsproblemen bij 61% van 
de volwassenen met PWS. Een kwart had meerdere  
ongediagnosticeerde gezondheidsproblemen tegelijk. 
Het meest voorkomende ongediagnosticeerde gezond-
heidsprobleem was hypogonadisme, wat ongediagnosti-
ceerd was in 52% van de mannen en 33% van de vrou-
wen. Andere ongediagnosticeerde gezondheidsproblemen 
waren scoliose (20%), hypercholesterolemie (6%), DM2 
(5%), hypertensie (3%) en hypothyreoïdie (2%).
45 patiënten ondergingen een DEXA-scan. Hierbij bleken 
er 3 patiënten osteoporose te hebben en 8 osteopenie, 
bovenop de 9 patiënten die al osteoporose hadden en 
de 22 patiënten die al osteopenie hadden. 9 patiënten 
hadden slaap apnoe voor de screening. 19 patiënten 
ondergingen poly(somno)grafie en 11 hiervan hadden 
slaapapnoe.

Vergelijking van gezondheidsproblemen  
tussen groepen
Woonsituatie 23 patiënten woonden in een Prader-Willi 
huis (een woongroep speciaal voor mensen met PWS),  
61 patiënten woonden in een niet-gespecialiseerde zor-
ginstelling (NGZ), 28 patiënten woonden met familie en 
3 patiënten woonden begeleid. Patiënten in NGZ waren 
significant ouder (mediane leeftijd 36 jaar, IQR 28-50) dan 
patiënten die wonen in een Prader-Willi huis (mediane 
leeftijd 26 jaar, IQR 21-32) of met familie (mediane leeftijd 
19 jaar, IQR 19-22). BMI en de prevalentie van hypertensie 

was significant hoger in patiënten die wonen in NGZ,  
zie Tabel 4*.
Patiënten in Prader-Willi huizen bewogen allemaal tenmin-
ste 30 minuten per dag, terwijl maar 75% van de mensen 
die wonen bij familie en 70% van mensen die wonen in 
NGZ dit doen. Een diëtist was betrokken bij 87% van de 
patiënten die wonen in Prader-Willi huizen, bij 74% van 
patiënten die wonen in NGZ en bij 29% van de patiënten 
die wonen bij familie. 
Genotype Als we het voorkomen van gezondheidspro-
blemen vergelijken tussen de twee meest voorkomende 
genotypes (64 patiënten met een deletie en 41 met een 
mUPD), zien we dat scoliose vaker voorkomt bij patiënten 
met een deletie dan bij patiënten met een mUPD (81% vs. 
59%, P=0.02). Andere variabelen waren niet significant 
verschillend tussen beide genotypen, zie Tabel 4*. 
BMI De BMI nam toe met leeftijd (P=0.02). Patiënten met 
een hogere BMI hadden een hoger aantal ongediagnosti-
ceerde gezondheidsproblemen (P<0.001) en meer hyper-
cholesterolemie (P=0.01), ook na correctie voor leeftijd,  
zie Tabel 5*. 
Leeftijd Oudere patiënten hadden vaker DM2 (P<0.001), 
hypertensie (P<0.001), hypercholesterolemie (P=0.002) en 
ongediagnosticeerde gezondheidsproblemen (P=0.001), 
ook na correctie voor BMI, zie Tabel 5*. 
Geslacht Vrouwen hadden een hogere BMI dan mannen 
(P=0.02). Hypothyreoïdie kwam vaker voor bij vrouwen 
dan bij mannen (24% vs. 9%, P=0.03), zie Tabel 5*.
Leeftijd en BMI Dertien patiënten hadden een BMI < 25 
kg/m2 en leeftijd <25 jaar. Geen van deze patiënten had 
DM2, één had hypertensie en twee hypercholesterolemie 
(waarvan één ongediagnosticeerd was voor de screening).

Opvallend was dat er veel behandelbare oorzaken van ver-
moeidheid bestonden zonder dat ze behandeld werden. 
Veel patiënten hadden last van vermoeidheid en slaperig-
heid overdag. 40 van de 115 patiënten had klinisch rele-
vante slaperigheid overdag. Al deze 40 patiënten hadden 
ofwel onbehandelde vitamine D-deficiëntie, onbehandeld 
testosterontekort (zie Tabel 6*) of een andere onderlig-
gende oorzaak zoals slaapapnoe, narcolepsie, nycturie 
of medicatie die slaperigheid kan veroorzaken (anti-
epileptica, antipsychotica, benzodiazepines, tricyclische 
antidepressiva of antihistaminica). Slaperigheid overdag 
kwam voor bij 62% van de patiënten met onbehandelde 
vitamine D-deficiëntie en 36% van de patiënten zonder 
vitamine D-tekort (P=0.02). Dit was ook gerelateerd aan 
de ernst van de deficiëntie: slaperigheid overdag kwam 
voor bij 80% van de mensen met een ernstige vitamine 
D-deficiëntie en 57% van de mensen met een milde  
vitamine D-deficiëntie.
Daarnaast waren de afwijkende creatinine waardes  
opvallend. 35 mannen (63%) en 28 vrouwen (47%) 
hadden een kreatinine waarde onder ondergrens van 

A
rtikelen

* Kijk op: www.nvavg.nl/artikelen-tavg



Jaargang 39, Juni N
um

m
er 2   97

normaal, onafhankelijk van BMI en leeftijd. Van de man-
nen had 95% een kreatinine waarde tussen de 46 en 
93 µmol/L en een eGFR waarde tussen de 93 en149 ml/
min/1.73 m2. Bij de vrouwen had 95% kreatinine waarden 
tussen de 37 en 76 µmol/L en eGFR waarden tussen 98 en 
140 ml/min/1.73 m2. 
Toen we onze bevindingen wilden vergelijken met de 
bestaande literatuur, vonden we 21 artikelen die een of 
meer van de volgende gezondheidsproblemen in volwas-
senen PWS beschreven: hypogonadisme, hypothyreoïdie, 

DM2, hypertensie, hypercholesterolemie, scoliose, vitamin D-
deficiëntie, slaapapnoe of osteoporose/osteopenie, zie Tabel 
7 en 8*. Geen van deze artikelen vermeldden de prevalentie 
van vitamine D-deficiëntie in volwassenen met PWS.11, 42-60

Algoritme voor screening en behandeling
Op basis van onze onderzoeksresultaten en de literatuur 
hebben we een algoritme voor screening en behandeling van 
gezondheidsproblemen bij volwassenen met PWS opgesteld, 
zie Figuur 2.61-64
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* Kijk op: www.nvavg.nl/artikelen-tavg

Figuur 2. Algoritme voor de screening en behandeling van gezondheidsproblemen in volwassenen met PWS

•  Als kreatinine > 93 µmol/L (mannen), > 76 µmol/L (vrouwen) of eGFR < 93 ml/
min/1.73m2 (mannen), eGFR < 98 ml/min/1.73m2 (vrouwen): verricht nefrologisch 
onderzoek

• Start vitamine D supplementen als vitamine D < 50 nmol/L
• Voeg calciumsupplementen toe als zuivelintake < 3 eenheden/dag
• Start vitamine D en calciumsupplementen bij osteopenie/osteoporose

Vrouwen
• Amenorroe of oligo-menorroe 
 (vertrouw niet op estradiol  
 waarden)a 
 
• Slaperigheid overdag of
• Waargenomen ademstops of
• BMI > 25 kg/m2 of
• Hypertensie of
• Voor de start van groeihormoonbehandeling

• Hypertensie of
• Driftbuien of
• Vermoeidheid / slaperigheid overdag

• Hypogonadisme of
• Fracturen of
• Gebruik van corticosteroïden

• Gibbus bij lichamelijk 
 onderzoek 

• Nycturie of
• Pitting oedeem (vertrouw niet op NT-proBNP als BMI > 25 kg/m2) of
• Dyspneu of
• Slechte inspanningstolerantie

• BMI > 25 kg/m2 of
• Leeftijd > 25 year of
• Groeihormoontherapie of
• Gebruik van corticosteroïden

• Apathie of
• Flauwvallen of
• Hypotensie tijdens acute infecties / stressvolle gebeurtenissen of
• Andere symptomen van bijnierschorsinsufficiëntie

Mannen
• Weinig lichaamsbeharing of
• Onderontwikkelde genitalia of
• Slaperigheid overdag en testos-teron < 10 nmol/L

• Als Cobbse hoek > 10o en:
-  Asymptomatisch  verwijs naar fysiotherapeut om   
 progressie te voorkomen
-  Symptomatisch (pijn, dyspneu, verminderde 
 beweeglijkheid)  verwijs naar orthopedisch chirurg

als

als

als

als

als

als

als

als

Nieuwe patiënten & jaarlijkse controle
Anamnese
Lichamelijk onderzoek
Laboratoriumonderzoek

Vitamine D / calcium

Start hormoon substitutie therapie

Verricht poly(somno)grafie

Verricht neuropsychologisch  
onderzoekb

Verricht DEXA

Verricht röntgenfoto van de 
wervelkolom 

Verricht cardiale evaluatiea

Verricht jaarlijkse screening
Nuchter glucose
LDL-cholesterol
Bloeddruk

Sluit centrale bijnierschors- 
insufficiëntie uit met ITT of MTPc

Afkortingen: body mass index (BMI), dual energy X-ray absorptiometry (DEXA), follikelstimulerend hormoon (FSH), insuline tolerantie test (ITT),  
low-density-lipoproteïne (LDL), luteïniserend Hormoon (LH), metyrapon test (MTP), sex hormone bindend globuline (SHBG). 
a. Oestradiolwaarden zijn onbetrouwbaar door verhoogde aromatase-activiteit bij verhoogde vetmassa.66 
b. Aangebeveling gebaseerd op klinische eraring en literatuur onderzoek.61-63 
c. Gebaseerd op eerder gepubliceerd onderzoek.64
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Discussie

We vonden ongediagnosticeerde en onbehandelde 
gezondheidsproblemen bij 61% van de volwassenen 
met PWS. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat 
de meeste artsen onbekend zijn met het syndroom, in 
combinatie met de complexe PWS-specifieke gedrags-
kenmerken. 

Een derde van de patiënten had klinisch relevante 
vermoeidheid of slaperigheid overdag, welke, volgens 
de verzorgers, zorgde dat de patiënten geen fysieke 
inspanning konden leveren. Hoewel slaperigheid vaak 
werd gezien als ‘onderdeel van het syndroom’, hadden 
alle patiënten behandelbare oorzaken, zoals slaapapnoe, 
narcolepsie, nycturie, vitamine D-deficiëntie, onbehandeld 
testosterontekort of medicatie die slaperigheid kan veroor-
zaken. Daarom moeten vermoeidheid en slaperigheid 
overdag niet worden gezien als onderdeel van het 
syndroom, maar als symptoom van een onderlig-
gend gezondheidsprobleem. We raden aan om te zoe-
ken naar onderliggende oorzaken en deze te behandelen. 
Als door behandeling van de onderliggende oorzaken de 
vermoeidheid vermindert, zijn de patiënten minder moe, 
kunnen ze meer bewegen en worden obesitasgerelateerde 
cardiopulmonaire problemen voorkomen. 
We presenteren een algoritme voor de screening en 
behandeling van gezondheidsproblemen bij volwassenen 
met PWS. Hierbij houden we rekening met de PWS-
specifieke valkuilen, zoals vals-lage kreatinine waarden 
(veroorzaakt door een lage spiermassa) en vals-normale 
cardiale markers (veroorzaakt door een hoge BMI). Door 
het gebruik van dit algoritme hopen wij de gezondheid 
van volwassenen met PWS te verbeteren en uiteindelijk de 
(persoonlijke en financiële gevolgen van) cardiopulmonale 
complicaties in deze kwetsbare groep te voorkomen.
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Voor elke patiënt is gecoördineerde en per-
soonsgerichte zorg een 'must'. Wanneer er 
meerdere professionals en/of organisaties 
betrokken zijn bij de zorgverlening van een 
patiënt, dan is onderlinge afstemming en 
samenwerking van groot belang. In de praktijk 
blijkt die afstemming niet altijd optimaal te 
verlopen. In mijn promotieonderzoek laat ik 
zien hoe deze samenwerking optimaal en pati-
entgericht kan functioneren wanneer je uitgaat 
van een modulaire organisatie van zorg. Ik 
illustreer dit aan de hand van de gezondheids-
zorg voor kinderen met downsyndroom.

Downsyndroom is een complexe aangeboren aandoe-
ning die leidt tot ontwikkelingsachterstand. Mensen met 
downsyndroom krijgen vaak te maken met meerdere 
bijkomende aandoeningen tegelijk (bijv. lichamelijke 
problemen, hartproblematiek, spraakproblemen). Dit 
vraagt om adequate samenwerking en coördinatie tussen 
een verzameling van zorgprofessionals (zoals kinderarts, 
fysiotherapeut, huisarts) en organisaties (zoals ziekenhuis, 
paramedische praktijken en zorginstellingen voor mensen 
met een verstandelijke beperking). In Nederland wordt de 
zorg voor kinderen met downsyndroom bij voorkeur mul-
tidisciplinair georganiseerd via zogenaamde downteams in 
ziekenhuizen. Patiënten en hun ouders geven echter aan 
dat deze multidisciplinaire aanpak in de praktijk nog niet 
helemaal voldoet aan hun vragen en behoeften.

In Nederland zijn er in totaal 22 downteams. Ieder down-
team is op een andere manier georganiseerd, en het is 
voor ouders van kinderen met downsyndroom onduidelijk 
waarom het overal anders is en waar zij het beste terecht 
kunnen. Voor zorgprofessionals is het ook niet altijd 
duidelijk waarom verschillende downteams op een andere 

manier zijn georganiseerd. Het doel van mijn onderzoek 
was dan ook het in kaart brengen van de multidisciplinaire 
zorg voor kinderen met downsyndroom: wat gaat er goed 
en wat kan er beter? Maar hoe breng je deze multidiscipli-
naire zorg dan in kaart? In mijn proefschrift onderzocht ik 
vanuit logistiek perspectief (‘operations management’) of 
modulair organiseren kan werken in de multidisciplinaire 
zorg voor kinderen met downsyndroom.

Modulair organiseren
Modulair organiseren staat erom bekend dat het maat-
werk en cliënt/patiëntgerichtheid kan bewerkstelligen 
door de producten en processen van een organisatie op 
een bepaalde manier in te richten en te organiseren.1  
Het gaat er om onderdelen zodanig te ontwerpen dat 
deze op een zo groot mogelijk aantal manieren met elkaar 
gecombineerd kunnen worden. Om dit te kunnen doen 
moet je eerst de bestaande dienstverlening ontrafelen 
in onderdelen (zogenaamde componenten, de kleinste 
eenheden van de dienstverlening. Deze componenten kan 
je groeperen in modules, die overkoepelende thema’s in 
de dienstverlening representeren). Modulair organiseren 
kan je vergelijken met het bekende kinderspeelgoed Lego. 
Zoals Lego-blokjes in verschillende groottes en kleuren 
samen een veelvoud aan figuren en objecten kunnen  
vormen, kunnen ook diensten zodanig worden ontworpen 
en gecombineerd dat zij op diverse manieren gezamenlijk 
een goed functionerend geheel vormen. Met behulp van 
verbindingen (zogenaamde interfaces, de Lego-nopjes) 
wordt het een stevig, goed functionerend geheel. Die 
nopjes zorgen ervoor dat je de Lego-blokjes (ongeacht de 
kleur of de vorm) met elkaar kan verbinden. Het modu-
laire gedachtegoed heeft zijn meerwaarde al bewezen 
in de langdurige ouderenzorg2, maar is nog nauwelijks 
onderzocht in de zorg voor andere mensen met een  
complexe zorgvraag.

Modulaire zorgverlening  
zet de patiënt centraal

V.J.T. Peters 1, 2

1.  Department of Management, Tilburg University, The Netherlands.
2.  Maatschap Interne Geneeskunde - MDL, Catharina Ziekenhuis, The Netherlands.
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Het promotieonderzoek was een exploratief, kwalitatief 
onderzoek met het doel om nieuwe inzichten te ge-
nereren. Het betrof een meervoudige casestudie waar 
vier downteams van vier ziekenhuizen in Nederland aan 
deelnamen. Er zijn in totaal 53 interviews afgenomen 
met zorgprofessionals die betrokken zijn bij deze down-
teams. Ook zijn er 21 interviews afgenomen met ouders 
van kinderen met downsyndroom die deze downteams 
bezoeken. Daarnaast zijn er 12 observaties gedaan tijdens 
het bezoek van een kind en zijn/haar ouders bij het down-
team, drie bij ieder downteam, en heeft er een grondige 
documentstudie plaats gevonden.

Het modulaire perspectief
Op basis van de interviews, observaties en document-
studie was het mogelijk om de multidisciplinaire zorg 
voor kinderen met downsyndroom vanuit een modulair 
perspectief te benaderen. We hebben de verschillende 
onderdelen van de consulten van de zorgprofessio-
nals geïdentificeerd als modules (bijvoorbeeld medisch 
onderzoek, algemene motorische vaardigheden). De 
professionals legden uit dat elke module een specifieke 
betekenis heeft voor hun consult en is gebaseerd op de 
multidisciplinaire richtlijn van de Nederlandse Vereniging 
voor Kindergeneeskunde.3 Iedere module bestond uit 
een aantal bijbehorende componenten (bijvoorbeeld 
Onderzoek van de mondmotoriek als component van de 
module Logopedisch onderzoek, Analyse van gebruikte 
gebaren als component van de module Taalproductie). 
Deze onderdelen zijn gebaseerd op richtlijnen, protocollen 
en screeningsformulieren die in de zorgverlening worden 
gebruikt. Het modulaire perspectief, de ontleding van 
zorg in componenten en modules, leidde ertoe dat we de 
multidisciplinaire zorg voor kinderen met downsyndroom 
goed in kaart konden brengen. Dit heeft geresulteerd 
in een aantal producten voor de praktijk waaronder een 
communicatiemap voor ouders, een communicatiemap 
voor kinderen met downsyndroom en een werkboek voor 
alle betrokken zorgprofessionals. Ook bracht het nieuwe 
inzichten aan het licht.

Zo werd bijvoorbeeld duidelijk dat verschillende individu-
ele modules identieke onderdelen bevatten. Aangezien 
de inhoud van hun zorgverlening niet voor elke profes-
sional in detail was voorgeschreven, bleken verschillende 
professionals uiteindelijk op onderdelen hetzelfde te doen. 
Overlap trad bijvoorbeeld op wanneer twee professionals 
beiden de lengte en het gewicht van een patiënt maten 
en de professionals zich niet bewust waren van deze 
overlapping. Daarnaast bleken er ook onverwachte gaten 
te zijn in de verleende zorg. Soms dachten professionals 
dat hun collega's zich bezighielden met bijvoorbeeld eten 
en drinken. Toen deze professionals elkaar ontmoetten na 
hun respectievelijke consultaties, bleek dat geen van hen 

zich met deze kwesties had beziggehouden, met als ge-
volg een hiaat in de zorgverlening. Zowel ouders van kin-
deren met downsyndroom als zorgprofessionals gaven aan 
dat dit niet bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. Ook werd 
door het modulair perspectief duidelijk dat de transitie van 
kinderzorg naar volwassenzorg meer aandacht behoeft 
omdat het gebrek aan informatie over dit onderwerp voor 
zowel professionals als ouders een gemis is. 

De patiënt centraal
Het modulaire perspectief liet ook zien dat het zorgaan-
bod van de downteams veelal disciplinegericht is waarbij 
de focus lag op ‘Wat-bieden-wij-aan?’ (bijvoorbeeld 
fysiotherapie, oogheelkunde etc.). Dit is niet per se fout 
of niet kloppend, maar het onderzoek liet zien dat dit niet 
altijd aansluit bij de behoefte van ouders van kinderen 
met downsyndroom. Voor de ouders lag de focus meer op 
‘Wat-wil/is belangrijk-voor-mijn-kind?’ (bijvoorbeeld goed 
horen, maximaal bewegen). Voor hen is het uitvoeren 
van bijvoorbeeld een bepaalde (medische) test niet het 
uitgangspunt, maar dat het probleem verholpen wordt. 
Ter illustratie: een van de geïnterviewde ouders gaf aan 
dat zijn/haar kind van zijn/haar kiespijn af wil, maar dat 
een professional dan al gauw denkt in ‘je moet je kies 
laten trekken’. Het zit hem dan niet zozeer in het anders 
handelen, maar meer in het anders benaderen van het 
kind en zijn/haar ouders.

Naar aanleiding hiervan zijn we het zorgaanbod meer 
behoeftegericht gaan analyseren. Samen met de ouders 
van kinderen met downsyndroom hebben we modules en 
componenten samengesteld gebaseerd op de wensen en 
behoeftes van kind en ouders zelf. De module ‘Vaardig- 
heden’ bestond bijvoorbeeld uit onder andere de compo-
nenten ‘Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen’ (ADL) 
en ‘digitale vaardigheden’ en de module ‘Van klachten 
afkomen’ bestond onder andere uit de componenten 
‘huidaandoening’ en ‘infecties’. Het complete overzicht 
van patiëntgerichte modules en componenten ziet u in 
Figuur 1. Deze patiëntgerichte, modulaire benadering van 
de zorg werd door zowel de ouders als de zorgprofessio-
nals met veel enthousiasme ontvangen en biedt mogelijk-
heden om de zorg nog beter op de belevingswereld van 
de patiënt af te stemmen. 

Een belangrijk aspect in deze patiëntgerichte, modulaire 
benadering zijn de verbindingen (interfaces) die informa-
tie-uitwisseling mogelijk maken tussen zorgprofessionals. 
Voorbeelden van deze verbindingen zijn het elektronisch 
patiëntendossier, een verwijsbrief of een multidisciplinair 
teamoverleg. Deze verbindingen werden al veelvuldig ge-
bruikt, maar we zagen ook dat niet alle potentie van deze 
verbindingen volledig werd benut. Zo werd er bijvoorbeeld 
niet altijd via het elektronisch patiëntendossier gecom-
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municeerd omdat niet iedere professional toegang had tot 
dat dossier. Hierdoor moesten ze via een omweg hun in-
formatie delen, wat de efficiëntie natuurlijk niet ten goede 
komt. Maar om daadwerkelijk patiëntgerichte zorg te 
leveren is het ook nodig om informatie uit te wisselen met 
de patiënt en zijn/haar ouders. Echter, we zagen terug dat 
sommige downteams daar verder in zijn dan andere. Er 
wordt bijvoorbeeld nog weinig gebruik gemaakt van het 
patiëntenportaal om met de patiënt en zijn/haar ouders 
te communiceren. Dit zou een goed instrument kunnen 
zijn om de wensen en behoeftes van de patiënt in kaart te 
brengen, naast de meer traditionele instrumenten als een 
telefonisch gesprek of een vragenlijst.

Wij trekken de conclusie dat het modulair ontrafelen 
van de multidisciplinaire zorg voor kinderen met down-
syndroom heeft geleid tot waardevolle inzichten met 
betrekking tot de samenstelling en de organisatie ervan.4-6 
Het heeft geleid tot wederzijds inzicht in elkaars werkwijze 
(zowel binnen als tussen de downteams), meer bewust-
wording van de complexiteit van de zorg, en verbeterde 
communicatie tussen zowel de zorgprofessionals onder-
ling als tussen de zorgprofessionals en de ouders. Onze 
overstap van een disciplinegericht naar een patiënt- 
gericht perspectief daarbij bood ook mogelijkheden om de 
wensen en behoeftes van kinderen met downsyndroom 
(en hun ouders) zelf als uitgangspunt te nemen. Hierdoor 
ontstaat er nog meer focus op de ontwikkeling en de 
mogelijkheden in plaats van op de beperkingen en de 
manieren om daar mee om te gaan. Met deze patiënt- 

gerichte modulaire benadering zet je daardoor de mens en 
niet de ‘aandoening’ centraal.
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Figuur 1. Patiëntgericht modulair zorgaanbod voor kinderen met downsyndroom.
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Puntsgewijze samenvatting

• Prader-Willi syndroom (PWS) is geassocieerd met 
hypothalame-hypofysaire hormoon deficiënties. Er is 
geen consensus over de prevalentie van centrale bijnier-
schorsinsufficiëntie (BNI) bij volwassenen met PWS.

• In sommige landen, waaronder Nederland, is het  
gebruikelijk om een stress-schema hydrocortison voor te 
schrijven tijdens fysieke en psychische stress bij mensen 
met PWS. Bijwerkingen van frequent hydrocortison ge-

Funding: CZ fonds. CZ fonds had geen rol in het studieontwerp; in de collectie, analyse en interpretatie van de data;  
in het schrijven van de publicatie of in de keus om de paper in te dienen voor publicatie.
 
Dit artikel is een Nederlandstalige samenvatting van Rosenberg et al (2020), “Central Adrenal Insufficiency is  
Rare in Adults With Prader-Willi Syndrome”, Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 105(7), e2563-e2571, 
https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa168

bruik zijn onder andere gewichtstoename, osteoporose, 
diabetes mellitus en hypertensie – alle reeds een groot 
probleem bij volwassenen met PWS. Onderbehande-
ling van BNI kan daarentegen ook ernstige morbiditeit 
veroorzaken – of zelfs mortaliteit. Om zowel over- als 
onderbehandeling te voorkomen is het belangrijk om de 
prevalentie van BNI te weten bij volwassenen met PWS.

• We hebben de prevalentie van BNI beoordeeld in een 
groot internationaal cohort van volwassenen met PWS. 
Hiervoor hebben we de twee meest robuuste tests 
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gebruikt: insuline tolerantie test (ITT) en metyrapon  
test (MTP). 

• We hebben een ITT of MTP uitgevoerd bij 82 volwas-
senen met PWS. Van de 82 volwassenen hadden 81 
volwassenen een normale bijnierfunctie. 

• Daarnaast hebben we de medische gegevens bekeken 
van 645 volwassenen met PWS. Hieruit bleek dat 200 
patiënten een operatie hadden ondergaan zonder 
stress-schema hydrocortison. Geen van hen vertoonde 
enige kenmerken van hypocortisolisme tijdens of na  
de operatie. 

• We concluderen dat BNI zeer zeldzaam (1.2%) is bij vol-
wassenen met PWS en adviseren om niet routinematig 
hydrocortison voor te schrijven bij fysieke en psychische 
stress. Bij klinische verdenking op hypocortisolisme 
(onbegrepen gewichtsverlies, sufheid of flauwvallen bij 
infecties) adviseren we om te testen voor BNI en om  
alleen hydrocortison te geven indien BNI bevestigd is 
door een ITT of MTP.

Engelstalig abstract  
(zoals gepubliceerd in 
J Clin Endocrinol Metab)

Context: Prader–Willi syndrome (PWS) is associated with 
several hypothalamic-pituitary hormone deficiencies. There 
is no agreement on the prevalence of central adrenal 
insufficiency (CAI) in adults with PWS. In some countries, 
it is general practice to prescribe stress-dose hydrocor-
tisone during physical or psychological stress in patients 
with PWS. Side effects of frequent hydrocortisone use are 
weight gain, osteoporosis, diabetes mellitus, and hyper-
tension – already major problems in adults with PWS. 
However, undertreatment of CAI can cause significant 
morbidity – or even mortality.
Objective: To prevent both over- and undertreatment 
with hydrocortisone, we assessed the prevalence of CAI 
in a large international cohort of adults with PWS. As the 
synacthen test shows variable results in PWS, we only use 
the metyrapone test (MTP) and insulin tolerance test (ITT).
Design: Metyrapone test or ITT in adults with PWS  
(N = 82) and review of medical files for symptoms of 
hypocortisolism related to surgery (N = 645).
Setting: Outpatient clinic.
Patients or Other Participants: Eighty-two adults with 
genetically confirmed PWS.
Main Outcome Measure: For MTP, 11-deoxycortisol > 
230 nmol/L was considered sufficient. For ITT, cortisol > 
500 nmol/L (Dutch, French, and Swedish patients) or > 
450 nmol/L (British patients) was considered sufficient.
Results: Central adrenal insufficiency was excluded in 81 
of 82 patients. Among the 645 patients whose medical 

files were reviewed, 200 had undergone surgery without 
perioperative hydrocortisone treatment. None of them had 
displayed any features of hypocortisolism.
Conclusions: Central adrenal insufficiency is rare (1.2%) 
in adults with PWS. Based on these results, we recom-
mend against routinely prescribing hydrocortisone stress-
doses in adults with PWS.

Introductie

Prader-Willi syndroom (PWS) is een zeldzame en com-
plexe genetische aandoening die wordt veroorzaakt door 
verminderde expressie van de paternaal geërfde genen in 
de PWS regio op chromosoom 15q11-q13.1 Buiten een 
verstandelijke beperking, slaap gerelateerde problemen en 
hypotonie, is PWS ook geassocieerd met een hypothalame 
disfunctie1, 2, resulterend in een onverzadigbare eetlust, 
verstoorde thermoregulatie, abnormale pijn perceptie en 
verschillende hypofysaire hormoon tekorten.2-4 De meer-
derheid van de volwassenen met PWS heeft hypogona-
disme.5 Daarnaast komt groeihormoon (GH) deficiëntie 
voor bij 0-38%6, 7 en hypothyreoïdie bij 13.6%.8 Er is 
geen overeenstemming over de prevalentie van andere 
hypofysaire hormonen. 

De mortaliteit is hoog bij patiënten met PWS (3% per jaar) 
en overlijden is vaak onverwacht.9 Het is gesuggereerd 
dat plots overlijden bij patiënten met PWS gedeeltelijk 
verklaard kan worden door centrale bijnierschors insuf-
ficiëntie (BNI): een inadequate (verhoging van) cortisol 
productie door de bijnier ten gevolge van insufficiënte 
secretie van adrenocorticotroop hormoon (ACTH) of 
corticotropin-releasing hormoon (CRH) door respectieve-
lijk de hypofyse of hypothalamus. Als BNI niet behandeld 
wordt, kan het resulteren in een bijniercrisis, wat levens-
bedreigend is. Tijdens een crisis kan een ernstige verlaging 
van de broeddruk, orgaan falen en/of mentale verande-
ring plaatsvinden, wat kan leiden tot ziekenhuisopname of 
zelfs behandeling op de Intensive Care. 

Suppletie van synthetisch cortisol (hydrocortison) is nor-
maliter geïndiceerd als patiënten symptomen hebben van 
BNI,10 zoals spierzwakte, vermoeidheid en gewichtsverlies. 
Deze symptomen zijn echter onbetrouwbaar bij PWS. 
Spierzwakte en vermoeidheid komen veel voor bij PWS11 
en aangezien de meeste patiënten met PWS een dieet 
volgen is gewichtsverlies niet ongewoon. 

In sommige landen is het gebruikelijk om hydrocortison  
te geven bij stressvolle situaties, zoals een operatie, ziekte 
of intense psychische stress.10, 12 ‘Stress’ en ‘ziekte’ zijn 
echter vaak moeilijk te definiëren bij mensen met PWS, 
doordat de hypothalame dysfunctie de pijn perceptie 
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reduceert en de ontwikkeling van koorts beperkt.11 
Daarnaast wordt het gedragsfenotype van PWS geka-
rakteriseerd door frequente woede uitbarstingen, wat 
psychische stress geeft. Deze onzekerheden leiden tot 
frequent gebruik van hydrocortison bij mensen met PWS. 
Bijwerkingen van veelvuldig hydrocortison gebruik zijn 
onder andere gewichtstoename, osteoporose, diabetes 
mellitus en hypertensie,13 allen reeds een groot probleem 
bij volwassenen met PWS.14 

Er is geen overeenstemming over de prevalentie van  
BNI en over de noodzaak van hydrocortison gebruik 
bij volwassenen met PWS, doordat de meeste studies 
verschillende test methodes gebruiken en vooral zijn 
uitgevoerd bij kinderen en niet bij volwassenen.10, 12, 15-21 
In een eerdere Nederlandse studie bij 25 kinderen met 
PWS werden 15 kinderen (60%) gediagnosticeerd met 
BNI, gebaseerd op ACTH waardes tijdens de enkele-dosis 
metyrapontest (sMTP) met een ACTH afkapwaarde  
<33 pmol/L.12 Er is echter discussie over het gebruik van 
ACTH waardes in de evaluatie van de hypothalamus-
hypofyse-bijnier-as (HPA-as) gezien het kan leiden tot fout-
positieve resultaten.22 Studies die andere test methodes 
gebruiken voor het diagnosticeren van BNI vonden veel 
lagere prevalenties of zelfs afwezigheid van BNI in zowel 
kinderen10, 16-21 als volwassenen.15, 18 De meeste studies  
gebruikten echter een synacthen test, wat adequaat is 
voor het diagnosticeren van primaire bijnierschorsinsuffi- 
ciëntie, maar minder betrouwbaar voor het diagnosticeren 
van centrale BNI.23 

Aangezien zowel onbehandeld BNI als overbehandeling 
met hydrocortison ernstige negatieve gevolgen kan heb-
ben voor de patiënt, is het belangrijk om de prevalentie 
van BNI bij volwassenen met PWS te weten. Nationale 
PWS experts van zeven verschillende landen hebben 
samengewerkt om de prevalentie van BNI in 82 volwas-
senen met PWS te bepalen. Aangezien het gebruik van 
minder sensitieve diagnostische tests onzekerheid kan 
veroorzaken, rapporteren we alleen de resultaten van de 
twee meest robuuste tests voor het diagnosticeren van 
BNI: de insuline tolerantie test (ITT) en de meerdere-dosis 
metyrapontest (MTP). Daarnaast hebben we de medische 
dossiers van 645 volwassenen met PWS bekeken om de 
prevalentie van BNI bij volwassenen met PWS te bepalen. 

Methode

Diagnose van BNI
We hebben de HPA-as getest in 56 Nederlandse, 10  
Franse, 10 Britse en 6 Zweedse volwassenen met PWS. 
Een deel van de Zweedse data was eerder gepubliceerd. 
Acht volwassenen met PWS hebben geen ITT/MTP 

ondergaan, omdat zij dagelijks hydrocortison gebruikten 
vanwege een afwijkende synacthen test of wegens een 
extreem laag baseline cortisol. 

MTP procedure: Patiënten werden twee dagen opge-
nomen. Op dag 1 werd om 07:45u na 10-12 uur vasten 
bloed afgenomen voor ACTH en cortisol. Metyrapon (750 
mg, laboratoire HRA Pharma, Parijs, Frankrijk) werd oraal 
toegediend om 08:00u, 12:00u, 16:00u, 20:00u, 24:00u 
en 04:00u. Patiënten kregen om 18:00u te eten. Op dag 
twee werd om 07:45u na 10-12 uur vasten bloed afge-
nomen voor cortisol en 11-deoxycortisol. Om zeker te zijn 
dat de cortisol suppressie adequaat was, werd een och-
tendcortisol van 200 nmol/L op dag 2 aangehouden als 
afkapwaarde. ACTH werd ook gemeten om de klinische 
waarde van ACTH tijdens de MTP voor het diagnosticeren 
van BNI te bepalen. Delta ACTH was gedefinieerd als het 
verschil tussen ACTH bij de start van de test (‘baseline 
ACTH’) en de hoogste ACTH waarde.

ITT procedure: Patiënten werden één dag opgenomen. 
Na 10-12 uur vasten werd kortwerkend insuline (Insuman 
Rapid®, Actrapid®, 0-15E/kg) toegediend op t=0 om een 
hypoglycaemie (bloedglucose ≤2.2 mmol/L) te induceren. 
Bloed werd afgenomen voor cortisol en glucose op t=0, 
30, 60 en 90 min. In Nederlandse en Engelse patiënten 
werd ACTH ook gemeten. Extra insuline (dosis gebaseerd 
op de glucosewaardes en gewicht van de patiënt) werd 
toegediend indien glucose waardes ≥2.2 mmol/L waren 
op t=60, tenzij de patiënt ernstige klinische tekenen van 
hypoglycaemie vertoonde, waarna bloed werd afgeno-
men op t=80, 90, 100, 120 en 150 min. Het gebruik van 
orale oestrogenen werd minstens zes weken voor de ITT 
gestopt om vals-verhoogde cortisolwaardes te voorkomen. 
Corticosteroïden werden minstens één week voor de ITT 
of MTP gestopt. 

Assays: ACTH en cortisol waardes werden gemeten met 
Siemens Immulite 2000XPi (Nederlandse patiënten; Britse 
patiënten voor alle ACTH metingen en voor cortisol voor 
augustus 2010), chemiluminescence immunoassay Abbott 
Architect i2000 (Britse patiënten voor cortisol metingen 
na augustus 2010), immunochemiluminescence Roche 
Cobas (Franse patiënten), of electrochemiluminescence 
immunoassay Elecsys, Roche (Zweedse patiënten). Bloed-
glucose werd gemeten met Roche Cobas C (Nederlandse, 
Franse en Zweedse patiënten) en Abbott Architect i2000 
(Britse patiënten). 11-deoxycortisol werd gemeten met 
UPLC-MSMS (waters TQS, Etten-leur, Nederland) in alle 
patiënten. 

Voor MTP werd een 11-deoxycortisol >200 nmol/L (>230 
nmol/L of 7.9µg/dL in het Nederlandse centrum door har-
monisatie) als sufficiënt beschouwd.24 Voor Nederlandse, 
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Franse, en Zweedse patiënten die een ITT ondergingen, 
werd een cortisol >500 nmol/L (18.1 µg/dL) als sufficiënt 
beschouwd, terwijl voor Britse patiënten een cortisol 
>450 nmol/L (16.3 µg/dL) als sufficiënt beschouwd werd. 
Referentiewaarden voor baseline cortisol waren 200-700 
nmol/L. 

Medische dossiers
We hebben de medische dossiers onderzocht van alle 645 
volwassenen met PWS die werden behandeld binnen de 
centra van het INfoRMEd PWS netwerk. We hebben data 
verzameld omtrent hydrocortison gebruik en operaties die 
patiënten hebben ondergaan met en zonder hydrocorti-
son stress-schema. 

Data-analyse
Data werd geanalyseerd met R versie 3.6.0. Continue  
data is gepresenteerd als mediaan (range). Categorische 
data is gepresenteerd als aantal. We hebben Spearman’s 
rho berekend voor de analyse van correlaties. P-waarden 
<0.05 werden als significant beschouwd.

Resultaten

Twee-en-tachtig patiënten (46 mannen, 36 vrouwen) 
werden getest voor BNI (46 MTP, 36 ITT). Geen van de 
patiënten onderging beide tests. Patiëntkarakteristieken 
zijn getoond in tabel 1.

Meerdere-doses metyrapon test
De resultaten van de MTP zijn getoond in tabel 2 en figuur 
1. De 11-deoxycortisol waardes van alle patiënten waren 
>230 nmol/L (mediaan 440.1, range 247.8 – 694 nmol/L). 
In 2 patiënten was het dag 2 ochtendcortisol boven 
de afkapwaarde van 200 nmol/L, namelijk 213 en 211 
nmol/L. Hoewel dit suggestief was voor een inadequate 
inhibitie van 11-ß hydroxylase, lokte het nog steeds een 
adequate verhoging van 11-deoxycortisol uit (298.2 en 
425.3 nmol/L op dag 2), wat een normale functie van de 
HPA-as bevestigt. 

Er was geen significante relatie tussen baseline cortisol en 
11-deoxycortisol na metyrapon toediening (p = 0.16; P = 
0.28; figuur 1a). Alle patiënten met een baseline cortisol 
onder de referentiewaarde van 200 nmol/L (laagste: 126.0 
nmol/L) hadden een sufficiëntie 11-deoxycortisol respons. 
De mediane (range) ACTH waarde na metyrapon toedie-
ning was 37.7 (2.8 – 132.0) pmol/L. De ACTH waarde 
tijdens MTP correleerde slecht met de 11-deoxycortisol 
waarde (p = 0.35; P = 0.02; figuur 1b). 

Insuline tolerantie test
De resultaten van de ITT zijn getoond in tabel 3. Twee 
patiënten hadden bloedglucose levels >2.2 mmol/L  

(2.6 en 2.4 mmol/L). Zij hadden echter klinische tekenen 
van ernstige hypoglycaemie (slaperigheid, verminderde 
waakzaamheid en verhoogde transpiratie), waardoor het 
als onethisch beschouwd werd om meer insuline toe  
te dienen. 

Tijdens de ITT hadden 35 van de 36 patiënten piek cortisol 
levels > 500 nmol/L. Alleen één Franse patiënt had een 
piek cortisol van 494 nmol/L. Hij kreeg een stressschema 
hydrocortison voorgeschreven. Piek cortisol correleerde 
slecht met piek ACTH (p = -0.04; P = -.91) en delta ACTH 
tijdens de ITT (p = 0.05; P = 0.88). 

Medische dossiers
We hebben de medische dossiers van 645 volwassenen 
met PWS bekeken. Zes Franse, één Australische en één 
Britse patiënt gebruikten dagelijks hydrocortison geba-
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Figuur 1A. Resultaten van de meerdere-doses metyrapon test.
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Figuur 1B. Resultaten van de meerdere-doses metyrapon test.

Afkortingen: ACTH, adrenocorticotroop hormoon.
Resultaten van de meerdere-doses metyrapon test bij volwassenen met  
Prader-Willi syndroom. N = 46. 
A: Relatie tussen baseline cortisol (nmol/L) en 11-deoxycortisol (nmol/L).  
Spearman’s rho was 0.16 (P = 0.28). Zelfs patiënten met een laag baseline  
cortisol hadden normale 11-deoxycortisol waardes. 
B: Relatie tussen ACTH (pmol/L) na metyrapon toediening en 11-deoxycortisol 
(nmol/L). Spearman’s rho was 0.35 (P = 0.02). De gestippelde lijn representeert  
de afkapwaarde van 33 pmol/L zoals gebruikt door de Nederlandse studie,12  
waardoor 21 patiënten met een adequate verhoging van 11-deoxycortisol  
foutief geclassificeerd zouden worden als ‘bijnier insufficiënt’. 
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seerd op een eerder laag ochtendcortisol, lage-dosis  
korte synacthen test of hoge-dosis korte synacthen test. 
Hoewel de diagnose van BNI niet gebaseerd was op een 
MTP of ITT werden de patiënten niet opnieuw getest 
wegens moeilijk verstaanbaar gedrag of wegens andere 
patiënt-gerelateerde redenen. Twee Nederlandse patiën-
ten die dagelijks hydrocortison gebruikten, werden wel 
opnieuw getest. Bij beide patiënten werd hydrocortison 
succesvol afgebouwd en werd BNI uitgesloten met  
een MTP.

Aangezien de Nederlandse richtlijnen het gebruik van 
hydrocortison tijdens fysieke en psychische stress aanra-
den, ook in patiënten zonder bewezen BNI, kregen 30 van 
de 110 Nederlandse patiënten hydrocortison toegediend 
tijdens een operatie, zonder dat zij eerst een HPA functie-
test hadden ondergaan. Achttien van deze 30 patiënten 
werden later formeel getest voor BNI (15 MTP; 3 ITT), 
waarna bleek dat allen een sufficiënte HPA functie heb-
ben. Drie-en-vijftig Nederlandse patiënten ondergingen 
een operatie voordat de richtlijnen bestonden, waardoor 
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 ITT
 (n = 36)

 Man Vrouw Totaal
 
 19 17 36
  
 
 5 5 10
 6 4 10
 3 7 10
 5 1 6
  
 
 25.0 24.0 24.9
 18.0 – 36.0 18.0 – 55.3 18.0 – 55.3
  
 
 28.3 32.0 30.3
 21.2 – 62.0 20.3 – 58.2 20.3 – 62.0
  
 
 2 5 7
 9 9 18
 1 0 1
 1 2 3
 1 0 1
 5 1 6
 
 4 6 10
 
 
 3 1 4

Tabel 1. Karakteristieken van de studiepopulatie.

Patiënten met PWS

N

Nationaliteit
Brits
Nederlands
Frans
Zweeds

Leeftijd (jaren)
Mediaan
Range

BMI (kg/m2)
Mediaan
Range

Genotype
mUPD
DEL
ICD
mUPD of ICD
mDEL
Methylatie positief

GH behandeling 
tijdens kindertijd

Huidige GH  
behandeling

 Totaal
 (n = 82)

 Man Vrouw Totaal

 46 36 82
  
 
 5 5 10
 33 23 56
 3 7 10
 5 1 6
   
 
 25.9 23.5 25.1
 18.0 – 55.5 18.0 – 55.3 18.0 – 55.5
  
 
 28.2 31.7 29.1
 20.0 – 62.0 20.3 – 58.2 20.0 – 62.0
  
 
 12 13 25
 25 19 44
 1 0 1
 1 2 3
 1 0 1
 6 2 8
 
 15 19 34
 
 
 11 12 23

 Totaal
 (n = 82)

 Man Vrouw Totaal
 
 27 19 46
  
 
 0 0 0
 27 19 46
 0 0 0
 0 0 0
  
 
 28.0 22.5 25.3
 18.1 – 55.5 18.2 – 39.0 18.1 – 55.5
  
 
 27.4 31.5 28.4
 20.0 – 57.0 21.2 – 49.7 20.0 – 57.0
  
 
 10 8 18
 16 10 26
 0 0 0
 0 0 0
 0 0 0
 1 1 2
 
 11 13 24
 
 
 8 11 19

Afkortingen: BMI, body mass index (kg/m2); DEL, paternale deletie; GH, groeihormoon; ICD, imprinting center defect; ITT, insuline tolerantie test; mDEL, 
SNORD116 microdeletie; MTP: meerdere-doses metyrapon test; mUPD, uniparentele maternale disomie; PWS, Prader-Willi syndroom.

Tabel 2. Resultaten van de meerdere-doses metyrapon test.

 

Mediaan
Range

 BNI
 afkapwaarded

11-deoxycortisol 
(nmol/L)

<230

 Deltac

ACTH 
(pmol/L) 
33.4
-1.4 – 118.9

 Nab

ACTH  Cortisol 11-deoxycortisol  
(pmol/L) (nmol/L) (nmol/L)
37.7 70.0 440.1
2.8 – 132.0 28.0 – 213.0e  247.8 – 694.0

 Voora

ACTH (pmol/L) Cortisol (nmol/L)
3.5 325.5
1.3 – 16.2 126.0 – 764.0

Afkortingen: ACTH, adrenocorticotroop hormoon; BNI, centrale bijnierschorsinsufficiëntie; N/A, niet beschikbaar.
a Voor metyrapon toediening. b Na metoporion toediening. c Toename in ACTH na metyrapon toediening. d 11-deoxycortisol afkapwaarde voor het  
diagnosticeren van BNI. e Bij twee patiënten was de dag 2 ochtendocortisol waarde boven de afkapwaarde van 200 nmol/L, namelijk 213 en 211 nmol/L.  
Hoewel dit suggestief was voor inadequate inhibitie van 11-ß hydroxylase, lokte het nog steeds een adequate verhoging van 11-deoxycortisol uit (298.2  
en 425.3 nmol/L op dag 2), wat laat zien dat de functie van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as normaal was.
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zij geen hydrocortison behandeling kregen tijdens de 
operatie. Geen van hen had complicaties tijdens of na de 
operaties. Zes-en-twintig van deze 53 patiënten werden 
later getest voor BNI (20 MTP; 6 ITT), waarna bleek dat 
alleen sufficiënt waren. Geen van de 535 niet-Nederlandse 
patiënten kreeg hydrocortison tijdens ziekte of operatie 
zonder eerst een HPA functie test te ondergaan (tabel 4). 
In totaal ondergingen 200 van de 645 patiënten een 
operatie zonder toediening van stress-doses hydrocortison. 
Geen van hen vertoonde kenmerken van hypocortisolisme 
of bijnier crisis. 

Gebaseerd op de ITT en MTP is de prevalentie van BNI bij 
de 82 volwassenen met PWS 1.2%. Bevindingen van onze 
studie en die van andere groepen10, 12, 15-21 zijn weergege-
ven in tabel 5.

Discussie

We hebben de hypothalamus-hypofyse-bijnieras in 82 
volwassenen met PWS getest en concluderen dat BNI erg 
zeldzaam (1.2%) is bij volwassenen met PWS. Deze lage 
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Tabel 3. Resultaten van de insuline tolerantie test.

 

Frankrijk (n = 10)
Mediaan
Range

Nederland (n = 10)
Mediaan
Range

Zweden (n = 6)
Mediaan
Range

Verenigd Koninkrijk 
(n = 10)
Mediaan
Range

Afkortingen: ACTH, adrenocorticotroop hormoon; BNI, centrale bijnierschorsinsufficiëntie; N/A, niet beschikbaar.
a Twee patiënten hadden glucose waardes van respectievelijk 2.4 en 2.6 mmol/L. Alle andere patiënten hadden glucose waardes ≤2.2 mmol/L. b Verhoging  
in ACTH na insuline toediening. c Piek cortisol afkapwaarde voor het diagnosticeren van BNI. Eén Franse patiënt had een piek cortisol <500 nmol/L.

 BNI
afkapwaarde
 (nmol/L)c

<500

<500

<500

<500

 Delta ACTH
 (pmol/L)b

N/A
N/A

57.1
21.2 – 90.5

N/A
N/A

N/A
N/A

 Piek ACTH
 (pmol/L)

N/A
N/A

61.2
23.8 – 93.5

N/A
N/A

N/A
N/A

Baseline ACTH  
 (pmol/L)

N/A
N/A

3.3
1.1 – 6.2

N/A
N/A

3.7
1.7 – 6.4 

 Glucose
 (mmol/L)a

1.6
0.6 – 2.2

1.9
1.4 – 2.4

1.7
1.2 – 2.6

1.5
1.0 – 2.1

 Piek cortisol
 (nmol/L)

735.5
494.0 – 1021.0

702.0
530.0 – 883.0

722.5
502.0 – 822.0

522.5
455.0 – 971.0

 Baseline
 cortisol  
 (nmol/L)

229·0
102.0 – 384.0

233.0
119.0 – 502.0

185.5
175.0 – 265.0

172.5
93.0 – 545.0

Tabel 4. Bekeken medische dossiers van volwassen patiënten met Prader-Willi syndroom.

Land

Italië
Verenigd koninkrijk
Zweden
Spanje
Frankrijk
Australië
Nederland 

Totaal

Akortingen: HC, stressschema hydrocortison.
a De patiënt gebruikte dagelijks hydrocortison na een insufficiënte lage-dosis synacthen test. b Twee patiënten gebruikten dagelijks hydrocortison, maar werden 
later sufficiënt getest; 28 patiënten kregen hydrocortison tijdens een operatie (16 van hen werden later sufficiënt getest). c 26 patiënten testen later sufficiënt 
(20 meerdere-doses metyrapon test, 6 insuline tolerantie test).  
 

 Bijniercrisis tijdens operatie  
 (N)

0
0
0
0
0
0
0

0

 Operatie zonder HC 
 (N)

97
13
8
7
9

13
53c

200

 Operatie met HC  
 (N)

0
0
0
0
0
1a

30b

31

 Bekeken medische
 dossiers (N)

240
42
38
45

110
60

110

645



Jaargang 39, Juni N
um

m
er 2   109

A
rtikelen 

Tabel 5. Samenvatting van studies die de prevalentie van centrale bijnierschorsinsufficiëntie hebben onderzocht bij mensen met Prader-Willi syndroom

Studie

Lind van Wijngaarden, et al. (2008)12

Connell, et al. (2010)17

Nyunt, et al. (2010)16

Farholt, et al. (2011)18

Corrias, et al. (2012)10

Grugni, et al. (2013)15

Beauloye, et al. (2015)21

Obrynba, et al. (2018)19

Oto, et al. (2018)20

Deze studie (2020)

Afkortingen: GH, groeihormoon; GT, glucose tolerantie test; HDSST, hoge-dosis synacthen test; ITT, insuline tolerantie test; LDSST, lage-dosis synacthen test; 
MTP, meerdere-dosis metyrapon test; N/A, niet beschikbaar; sMTP, enkele-dosis metyrapon test.
a Leeftijd weergegeven als gemiddelde ± SD. b Aantal deelnemers dat een HDSST bevestigingstest onderging na een negatieve LDSST test. c Eén deelnemer 
onderging zowel een GT als een ITT. d Alle deelnemers ondergingen een LDSST en sMTP. 

Prevalentie (%)

60

4

0

0
0

14.2
4.8

15
7.5

5

29
0

0

0
2.8

Test methode

sMTP

LDSST
HDSST

ITT

LDSST

HDSST
ITT

LDSST
HDSST

LDSST
HDSST

GT
ITT

LDSST
sMTP

ITT

MTP
ITT

GH behandeling 
(%)

100

N/A

46

62

63

30

25

76

0

28

N

25

4
6

15

41

58
8

84
9b

53
6b

14
7c

21d

36

46
36

Mediane leeftijd, 
jaren (range)

9.7 (3.7 – 18.6)

7.16 (0.43 – 16.27)

7.68 (±5.23)a

22 (0.42 – 48)

7.7 (±5.0)a

27.9 (18.0 – 45.2)

4.55 (0.8 – 14.7)
5.6 (3.5 – 14.4)

13.9 (±10.9)a

2.0 (0.6 – 12)

25.3 (18.1 – 55.5)
24.9 (18.0 – 55.3)

prevalentie komt overeen met de meerderheid van de 
studies die BNI onderzochten bij mensen met PWS10, 15-21 
(tabel 5), maar is in scherp contract met de studie van De 
Lind van Wijngaarden et al12 die BNI diagnosticeerden bij 
60% van de Nederlandse kinderen met PWS.

Een waarschijnlijke verklaring voor de discrepantie tus-
sen de Nederlandse studie en de andere studies die BNI 
onderzochten bij mensen met PWS is het verschil in het 
type functietest. In de Nederlandse studie werd de sMTP 
gebruikt, waarbij kinderen met een post-metyrapon ACTH 
waarde <33 pmol/L (150 pg/mL) werden gediagnosticeerd 
met BNI.12,25 Een Nederlandse referentie range studie24 
liet echter zien dat ACTH waardes bij gezonde volwas-
sen vrijwilligers tijdens de sMTP tussen 9.2 en 211.0 
pmol/L (42 – 960 pg/mL) liggen, wat suggereert dat de 
afkapwaarde die gebruikt werd in de Nederlandse studie 
(<33 pmol/L) te hoog is en resulteert in fout-positieve 
resultaten. Andere studies hebben het gebruik van ACTH 
waardes in de evaluatie van de HPA-as functie ook bedis-
cussieerd, gezien het kan leiden tot fout-positieve resulta-
ten, en adviseren dat de beoordeling van BNI gebaseerd 
dient te worden op 11-deoxycortisol.19, 26 Onze studie 
bevestigde de inferioriteit van de ACTH afkapwaarde van 

33 pmol/L bij de interpretatie van de MTP: 21 van de 46 
patiënten die een sufficiënte HPA-as hadden op basis van 
11-deoxycortisol, hadden een piek ACTH waarde <33 
pmol/L (figuur 1b). Dit impliceert dat 45.7% van onze pa-
tiënten fout-positief zou zijn getest op basis van de ACTH 
afkapwaarde zoals gebruikt in de Nederlandse studie en 
onnodig hydrocortison zou hebben gekregen. Sommige 
patiënten vertoonden enkel een minimale stijging in 
ACTH tijdens de MTP, terwijl hun 11-deoxycortisol respons 
normaal was (tabel 2 en figuur 1). In een patiënt met een 
sufficiënte 11-deoxycortisol respons nam de ACTH waarde 
zelfs af tijdens de MTP. Deze resultaten bevestigen dat 
de ACTH waarde tijdens de MTP niet betrouwbaar is 
om BNI te diagnosticeren. 

Een alternatieve verklaring voor het verschil in test resulta-
ten zou kunnen zijn dat de MTP de HPA-as 24 uur onder-
drukt, terwijl de sMTP de HPA-as enkel korte tijd onder-
drukt. Het toedienen van meerdere metyrapon doses geeft 
de patiënt mogelijk meer tijd om adequate 11-deoxycor-
tisol waardes te produceren. De sMTP, waarbij een enkele 
dosis metyrapon wordt toegediend, zou de werkelijke 
situatie waarin een acute gebeurtenis (infectie, operatie) 
een snelle reactie van de HPA-as vereist beter nabootsen. 
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Deze verklaring lijkt echter onwaarschijnlijk aangezien de 
BNI prevalentie van onze ‘langzame’, meerdere-dosis MTP 
even laag zijn als de prevalentie zoals gevonden bij de ITT 
(waarbij er een acute, korte stimulatie van de HPA-as is). 
Daarnaast vonden Obrynba et al, die de sMTP gebruikten, 
eveneens een lage prevalentie van BNI (0%).19 

Een laatste theoretische verklaring zou het verschil in GH 
behandeling tussen de Nederlandse studie en onze studie 
kunnen zijn. In de Nederlandse studie ontvingen alle 
patiënten GH behandeling in het kader van een klinische 
studie, vergeleken met 28% in onze studie. Dit verschil 
is mogelijk relevant gezien onbehandelde GH deficiëntie 
BNI kan maskeren. Lage IGF-I waardes resulteert in een 
verhoogde expressie en activiteit van 11ß-hydroxysteroid 
dehydrogenase type I (11ß-HSD1), het enzym dat cortison 
omzet in cortisol.27 Daardoor kan onbehandelde GH 
deficiëntie mogelijk resulteren in verhoogde cortisol levels. 
Geen van onze patiënten had echter onbehandelde GH 
deficiëntie. Daarnaast zagen we geen verschillen in piek 
cortisol levels tussen GH behandelde en niet-GH behan-
delde patiënten. Bovendien werd in een studie van Obryn-
ba et al,19 waarbij 76% van de patiënten GH-behandeling 
kreeg, niemand gediagnosticeerd met BNI. Dit suggereert 
dat de lage BNI prevalentie die wij gevonden hebben, niet 
verklaard wordt door onbehandelde GH deficiëntie.  

Conclusie

BNI is zeer zeldzaam (1.2%) bij volwassenen met PWS. 
Om overbehandeling met hydrocortison te voorkomen, 
adviseren we om niet routinematig hydrocortison voor te 
schrijven tijdens psychische stress, ziekte of operaties bij 
volwassenen met PWS. Bij patiënten met een klinische 
verdenking van hypocortisolisme (zoals apathie, flauw- 
vallen, of hypotensie tijdens infecties of andere stressvolle 
gebeurtenissen), adviseren we om te testen op BNI en om 
alleen hydrocortison te geven indien BNI bevestigd is door 
een ITT of (s)MTP.
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Suïcide gepleegd door mensen met een (lichte) verstande-
lijke beperking (LVB) is een onontgonnen gebied. Er zijn 
geen cijfers bekend waaruit blijkt hoe groot het aandeel 
is van mensen met een VB die een suïcide pleegden. Het 
CBS registreert alleen persoonskenmerken als leeftijd en 
geslacht. In de (prisma-)onderzoeken naar de kwaliteit  
van zorg na een suïcide vindt geen verbijzondering plaats 
naar het al of niet hebben van een VB. 
Er zijn redenen om aan te nemen dat mensen met een LVB 
kwetsbaar zijn en een verhoogd risico op suïcide kennen. 
Verminderde aanpassingsvermogens, verminderde vermo-
gens tot zelfreflectie, een beperkt vermogen te communi-
ceren over de eigen gedachten en gevoelens, verminderde 
emotieregulatievaardigheden en tekortschietende problee-
moplossingsvaardigheden vormen de kernproblemen bij 
een verstandelijke beperking. Veelvuldig treden comorbide 
psychologische en psychiatrische problemen op. Mensen 
met een LVB zijn relatief vaak betrokken bij ervaringen in 
de levensgeschiedenis die risicoverhogend werken; denk 
aan verwaarlozing, mishandeling, misbruik en beperkin-
gen/ stoornissen bij (één van de) ouders.
Wanneer we meer inzicht hebben in wat specifieke risico- 
factoren voor mensen met een LVB zijn, is het wellicht 
mogelijk aan te geven waarin de signalering, diagnos-
tiek, begeleiding en behandeling van suïcidaal gedrag van 
mensen met een VB beter afgestemd kan worden op hun 
specifieke behoeften. 
Een verhoogde kwetsbaarheid voor suïcide bij mensen 
met een LVB is onderzocht binnen Trajectum (Trajectum 
biedt klinische en ambulante behandeling aan mensen 
met een LVB en bijkomende psychiatrische problematiek 
en risicovol (delict-)gedrag in het noordoosten van  
Nederland). Elf suïcides, gepleegd in de periode 2010 – 

Suïcide bij mensen met een licht  
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2018, zijn onderzocht. In het digitaal cliëntendossier ble-
ken alle gegevens tot op een concreet beschrijvend niveau 
aanwezig (zoals de dag-, avond- en nachtrapportages, 
informatie over de sociale context, de voorgeschiedenis). 

De risicofactoren brachten we in kaart aan de hand van 
het Integrated Motivational – Volitional model (O’Connor 
& Kirtley, 2018). Het IMV-model integreert de stress-
kwetsbaarheidstheorieën, waarin Entrapment centraal 
staat, met de motivationele theorieën (Interpersonal  
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Theory of Suicide; Joiner et al., 2009; Van Orden et al., 
2012). In dit psychologisch model worden drie fasen in 
het suïcidaal proces onderscheiden. Mogelijk helpt het 
model een suïcidaal proces beter te begrijpen en eerder  
te herkennen.
1. De ‘premotivationele’ fase, waarin die factoren centraal 

staan die een persoon kwetsbaar maken voor suïcidale 
gedachten. Het gaat om fysiek, seksueel en/of  
emotioneel misbruik, verlieservaringen, de dood van 
een betekenisvolle ander, hospitalisaties, herhalingen 
van ziekte, verlating en misbruik.

2. De ‘motivationele’ fase, waarin de overgang van 
kwetsbaarheid naar suïcidale ideatie centraal staat, 
zoals het geen oplossing vinden vanuit zichzelf (vanuit 
somberheid, depressie, het onvoldoende beschikken 
over sociale- en oplossingsvaardigheden), noch vanuit 
anderen (het niet beschikken over steunende anderen), 
het geen concrete levensdoelen meer hebben en daar 
zin aan ontlenen.  
Twee belevingen over zichzelf en anderen kunnen als 
‘olie op het vuur’ doorwerken: 
a. de overtuiging er voor niemand meer toe te doen,  
 niet meer verbonden te zijn, geen verschil meer te  
 maken (‘thwarted belongingness’). Die overtuiging  
 kan een ervaring zijn na de zoveelste overplaatsing.
b. de overtuiging mislukt te zijn, de ander vooral tot last  
 te zijn en weten dat anderen beter af zijn zonder jou  
 (‘perceived burdensomeness’). Die overtuiging kan  
 een ervaring zijn na de zoveelste afwijzing.
Deze overtuigingen leiden tot hopeloosheid, eenzaam-
heid en vervreemding; ze leiden ertoe dat de persoon 
minder pogingen tot contact onderneemt, dat de dood 
als alternatief aantrekkelijker wordt.

3. De ‘intentionele’ fase, de fase waarin de ambivalentie 
tussen ‘wish to live’ en ‘wish to die’ omslaat naar het 
dood-willen-zijn (suïcidale ideatie) en het zichzelf willen 
doden (suïcidale intentie). Het risico op het daad-
werkelijk plegen van een suïcide wordt hoger wanneer 
iemand concrete ideeën heeft over hoe het zal zijn 
wanneer dit leven voorbij is, of wanneer iemand geen 
andere uitweg ziet voor het beëindigen van de emoti-
onele pijn, voor het stoppen van eindeloos kwellende 
gedachten. Het risico op het plegen van een suïcide 
wordt hoger wanneer iemand in rouw verkeert, wan-
neer iemand de angst voor de dood is verloren en de 
dood in gedachten zelfs meer vertrouwd is geworden. 

Uit de onderzochte suïcides die gepleegd werden door 
mensen met een LVB bleken de navolgende risicofactoren: 
a. Persoonsfactoren: 
- Een zelfbeeld waarin een besef van falen, de ander  

niet tot last willen zijn, niet langer afhankelijk te willen 
zijn centraal staan 

- Bijkomende psychiatrische problemen, en dan met 
name traumagerelateerde stoornissen, stemmings- 
stoornissen, persoonlijkheidsproblemen en -stoornissen

- Impulsief gedrag (‘eerst doen, dan denken’) en een 
verminderd vermogen te overzien wat de mogelijke 
risico’s van het eigen gedrag kunnen zijn kunnen leiden 
tot suïcides die ‘out of the blue’ lijken te zijn gepleegd. 
Achteraf bleken een aantal suïcides die uit het niets 
leken te komen toch meer ‘verklaarbaar’, wanneer meer 
bekend is over de reeks aan verlieservaringen (voor  
de opname in de behandelkliniek), ervaringen met  
de dood. 
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- Automutilatie, gewenning aan pijn
- Externaliserende gedragsproblemen, met name agressie 
- Eerder vertoonde suïcidale uitingen en suïcidaal gedrag
- Beperkte emotie- en spanningsregulerende en  

communicatieve vaardigheden, een verminderd ver-
mogen om op een adequate wijze om hulp te vragen 

b. Omstandigheden en ervaringen vanuit de levensloop: 
- Recente ervaringen met verlies, ervaringen met dood en 

suïcide ergens in de levensgeschiedenis (van een geliefd 
familielid, groepsgenoot)

- Factoren het zorgproces: onderdiagnostiek en onder-
behandeling van met name traumagerelateerde en 
stemmingsproblemen. 

c. Factoren in de begeleidings- en behandelomgeving: 
- Een aangekondigde breuk of een daadwerkelijke breuk 

in het contact door een overplaatsing. Overplaatsing die 
vaak nodig waren vanwege de ernst van de gedrags-
problemen en de ernst van de veiligheidsrisico’s. 

- De nadruk op het vasthouden van het gestructureerde 
dagprogramma, een hyperfocus op veiligheid, een 
verminderd afstemmen op de ervaren eenzaamheid en 
hopeloosheid; missen van aansluiting op het door de 
client ervaren verlies aan verbondenheid en persoonlijke 
zingeving.

- Een suïcide in de directe omgeving, binnen behandel-
voorzieningen blijkt suïcidaal gedrag een hoge mate van 
besmettelijkheid te kennen. 

De risicofactoren voor een suïcide bij mensen met een LVB 
lijken niet af te wijken van de risico’s voor niet verstande-
lijk beperkten. Samenhangend met het optreden van een 
LVB lijken:  
a. De noodzaak van zorgvuldige diagnostiek én behande-

ling van traumagerelateerde-, stemmings- en impuls-
controlestoornissen bij mensen bij wie het juist complex 
is deze stoornissen te herkennen. Dat vraagt om 
specifieke deskundigheid in het kunnen onderscheiden 
van de gevolgen van de verstandelijke beperking voor 
het cognitief, sociaal en emotioneel functioneren van de 
gevolgen van genoemde psychiatrische problematiek.  

b. De noodzaak iemands ervaringen met verlies, dood en 
suïcide te kennen. Dat vraagt om vragen, doorvragen 
en rondvragen (bij familieleden of begeleiders die goede 
kennis hebben van de levensgeschiedenis). 

c. De noodzaak tot het zorgvuldig bewaken van de 
continuïteit van de zorg, mogelijk het voorkomen 
van overplaatsingen van cliënten in een zorgvuldige 
afweging met het noodzakelijke begeleidings- en/of 
beveiligingsniveau. Het zorgvuldiger afstemmen met en 
voorbereiden van de cliënt en het omringende sociale 
systeem wanneer er noodzakelijke veranderingen in de 
omgeving en perspectief zijn (overplaatsingen). 

d. De noodzaak tot het bevorderen van de sensitiviteit, 
responsiviteit en durf van begeleiders en behandelaren. 

Het bevorderen dat zij naar de ervaren gevoelens van 
verdriet, eenzaamheid en hopeloosheid ‘toe durven 
bewegen’, stil te staan, te luisteren, stil te blijven en  
te kunnen verdragen. Zonder oordeel, zonder advies, 
zonder in een actiestand te schieten, zonder direct te 
willen oplossen.

De multidisciplinaire richtlijn in beeld 
Het vermogen van begeleiders en behandelaren juist in 
te gaan op de wens niet verder te willen leven, contact 
te maken over die wens is cruciaal in het voorkomen van 
zelfdoding. Binnen Trajectum zijn 2 series vertelplaten  
ontwikkeld: een serie voor cliënten, een serie voor  
begeleiders om dit verdiepend contact te faciliteren,  
de communicatie te vergemakkelijken en verdiepen. 
De vertelplaten vatten samen de richtlijnen samen. Ze  
rusten de begeleiders en behandelaren toe. De vertel-
platen geven, zonder al te veel taal ingangen tot gesprek. 
Met de cliënt zelf. Binnen het behandelteam. 

 

 

 

 

tvandenhazel@trajectum.info 

De afbeeldingen/vertelplaten voor cliënten,  
begeleiders en behandelaars in dit artikel zijn vrij te 
downloaden vanaf de site van Trajectum:  
https://trajectum.nl/vertelplaten-ter-voorkoming- 
van-suicide
De papieren versie kan aangevraagd worden bij  
tvandenhazel@trajectum.info 
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Engelse samenvatting 

This article presents an overview of cognitive and be-
havioural functioning in children and adults diagnosed 
with one of three rare congenital neurodevelopmental 
disorders: Witteveen-Kolk syndrome (WITKOS), Kabuki 
syndrome (KS), and KBG syndrome (KBGS). The syndrome-
specific cognitive profiles of participants with KS in the 
studies were mainly characterised by weak visuocon-
struction skills, with a relatively strong auditory memory. 
Furthermore, profiles of participants with WITKOS and 
KBGS were mainly characterised by problems in atten-
tion and executive functions. Research into behaviour, 
evaluated by carers in daily life, showed difficulties in 
social interaction and internalising problems in patients 
with WITKOS, and externalising problems (impulsiveness, 
restlessness, distractibility, and limited emotion regulation) 
in patients with KBGS. Besides these findings, this article 
provides a presentation of study methods that can be 
applied both as a personalised strategy for assessment 
of an individual with a rare genetic syndrome, and as a 
systematic research method for cognitive, emotional, and 
behavioural specification of the associated neurodevelop-
mental disorder on the cohort level.

Nederlandse samenvatting

Dit artikel bevat een overzicht van het cognitief en 
gedragsmatig functioneren van kinderen en volwassenen 
met een drietal zeldzame aangeboren ontwikkelingsstoor-
nissen; het Witteveen-kolk syndroom, Kabuki syndroom 

en KBG-syndroom. Syndroom-specifieke cognitieve 
profielen van individuen met het Kabuki syndroom werden 
voornamelijk gekenmerkt door zwakke visuoconstructieve 
vaardigheden en een relatief sterk auditief geheugen. Op 
groepsniveau werden de profielen van mensen met het 
Witteveen-Kolk syndroom en KBG-syndroom gekenmerkt 
door problemen in aandacht- en executieve functies. 
Onderzoek naar gedrag, zoals gerapporteerd door ouders 
en begeleiders, gaf blijk van interpersoonlijke en internali-
serende problematiek bij mensen met het Witteveen-Kolk 
syndroom en externaliserende problemen (impulsiviteit, 
rusteloosheid, afleidbaarheid en een beperkte emotieregu-
latie) bij individuen met het KBG-syndroom. In dit artikel 
wordt, aan de hand van besproken studies, een overzicht 
gepresenteerd van een onderzoeksmethodiek die zowel 
kan worden ingezet bij de toepassing van neuropsycho-
logische diagnostiek van het cognitief, emotioneel en ge-
dragsmatig functioneren van individuen met een geneti-
sche aandoening als bij de systematische fenotypering van 
groepen met een gelijksoortige genetische aandoening.

Met de opkomst van nieuwe diagnostische technieken 
binnen de genetica, zoals whole exome sequencing (WES), 
kan bij steeds meer mensen met een aangeboren ontwik-
kelingsstoornis een genetische oorzaak hiervoor worden 
gevonden. Ook worden door deze ontwikkelingen steeds 
meer (nieuwe) zeldzame syndromen beschreven, waar-
van vervolgens het geassocieerde fenotype met name 
op somatische aspecten in kaart wordt gebracht. Ouders 
en/of verzorgers vinden hierin echter vaak onvoldoende 
aanknopingspunten voor de verklaring en de behandeling/
begeleiding van de ontwikkelings- en gedragsproblemen 

Cognitieve en psychopathologische  
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ontwikkelingsstoornissen: 
groepsgewijs én individueel!
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waarmee zij dagelijks van doen hebben. Vanuit de kliniek 
– bij de diverse disciplines en instellingen binnen de voor 
deze aandoeningen ingerichte expertisecentra – is er dan 
ook een sterk gevoelde behoefte aan wetenschappelijk 
gefundeerde handvatten voor de begeleiding van indivi-
duen uit verschillende syndroomgroepen. 

Recentelijk is het neuropsychologisch functioneren bij 
een drietal zeldzame genetische syndromen uitgebreid in 
kaart gebracht in een promotieonderzoek van Linde van 
Dongen. Dit onderzoek is ontstaan vanuit een samenwer-
king tussen het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie 
(Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid) – een 
afdeling met een traditie in de neuropsychologische feno-
typering en begeleiding van individuen met verschillende 
genetische syndromen – en de afdeling klinische genetica 
van het Radboudumc. In dit onderzoek werd het  
functioneren van mensen met het Witteveen-Kolk  
syndroom (WITKOS), Kabuki syndroom (KS) en KBG- 
syndroom (KBGS) bestudeerd. Eerder systematisch  
onderzoek naar cognitie en gedrag bij individuen met 
deze syndromen was nog niet uitgevoerd of bleef beperkt 
tot globale beschrijvingen. Bij de verschillende studies 
werden zowel syndroomspecifieke cognitieve profielen als 
gedragskenmerken geïdentificeerd, waardoor de relatie 
tussen cognitieve tekorten en gedragsproblematiek  
bestudeerd konden worden. Deze nauwkeurig vastge-
legde neuropsychologische fenotypen bieden hiermee 
ook aanknopingspunten voor de ontwikkeling van 
gepersonaliseerde syndroomspecifieke behandelingen. 
Daarnaast bieden deze studies gezamenlijk verschillende 
aanknopingspunten om te reflecteren op de klinische en 
methodologische mogelijkheden van fenotypering en 
een daaruit voortvloeiende behandeling van aangeboren 
ontwikkelingsstoornissen in het algemeen. 

Witteveen-Kolk syndroom
In 2016 werd, op basis van een internationaal cohort van 
15 patiënten, WITKOS voor het eerst gedefinieerd. Het 
is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die wordt veroor-
zaakt door heterozygote mutaties in het gen SIN3A.1 Bij 
de meerderheid van patiënten in deze studie bleek sprake 
te zijn van ontwikkelingsproblematiek en een milde ver-
standelijke beperking. Ten aanzien van het gedrag werden 
symptomen van autisme, ADHD en obsessief-compulsieve 
stoornis beschreven. Om deze gedragskenmerken nader 
te onderbouwen, werd aanvullend onderzoek bij vijf 
patiënten met een mutatie in SIN3A het functioneren in 
kaart gebracht middels bestudering van medische dossiers 
en inzet van gevalideerde vragenlijsten, afgenomen bij 
hun ouders of persoonlijk begeleiders.2 Uit de medische 
dossiers kwam naar voren dat bij drie patiënten reeds in 
de kindertijd een stoornis in het autismespectrum was 
geclassificeerd en dat bij de adolescenten daarnaast ook 

depressieve symptomen werden beschreven. Deze bevin-
dingen kwamen overeen met het vragenlijstonderzoek, 
waarin voornamelijk sociale problemen en internaliserende 
problematiek bij deze patiënten gevonden werd. Om te 
onderzoeken of er cognitieve problemen ten grondslag 
zouden kunnen liggen aan deze kwetsbaarheden werd 
vervolgens bij alle vijf patiënten klinisch neuropsycho-
logisch onderzoek uitgevoerd. Naast een grote variatie 
in het niveau van intellectueel functioneren (van ernstig 
verstandelijk beperkt tot een gemiddelde intelligentie), 
werden beperkingen gezien in de aandacht en het execu-
tief functioneren. Meer specifiek werd een lage snelheid 
van informatieverwerking/beperkte volgehouden aandacht 
gevonden en werden plannings- en overzichtsproblemen 
waargenomen. In de begeleiding en behandeling van 
patiënten met WITKOS is het dan ook belangrijk rekening 
te houden met zowel het algehele intelligentieniveau als 
de snelheid van informatieverwerking. Daarnaast zou 
een sociale vaardigheidstraining en/of psychomotorische 
therapie in de kindertijd waardevol kunnen zijn om de 
sociaal-emotionele ontwikkeling te ondersteunen. 

Kabuki syndroom 
KS is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die wordt 
veroorzaakt door heterozygote veranderingen in de genen 
KMT2D of KDM6A.3 Karakteristiek voor het syndroom 
zijn een geringe lichaamslengte en typische gelaatsken-
merken, waaronder een bijzondere vorm van de ogen. De 
onderzoekers die het syndroom voor het eerst beschreven 
refereerden met de naam ‘Kabuki’ naar de overeenkom-
sten tussen de ogen van de beschreven patiënten en de 
oog make-up die in de Japanse theatervorm ‘Kabuki’ werd 
gebruikt. Naast de uiterlijke kenmerken is er frequent 
sprake van afwijkingen in de aanleg van het hart, de 
urinewegen en het skelet, en komen bij een deel van de 
patiënten gehoor- en visusproblemen voor. Hoewel eerder 
onderzoek naar het cognitief functioneren bij KS zich 
voornamelijk beperkte tot bepalingen van het niveau van 
intellectueel functioneren, waren er al wel enkele patiën-
ten beschreven bij wie sprake was van problemen in de 
taalvaardigheden en visuoconstructie. In onze studie wer-
den verschillende cognitieve functies onderzocht in een 
gecontroleerd design waarbij de prestaties van patiënten 
met KS werden vergeleken met zowel normatieve gege-
vens als met resultaten van een gemengde controlegroep 
bestaande uit mensen met verschillende aangeboren ont-
wikkelingsstoornissen (GCG).4 Conform hypothese werd 
in vergelijking met de normgroep een uitval gevonden 
op alle cognitieve domeinen. In vergelijking met de GCG 
werden, meer specifiek, problemen in de visuoconstructie 
en het visueel geheugen gevonden. Het verbaal geheugen 
van de groep met KS bleek daarentegen juist relatief sterk. 
Het is dan ook aannemelijk dat de zwakke visuele geheu-
genprestatie eerder een reflectie is van een probleem in de 
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visuele waarneming, dan een op zichzelf staand geheu-
genprobleem. Deze bevindingen werden cross-cultureel 
gevalideerd door een gelijktijdig uitgevoerd onderzoek in 
de Verenigde Staten bij andere kinderen en volwassenen 
met KS bij wie gelijksoortige visuoconstructieve/visuospa-
tiële problemen werden gevonden.5 Factoren die mogelijk 
ten grondslag liggen aan de zwakke visuoconstructie 
werden uitgebreid bediscussieerd. Zo werd onder andere 
nader onderzocht of visusproblemen of fijnmotorische 
problemen de zwaktes in visuoconstructie zouden kunnen 
verklaren. Dit bleek niet het geval, wat de aannemelijk-
heid vergroot dat de zwakke prestaties inderdaad (al dan 
niet gedeeltelijk) veroorzaakt worden door problemen in 
de visuele waarnemingsprocessen. Op dit moment wordt 
in het speciaal onderwijs en de gehandicaptenzorg in het 
algemeen veel gebruik gemaakt van visuele cues (zoals 
pictogrammen). Voor mensen met het KS zou deze  
ondersteuning op basis van de onderzoeksresultaten  
echter juist minder goed aansluiten. Dit zou voor de  
dagelijkse praktijk kunnen betekenen dat het zinvol is om 
bij mensen met het KS tijdens het leren bij voorkeur  
auditieve ondersteuning te gebruiken naast visuele cues.

KBG-syndroom
KBGS is een syndroom dat wordt veroorzaakt door hete-
rozygote mutaties in het gen ANKRD11, en dat naast ont-
wikkelings- en gedragsproblemen gekenmerkt wordt door 
de typerende aanwezigheid van grote voorste snijtanden.6 
Het syndroom is in 1975 voor het eerst beschreven, maar 
door de relatief milde uiterlijke kenmerken en ontwik-
kelingsachterstand werd de klinische diagnose KBGS tot 
voor kort weinig gesteld. Sinds de genetische oorzaak in 
2011 werd ontdekt en de diagnose gesteld kan worden 
op basis van WES is er echter een sterke toename in het 
aantal gediagnosticeerde patiënten met dit syndroom.  
ANKRD11 blijkt zelfs één van de meest frequent gemu-
teerde genen te zijn in studies waarin duizenden patiënten 
met een aangeboren ontwikkelingsstoornis gediagnos-
ticeerd werden op basis van WES. Hoewel het gedrags-
disfunctioneren, met name in de classificerende termen 
ADHD en ASS, beknopt beschreven werd in recente 
case-series, was er tot de hieronder genoemde studies 
nagenoeg geen systematisch onderzoek gedaan naar de 
ontwikkelingsproblematiek bij dit syndroom. 
In een eerste studie werd bij een groep kinderen en vol-
wassenen met KBGS een intelligentieniveau gevonden dat 
varieerde van een matig verstandelijk beperkt tot normaal 
niveau van intellectueel functioneren, waarbij er bij de 
meeste individuen sprake was van een milde verstandelijke 
beperking (IQ-range 45 – 99).7 Er werden geen groeps-
verschillen gevonden bij een nadere analyse van de intel-
ligentieprofielen: prestaties van kinderen en volwassenen 
met KBGS op verschillende Wechslersubtesten werden 
vergeleken met de prestaties van kinderen en volwassen 

in een GCG, waarbij tussen de groepen noch verschillen 
werden gevonden in de snelheid van informatieverwer-
king, noch in de prestaties op werkgeheugen, verbaal 
begrip of perceptueel redeneren. Vervolgonderzoek richtte 
zich op specifieke domeinen van informatieverwerking bij 
KBGS. In deze studie werden het cognitief functioneren 
(aandacht, executief functioneren, geheugen, sociale cog-
nitie en visuoconstructie) en gedragskenmerken van een 
groep mensen met KBGS geobjectiveerd met behulp van 
neuropsychologische tests en vragenlijsten en vergeleken 
met de resultaten in een GCG.8 Ten aanzien van het cog-
nitief functioneren werden problemen in de volgehouden 
aandacht, inhibitie en cognitieve flexibiliteit gevonden. 
Vragenlijsten, ingevuld door ouders of persoonlijk begelei-
ders, en systematische observaties tijdens testonderzoek 
gaven blijk van meer aandachtsproblemen, hyperactiviteit 
en opstandig gedrag bij individuen met KBGS. Het cogni-
tieve onvermogen eigen gedrag/gedachten te inhiberen 
zou daarbij mogelijk ten grondslag kunnen liggen aan de 
gedragsproblemen die gezien werden, te weten: impul-
siviteit, rusteloosheid, snel afgeleid zijn en een beperkte 
emotieregulatie. Uit de studie bleek verder dat patiënten 
baat hebben bij extern aangebrachte structuur en kaders. 
In deze studie werden dus symptomen die onderdeel 
uitmaken van de classificatie ADHD gezien, hetgeen 
passend is bij de (anekdotische) beschrijvingen uit andere 
case-series van patiënten met KBGS, waarin regelmatig 
ADHD-classificaties zijn vermeld. Voorts werden in die 
studies geregeld ASS-classificaties gerapporteerd. Voor 
stoornissen binnen het autismespectrum als onderdeel van 
het KBG-fenotype, werd echter in onze studies geen be-
wijs gevonden. Integendeel, uit het vragenlijstonderzoek 
kwam opmerkelijk genoeg naar voren dat patiënten met 
KBGS minder moeilijkheden in sociale interacties lieten 
zien dan mensen uit de GCG. Dit zou kunnen betekenen 
dat het sociaal functioneren bij individuen met KBGS, net 
als bij andere groepen mensen met een lager niveau van 
intellectueel functioneren, wel aandacht behoeft, maar 
dat er niet specifiek sprake hoeft te zijn van een ASS. Deze 
suggestie wordt ondersteund door de cognitieve bevin-
dingen, waaruit naar voren kwam dat het verwerken van 
sociale informatie (sociale cognitie) juist beter verliep bij de 
KBGS-groep dan bij de GCG-groep.

Methodologische mogelijkheden van fenotypering 
Medische problemen zijn inherent aan genetische aan-
doeningen en patiënten gebruiken dan ook regelmatig 
medicatie en hebben een verhoogd risico op bijvoorbeeld 
hartafwijkingen, epilepsie, hypotonie en problemen met 
het horen en zien. Daarnaast zijn slaapproblemen en 
vermoeidheid vaker dan gemiddeld aan de orde. Al deze 
omstandigheden en problemen kunnen, direct dan wel 
indirect, van invloed zijn op het cognitief functioneren en 
gedrag. Bij de uitvoering van neuropsychologisch teston-
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derzoek bij deze doelgroep is het dan ook belangrijk om 
vooraf de taakeisen te bestuderen en te inventariseren of 
deze verenigbaar zijn met de lichamelijke mogelijkheden 
van de individuele patiënt. Zo kunnen aandachts- of ge-
heugentests waarbij er gebruik wordt gemaakt van visueel 
materiaal bijvoorbeeld aanpassing behoeven voor mensen 
met een visuele beperking, omdat ze anders geen valide 
resultaten opleveren. Normaliter wordt binnen de kaders 
van wetenschappelijk onderzoek neuropsychologische  
diagnostiek uitgevoerd met gestandaardiseerde instru-
menten, waarin bij alle deelnemers dezelfde tests op de-
zelfde manier worden afgenomen. Hoewel standaardisatie 
ook het uitgangspunt is en moet zijn bij fenotyperingson-
derzoek, is het om valide resultaten te verkrijgen (die het 
optimale functioneren in een domein weerspiegelen) bij 
mensen met een genetisch syndroom noodzakelijk om in-
dividuele aanpassingen te maken (testing the limits). Voor 
de uitvoering en interpretatie van neuropsychologisch on-
derzoek is het dus belangrijk om medische problematiek 
bij wijze van confounder met invloed op de betrouwbaar-
heid en validiteit van resultaten in ogenschouw te nemen.

Een wetenschappelijk studie ter onderkenning van een 
syndroomspecifiek fenotype wint aan zeggingskracht als 
gebruik wordt gemaakt van een passende controlegroep. 
In veel onderzoek bij genetische syndromen worden de 
prestaties van patiënten afgezet tegen normatieve gege-
vens. Deze gegevens zijn echter van verschillende kwa-
liteit, waarbij er lang niet altijd aanpassingen/correcties 
beschikbaar zijn voor het opleidings- of intelligentieniveau 
van het onderzochte individu. Door het gebruik van een 
passende controlegroep kunnen dergelijke problemen van 
een vergelijking met normatieve gegevens ondervangen 
worden. Wereldwijd wordt slechts in enkele fenotypering-
studies gebruik gemaakt van een controlegroep en daarbij 
kan de samenstelling van deze groep ook nog eens sterk 
verschillen. In de hierboven genoemde studies gericht op 
het KBGS en KS is gebruik gemaakt van een gemengde 
controlegroep van mensen met vele uiteenlopende ge-
netische syndromen die eveneens geassocieerd zijn met 
een ontwikkelingsachterstand. Bij het gebruik van zo’n 
gemende GCG wordt een patiëntengroep met syndroom 
X vergeleken met een patiëntengroep met syndromen 
die het gevolg zijn van verschillende genetische oorza-
ken. Syndroom X kan hierdoor vergeleken worden met 
syndroomeigenschappen van ‘de gemiddelde persoon met 
een genetische ontwikkelingsstoornis’, waardoor tref- 
zekerder syndroomspecifieke profielen kunnen  
worden geïdentificeerd.

In neuropsychologisch onderzoek bij mensen met een 
verstandelijke beperking zouden meer basale functies 
zoals motoriek, visuoperceptie en sensorische integratie 
als eerste, voorwaardelijke functies onderzocht moeten 

worden. Daarnaast is het belangrijk dat er specifieke taken 
ontwikkeld worden om zoveel mogelijk geïsoleerde  
domeinspecifieke cognitieve functies te onderzoeken bij 
mensen met een verstandelijke beperking, aangezien 
de complexiteit van veel beschikbare taken niet goed is 
aangepast aan de mogelijkheden van deze patiënten-
populatie. Zo zou het kunnen zijn dat de prestatie van 
patiënten met een verstandelijke beperking op hogere 
orde cognitieve taken mogelijk eerder een weergave is van 
de beperkt of verstoord ontwikkelde sensorische functies 
dan een werkelijke weerspiegeling van de kwaliteit van de 
hogere orde cognitieve functies. 

Conclusies en aanbevelingen voor  
toekomstig onderzoek
In dit artikel is een overzicht gegeven van het cognitief en 
gedragsmatig functioneren bij kinderen en volwassenen 
met een drietal zeldzame aangeboren ontwikkelings-
stoornissen, te weten WITKOS, KS en KBGS. De opzet en 
interpretatie van de studies bieden zowel een illustratie 
voor de vormgeving van neuropsychologische fenotype-
ring bij zeldzame genetische syndromen in het algemeen, 
als een aantal gerichte hypothesen over de neuropsycho-
logische profielen van KS, KBGS en WITKOS. Toekomstig 
neuropsychologisch onderzoek naar deze syndromen 
zal idealiter bestaan uit een overeenkomstig design, 
waardoor de bevindingen getoetst kunnen worden in 
andere steekproeven, zo mogelijk met voldoende omvang 
voor een nadere onderverdeling in leeftijdsgroepen, om 
generalisatie verder te ondersteunen. Bij deze studies zou 
bij KBGS en WITKOS de nadruk moeten liggen op het 
verder onderzoeken van aandachts- en executieve functies 
en bij KS op de nadere inspectie van de visuconstructie/
visuele waarneming. Daarnaast bieden de gepresenteerde 
onderzoeksbevindingen een aanzet voor de vormgeving 
van syndroomspecifieke behandelingen. Hierbij kan zowel 
gedacht worden aan psychologische interventies, al dan 
niet in samenwerking met vaktherapeuten, gericht op 
het optimaliseren van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
(WITKOS) alsook op het ondersteunen van het leren door 
bijvoorbeeld gebruik te maken van modeling of auditieve 
cues (KS). Tevens zou de effectiviteit van psychofarmaca 
bij specifieke doelgroepen onderzocht kunnen worden om 
het leren verder te ondersteunen (KBGS).

Bij toekomstig neuropsychologisch onderzoek naar 
andere zeldzame syndromen wordt eveneens geadviseerd 
een gelijksoortige methodiek te gebruiken als in de hier 
beschreven studies, waarbij specifiek aandacht dient te 
zijn voor de somatische kwetsbaarheden en andere fac-
toren die bij fenotypering van invloed kunnen zijn op de 
validiteit en betrouwbaarheid van de gegevens en gebruik 
wordt gemaakt van een gepaste controlegroep. Gerichte 
handvatten voor de vormgeving van dergelijke studies 
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kunnen gevonden worden in de visuele advieswijzer zoals 
die is opgenomen in Appendix B van het proefschrift 
waar de hier beschreven studies deel van uitmaken.9 Uit 
het voorgaand wordt overigens ook duidelijk dat groeps-
onderzoek naar cognitie en gedrag steeds van belang is, 
maar met het oog op individuele verschillen niet mogelijk 
is zonder nauwkeurige diagnostiek van de individuele 
patiënt en diens context. Gezien de heterogeniteit van de 
onderzochte groepen en de voor iedere patiënt unieke 
omgevingscontext is voor deze gepersonaliseerde aanpak 
de individuele klinisch neuropsychologische diagnostiek 
onontbeerlijk. Bij deze vorm van diagnostiek werkt een 
klinisch neuropsycholoog idealiter verspreid over meerdere 
jaren met patiënt en familie, waarbij (herhaald) testonder-
zoek plaatsvindt binnen een kader van veranderende ont-
wikkelingsbehoeftes en ondersteuning, rekening houdend 
met de context van het betreffende genetisch syndroom. 
Het doel van diagnostiek is niet simpelweg het eenmalig 
formuleren van een diagnose en advies maar het onder-
zoeken van patiënt-omgeving-interacties in de ontwikke-
lingscontext, waarbij niet alleen de huidige behoeftes wor-
den onderkend, maar tevens een plan wordt gemaakt dat 
aansluit op veranderende behoeftes door de tijd heen. Zo 
gaat groepsonderzoek bij zeldzame genetische syndromen 
steeds gelijk op met individuele, contextuele neuropsycho-
logische diagnostiek die bijdraagt aan de preventie van 
gedragsproblemen, aan de reductie van beperkingen en 
aan de bevordering van een gezond en adaptief functio-
neren van kindertijd tot volwassenheid. 10,11

Literatuurlijst 
1. Witteveen JS, Willemsen MH, Dombroski TC, van Bakel NH, Nillesen 

WM, van Hulten JA, et al. Haploinsufficiency of MeCP2-interacting 
transcriptional co-repressor SIN3A causes mild intellectual disability 
by affecting the development of cortical integrity. Nat Genet. 
2016;48(8):877-87.

2. van Dongen LCM, Wingbermühle E, Dingemans AJ, Bos-Roubos 
AG, Vermeulen K, Pop-Purceleanu M, et al. Behavior and cognitive 
functioning in Witteveen–Kolk syndrome. American Journal of Medical 
Genetics Part A. 2020;182(10):2384-90.

3. Adam MP, Hudgins, L., & Hannibal, M. . Kabuki syndrome: University 
of Washington;  [Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
BK62111/].

4. van Dongen LCM, Wingbermühle P, van der Veld W, Stumpel C, 
Kleefstra T, Egger J. Exploring the cognitive phenotype of Kabuki 
(Niikawa–Kuroki) syndrome. Journal of Intellectual Disability Research. 
2019;63(6):498-506.

5. Harris J, Mahone EM, Bjornsson HT. Molecularly confirmed Kabuki 
(Niikawa-Kuroki) syndrome patients demonstrate a specific cognitive 
profile with extensive visuospatial abnormalities. Journal of Intellectual 
Disability Research. 2019;63(6):489-97.

6. Swols DM, & Tekin, M. KBG Syndrome: University of Washington; 2018 
[Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29565525].

7. van Dongen LCM, Wingbermühle E, Oomens W, Bos-Roubos AG, 
Ockeloen CW, Kleefstra T, et al. Intellectual Profiles in KBG-syndrome:  
A Wechsler Based Case-control Study Frontiers in Behavioral 
Neuroscience. 2017;11:248.

8. van Dongen LCM, Wingbermuhle E, van der Veld WM, Vermeulen 
K, Bos-Roubos AG, Ockeloen CW, et al. Exploring the behavioral 
and cognitive phenotype of KBG syndrome. Genes Brain Behav. 
2019;18(4):e12553.

9. van Dongen LCM. Cognitive and psychopathological phenotyping of 
rare Mendelian disorders: Towards a neuropsychological algorithm: 
Radboud University Nijmegen; 2020.

10. Egger JIM. Contextuele neuropsychologie in de geestelijke 
gezondheidszorg. De Psycholoog. 2011;12:8-17.

11. Verhoeven WMA, Egger JIM. Aetiology Based Diagnosis and Treatment 
Selection in Intellectually Disabled People with Challenging Behaviours.  
J Intel disabil diagn treatm. 2014;2(2):83-93. 

A
rtikelen / Elders gepubliceerd

Elders gepubliceerd
Berkvens J, Majoie M, Mergler S, Beerhorst K, 
Verschuure P, Tan I, den Bergh JV. Prevalence and 
incidence of vertebral fractures: a 7-year follow-up 
study in institutionalized adults with refractory epilepsy 
and intellectual disability. Epilepsy Res. 2020 Sep 
10;167:106461. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2020.106461. 
Epub ahead of print. PMID: 32949979.

Objective: The main objective of this cohort study is to 
determine the prevalence and incidence of morphometric 
vertebral fractures (VFs) over 7 years follow-up, in 
institutionalized adults with refractory epilepsy and 
intellectual disability (ID).
Methods: Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA) and 
Vertebral Fracture Assessment (VFA) were performed in 
2009 and 2016. Vertebrae T4-L4 were assessed using 
quantitative morphometry. Severity of VFs was graded as 1 
(mild; 20-25% reduction in height), 2 (moderate; 25-40% 
reduction) or 3 (severe; >40% reduction) according to the 

method described by Genant. Prevalent VFs were analyzed 
at baseline. VFs (grade 1, 2 or 3) present at follow-up, but 
not at baseline, were considered new VFs. Worsening VFs 
were defined as VFs with at least one grade deterioration 
at follow-up, compared to baseline (grade 1 to 2 or 3, or 
grade 2 to 3). Patients were treated with anti-osteoporosis 
treatment according to the Dutch guideline.
Results: Baseline and follow-up DXA and VFA could be 
obtained in 141 patients (87 male) aged between 18-79 
years old (mean 44.8 ± 15.7). At baseline, 56 patients 
had at least one prevalent VF. Patients with a prevalent 
VF were significantly older than patients without (49.2 ± 
13.7 vs 41.9 ± 16.4, p < .01). After 7 years follow-up, 38 
new VFs occurred in 27 patients and 15 patients had a 
worsening VF, leading to an overall cumulative incidence 
of 27.0%. VF incidence was significantly higher in patients 
with at least one prevalent VF at baseline (48.2% vs 
12.9%, respectively, p < .01) compared to no VF.
Significance: In adults with refractory epilepsy VFA is 
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challenging, due to physical and behavioral aspects, 
resulting in a substantial proportion of unevaluable 
vertebrae and scans. Nevertheless, 40% of the patients 
had a VF at baseline and after 7 years follow-up, 27% had 
at least one new and/or worsening VF despite adequate 
anti-osteoporosis treatment. 

Böhmer MN, Oppewal A, Bindels PJE, Tiemeier H, van 
Someren EJW, Festen DAM. Comparison of sleep-wake 
rhythms in elderly persons with intellectual disabilities and 
the general population. Sleep Med. 2020 Oct 21;76:148-
154. doi: 10.1016/j.sleep.2020.10.019. Epub ahead of 
print. PMID: 33186806.

Background: Sleep problems are common in people with 
intellectual disabilities (ID), but the knowledge on the 
natural course of sleep-wake rhythms and sleep problems 
in elderly persons with ID is limited. In the current 
study, objectively measured sleep-wake rhythms and 
the prevalence and severity of sleep problems of elderly 
persons with ID was compared to that of healthy elderly 
persons from a large representative sample from the 
general population.
Methods: Actigraphy data of 501 elderly persons with ID 
(age 62.02 ± 8.02 years, 48% female) from the Healthy 
Ageing and Intellectual Disabilities study was compared 
to the data of 1734 elderly persons from the general 
population (age 62.24 ± 9.34 years, 53% female) from 
the Rotterdam Study. Main outcome variables were 
Interdaily stability (IS) and Intradaily variablitiy (IV), total 
sleep time (TST), Waking after sleep onset (WASO), Short 
sleep (TST<6 h), Night waking (WASO >90 min).
Results: Elderly persons with ID had less stable sleep wake 
rhythms than elderly persons from the general population 
(IS = 0.70 ± 0.17, vs 0.80 ± 0.10 z = -8.00). Their sleep-
wake rhythm was also more fragmented (IV = 0.56 ± 0.26 
vs 0.42 ± 0.13 respectively, z = 8.00). Elderly persons with 
ID slept on average 60.09 min longer than elderly persons 
from the general population, and lay awake 48.28 min 
longer after sleep onset. Short sleep in elderly persons 
with ID was less prevalent (20.7% vs 30.2%) but more 
severe (TST in Short sleep; 5.13 ± 0.80 h vs 5.39 ± 0.50 
h, z = -2.76) then in elderly persons from the general 
population. Night waking was more prevalent (63.0% vs 
17.7%) and more severe in elderly persons with ID (WASO 
in Night waking; 150.39 ± 54.72 min vs 111.60 ± 17.95 
min, z = 7.06).
Conclusion: The differences in sleep-wake rhythms, 
prevalence and severity of sleep problems between elderly 
persons with and without ID are marked and possibly 
explained by medical, psychiatric conditions and lifestyle in 
elderly persons with ID. Better understanding of sleep in 
elderly with ID is needed to improve the quality of sleep in 
this population and to diminish health problems related to 
a disruption of sleep. 

Böhmer MN, Valstar MJ, Aarts MPJ, Bindels PJE, Oppewal 
A, van Someren EJW, Festen DAM. Shedding light on light 
exposure in elderly with intellectual disabilities. J Intellect 
Disabil Res. 2021 Feb 16. doi: 10.1111/jir.12822. Epub 
ahead of print. PMID: 33594722.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33594722/

Background: Light exposure affects mood and sleep 
regulation. Sleep problems and mood complaints are 
common in elderly with intellectual disabilities (ID) living 
in care facilities. Insufficient light exposure is hypothesised 
to contribute to the high prevalence of these problems. 
The current study is the first to describe the personal light 
exposure pattern during the waking day in elderly with ID.
Methods: The study sample consists of 82 elderly with ID 
(aged 62.3 ± 9.4 years) living in 16 residential homes of 
three care organisations in the Netherlands. Personal light 
exposure was measured continuously for 7-10 days using 
a HOBO data logger light sensor, measuring illuminance at 
chest height. Participants wore a wrist-worn accelerometer 
(Actiwatch or Geneactiv) to indicate the bedtimes to 
determine the waking day.
Results: The variation in illuminance is small during the 
waking day. Elderly with ID spend most of their waking 
day (mean duration = 14:32:43 h) in dim light (1-500 
lux) environment and spend a median of 32 min in light 
> 1000 lux. Within participants, the threshold associated 
with better sleep (>50 min of light > 1000 lux) was 
reached for 34% of the days, and the threshold associated 
with less depressive symptoms (>30 min of light > 1000 
lux) was reached in 46% of the days. Exposure > 1000 lux 
was lower during weekends than during weekdays.
Conclusion: Elderly with ID spend most of their waking 
day in low light levels and did not meet the proposed 
values associated with better sleep and mood. Given the 
importance of adequate light exposure for regulation of 
sleep and mood, and the prevalence of sleep and mood 
problems in elderly with ID, the current study suggests 
that the lit environment for this already frail population 
should be given more attention. 

Cuypers M, Leijssen M, Bakker-van Gijssel EJ, Pouls 
KPM, Mastebroek MM, Naaldenberg J, Leusink GL. 
Patterns in the prevalence of diabetes and incidence of 
diabetic complications in people with and without an 
intellectual disability in Dutch primary care: Insights from a 
population-based data-linkage study. Prim Care Diabetes. 
2020 Dec 12:S1751-9918(20)30328-4. doi: 10.1016/j.
pcd.2020.11.012. Epub ahead of print. PMID: 33323353.

Aims: To conduct an epidemiological analysis of patterns 
observed in diabetes care provided to individuals with and 
without intellectual disabilities (ID) in primary care settings.
Methods: An ID-cohort (N = 21,203) was compared 
with a control group of similar age and sex from the 
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general Dutch population (N = 267,628). Distinctive 
data for diabetes (both type 1 and type 2) and related 
complications were retrieved from national databases.
Results: The prevalence of diabetes was higher in people 
with ID than in the general population (9.9% versus 
6.6%). Largest differences were seen in younger age 
groups. Women with ID had diabetes more often than 
men with ID. Complications were less common in people 
with ID than in the general population (IR 58.6 vs. 70.4). 
In particular, cardiological complications were noted less, 
while surgical interventions and hospitalization occurred 
more often.
Conclusions: Although diabetes was 1.5 times more 
prevalent in people with ID than in other people, related 
complications were less common, followed different 
patterns and were more severe than in the general 
population. Future research is needed to understand of 
the underlying causal mechanisms and to lower the risk of 
severe diabetic complications among people with ID. 

den Besten I, de Jong RF, Geerts-Haages A, Bruggenwirth 
HT, Koopmans M; ENCORE Expertise Center for AS 18+, 
Brooks A, Elgersma Y, Festen DAM, Valstar MJ. Clinical 
aspects of a large group of adults with Angelman 
syndrome. Am J Med Genet A. 2020 Oct 27. doi: 
10.1002/ajmg.a.61940. Epub ahead of print. PMID: 
33108066.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33108066/ 

Descriptions of the clinical features of Angelman 
syndrome (AS) have mainly been focused on children. 
Here, we describe the evolution of the clinical phenotypes 
of AS in adulthood, using clinical data from 95 individuals 
(mean age 31.6 years, median 29.0 years, range 18-83 
years), with genetically confirmed AS. Data was collected 
through physical examination and inspection of medical 
records, combined with questionnaires and interviews. 
Adults with AS experience substantial debilitating 
health problems. Constipation, reflux, visual problems, 
scoliosis, behavioral and sleeping problems occurred 
frequently and require appropriate attention. Epilepsy 
was reported in 57% of adults, negatively affecting the 
level of functioning. Non-convulsive status epilepticus 
was not observed in the adults, however some individuals 
developed prolonged episodes of rhythmic shaking while 
awake. A decline in mobility was noted in the majority of 
adults. A minority of adults with AS showed microcephaly. 
Taken together, this first phenotypic study of adults with 
AS to include in person interviews with care-givers and 
physical examination of patients, including the eldest 
adult reported to date, provides important insight in 
the development of the syndrome into adulthood. This 
knowledge is required to improve care for adult individuals 
with AS and to evaluate future therapies for this group. 

Festen DAM, Schoufour JD, Hilgenkamp TIM, Oppewal A. 
Determining Frailty in People With Intellectual Disabilities 
in the COVID-19 Pandemic. J Policy Pract Intellect 
Disabil. 2021 Jan 24:10.1111/jppi.12371. doi: 10.1111/
jppi.12371. Epub ahead of print. PMID: 33821163; 
PMCID: PMC8014292.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33821163/

Background: Across the world, frailty is part of the 
guidelines that are being developed in the COVID-19 
pandemic for triaging in crisis situations. The Clinical 
Frailty Scale (CFS) evaluates the ability to perform daily 
tasks to identify frail individuals, potentially excluding 
those from intensive care (IC) treatment. Individuals with 
intellectual disabilities (ID) experience varying degrees 
of dependence, distinct from age-related physical 
deterioration. Using the CFS for triage in crisis situations 
could potentially unjustifiably exclude individuals with 
ID from IC treatment. Our objective was to compare the 
classification of individuals with ID into different frailty 
categories based on the CFS and the well-studied ID-frailty 
index and to determine suitability of CFS for evaluation 
of frailty in individuals with ID during the COVID-19 
pandemic.
Methods: This retrospective analysis of the observational 
healthy aging and intellectual disabilities (HA-ID) study 
included 982 individuals with ID of ≥50 years, who were 
classified according to the CFS and the ID-frailty index.
Results: Of the cohort of 982 older adults with ID, 626 
(63.7%) would be classified as moderately frail (CFS score 
6), but 92% of this group is not moderately frail according 
to the ID-frailty index. Furthermore, 199 (20.3%) would 
be classified as at least severely frail (CFS score 7-9), 
but 74.9% of this group is not severely frail according 
to the ID-frailty index. Overall, 730 out of 982 (74.9%) 
individuals would be incorrectly classified by the CFS 
as too frail to have a good probability of survival. The 
ID-frailty index predicts mortality better than the CFS in 
individuals with ID.
Conclusions: Our results show the CFS is not suitable 
to evaluate frailty in individuals with ID, with potential 
dramatic consequences for triage and decision-making 
during the COVID-19 pandemic. We strongly recommend 
using the ID-frailty index when assessing probability of 
survival for individuals with ID. 

Gosens LCF, Otten R, Didden R, Poelen EAP. Evaluating 
a personalized treatment for substance use disorder 
in people with mild intellectual disability or borderline 
intellectual functioning: A study protocol of a multiple 
baseline across individuals design. Contemp Clin Trials 
Commun. 2020 Jul 16;19:100616. 
Free full text: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC7387771/
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Background: The prevalence of substance use disorder 
(SUD) in people with Mild Intellectual Disabilities or 
Borderline Intellectual Functioning (MID-BIF) is high. 
However, an effective personalized treatment for people 
with MID-BIF and SUD is lacking. This paper describes 
the study protocol of the effectiveness study of Take it 
Personal!+, a personalized treatment for people with MID-
BIF and SUD.
Methods: The effectiveness of Take it Personal!+ in 
decreasing substance use will be assessed in a non-
concurrent multiple baseline across individuals design 
comprising ten participants with MID-BIF and SUD. The 
participants with MID-BIF and SUD will be randomly 
allocated to one of the five baseline lengths (7-11 
days). Substance use, will be assessed during baseline, 
intervention, and post-treatment phase using a daily  
diary method.
Discussion: If this study shows that Take it Personal!+ 
is effective in decreasing substance use, the gap in 
treatment for people with MID-BIF and SUD will  
be filled.
Trial registration: The study is registered in the Netherlands 
Trial Register (Trial NL4935, registered July 2, 2019). 

Griffioen RE, van der Steen S, Verheggen T, Enders-Slegers 
MJ, Cox R. Changes in behavioural synchrony during 
dog-assisted therapy for children with autism spectrum 
disorder and children with Down syndrome. J Appl Res 
Intellect Disabil. 2020 May;33(3):398-408. doi: 10.1111/
jar.12682. Epub 2019 Dec 6. PMID: 31809563.

Background: Dog-assisted therapy (DAT) is hypothesized 
to help children with autism spectrum disorder (ASD) and 
Down syndrome (DS).
Methods: The present authors compared synchronous 
movement patterns of these children (n = 10) and their 
therapy dogs during the first and last session of a DAT 
programme, and their post-therapy changes in emotional 
and behavioural problems.
Results: The present authors found a significant increase 
in synchrony between child and therapy dog over time. 
Exploratory analyses suggest more synchrony between 
children with ASD and their therapy dogs, compared to 
the children with DS.
Conclusions: This study is the first to test the synchrony 
hypothesis, shedding light upon a mechanism that may 
underlie the effect of DAT and how this may be different 
for children with ASD and DS. 

Hulsmans DHG, Otten R, Schijven EP, Poelen EAP. 
Exploring the role of emotional and behavioral problems in 
a personality-targeted prevention program for substance 
use in adolescents and young adults with intellectual 
disability. Res Dev Disabil. 2020 Dec 25;109:103832. doi: 

10.1016/j.ridd.2020.103832. Epub ahead of print. PMID: 
33360962.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33360962/

Background: Adolescents and young adults with a mild 
intellectual disability or borderline intellectual functioning 
(MID-BIF) are at risk for problematic substance use and are 
more likely to have emotional and behavioral problems 
than peers without MID-BIF. A personality-targeted 
prevention program called Take it Personal! effectively 
reduces substance use in adolescents and young adults 
with MID-BIF.
Aims: The program's effectiveness was examined on 
its secondary goal: reducing emotional and behavioral 
problems. The potentially moderating role of these 
problems on the program's effectiveness with substance 
use was also explored.
Methods and procedures: Substance use and emotional 
and behavioral problems were compared between 
participants in Take it Personal! (n = 34) and those in the 
control condition (n = 32) in a quasi-experimental pre-
posttest study with a three-month follow-up. Effectiveness 
and moderation were assessed with multilevel models.
Outcomes and results: Take it Personal! seems to reduce 
rule breaking. There were no significant effects on 
anxiety, withdrawal, and aggression. None of the problem 
domains moderated the program's effectiveness on 
substance use frequency.
Conclusions and implications: Take it Personal! may 
effectively reduce rule breaking. Moreover, adolescent 
and young adults with different levels of emotional and 
behavioral problems benefit equally in terms of reduced 
substance use. 

Oosterveld-Vlug M, Oldenkamp M, Mastebroek M, Boeije 
H. What difficulties do people with mild intellectual 
disabilities experience when seeking medical help from 
their GP? A qualitative study. J Appl Res Intellect Disabil. 
2020 Sep 13. doi: 10.1111/jar.12796. Epub ahead of 
print. PMID: 32924273.

Background: People with intellectual disabilities often have 
low health literacy as a result of their limited language 
comprehension. The aim of this study was to explore 
the difficulties Dutch people with intellectual disabilities 
experience during the process of considering and seeking 
medical help from their GP. The study was intended as 
input for an online intervention supporting health literacy.
Methods: A qualitative study, in which 12 semi-structured 
interviews were conducted with people with mild 
intellectual disabilities and 4 with relatives of people with 
mild intellectual disabilities. The interviews were analysed 
following the principles of thematic analysis.
Results: Difficulties were experienced in the following 
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activities: assessing and proactively reacting to 
health complaints, processing health information, 
communicating with a GP and retaining information from 
the consultation. Support workers and relatives play an 
important role in all these activities.
Conclusions: To increase the capacity of people with 
intellectual disabilities to manage their health and seek 
care from their GP, it is important to support them in the 
activities they find difficult. Recommendations resulting 
from the study have been incorporated in an online 
intervention. 

Sterkenburg PS, Kempelmann GEM, Hentrich J, Vonk 
J, Zaal S, Erlewein R, Hudson M. Scale of emotional 
development-short: Reliability and validity in two samples 
of children with an intellectual disability. Res Dev Disabil. 
2021 Jan;108:103821. doi: 10.1016/j.ridd.2020.103821. 
Epub 2020 Dec 9. PMID: 33310399.
 
Background: Intellectual disability (ID) is often 
accompanied by more significant delays in emotional 
development than in cognitive development. Diagnostic 
assessment can provide insight into emotional functioning. 
However, few standardized assessment instruments  
are available.

Aims: Examine the reliability and validity of the Scale of 
Emotional Development-Short (SED-S) in children with ID.
Methods and procedures: This methodological instrument 
validation study was conducted in the Netherlands and 
Switzerland with children (N = 118) older than 3 and 
younger than 18 years with ID ranging from profound to 
mild. Measures included: demographic and medical data, 
SED-S, and the Vineland. Coherence and reliability of 
the SED-S were determined using Cronbach's alpha, and 
validity was examined using Goodman and Kruskal's y, 
Kruskal-Wallis H, and Mann-Whitney U tests.
Outcomes and results: The reliability of the SED-S was 
high, the convergent validity was good, and divergent 
validity was indicated in relation to autism spectrum 
disorder (ASD), visual and/or auditory impairment, and 
adaptive functioning.
Further research: Research is needed to better understand 
the implications of ASD and visual and/or auditory 
impairment on emotional development and their 
association with (normal) intelligence. Children with 
ID may also benefit from (more) detailed guidelines for 
imbalanced profiles on the SED-S. 

Elders gepubliceerd / Interview

Een arts is ook maar een mens
Petra Lubbers interviewt Froukje Verdam, coach, KNO-arts en auteur van het boek Zelfzorg voor de jonge dokter.

‘Als hij tijdens een medisch congres in een oranje 
gewaad de zaal betreedt, wordt het stil en gaat er 
een golf van bewondering door het publiek. Op het 
podium vertelt hij over zijn persoonlijke ervaringen 
met de medische zorg, zijn levensmissie en zijn  
visie op een betere wereld. Ik vraag hem:  
‘How could we as docters contribute to your vision 
of a better world?’

De Dalai Lama is even stil en antwoordt dan 
glimlachend: ‘The most pivotal thing is that you as 
doctors take care of yourself first, just as well as  
you wish to take care of your patients.’ Ter plekke 
besluit ik om te onderzoeken hoe je dat doet, goed 
voor jezelf zorgen. En ik schreef er een boek over.’

Goede zelfzorg start volgens je boek met het  
onderzoeken van je kernwaarden. Maar soms blijft 
het schipperen. Bijvoorbeeld tussen werk en privé. 
Hoe ga je daarmee om? 

Froukje Verdam.
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‘Vorige week was ik in het Dijklander ziekenhuis, waar 
ik aan jonge artsen vroeg of zij de balans tussen werk en 
privé goed konden bewaken. 80% antwoordde met ja. 
Boeiend, want ik had de aanname dat dat een struggle of 
uitdaging blijft. Blijkbaar zijn jonge artsen dus al heel goed 
bezig met het bewaken van die grenzen. Misschien omdat 
ze in de praktijk vaak tegen die grenzen aanlopen en dus 
goed oefenen in het bewaken daarvan. Door vallen en  
opstaan kunnen ze op den duur per situatie een bewuste 
en autonome keuze maken.  Als je je fijn voelt bij die 
keuze, dan is er geen probleem.’

De Dalai Lama zei ook: ‘If you want others to be 
happy, practice compassion. If yóu want to be 
happy: practice compassion. Waarom is compassie 
het sleutelwoord?
‘Met compassie kun je milder naar een situatie kijken. 
Daardoor worden dingen luchtiger. Een voorbeeld: mijn 
assistente haar zoon werd getest op corona en zij bleef 
daarom zelf thuis. Een logische gedachte, maar in haar 
situatie hóefde het niet. Wij regelden dus drie dagen 
vervanging, maar intussen kreeg haar zoon een negatieve 
testuitslag en bleek uiteindelijk alle consternatie voor 
niets. Als je daar met compassie naar kijkt, dan zie je dat 
zij met de beste intenties gehandeld heeft. En dan is er 
geen ergernis. Compassie is even ademhalen en denken: 
wat kan de positieve intentie van mezelf of de ander  
geweest zijn? Dat verandert de situatie niet, maar wel  
hoe je die beleeft. En daar worden alle betrokkenen  
gelukkiger van.’

Een uitspraak van jezelf is: ‘De shit uit je verleden  
is de mest van je toekomst.’ Hoe ruim je die shit op?
‘Mijn eerste reactie is: moet je het allemaal wel op willen 
ruimen? Je kunt de shit ook gebruiken als inspiratiebron, 
bijvoorbeeld om te veranderen. Het helpt als je ernaar 
kunt kijken als een cadeau waar je niet op zat te wach-
ten, maar waardoor je wel uitgenodigd wordt tot actie, 
bijvoorbeeld om een verandering te bewerkstelligen. Het 
hoeft dus geen ballast te zijn, het kan ook prima mest 
zijn. Maar als het je in de weg zit, dan mag je er wat mee 
doen. Hoe je dat doet is voor iedereen verschillend. De 
één gaat in therapie en de ander praat met een vriend of 
gaat mediteren of sporten. Dat hangt ook van de situatie 
en het soort shit af.’

Over het omgaan met shit gesproken: je hebt de 
opleiding peer supporter gevolgd bij Jo Shapiro. 
Waarom ben je dat gaan doen? 
‘In het ziekenhuis waar ik werkte was een gynaecoloog 
die heel bevlogen was over dit onderwerp. Hij stond 
regelmatig bij nacht en ontij beslissingen te nemen die 
vergaande consequenties kunnen hebben. Ik heb daar 
diep respect voor. Zelf werd ik geconfronteerd met  

patiënten die mogelijk konden stikken of een blow-out 
konden krijgen. Dat heeft impact, ook op een arts. Die 
ervaringen maakten dat ik graag ‘beter beslagen ten ijs 
wilde komen’, maar mijn eigen KNO-opleiding voorzag 
daarin niet. Natuurlijk krijg je wel theorie, maar die bereidt 
je niet voor op wat je later in de praktijk daadwerkelijk 
vóelt. Die gynaecoloog had in ons ziekenhuis een der-
gelijke training opgezet, dus die ben ik gaan volgen. En 
omdat ik hier zo enthousiast over was, ben ik aanvullend 
ook de opleiding van Jo Shapiro (destijds verbonden aan 
het UMCG in Groningen) gaan volgen. 

Zo leerde ik bij heftige gebeurtenissen de betrokken  
collega actief te benaderen om hem/haar te steunen. 
Soms kan dat gewoon zijn door samen even te sparren. 
De voordelen zijn dat de betrokken arts in kwestie op zo’n 
manier relatief snel na de gebeurtenis stoom af kan bla-
zen, bij iemand die niet té emotioneel betrokken is (zoals 
een partner of directe collega). Hij of zij kan direct zijn 
professionele twijfels uitspreken, of bijvoorbeeld delen  
dat hij/zij er wakker van ligt. En dat is heel normaal en 
menselijk. In drie gesprekken (en eventuele verwijzing 
naar een coach) voorkomen we zo dat de emotionele  
rugzak te zwaar wordt. Dat doen we vooral door het 
samen onderzoeken welke effectieve vaardigheden en 
eigenschappen die specifieke arts op zak heeft, die hij/zij 
eerder bij andere moeilijke situaties succesvol heeft inge-
zet. Ik haal er heel veel voldoening uit door gelijkgestem-
den een klankbord te bieden. Daarom ben ik nog steeds 
pro bono peer supporter, zowel voor de KNO-vereniging 
als voor het ziekenhuis waar ik werk.’

Investeren in je persoonlijke ontwikkeling met een 
coach wordt door collega’s als zwaktebod gezien.1 
Waarom dat taboe op coaching?
‘In de artsenwereld ontwikkelen we een copingstructuur 
alsof alles altijd maar goed gaat. We leren een soort flu-

Cijfers
• Slechts 30% van de huisartsen en medisch 
 specialisten wil doorwerken tot hun pensioen.1

• De helft van de jonge dokters geeft aan weleens te  
 overwegen om met het vak te stoppen, vanwege  
 de hoge werkdruk en stress.2

• 1,3 van de ruim 7,4 miljoen Nederlandse werk- 
 nemers heeft burn-outklachten, waarvan 17% met  
 ernstige klachten kampt.3, 4

• In een onderzoek onder Nederlandse huisartsen  
 uit 2012 bleek dat 15% wel eens een burn-out  
 had gehad en 70% wel eens signalen van over- 
 spannenheid.5,6 In 2018 ervoer twee derde van 
 de huisartsen een grote werklast en werkdruk en  
 vond een kwart de situatie zorgelijk.1
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welen buffer te bouwen tussen onszelf en de patiënt, om-
dat die er niet bij gebaat is dat je bij elke negatieve uitslag 
meehuilt of dat je een week wakker ligt van een indruk-
wekkende gebeurtenis. Een bepaalde emotionele distantie 
is wel gewenst, maar dat is wat anders dan dat het je niet 
raakt en dat je er niet over mag praten. Sander de Hosson 
(longarts) beschrijft in zijn columns zijn eigen emoties bij 
moeilijke gesprekken en dan heb ik ook de tranen in mijn 
ogen staan. En dat mag, want wij zijn ook mensen. Laten 
we dat alsjeblieft niet vergeten. Je moet mogen zeggen 
dat het even niet lekker gaat en dat je ergens mee zit.  
De stap naar een coach is dan voor sommigen misschien 
nog te groot. Maar de drempel naar een peer supporter 
is veel lager. En eigenlijk is dat een vorm van intervisie of 
interprofessioneel sparren.’ 

Je hebt een deelsessie verzorgd tijdens de NVAVG-
studiedag op 16 april. Wat viel je op aan wat je daar 
hebt gehoord?
‘Tijdens de dag viel me op dat de sfeer feestelijk en 
gemoedelijk was. AVG’s zijn zich bewust dat hun vak een 
roeping is. Ze zijn betrokken en stemmen goed af op hun 
omgeving. Er was ruimte voor iedereen om een bijdrage 
te leveren en vragen te stellen.’

10 stappen voor een betere zelfzorg

1. Ken je lichaam en koester je lijf
 Leer jezelf en je lichamelijke signalen kennen.  

Zelfkennis is goud waard. Zorg goed voor je lijf en 
kies hoe je wilt reageren op signalen. 

2. Ontwikkel persoonlijk leiderschap en  
visualiseer je doel 

 Wat zijn je drive, talenten en kernwaarden?  
Focus op datgene waar je invloed op hebt. 

3. Begin en eindig de dag met je eigen ritueel 
 Denk positief en focus op positieve ervaringen. 
 Creëer rustmomenten en doe die rotklus als eerste. 
4. Installeer een bewaker aan de poort  

van je brein
 Welke informatie laat je binnen en wat laat je je  

deur voorbijgaan?
5. Benoem je eigen persoonlijke cheerleader
 Vervang negatieve gedachten door positieve  

affirmaties. Spreek jezelf toe zoals je je beste  
(vriend)in zou aanspreken. 

De overige 5 stappen (en nog veel meer tips  
en praktijkvoorbeelden) lees je in 'Zelfzorg  
voor de jonge dokter – over veerkracht,  
geneesplezier en persoonlijk leiderschap' van 
Froukje Verdam (ISBN 9789401473453). Ook heel 
nuttig en inspirerend voor wie geen dokter is. 

Wat is je take home message voor de AVG?
‘De neiging om voor een ander klaar te staan kan goed 
hand in hand gaan met soms op je strepen durven te 
staan. Juist in een baan waarin het een kwestie is van 
‘alle ballen in de lucht houden’ mag je soms best op een 
gezonde manier egocentrisch zijn. En de ene dag lukt dat 
beter dan de andere. Wees dan mild, heb compassie voor 
jezelf en elkaar.’ 
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Meten is weten. Niet voor niets is dit een  
gezegde in onze taal. Maar wat weet je na  
de meting precies? En is die informatie  
waardevol?

Recent was ik aanwezig bij een digitale promotie.  
De pedel verliet de digitale ruimte om na precies 45  
minuten weer terug te komen. De rector gaf aan: ‘Door  
wat verbindingsproblemen onderweg hebben we nog  
zes minuten te gaan’ en dit werd toegestaan door de  
pedel. Rekening houden met omstandigheden is belang-
rijk bij exacte metingen. Dat is geen nieuwe informatie. 
Maar wat nu als de uitkomst niet goed meetbaar is? Of 
we niet weten hoe de uitkomst precies tot stand komt? 
Hoe meet je bijvoorbeeld het verhogen van de kwaliteit 
van leven? Wat zijn de ingrediënten om te zorgen dat de 
patiënt tevreden de deur uit gaat? Daarvoor zul je kwali-
teit van leven en tevredenheid moeten uitdiepen. Ik hoor 
een aantal mensen al in mijn achterhoofd: vergeet niet dat 
er ook kwalitatief onderzoek is. Ja! Heel belangrijk om ons  
te helpen bij identificatie wat van waarde is, waardoor je 
het mogelijk ook kunt kwantificeren. In het verleden heb  
ik zelf door het doen van onderwijskundig onderzoek  

What you measure is what you get
A. Kanninga, AVG in opleiding.

ervaren hoeveel waarde bijvoorbeeld focusgroepen  
hebben. Ook het onderzoek hoe we de instroom van 
AVG’s kunnen verhogen, leverde op deze manier  
bruikbare informatie op. 

Wat is dan mijn punt? 
Er wordt steeds meer verwacht dat we in cijfers laten 
zien hoe goed onze zorg is. In 1979 beschreef W.R Ouchi 
strategieën voor het omgaan met de onzekerheden in 
processen en resultaten. En meer recent is value-based 
healthcare in zwang geraakt, waarin in ieder geval de 
tevredenheid van de patiënt een plaats krijgt. 

Annemieke Kanninga.
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Op de cover
Op de cover staan van links naar rechts de zussen 
Margriet (52), Nicoline (54) en Thalia Geverink (55 jaar). 
Margriet en Thalia hebben het Fragiele X-syndroom 
en wonen sinds hun tienerjaren in zorginstelling Elver 
(voorheen De Schreuderhuizen) in Arnhem. Margriet gaat 
naar de dagbesteding van Elver, maar ze zou liever de 
hele dag zwemmen en shoppen. Ze is een grote fan van 
voetbalclub Vitesse en ging voordat de coronacrisis uitbrak 
met medebewoners en een begeleider van Elver naar alle 
thuiswedstrijden. Thalia werkt als vrijwilliger bij de Bio 
Manege in Arnhem en bij een kinderdagverblijf. Ze is dol 
op lezen, gezelligheid, samen koken én op haar vriend 
Swen, die ook bij Elver woont. Nicoline woont met haar 
man in Zeist. Zij werkt bij het Radboudumc in Nijmegen 
als manager van Europese onderzoeksprojecten. Nicoline 
heeft in 1999 het mentor- en bewindvoerderschap van 
haar zussen overgenomen van haar ouders.

De zussen hebben een nauwe band en bellen wekelijks 
met elkaar. De zussen brengen regelmatig een weekend 
samen door in hun ouderlijk huis in Lochem, waar hun  
vader nog steeds woont. Hun moeder is in 2015 over-
leden. Van jongs af aan gaat de familie ’s zomers een paar 
weken op vaarvakantie in Nederland. De ouders hebben 
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Het AD suggereert ieder jaar met hun lijstje dat de  
uitkomsten van zorg goed meetbaar zijn. Mogelijk is dat 
voor een cataract- of knieoperatie ook zo. Maar hoe verta-
len we dat naar onze zorg? Worden de epilepsiecontroles  
gedaan? Wat is het percentage patiënten dat antipsychoti-
ca gebruikt? Sluit er jaarlijks een dokter aan bij een MDO? 
Allemaal goed meetbaar, er valt op deze resultaten te  
sturen, maar zijn het goede uitkomstmaten? Het risico is 

dat mensen hun gedrag aanpassen naar het meetinstru-
ment. En minder oog hebben voor wat écht van waarde is 
voor de patiënt. De geneeskunst is vaak niet goed meet-
baar en het is soms onduidelijk hoe we tot het resultaat 
komen, maar zó onmisbaar in onze zorg. En het vereist 
cultuur-sturing, zoals Ouchi al beschreef. 

Een cultuur waarin een vleugje magie belangrijk is
Zoals de belletjes van de pedel die al rinkelen als hij/zij 
door de zaal loopt voordat het ‘hora est!’ klinkt. Een  
glimlach van de patiënt. Even bellenblazen in de spreek- 
kamer. De verwant die je oprecht bedankt voor het luiste-
ren en meedenken. We voegen overduidelijk waarde toe, 
ook al is dat niet direct meetbaar. De toverstok die we bij 
het jubileum cadeau kregen, is een mooie herinnering  
aan dat dagelijkse onmisbare vleugje magie.

Bronnen 
1.  Ouchi, W.G. (1979). A Conceptual Framework for the Design of  

Organi-zational Control Mechanisms. Management Science 25,  
833-848.

2.  What Is Value-Based Healthcare? NEJM Catalyst, 2017 January 1st.  

begin jaren 80 een motorboot gekocht die groot genoeg is 
om met z’n allen te overnachten. Zo zijn Thalia en Margriet 
onderweg altijd op een vertrouwde plek. Margriet en Thalia 
gaan ook graag mee met groepsvakanties en uitjes van Elver. 

De foto is gemaakt tijdens de vaarvakantie in 2019 in  
Overijssel. Sinds de coronacrisis hebben de zussen zoveel  
mogelijk anderhalve meter afstand gehouden en staan niet 
meer dicht bij elkaar op de foto. Zodra Nicoline is gevac-
cineerd, net als haar zussen, is dit hopelijk weer mogelijk. 
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“Kinderen met het downsyndroom  
kunnen veel verschillende aandoeningen 
hebben, zo hebben ze vaak problemen 
met hun zicht, gehoor en spraak. [...]  

Ook hebben ze een andere stand van de 
oren, waardoor de bril vaak niet goed op 

het gezicht blijft zitten.”
- dr. Weijerman, Kinderarts, Coördinerend 

Downspecialist bij Alrijne Ziekenhuis

Landelijk gerenommeerd expertisecentrum
Naast een kinderarts, bestaat het team op de polikliniek 
uit een logopedist, KNO-arts, orthopedagoog, orthoptist 
en fysiotherapeut. Door deze interdisciplinaire samen-
werking kan de patiënt binnen één controleafspraak langs 
de verschillende specialisten op de poli. Dr. Weijerman: 
“Aan het einde van de dag nemen we alle patiënten nog 
een keer kort door en bespreken we wat de belangrijkste 
aandachtspunten en conclusies zijn. Deze bespreek ik 
vervolgens met de (ouders van de) patiënt in het telefoon-
gesprek dat daaruit volgt.”

Het team van de Downpoli bij Alrijne biedt dus een zeer 
brede en specialistische zorgverlening. Volgens dr. Weijer-
man is er dan ook veel vraag naar hun expertise op dit 
gebied: “De patiënten die naar mijn poli komen, komen 
uit het hele land.” Daarnaast werkt de Downpoli van 
Alrijne Ziekenhuis nauw samen met de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Samen vormen zij Down Centrum Nederland 

Kinderarts dr. Weijerman: 
“Kinderen met het downsyndroom  
hebben vaak een andere stand van de 
oren, waardoor een standaard bril vaak 
niet goed op het gezicht blijft zitten”
Samantha Dirks, Philogirl communicatie & pr.

(DCN), locatie West-Nederland. Hierdoor is de Downpoli 
niet alleen een polikliniek, maar ook een expertisecentrum 
voor cliënten door heel Nederland.

Goed zien is belangrijk, juist voor een kind  
met het downsyndroom
Volgens dr. Weijerman is goede oogzorg erg belangrijk: 
“Als je niet kunt zien, kun je je niet ontwikkelen en als je 
niet goed kunt zien, kun je bepaalde dingen niet doen.” 
Dr. Weijerman geeft een voorbeeld:

“Er was laatst een jongen van  
16 jaar. Hij durfde de bus niet uit te stap-
pen. In eerste instantie dachten ze dat hij 
gedragsproblemen had. Maar wat bleek: 
hij wilde de bus niet uit omdat hij geen 

diepte kon zien. Daarom is het - juist 
voor kinderen met het downsyndroom 
die soms ook niet kunnen praten - heel 

belangrijk om te weten of zij kunnen zien 
en om daarachter te komen.”

Daarom werkt de Downpoli ook samen met een specialist 
bij expertisecentrum Koninklijke Visio. Deze specialist kijkt 
naar het gezichtsvermogen van de patiënt en verwijst de 
patiënt eventueel door naar de oogarts voor nader on-
derzoek. Op die manier zorgt de Downpoli ervoor dat de 
ogen van de kinderen regelmatig worden gecontroleerd.

Dr. Weijerman is werkzaam als kinderarts bij Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. Op de Downpoli-
kliniek leidt hij als Coördinerend Downspecialist het team van medische specialisten en begeleidt 
hij zijn cliënten. Dr. Weijerman doet zijn werk met veel plezier: “Kinderen zijn echt een open 
boek, in de zin dat ze heel erg eerlijk zijn. Er zit nooit franje omheen. Vooral bij kinderen met het 
downsyndroom is dat zo. Dat vind ik het leuke aan kindergeneeskunde.” Met 35 jaar ervaring en 
expertise als kinderarts weet dr. Weijerman als geen ander hoe belangrijk goede en persoonlijke 
(oog)zorg is voor kinderen met het downsyndroom.
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“Kinderen met het downsyndroom kunnen veel ver-
schillende aandoeningen hebben, zo hebben ze vaak 
problemen met hun zicht, gehoor en spraak”, zegt dr. 
Weijerman. Een goede bril is daarom vaak nodig. Door de 
anatomie van een kind met downsyndroom zitten gewone 
brilmonturen echter vaak niet goed: “Kinderen met het 
downsyndroom hebben vaak een lage neusbrug en een 
plattere neus, waardoor de bril heel makkelijk eraf kan 
glijden. Ook hebben ze een andere stand van de oren, 
waardoor de bril vaak niet goed op het gezicht blijft  
zitten”, legt dr. Weijerman uit. 

“Maatbril biedt eigenlijk een  
2-in-1-oplossing voor dit probleem:  

ze ontwikkelen een bril precies  
afgestemd op het gezicht van het kind, 

waardoor deze goed zit. Daarnaast 
maken ze de bril van goed materiaal dat 

heel wat kan hebben: dit is ook fijn  
voor deze kinderen omdat hun bril vaak 

sneller kapotgaat.”

Een bril op maat bij de Downpoli
In een aparte ruimte op de Downpoli kunnen de ouders 
of verzorgers meer informatie inwinnen over Maatbril en 
de werkwijze of direct een afspraak inplannen voor een 
meting aan huis. “Ik laat de keuze graag aan de ouders 
zelf, maar ik wil hen niet de kans ontzien om Maatbril zelf 
te kunnen ervaren voor hun kind”, zegt dr. Weijerman.  
“Ik zeg vaak: ‘Kijk of het wat voor jou is’.

Volgens dr. Weijerman zijn ouders blij met Maatbril:  
“Ik hoor van ouders zelf ook dat zij goede ervaringen  
hebben met Maatbril. Dat is heel fijn, als de bril niet goed 
zit en steeds afzakt, biedt Maatbril dus een oplossing  
die wél werkt voor het kind.” Daarnaast verloopt de 
ontwikkeling van de bril ook vrij makkelijk volgens dr. 
Weijerman: “Voor de ouders en het kind vind ik het een 
comfortabele manier om de bril te laten aanmeten. Er 
hoeft in principe alleen een brilrecept worden aangeleverd 
en het wordt geregeld.” 

Over dr. Michel Weijerman
Weijerman werkt al twaalf jaar bij Alrijne Ziekenhuis. Op de Downpoli begeleidt en  
onderzoekt hij als algemeen kinderarts kinderen met het downsyndroom tot 18 jaar. 
Daarnaast ziet hij tijdens consult ook patiënten in de transitieleeftijd, tussen 18 en 25 jaar. 
Naast het leiden van de polikliniek is Weijerman ook voorzitter van de Medische Richtlijn 
downsyndroom.

Over Alrijne Zorggroep
Alrijne Zorggroep heeft drie ziekenhuizen in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn.  
Voor meer informatie, bezoek de website: https://www.alrijne.nl
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Toen ik begin jaren 70 
coschappen ging lopen 
op Boldershof in Druten 
werd ik door een van de 
bewoners verwelkomd 
met de opmerking:  
‘Zo, kom jij ons ook 
bestuderen?’ Dat raakte 
me en heeft richting 
gegeven aan mijn drive 
om mij in te zetten voor 

de gezondheid van mensen met verstandelijke 
beperkingen (VB). Mensen, niet als exemplaar 
van een genetische afwijking of syndroom, 
maar met hun eigenaardigheden, beperkingen 
en kracht. 
Enkele jaren eerder kwam ik toevallig terecht 
in dit werkveld, kwam later terug als nieuws-
gierige coassistent en bleef er tot ik het nog 
niet lang geleden als hoogleraar achter me liet. 
Ik werkte met veel plezier, heb er veel geleerd, 
en wil een overzicht daarvan graag met u  
delen. Soms onderzocht ik patiënten onder  
de onderzoeksbank als ze er niet óp durfden,  
ik stond s nachts voor ze op als ik dienst had, 
en samen met collega’s bouwde ik aan  
regionale samenwerkingen. 

Goede en toegankelijke gezondheidszorg voor mensen 
met VB is ook in 2020 nog lang niet vanzelfsprekend. De 
arts verstandelijk gehandicapten (AVG) is opgeleid om 
mensen met VB goede medische zorg te verlenen, maar 
bij veel betrokkenen, zowel patiënten en hun ouders/
verzorgers, als bij artsen en andere hulpverleners is dit 
specialisme nog steeds onbekend, of moeilijk te vinden. 
Dat kan en moet anders. Als het specialisme 2050 wil 
halen, zal de beroepsgroep moeten werken aan zichtbaar-
heid, naast de praktijk ook in onderwijs en onderzoek. 
Samen met zijn patiënten moet de AVG de verbinding met 
andere medische specialismen én met andere disciplines 
binnen de zorg voor mensen met VB versterken. 

Ik wil daarom graag het volgende met u delen: 1) de 
patiënten, de mensen met VB en de veranderende visies 
daarop; 2) de AVG, de ontwikkeling van het beroep en de 
academische onderbouwing van het vak. Met verwijzing 
naar de Rotterdamse ontwikkelingen, o.a. door Heleen 
Evenhuis en Frans Ewals beschreven, focus ik me daarbij 
op de Maastrichtse en Nijmeegse bijdragen; en 3) mijn 
verwachtingen voor de (nabije) toekomst. 

De patiënt

De visie op mensen met VB is in de loop van de tijd sterk 
veranderd. In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd 
gewerkt vanuit een medisch model. Mensen met VB 
waren zwakzinnig: zieken zonder uitzicht op genezing. 
Zij moesten verpleegd en verzorgd worden. Woonvoor-
zieningen werden, al vanaf het eind van de negentiende 
eeuw, meestal gevestigd in de bossen of anderszins ver 
weg van dorpen en steden, en geleid door religieuze of 
religieus geïnspireerde groeperingen. De directeur was 
doorgaans een medicus: een neuroloog, psychiater, of 
een oudere huisarts. In de jaren ’50 en ’60 waren infecties 
zoals tuberculose en hepatitis B, mede door het dicht op 
elkaar leven en de tekortschietende hygiëne belangrijke 
medische problemen. 
De invoer van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
AWBZ in 1968 zorgde voor substantieel meer financiering 
van de zorg voor chronisch zieken en gehandicapten. 

De AVG als een praktische dokter die niet 
zonder onderwijs en onderzoek kan; 
een betoog vanuit mijn eigen geschiedenis
Met beide benen op de grond
Prof. Dr. H.M.J. van Schrojenstein Lantman- de Valk.
Em. Hgl. Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen GMVB.

1. Deze tabel is ontleend aan de afscheidsrede van Ad van Gennep: A.T.G van Gennep.  
 De tweedeling. Afscheidsrede, Universiteit Maastricht 2002.

Tabel 1. Paradigma’s in de tijd.

Jaren

Voor 1950

Rond 1950

Rond 1970

Rond 1990

Rond 2010

Paradigma

Caritas

Medisch model

Pedagogisch model

Burgerschap 

Inclusie

Basisprincipe

Liefdadigheid

VB is een ziekte

Ontwikkeling stimuleren

Gelijke rechten

2015 Participatiewet en  
Wet Langdurige zorg

1.
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Daardoor konden meer mensen in de tehuizen geplaatst 
worden. De zorgaanbieders namen meer jonge artsen, ge-
dragswetenschappers en paramedici in dienst. In diezelfde 
tijd ontstond op grond van nieuwe inzichten het ontwik-
kelingsparadigma: mensen met VB kunnen zich met de 
juiste ondersteuning ontwikkelen.1 Dit bleek succesvol 
voor mensen met lichtere beperkingen maar minder voor 
mensen met ernstiger VB. 
Geleidelijk werd het ontwikkelingsparadigma vervangen 
door het burgerschapsparadigma: mensen met VB zijn 
burgers zoals wij allen, met dezelfde rechten en plichten. 
Zij gingen op steeds meer levensdomeinen (wonen, on-
derwijs, werk, vrije tijd) participeren in de samenleving. De 
toerusting van artsen, paramedici en andere werkers in de 
gezondheidszorg voor hun rol hierin is daarbij te veel op 
de achtergrond geraakt. In Nederland woonden tot mid-
den jaren ’90 van de vorige eeuw veel mensen met VB in 
grote instellingen. Daarna verhuisden velen van hen naar 
kleinere woonvoorzieningen in de maatschappij, (groten)
deels beheerd door dezelfde zorgorganisaties. Ouders 
realiseerden daarnaast kleinschalige woonvoorzieningen.

Een groot deel van de mensen met VB leeft in armoede 
of andere omstandigheden die de gezondheid beïnvloe-
den. Bij mensen met een VB gaat het zelden alleen om de 
patiënt. Ook naasten zoals familie en directe verzorgers 
zijn sterk medebepalend voor de zorgvraag. ‘Het hebben 
van verstandelijke beperkingen is geen ziekte maar het is 
complex en multifactorieel, met wortels in de cultuur. Het 
is breder dan gezondheid of ziekte alleen’.2 Volgens de 
definitie van VB betreft het functioneringsbeperkingen, 
gekenmerkt door significante beperkingen in zowel de 
intellectuele vermogens als de adaptieve vaardigheden, 
die beginnen vóór het achttiende levensjaar. Artsen kijken 
vooral naar biomedische/genetische oorzaken, zij kijken 
minder naar sociale en pedagogische factoren. Verstande-
lijke beperkingen hebben een grote impact op het gezin, 
de school en de omgeving.3

De ‘UN convention on the Rights of Persons with Disabili-
ties’ zegt dat ieder mens met beperkingen recht heeft op 
een goede gezondheid.4 
Tien procent van de wereldbevolking heeft één of meer 
lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Mensen met 
VB zijn vaak onzichtbaar, en horen bij de meest kwetsbare 
groepen. Participatie in scholing en arbeid is bij hen niet 
vanzelfsprekend.5 
Ongeveer 0,85 procent van de Nederlandse bevolking 
heeft verstandelijke beperkingen, zo’n 142.000 personen. 
Er bestaat geen landelijke registratie van mensen met VB; 
er is dus geen exact aantal bekend.6

De gezondheidsproblemen van mensen met VB blijven 
aandacht vragen. Mét gezondheidsproblemen is het lastig 
participeren in de maatschappij.

Mensen met VB krijgen niet altijd de zorg die ze nodig 
hebben. Hun gezondheidszorg is niet meer een exclusieve 
taak voor artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG’s). 
Anno 2020 worden mensen met VB vooral in huisarts-
praktijken ingeschreven, ze doen een beroep op thuiszorg, 
paramedici en maatschappelijke voorzieningen.7

De werkers uit de gangbare eerste, tweede en derde lijn 
hebben niet altijd goed zicht op de in de categorale zorg 
beschikbare expertise. Zij weten elkaar vaak niet te vinden. 
Daardoor schiet de samenwerking tussen de verschillende 
beroepsgroepen vaker te kort.8 Extra aandacht voor hun 
gezondheidszorg is belangrijk. Om goed te kunnen parti-
ciperen in de samenleving is een goede gezondheid een 
belangrijke voorwaarde.

De arts, de AVG
Veertig jaar geleden (1981) verenigde een groep artsen, 
werkzaam in wat toen zwakzinnigeninrichtingen heette, 
zich in een beroepsvereniging, de NVAZ, de Nederlandse 
vereniging voor artsen in zwakzinnigeninrichtingen. Ik was 
een van hen.
Anno 2020 is het twintig jaar geleden dat het specialisme 
’arts voor verstandelijk gehandicapten’ (AVG) officieel er-
kend werd, dat er een register van deze specialisten werd 
aangelegd, dat de opleiding voor dit specialisme een aan-
vang nam en dat de eerste hoogleraar op dit vakgebied 
werd aangesteld. De NVAZ werd de NVAVG, Nederlandse 
vereniging voor arts verstandelijk gehandicapten.

In 1985 startte een éénjarige postacademische opleiding 
voor artsen in de sector. Deelname was vrijwillig. Deze 

Figuur 1: Overzicht van het huidige zorglandschap. 

Uit: Naaldenberg, J. Breuer, M., Bakker- van Gijssel E. De organisatie van  
generalistische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.  
Bijblijven; 2020:36: 28-34.
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opleiding werd ontwikkeld en uitgevoerd bij de  
Netherlands School of Public Health. Vanuit de historie van 
het vak, waarbij toen infectieziekten een groot probleem 
waren, op dat moment een logische plek. Deze opleiding 
telde jaarlijks 12-16 deelnemers. Zelf was ik coördinator 
van deze opleiding van 1995 - 1999. De opleidingsinhoud 
stemden we steeds af op de actualiteit van de  
medische zorg. 

In 2020 heeft een geregistreerde AVG heeft een driejarige 
vervolgopleiding gedaan en kan goede medische zorg 
leveren aan mensen met VB en hun familie en vertegen-
woordigers of professionele begeleiders goed coachen 
op het gebied van gezondheidsproblemen. Tot voor kort 
werkten de meeste AVG’s in dienst van zorginstellingen. 
Mensen met VB die ergens anders woonden, kregen zorg 
vanuit de eerste lijn en werden doorverwezen naar  
specialisten in het ziekenhuis. Voor hen bleef de AVG, 
gefinancierd vanuit instellingen, grotendeels buiten beeld. 
De organisatie van de zorg voor mensen met VB veran-
derde drastisch door de overgang van AWBZ naar WMO 
en WLZ in 2015. Toegang tot AVG zorg werd beperkt 
tot de groep mensen met de ‘zwaardere’ zorgpakketten. 
Tegelijkertijd werden AVG’s steeds vaker in consult ge-
vraagd door familie, kleinschalige zorgvormen, huisartsen, 
gedragskundigen en medisch specialisten die niet goed 
raad weten met de specifieke gezondheidsproblemen 
van mensen met VB. Financiering van deze consulten was 
een voortdurend zoeken naar creatieve oplossingen en 
verschilde per organisatie.

Sinds 2020 valt het werk van de AVG onder de zorgver-
zekeringswet ZVW. De AVG is niet altijd meer in dienst 
van een zorgaanbieder. Dat biedt nieuwe uitdagingen en 
kansen, maar leidt ook tot onzekerheid bij AVG’s die al 
lange tijd op de ‘oude’ manier gefinancierd werden. Ik 
beschouw het als een groot goed dat de AVG kan gaan 
doen waar hij goed in is, en zijn kennis en ervaring kan 
aanwenden ten behoeve van álle mensen met VB. 
Het specialisme AVG is uniek in de wereld. In 2018 (meest 
recente gegevens) werkten er zo’n 250 geregistreerde 
AVG’s in de VB zorg, en er waren ongeveer 70 artsen in 
opleiding. Er zijn nog steeds veel vacatures voor AVG’s. 

Wetenschappelijke onderbouwing van het vak AVG
De gedachte dat betere medische zorg voor mensen met 
VB niet alleen op doorgegeven praktijkervaring kon be-
rusten, maar ook om wetenschappelijk onderzoek vroeg, 
inspireerde de na 1970 aangetreden generatie artsen.
Tussen 1990 en 2000 promoveerden de eerste vier  
AVG’s. 9 Twee promotieonderzoeken belichtten aspecten 
van het syndroom van Down, de andere twee behandel-
den epidemiologische onderwerpen: hepatitis B, resp. 
prevalentie van gezondheidsproblemen (deze laatste was 

mijn proefschrift). De ruim 90 andere proefschriften over 
VB in dat decennium waren grotendeels het werk van 
gedragswetenschappers en focusten op probleemgedrag. 
Gezondheid van mensen met VB kreeg weinig aandacht. 
Wel waren er veel genetici die syndroomdiagnostiek 
beschreven. AVG’s leverden gegevens aan voor deze 
proefschriften, maar verder speelden ze hierin nauwelijks 
een rol. Comorbiditeit kwam in deze onderzoeken weinig 
aan de orde. Dat veranderde nadat NWO in 1995 een 
ontginningssubsidie beschikbaar stelde om kwalitatief 
goed medisch onderzoek naar (zorg voor) de gezondheid 
van mensen met VB te stimuleren. 

De aanleiding voor mijn eigen promotieonderzoek was 
de herhaalde discussie met de managers van de instelling 
waar ik werkte. Per jaar moest het budget voor medicatie 
en medische voorzieningen naar boven worden bijge-
steld. Mijn argument dat mensen met VB sowieso meer 
gezondheidsproblemen hadden dan mensen zonder VB, 
en dat die problemen met de leeftijd toenamen, leidde 
tot de reactie van de directie dat ik dat niet kon bewijzen. 
Ik kon aan de Universiteit Maastricht meedoen aan een 
cohortonderzoek onder ruim 1000 mensen met VB waar-
bij we onder andere medische gegevens van deze groep 
analyseerden Daarna mocht ik in een grote database van 
Limburgse huisartsen mensen met en zonder VB vergelij-
ken op aantal en aard van hun gezondheidsproblemen. 
Dat leverde harde getallen op: mensen met VB hadden 
meer en andere gezondheidsproblemen dan mensen 
zonder VB.

Kort daarna kreeg de afdeling Huisartsgeneeskunde 
Maastricht van VWS de vraag om een onderzoek naar de 
prevalentie van mensen met een VB in Nederland uit te 
voeren. Tegelijk werd binnen het nieuwe programma Ver-
standelijke Handicap van ZonMw de samenwerking tussen 
huisarts en AVG verder onderzocht. In Maastricht lag de 
onderzoeksfocus op de mensen met VB in kleinschalige 
woonvoorzieningen, ingeschreven bij huisartspraktijken. 
Zij kwamen niet meer automatisch bij een AVG terecht. De 
aandacht voor samenwerking met de eerste lijn groeide, 
en het belang voor goede zorg op maat voor mensen met 
VB, ook buiten de zorginstellingen werd duidelijk voor alle 
betrokkenen. We ontwikkelden de eerste NHG-scholing 
over mensen met VB in de huisartspraktijk onderwijs over 
de gezondheid van mensen met VB in de basisopleiding 
geneeskunde in Maastricht. In Europees verband stond de 
vraag hoe je gezondheid van mensen met VB zou kunnen 
meten en vergelijken met anderen en welke gezondheids-
indicatoren daarvoor geschikt zijn centraal. In dit Pomona 
health indicator project ontwikkelden we met collega’s uit 
veertien landen indicatoren en toetsten die in de praktijk.10 
Deze interessante exercitie, leerde de deelnemers veel over 
de per land verschillende zorgorganisatie. 
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Rond 2006 vormden het Radboudumc en drie grote 
regionale zorgaanbieders een samenwerkingsverband om 
medisch wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en 
zo de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren. De 
onderzoeksplannen werden ontwikkeld in samenwerking 
tussen de academie en het veld, waarbij ook AVG’s 
werden betrokken. Zo ontstond het consortium Sterker 
op Eigen Benen. Het consortium wist een subsidie binnen 
het Tweede Programma Verstandelijke Beperking van 
ZonMw te verwerven. Doel van dit programma was om 
samenwerkingsverbanden tussen academie en praktijk 
te stimuleren, zodat theorie (wetenschap) en praktijk 
(de dagelijkse zorg) elkaar zouden vinden. Er ontstond 
een vacature voor een hoogleraar aan het Radboudumc 
en de eerste ronde onderzoeken startte met als thema: 
Bijzondere gezondheidsproblemen van mensen met 
VB. De onderzoeksonderwerpen waren: Genetische 
oorzaken van VB; Vallen bij ouderen; Horen en spraak 
verstaan; en Onbegrepen gedrag bij mensen met 
autismespectrumstoornissen (ASS).

In 2009 begon ik als hoogleraar in Nijmegen. 
Mijn leerstoel was ondergebracht bij de afdeling 
eerstelijnsgeneeskunde. In de ontwikkelde structuur 
zocht ik samenhang en werkte aan een verbinding met 
de eerstelijnsgezondheidszorg. Zo ontstonden twee 
nieuwe thema’s: Versterken van de expertise over VB in 
de eerste lijn; en Gezond leven. De onderzoeken binnen 
het eerste thema betroffen gesignaleerde knelpunten: 
informatie-uitwisseling tussen mensen met VB en 
artsen/gezondheidswerkers; de ontwikkeling van een 
proactieve gezondheidsscreening binnen de eerste lijn; 
en de organisatie van de avond-, nacht- en weekendzorg 
voor mensen met VB. Daarnaast werd een onderzoek 
uitgevoerd naar het bepalen van de behoefte aan 
palliatieve zorg voor mensen met VB.
Binnen Gezond Leven kwam er een promotieonderzoek 
over de toegevoegde waarde van mensen met VB 
als onderzoekers binnen de gezondheidszorg. De 
onderzoeker en de twee co-onderzoekers kregen 
hiervoor in 2020 in de Ds. Visscherprijs*. Het andere 
promotieonderzoek binnen dit thema onderzocht wat 
mensen met VB zelf kunnen doen om gezond te leven.
Er kwamen twee mensen met VB binnen het team, 
in dienst van het Radboudumc. Ze denken en werken 
mee in onderzoek en geven onderwijs. Zij hielpen voor 
patiënten leesbaardere teksten te maken. Zo kregen de 
onderzoekers meer feeling voor de behoeften van de 
mensen om wie het gaat, en is ook voor studenten het 
communiceren met mensen met normaal geworden. 

Aan medisch onderzoek heb je niet veel als het niet 
gedeeld wordt met studenten, en als er geen sterke band 
is met de praktijk. Gesteund door de toenmalige decaan 

ontwikkelden we vanaf 2010 onderwijs over gezondheid 
van mensen met VB, totdat in elk van de zes jaren 
van het basiscurriculum het onderwerp verstandelijke 
beperkingen aan bod kwam. Ook maakten we modules 
voor de huisartsenopleiding, en de opleiding tot specialist 
ouderengeneeskunde. Vanuit dezelfde gedachte startten 
we vanaf 2011 de AVG-praktijk. Niet gevestigd op 
locaties van zorgaanbieders of in ziekenhuizen, maar een 
academische praktijk in de eerste lijn, nauwe verbonden 
met de universiteit. Onze doelen waren: de samenwerking 
met huisartsen verder ontwikkelen, de AVG als carrière-
perspectief voor studenten en jonge dokters zichtbaar 
maken én verbeteren. 

Na mijn emeritaat ging het stokje over naar Geraline 
Leusink en Jenneken Naaldenberg. Onder hun leiding 
groeiden zowel de praktijk, als het onderwijs, de 
onderzoekslijnen en het aantal medewerkers. Ik ben erg 
trots op wat zij tot stand brengen: Het aantal patiënten 
van de AVG-praktijk groeit per jaar.
Het onderwijs beweegt mee met het nieuwe raamplan 
voor het medisch curriculum; het onderwerp gezondheid 
van mensen met verstandelijke beperkingen komt in alle 
jaren aan de orde. Veel geneeskundestudenten komen 
coschappen of wetenschapsstages doen. Het onderwijs 
aan huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en 
AVG’s in opleiding blijft veelgevraagd. 
Het consortium Sterker Op Eigen Benen is uitgegroeid tot 
een academische werkplaats (AW), bestaande uit 8-10 
zorgaanbieders in samenwerking met het Radboudumc. 
Expertise wordt gedeeld met andere AW’s en participeert 
in landelijke samenwerkingsverbanden.
Inmiddels bestaat het GMVB-team uit zo’n 30 mensen, 
waaronder zes AVG’s, allen actief in praktijk, onderwijs en 
onderzoek. Rolmodellen voor de huidige generatie AVG’s. 

Nieuwe onderzoeksvragen
Toen de covid-19 epidemie in maart 2020 begon, 
moest ik voortdurend denken aan mijn beginjaren als 
instellingsarts, waar op mijn werklocatie nog de naweeën 
heersten van een tuberculose-epidemie. Ik herinnerde me 
de golf van hepatitis B infecties uit de jaren ‘80 van de 
vorige eeuw, en de massale vaccinatiecampagnes daarna. 
Gelukkig wordt er nu veel onderzoek naar de huidige 
COVID-epidemie en zijn impact gedaan.
De noodzakelijke kennis over gezondheidszorg voor grote 
groepen mensen zal de komende jaren in de expertise van 
AVG’s belangrijk blijven.

Lichte verstandelijke beperkingen (LVB)
Mensen met LVB wonen vaak zelfstandig, met minimale 
ondersteuning. Ze zijn kwetsbaar door hun beperkte 
vaardigheden en hebben een verhoogd risico op 
alle soorten van misbruik. Ze krijgen vaak niet de 

*  De Ds. Visscherprijs wordt eenmaal per twee jaar toegekend voor het beste proefschrift uit 
 de afgelopen twee jaren in de sector Zorg voor mensen met Verstandelijke beperkingen.
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gezondheidszorg die ze nodig hebben. De laatste jaren 
komen ze steeds vaker bij AVG’s. Die nemen meer tijd 
om te checken of de patiënt snapt wat de dokter vertelt 
en hebben meer expertise op specifieke gebieden zoals 
gedrag, psychofarmaca en middelengebruik. Over de 
groep mensen met LVB bestaat nog onvoldoende kennis, 
en ook hier wordt (gelukkig) hard aan gewerkt, zowel 
onderzoeksmatig als via onderwijs en publicaties in 
huisartsentijdschriften.

Expertise verankeren
De AVG nieuwe stijl die los van de zorgaanbieders 
functioneert, meer toegankelijk is voor alle zorgvragers 
met verstandelijke beperkingen en die gefinancierd 
wordt vanuit de ZVW moet duidelijk maken wat dit 
vak zo speciaal maakt. Dat betekent aantonen wat de 
belangrijkste gezondheidsproblemen zijn, wie de grootste 
risico’s lopen, en wat er aan behandeling en preventie 
gedaan kan worden. Zorgfinanciers en beleidsmakers 
willen wetenschappelijk onderbouwde gegevens zien. 
Daarvoor is onderzoek nodig, zowel op microniveau: 
welke problemen ziet de AVG op een spreekuur, als op 
macroniveau: er zijn registraties van zorgaanbieders, van 
zorgverzekeraars en huisartsenregistratiesystemen. Welke 
aanknopingspunten kun je daarmee vinden voor een op 
deze groep toegespitst gezondheidsbeleid?
Onderzoek levert de bouwstenen voor academisch 
onderwijs aan artsen en andere gezondheidswerkers, 
biedt nieuwe inzichten in bestaande problemen en 
carrièremogelijkheden voor mensen die dat willen. 

Conclusie
Er is veel winst geboekt in de afgelopen jaren. Mensen 
met VB zijn geen te bestuderen objecten, ze doen 
mee in de maatschappij, hun stem wordt gehoord 
in onderwijs en onderzoek. Goede en adequate 
gezondheidsondersteuning blijft nodig, met de AVG als 
specialist in de eerste, tweede en derde lijn.
Het specialisme zal de komende jaren stevig moeten 
inzetten op wetenschappelijke onderbouwing van het 
vakgebied om zichtbaar en erkend te blijven. De wereld 
om ons heen verandert, en er komen daardoor steeds 
nieuwe onderzoeksvragen. Dat houdt het werk spannend 
en aantrekkelijk. Elke arts, ook de AVG, kan alleen maar 
worden wie hij is, in elke denkbare combinatie van 
praktijkmens, onderwijzer, en onderzoeker. De inbreng 
van medische ervaring uit de praktijk in onderzoek en 
onderwijs is onmisbaar. De leidraad blijft: mensen met 
VB moeten er op kunnen vertrouwen dat zij de best 
mogelijke (gezondheids)zorg krijgen en optimaal kunnen 
deelnemen in de maatschappij. Proficiat NVAVG met uw 
veertigste verjaardag!

hennylantman@xs4all.nl 

Met veel dank aan Jenneken Naaldenberg, die  
commentaar gaf op eerdere versies van dit verhaal.
Met dank ook aan alle AVG’s met wie ik in de loop van 
mijn werkzame leven samenwerkte, vooral Anneke 
Schoonbrood, Marijke Meijer en Agnes Vis. En aan  
mijn leermeesters, met name Harry Crebolder,  
Job Metsemakers en Chris van Weel.
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“Juichen en weer voorwaarts!”  Met deze woorden 
kondigt Fred Rooijers, in deze gedenkwaardige jaren 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen 
in de Zwakzinnigenzorg (NVAZ), in januari 2001 een 
nieuwe fase aan. Voor juichen zijn er goede redenen. De 
belangrijkste doelen zijn behaald: het nieuwe vakgebied 
is erkend, een hoogleraar is benoemd en de opleiding is 
gestart. “Weer voorwaarts” blijkt problematischer. Nu 
de gang door de instituties voltooid is, moet er gewerkt 
te worden aan een effectieve plek in de Nederlandse 
gezondheidszorg. Dat betekent veel taaie werkpunten. 
Wat de finish leek is een feite een nieuw startpunt met 
minder concrete, afgebakende doelen. Bovendien worden 
in de wereld buiten het vaderland normalisatie en inclusie 
steeds meer leidend, om niet te zeggen dwingend. 

Maatschappelijke ontwikkelingen
De ‘Convention on the rights of persons with disabilities’, 
in 2006 door de VN aangenomen, wordt wereldwijd een 
sturend kader en inspiratiebron1.

De Europese Gemeenschap formuleerde in 2004 be-
leidsdoelen voor de ontwikkeling van een geïntegreerde 
gehandicaptenzorg in haar rapport ‘Included in Society’. 
Nog eerder, in 2002, presenteerde de American Associa-
tion on Mental Retardation een nieuw theoretisch model 
gebaseerd op het ondersteuningsparadigma. Op zijn 
beurt is dit te beschouwen als een verbijzondering van de 
‘Internationale Classificatie van Stoornissen, Beperkingen 
en Handicaps door de WHO in 2001 vastgesteld’2.  Met 

De weg naar een nieuw vakgebied:  
Geneeskunde voor verstandelijk Gehandicapten
Deel 3: 2000 - 2010 ‘Juichen en  
weer voorwaarts’

name deze laatste twee denkkaders vormen het DNA van 
de AVG. De twee oraties die begin en einde van de tijdslijn 
bij dit artikel markeren, passen bij deze tijdgeest. Heleen 
Evenhuis spreekt op 12 januari 2001 over ‘Mensen met 
een verstandelijke handicap: normale burgers, bijzondere 
patiënten’ (ill.1). Henny Lantman is op 14 oktober 2010 
nog specifieker met de titel ‘Gewoon en toegankelijk. Op 
weg naar een goede gezondheidszorg voor mensen met 
verstandelijke beperkingen in de samenleving’ (ill.2). 

Voorwaarts, maar waarheen?
De NVAVG houdt zich tussen 2000 en 2010 bezig met erg 
veel zaken, die zich niet gemakkelijk laten ordenen. De 
voortgaande discussie over het soort dokter dat de AVG 
wil zijn én het verwerven van een plaats in de reguliere 
gezondheidszorg vormen de hoofdmoot en bijten elkaar 
soms. Het realiseren van een effectieve samenwerking met 
huisartsen blijkt een weerbarstig onderwerp.

Lustrumcongressen bieden naast de gelegenheid om 
samen te juichen, ook gelegenheid om kritisch te kijken 
naar waar de vereniging staat en om werkpunten voor de 
toekomst te formuleren. Maar vooral twee meerjarenbe-
leidsplannen geven inzicht in de ambities van het bestuur.

Het vierde en vijfde lustrum
De NVAZ markeert haar 20-jarige bestaan in april 2001 

Door Frans Ewals en Willemijn Schretlen:
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Ill. 1. Uitnodiging voor uitbundig feest bij gelegenheid van  
benoeming Heleen Evenhuis.
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zelfbewust met een tweedaags jubileumcongres, getiteld: 
‘De AVG heeft er verstand van’. 

Drie memorabele voordrachten willen we hier naar voren 
halen, die van Frans Scholte, dan voorzitter van de NVAZ, 
van Herbert Barnard, afdelingshoofd Gehandicaptenbeleid 
bij het ministerie van VWS en van Lourens Kooy,  
secretaris van de Huisarts en Verpleeghuisartsen Registra-
tiecommissie (HVRC). 

Frans Scholte begint met een vraag: ‘Wat is de AVG  
eigenlijk, een generalist in de eerste lijn aangevuld met 
een consultfunctie óf een specialist in de tweede lijn?’. 
Een antwoord geeft hij ook. “De AVG  is volgens haar 
profiel een generalistische, grotendeels in de eerste lijn 
werkende beroepsbeoefenaar. Hij is een huisarts voor een 
bijzondere doelgroep”. Hij sluit af met: ‘Tenslotte zullen 
het ontwikkelen van een professioneel statuut, het  
uitwerken van verschillende samenwerkingsmodellen,  
het ontwikkelen van kwaliteitscriteria en (…) een model-
contract voor de samenwerking met huisartsen belang-
rijke bijdragen leveren aan de verder professionalisering 
en positionering van de AVG. De NVAZ zal hieraan in de 
komende jaren veel aandacht besteden’. 
Herbert Barnard, waarnemend voor de staatsecretaris, 
geeft steun: ‘Wij hanteren – mét de NVAZ - als streefdoel 
dat specifieke medische zorg beschikbaar dient te zijn 

voor alle mensen met een verstandelijke handicap. De  
erkenning van de AVG en het hierbij behorende beroeps-
profiel vormen belangrijke voorwaarden voor het realise-
ren hiervan’. En hij doet beloften: ‘De staatssecretaris (wil) 
een AVG verbinden aan te vormen expertisecentra rond 
bijzondere zorgvragers’. Maar hij geeft ook een opdracht 
mee: ‘Bijna meerderjarig moet de NVAZ relaties aangaan 
met andere, aanpalende, medische disciplines’. 

De meest gedenkwaardige bijdrage komt misschien wel 
van Lourens Kooij. Hij wijst erop dat in aantal de AVG’s de 
10e plaats innemen binnen de 25 medisch specialismen 
en dat brengt verplichtingen met zich mee. ‘Het wordt tijd 
dat u het Calimerogevoel gaat loslaten. U kent hem nog 
wel: ‘Zij zijn groot en ik ben klein, en dat is niet eerlijk’. 
Marijke Meijer zal dat een half jaar later in haar gedreven 
praatje tijdens de najaarsvergadering aanvullen met een 
nadrukkelijke opsomming van wat in twintig jaar allemaal 
bereikt is. Aan Calimero zal de komende jaren nog vaak 
worden gerefereerd.

Nu zouden we graag een paragraaf wijden aan het 25- 
jarig bestaan van de vereniging, dat 21 april 2006 gevierd 
wordt. Maar in ons materiaal is hierover geen informatie 
te vinden. Het jaarverslag meldt slechts: ‘Op 21 april 2006 
was het zover: Een sfeervolle locatie, een veelzijdig weten-
schappelijk programma, een uitheems buffet en levende 
muziek stonden garant voor een feestelijk lustrum’. Die  
locatie was trendy: de industriële omgeving van de  
Fabrique in Maarssen. Ook hiermee toonde de NVAVG 
zich thuis te voelen in de tijdgeest.

Focussen van energie: NVAVG Beleidsplan  
2002 - 2005 
Het bestuur van de vereniging – inmiddels tot NVAVG 
herdoopt, waarover hieronder meer – stelt vast dat het 
belangrijk is om plaatsbepaling en ontwikkelrichting voor 
meerdere jaren uit te zetten. Het beleidsplan 2002-2005 
komt tot stand met steun van het Nederlands Instituut 
voor Zorg en Welzijn. De conceptversie is besproken met 
onder meer vertegenwoordigers van cliëntenverenigingen, 
overheid, Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en wat 
later MEE zou gaan heten. Dit is illustratief voor hoe de 
NVAVG steeds succesvol brede betrokkenheid organiseert 
en daarmee steun vergaart. 

Het beleidsplan formuleert als belangrijkste doelstelling 
van de vereniging: ‘Gespecialiseerde medische zorg van 
goede kwaliteit, geleverd door een Arts voor Verstandelijk 
Gehandicapten, is beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk 
voor alle mensen met een verstandelijke handicap’. Maar 
er valt nog veel werk te verrichten, want het beleidsplan 
constateert ook dat ‘er nog geen sprake is van goede 
verankering, noch in de zorg voor verstandelijk gehandi-
capten, noch in de gezondheidszorg’. Weerbarstig, we 

Ill. 2. Gedrukte versie van oratie Henny Lantman.
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2008 – 2012 laat zien wat de komende jaren vooral aan-
dacht zal moeten krijgen. Zichtbaar Beter: de kwaliteit van 
het werk van de AVG dient verhoogd te worden. Beter 
Zichtbaar: de buitenwereld dient overtuigd te worden van 
deze kwaliteit. 

Het is een zeer degelijk document, dat concrete werk-
punten beschrijft aan de hand van zeven thema’s. Dat 
zijn deskundigheid, onderzoek, bereikbaarheid, de 
capaciteit van de beroepsgroep, profilering, praktijk-
voering en samenwerking. Per thema formuleert het 
beleidsplan concrete doelen die in 2012 behaalt dienen 
te zijn, inclusief een globale planning en financiering. 
Twee voorbeelden: ‘De bereikbaarheidsdienst is regionaal 
centraal geregeld en bij elke SEH en HAP is bekend welke 
AVG (…) dienst heeft’. En: ‘Specialistische medische zorg 
voor verstandelijk gehandicapten is opgenomen in het 
basiscurriculum van alle Nederlandse universiteiten’. Dat is 
allebei niet gelukt in 2012. Maar het kan ook beter gaan. 
Zo dient volgens het beleidsplan de beroepsgroep jaarlijks 
15 wetenschappelijke artikelen te publiceren ‘in voor 
de beroepsgroep relevante media’. Zover is het in 2012 
nog niet, maar wel kort daarna. Toch blijft zo’n duidelijk 
resultaat een uitzondering. De vraag kan gesteld worden 
waar die weerbarstigheid vandaan komt. Zijn de ambities 
te hoog? Het beleidsplan zelf noemt prioriteren een cen-
traal punt. Biedt de buitenwereld te veel tegenwerking? 
Speelt het gebrek aan centrale doorzettingsmacht een rol? 
Houdt de beroepsgroep te zeer vast aan lokaal gegroeide 
gewoonten? Wie zal het zeggen. Maar wat wel gezegd 
kan worden is dat er desondanks sprake is van gestage 
vooruitgang op tal van terreinen. De betrokkenheid van 
de leden blijft imponerend. In toenemende mate schragen 
specifieke richtlijnen het vak. Formele documenten als de 
‘Taakomschrijving van de BOPZ-arts (2001) en een profes-
sioneel statuut (2004) versterken positie van de AVG. Ook 
is duidelijk dat de vruchtbare contacten die de NVAVG 
in de loop der jaren in brede zin heeft opgebouwd, de 
vereniging steeds meer een wezenlijke speler maakten in 
het maatschappelijk debat.

Internationale profilering
Marijke Meijer, nu in haar rol als hoofd van het opleidings-
instituut, is een drijvende kracht achter het internationale 
karakter van de afstudeersessie van de eerste groep aios 
op 28 januari 2003. De conferentie ‘Adequate health care 
for people with intellectual disability’ trekt een breed scala 

schreven het al. In 2006 blijkt dit nog altijd een probleem: 
een expertmeeting over de ervaringen met poliklinieken 
concludeert dat ‘de AVG-polikliniek nog niet goed is inge-
bed in het gezondheidszorgsysteem”. 

Het beleidsplan is erg positief over de toegenomen weten-
schappelijke onderbouwing van het vakgebied, maar stelt 
ook dat ‘implementatie van onderzoeksresultaten (…) (…) 
duidelijk meer aandacht verdient’.

Een steeds terugkerende zorg is ‘de ronduit alarmerende 
hoge uitstroom (van oudere AVG’s) ten gevolge van 
vergrijzing, maar ook door verminderde arbeidssatisfactie’. 
De instroom van juist afgestudeerde collega’s blijft daarbij 
achter. De cijfers maken die zorgen begrijpelijk. Maar de 
grote leegloop blijft uit. Sterker: die wordt al snel meer 
dan gecompenseerd (tabel 1).

Opvallend is een basale paradox in het stuk. Enerzijds 
schetst het een breed uitwaaierend beroepsprofiel van de 
AVG, terwijl het anderzijds stelt dat een heldere plaatsbe-
paling dringend noodzakelijk is, waarbij ‘ook in de toe-
komst een belangrijke rol als eerstelijnsbehandelaar (…) 
is weggelegd’. Het beleidsplan sluit af met een scala aan 
werkpunten. Terugkijkend zijn er niet veel van gerealiseerd 
in deze periode. Waarschijnlijk was het te veel en te breed, 
en mogelijk stonden ook onopgeloste interne discussies 
over de aard en positionering van het vak in de weg.

Een plaats in de gezondheidszorg:  
‘Beter Zichtbaar, Zichtbaar Beter’
Deze titel van het meerjarenbeleidsplan voor de jaren 

Tabel 1. Aantal leden NVAVG en aantal geregistreerde AVG’s.

Jaar

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Aantal leden

?
244
252
251
255
247
252
260
266
273
270
281

Geregistreerde AVG’s

125
146
163
170
176
154
162
166
174
182
184
200



2000 tot 2010Oktober 2003
Magda Wullink ea
Overdracht van zorg naar 
de huisarts voor mensen 
met een verstandelijke 
beperking die in de wijk 
(gaan) wonen

28 november 2003
Afstuderen eerste  
groep aios-avg
Conference Adequate 
health care for people  
with intellectual disability

Januari 2006
LHV/NVAVG 
Handreiking Huisarts en 
AVG: Samenwerking in de 
zorg voor mensen met een  
verstandelijke handicap

21 april 2006 
25 jaar NVAVG
in De Fabrique te  
Maarssen
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aan invloedrijke deelnemers. Wij verwezen ernaar in het 
thematisch deel van artikel II in deze reeks. In toenemende 
mate zijn in deze jaren AVG’s actief op internationale 
congressen, waarbij een uitgesproken rol is weggelegd 
voor aios. 
De belangstelling voor het buitenland van de NVAVG zelf 
blijft in deze jaren heel beperkt. Het binnenland vraagt 
kennelijk alle aandacht.

Vruchtbare opwinding in pers en Tweede Kamer 
Voor de bekendheid met het vak, maar ook om het 
maatschappelijk belang ervan voor het voetlicht te krijgen, 
is opwinding in de media heel effectief. In deze jaren 
gebeurt dat in elk geval tweemaal op indringende wijze.

In 2002 kwam de studie ‘Want ik wil nog lang leven’ 
(Evenhuis 2002) uit, die aantoont dat de zorg voor ge-
zondheid van mensen met een verstandelijke beperking 
tekortschiet. Snel volgden artikelen met alarmerende 
koppen in de landelijke pers over dit ‘nog vertrouwelijk 
rapport voor de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg’. 
‘Gehandicaptenzorg beneden alle peil’, kopt de Volks-
krant. En Trouw: ‘Medische zorg verstandelijk gehandicap-
te schiet tekort’. Dagenlang volgen interviews, artikelen 
en ingezonden brieven in kranten en tijdschriften. TV en 
radio blijven niet achter. In de Tweede Kamer stelt Agnes 
Kant van de Socialistische Partij ‘uitstekende vragen’  
aan staatssecretaris Margot Vliegenthart. Voor een oplos-
sing voor het probleem wordt de AVG een conditio sine 
qua non.

In hetzelfde jaar publiceert de Gezondheidsraad het rap-
port ‘Anticonceptie voor mensen met een verstandelijke 
beperking’, waarin opnieuw uitdrukkelijk een rol voor de 
AVG. Twee jaar later worden in de Kamer weer vragen 
gesteld, nu naar aanleiding van opschudding in de pers 
over gevallen van ernstig falend ouderschap van men-
sen met een verstandelijke beperking. Het bestuur van 
de NVAVG besluit een notitie te schrijven die het accent 
verlegt van anticonceptie naar kinderwens. In oktober 
2005 wordt de ‘NVAVG-Standaard 1: Omgaan met vragen 
omtrent kinderwens en anticonceptie bij mensen met 
een verstandelijke handicap’ door de leden geaccordeerd. 
Dat is het begin van een lange periode van belangstelling 
van de media voor het standpunt van de NVAVG op dit 
gebied, maar ook van politici en allerlei organisaties, met 
krantenartikelen, tv-optredens en discussies in vaktijd-

Hanna Oorthuys
Op de website van de 
NAVG staat de Hanna 
Oorthuysprijs vermeld 
met alle prijs-winnaars 
en met een korte  
levensbeschrijving van 
de naamgeefster. Ik 
wil er een persoonlijke 
herinnering aan toevoe-
gen. Begin jaren ’80 
ontmoette ik Hanna 
Oorthuys (ill.4) op een 
ouderavond op de van 
Koetsveldschool, een 

zmlk-school in Amsterdam. Als klinisch geneticus in 
het AMC had ze twee broertjes gediagnosticeerd 
met het fragiele X syndroom, dat nog nauwelijks 
in Nederland bekend was. Als arts van de afde-
ling jeugdpsychiatrie van de GGD werkte ik op de 
Koetsveldschool en ik kende de moeder van de twee 
jongens. Doel van de avond was ouders te stimu-
leren om ook de oorzaak van de handicap van hun 
kind te laten onderzoeken. Hanna ’s enthousiasme 
was aanstekelijk. Die avond was het begin van onze 
samenwerking. Ze stelde voor om eens in de drie 
maanden op het AMC bijeen te komen met de col-
lega’s die semi-, extramuraal werkten. We zouden 
een foto en het medisch dossier meenemen van 
een ‘cliënt’ bij wie we dachten aan een genetische 
afwijking. Aan de hand van onze gegevens werden 
mogelijke oorzaken van de handicap besproken.  
Iedere bijeenkomst behandelde Hanna één syn-
droom uitgebreid. De mooie syndroomboekjes van 
Mieke van Leeuwen moesten nog gemaakt worden.
Ik hoef niet te zeggen hoeveel we van haar hebben 
geleerd. Hanna had een hoog levenstempo, ze was 
op vele fronten tegelijk bezig, ook internationaal. 
Toen ze op 26 juni 1992 gehaast door het rode licht 
fietste op weg naar het AMC en ineens uit het leven 
verdween, was dat een grote schok. Haar opvolger 
Raoul Hennekam begreep onze ontreddering. Hij 
stelde voor het overleg voort te zetten en het voort-
aan ‘Oorthuysoverleg’ te noemen. Hij bleek van 
dezelfde klasse.  
W.S. 



2000 tot 2010
Tijdslijn 2000 - 2010

7 juli 2006
Promotie Erik Boot

4 oktober 2006
Promotie Anneke  
Meewesen

12 november 2008
Promotie Liesbeth Sjoukes

10 december 2008
Promotie Tonnie Coppus
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schriften. De reden hiervan lijkt duidelijk: de standaard 
neemt normatieve standpunten in waar dat door anderen 
uit de weg wordt gegaan, en biedt tevens een praktische 
handreiking. Zo stelt het document dat ‘licht verstande-
lijk gehandicapte mensen (…) in het algemeen niet in 
staat (zijn) tot het opvoeden van een kind’. En dat een 
ontmoedigingsbeleid dient te volgen als de ouderschaps-
competentie als ontoereikend beoordeeld wordt. 

En steeds weer die identiteitsvraag
In 2002 verandert de naam van de vereniging van Ne-
derlandse Vereniging van Artsen in de zorg voor mensen 
met een verstandelijke handicap (NVAZ) in Nederlandse 
Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten 
(NVAVG). Dat is betekenisvol. Hiermee wordt immers de 
koppeling met de georganiseerde zorg – het aanbod – los-
gelaten en de persoon met een verstandelijke beperking 
centraal gesteld. 

Maar de vraag naar wat die AVG precies wil zijn, is in deze 
jaren nog steeds niet beantwoord. Illustratief hiervoor 
zijn de twee volgende citaten. Het eerste komt uit de 
toespraak van Frans Scholte tijdens het jubileumcongres in 
2001: ‘Wij hebben deskundigheid verworven door jaren-
lang integrale medische zorg (te bieden). In het praktische 
werk ontstaan hypothesen (…), die vervolgens gericht 
moeten worden onderzocht. Die dagelijkse integrale 
zorgverlening blijven we nodig houden om deskundig te 
blijven’. Hiermee wringt een bijdrage in het eerstvolgende 
TAVZ vanuit de eerste aiosgroep: ‘De opleiding is geënt 
op de huisartsenopleiding. Als raamwerk niet gek, maar 
in de praktijk is het een uitdaging om (…) een waar AVG-
curriculum te maken. Dit kan door samen te zoeken naar 
(…) ons eigen specifieke gedachtegoed’. 
Op 5 juni 2009 vindt een door de NVAVG georganiseerde 
Invitational Conference ‘profilering van het vak en het 
specialisme’ plaats. Volgens het jaarverslag ‘een boeiende 
middag’. Wat er besproken is met welke conclusies  
konden we nergens vinden. Het thema blijft actueel. 

Huisarts en AVG: it takes two to tango
‘Overdracht van zorg naar de huisarts (…)’ is de titel 
van het onderzoeksrapport met aanbevelingen voor de 
praktijk dat in 2003 verschijnt (Wullink 2003). De term 
zorgoverdracht spreekt boekdelen. De AVG is de vragende 
partij. De voorlopige resultaten zijn tevoren gepresenteerd 

in drie breed opgetuigde conferenties verspreid door het 
land. De volledige titel van het rapport is ‘Overdracht van 
zorg naar de Huisarts voor mensen met een verstandelijke 
beperking die in de wijk (gaan) wonen’. Het tweede deel 
van de titel geeft de urgentie aan. De deïnstitutionali-
sering is in volle gang. Maar er spelen ook twee andere 
zaken. Steeds meer grote woonvoorzieningen willen 
de huisartsenzorg voor hun cliënten toevertrouwen aan 
lokale huisartsen. Daarnaast streeft de NVAVG ernaar dat 
gespecialiseerde medische zorg beschikbaar is voor alle 
mensen met een verstandelijke beperking, met name op 
verwijzing van de huisarts. De financiering hiervan is de 
eerste jaren nog lastig met een ingewikkelde en tijdro-
vende indicatiestelling. Vanaf januari 2007 wordt dat 
gemakkelijker als op initiatief van VWS een tarief voor de 
diensten van de AVG wordt vastgesteld, zonder indicatie 
door de huisarts. De vergoeding zal € 96,20 per uur zijn, 
inclusief praktijkkosten. Hierbij wordt uitgegaan van 80% 
directe en 20% indirecte patiëntentijd. De NVAVG had 
50/50 voorgesteld.

Maar met de samenwerking met huisartsen wil het 
intussen niet erg vlotten. Begin 2001 meldt het bestuur 
verheugd dat de ‘Landelijke Huisartsen Vereniging al over 
enkele maanden bestuurlijk wil overleggen’. Een jaar  
later produceert de PR-commissie van de NVAZ een 
wervende tekst ‘Het nieuwe specialisme AVG, wat kan 
de huisarts er mee?’. Maar tegelijkertijd laat het bestuur 
weten dat ‘de LHV geen prioriteit (geeft) aan contacten 
met de NVAZ’. Weer een jaar later komt er een doorbraak. 
Een gemengde projectgroep van LHV en NVAVG gaat zich 
buigen over ‘taakafbakening en randvoorwaarden’.  
De uitkomsten van deze projectgroep dienen vervolgens 
door beide verenigingen geaccordeerd te worden. De LHV 
heeft hier bijna twee jaar voor nodig, maar januari 2006 
is het dan toch zo ver. De ‘Handreiking Huisarts en AVG: 
Samenwerking in de zorg voor mensen met een verstan-
delijke handicap’ kan de website op. Dat wil niet zeggen 
dat hiermee alle samenwerkingsperikelen opgelost zijn. 
Geregeld gaat het goed, maar ook zijn er steeds  
opnieuw berichten van moeizame of stagnerende  
afstemming. In 2010 volgt op grond van de inmiddels  
opgedane ervaringen een herziene versie met als  
ondertitel ‘Optimale medische zorg voor mensen met  
een verstandelijke beperking’. 



2000 tot 20101 november 2009
Benoeming Henny  
Lantman Radboud  
Universiteit

2010
LHV/NGBZ Handreiking 
Huisarts en AVG
Optimale zorg voor  
mensen met een  
verstandelijke beperking

26 september 2010
Promotie Wiebe Braam

14 oktober 2010
Oratie Henny Lantman  
Radboud Universiteit
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Hieronder bespreken we enkele hoofdlijnen van het 
het wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied. 
Het accent ligt daarbij op enige minder uitgesproken, 
maar voor de professionalisering van de beroepsgroep 
belangrijke ontwikkelingen. Dat kunnen we ook doen 
omdat Henny Lantman en Heleen Evenhuis, twee direct 
betrokkenen, elk in een recente publicatie vanuit een 
academische insteek dit thema uitvoerig behandelen 
(Evenhuis 2021, Lantman 2021).

Het tijdschrift van de vereniging had een belangrijke 
rol in de ontwikkeling  van de discipline, met vanaf 
het eerste nummer aandacht voor het versterken van 
de wetenschappelijke basis van het vak3. De uitgave 
ervan – vrijwel zonder reclame – drukte zwaar op 
de begroting.  Dat blijkt geen reden om vanaf 1989 
niet te streven naar vier nummers per jaar. Pas vanaf 
2017 lukt, waarbij 2020 wordt afgesloten met een 
dubbelnummer. Daarvoor is er een chronisch gebrek 
aan kopij, ondanks het feit dat Truus Nijdam, jaren-
lang hoofdredacteur, na elke studiedag elke sprekers 
bestookt met het verzoek verzoeken om het verhaal op 
papier te zetten. Tussen 1989 en 2017 komen er maar 
8 keer vier nummers per jaar. 2011 en 2013 moesten 
het zelfs doen met één uitgave. Overigens is  het voor 
zo’n kleine beroepsgroep aanzienlijke aantal weten-
schappelijke bijdragen opvallend.
In het 4e TVAZ van 2001 is achterin, bijna weggestopt, 
een intrigerend overzicht opgenomen: ‘NSPH Scripties. 
De volgende scripties zijn aanwezig in de bibliotheek 
van de AVG-opleiding in Rotterdam’. Het gaat om 
95 publicaties, waarschijnlijk een redelijk volledige 
inventarisatie van de totale output van de deelnemers 
aan deze cursus4. De titels zijn intrigerend en maken 
nieuwsgierig naar de inhoud. Etiologie en specifieke 
medische problemen krijgen de meeste aandacht, op 
de voet gevolgd door vragen rondom geneesmidde-
len en beleid. Ze weerspiegelen ook de kennislacunes 
waarmee de AVG dagelijks geconfronteerd werd en die 
een belangrijke aanleiding waren voor de oprichting 
van de NVAVG. Enkele scripties blijken later het start-
punt van een promotie-onderzoek. Het is verwonderlijk 
dat zo weinig van dit materiaal terecht gekomen is in 

het TAVZ, dat immers kampte met gebrek aan kopij. 
Mede daardoor zal de invloed op de praktijk beperkter 
geweest zijn dan mogelijk was. Overigens zijn deze 
scripties momenteel niet meer aanwezig in Rotterdam.

Een wezenlijk onderdeel van de opleiding tot AVG is 
wetenschappelijke vorming. Het zelfstandig verrichten 
van een leeronderzoek vormt de afronding van dit 
thema. De aios dragen vraagstellingen aan, ongehin-
derd door wat trendy of wat subsidiabel is. Dit heeft 
een reeks boeiende bevindingen opgeleverd. Som-
migen ervan zijn confronterend. Corina Vermoen et all 
voltooiden in 2004 hun leeronderzoek “Complicaties 
van obstipatie bij verstandelijk gehandicapten”, gericht 
op de prevalentie van (sub)ileus in een geïnstitutionali-
seerde populatie.  Die bleek aanzienlijk. Een opvallende 
bevinding was dat “slechts de helft van de mensen 
die (in verband met ileus) in het ziekenhuis opgeno-
men werden orale laxantia gebruikte”. Een eveneens 
minder fijne bijvangst was de bevinding dat van de 
onderzochte groep 6.9% een protonpompremmer 
gebruikte, terwijl de a priori prevalentie 70% was, 
conform de GORZ-richtlijn uit 1999. 
Evenmin reden tot trots bieden de bevindingen van 
Suzanne Neuvel et all in 2010. Ze onderzochten de 
prevalentie van overmatig cerumen in een populatie 
die deels van “residential care” en deels van “ 
community dwelling” gebruik maakte. In 43.1% 
vonden ze enkel- of dubbelzijdig overmatig oorsmeer, 
onafhankelijk van de woonplek of van de aard van de 
hoofdbehandelaar, AVG of huisarts. Wat onderkoeld 
schrijven de aios: “Wij raden zorgverleners (…) aan om 
conform de NVAVG-richtlijn diagnostiek en behande-
ling van slechthorendheid bij verstandelijk gehandicap-
ten minstens éénmaal per jaar preventieve otoscopie 
uit te voeren”. Deze richtlijn is dan inmiddels 14 jaar 
eerder vastgesteld5. Markant meldt hierover zuinig: 
“zelfs de implementatie van eenvoudige verbeteringen 
(blijkt) heel weerbarstig” (Markant 2011). 
Op academisch niveau verloopt de voortgang in feite 
voorspoedig. De Ontginningssubsidie – zie artikel II – 
heeft in de jaren 1995 – 1999 het wetenschappelijk 
domein verder in kaart gebracht. Hierna dreigt er een 
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Noten
1. Deze Conventie is overigens door Nederland pas in 2016 geratificeerd, als een der laatste Europese landen.
2. Deze alinea is ontleend aan Buntinx (2007)
3. Zie hiervoor ook de inhoudsopgave van de eerste uitgave van het Tijdschrift in artikel 1 (TAVZ (2020) 39:267, ill. 4)
4. Aanvullende titels zijn te vinden TAVZ (1985) 4. No.3
5. Tot voor kort waren de leeronderzoeken te raadplegen op de website van het opleidingsinstituut. Om “diverse redenen” zijn ze verwijderd. Voor abstracts  

van de genoemde leeronderzoeken zie Meelen 2004 en Houdijker 2010.

Genoemde literatuur
-  W.H.E. Buntinx, A.Th.G. van Gennep: Professionaliteit in de hulpverlening aan mensen met verstandelijke beperkingen. (Antwerpen / Apeldoorn 2007).
-  H.M.Evenhuis: Want ik wil nog lang leven. Moderne gezondheidszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. (Zoetermeer, 2002)
-  H.M.Evenhuis: Linksom en Rechtsom, de weg naar een specialisme in de geneeskunde voor verstandelijke gehandicapten. (Rotterdam, 2021)
-  A.D.Houdijker et all: The prevalence of excessive cerumen in adults with an ID. JARID (2010) 23, 470.
-  Markant Anoniem, Ingenieurs gezocht. Markant februari 2011, 25 – 30.
-  B.Meelen, C.Vermoen & L.Bastiaanse: Complications of constipation in people with intellectual disabilities.  JIDR (2004) 48, 355.
-  Raad voor Gezondheidsonderzoek: Advies Beperkingen en Mogelijkheden. (Den Haag 2005) 
-  H.M.J.van Schrojenstein Lantman – de Valk: Gewoon en toegankelijk. (Radboud Universiteit Nijmegen 2010)
-  H.M.J.van Schrojenstein Lantman – de Valk: Met beide benen op de grond, De AVG als een praktische dokter die niet zonder onderwijs en onderzoek kan.  

TAVG (2021) 2.
-  M. Wullink et all.: Overdracht van zorg naar de huisarts. (Universiteit Maastricht 2003). 

gat te vallen. Maar een volgende impuls geeft het 
‘Advies Samen leven in de samenleving’ dat de Raad 
voor Volksgezondheid en Zorg in 2002 uitbrengt. De 
bijbehorende achtergrondstudie “Want ik wil nog lang 
leven’ (Evenhuis 2002), zorgt voor opwinding, ook in 
de media, zoals we elders in dit artikel beschrijven. Drie 
jaar later verschijnt ‘Advies Beperkingen en Mogelijk-
heden, Onderzoek bij mensen met een verstandelijke 
beperking’ (Raad voor Gezondheidsonderzoek 2005). 
Het rapport concludeert dat er weinig onderzoek 
plaatsvindt, dat bovendien sterk versnipperd is. Boven-
dien is “de financiering een groot probleem en regie 
ontbreekt”. Om dit te verbeteren doet de Raad een 
pakket voorstellen, waarvoor € 7 à 8 miljoen nodig is. 
Het idee is dat de VGN hiervan ongeveer de helft zal 
gaan betalen. Dat gebeurt allemaal niet. Een jaar later 
stelt ZonMw voor het programma “Onderzoek bij men-
sen met een verstandelijke beperking” € 2.000.000 
beschikbaar voor de looptijd van drie jaar. 
Het ‘Meerjarenbeleidsplan NVAZ 2002 – 2005’ stelt dat 
“De NVAZ een wetenschappelijke beroepsvereniging 
(is) ter stimulering van wetenschappelijke onderbou-
wing en academische verankering”. Hiertoe wordt 
in 2006, een wetenschapscommissie opgericht. Niet 
voor de eerste keer trouwens. De taakopdracht is 
concreet en zeer ambitieus. Tien jaar later blijken de 
hierin genoemde “Contouren van het NVAVG-weten-
schapsbeleid” in belangrijke mate gerealiseerd, door en 

buiten de vereniging. De NVAVG heeft vanaf 2006 een 
vaste plaats in de programmacommissie Verstandelijk 
Gehandicapten van ZonMW, meerdere onderzoekscon-
sortia zijn tot stand gebracht én het vakgebied wordt 
geschraagd vanuit twee leerstoelen. Op 1 november 
2009 namelijk, is Henny van Schrojenstein Lantman 
– de Valk door de Radboud Universiteit benoemd tot 
hoogleraar Geneeskunde voor mensen met verstan-
delijke beperkingen. Waarbij de leerstoel in Rotterdam 
een naam opbouwt op het gebied van grootschalige 
epidemiologische onderzoeken naar gezondheidspro-
blemen bij mensen met een verstandelijke beperkin-
gen, richt Nijmegen zich binnen het consortium Sterker 
op eigen benen met name op ‘een wetenschappelijk 
onderbouwde gezondheidsketen voor mensen met 
verstandelijke beperkingen vanuit de 1e lijn’ (Lantman 
2010). Exemplarisch voor de  wetenschappelijke vol-
wassenwording van het vakgebied is ook de toename 
van het aantal (aios)AVG’s dat promoveert in de opeen-
volgende decennia tussen 1990 en 2020 (tabel 2.). 

Hier sluiten we onze historische schets af. De jaren na 
2010 zijn te dichtbij om er voldoende objectief verslag  
van te kunnen doen.
In een laatste artikel laten we dat streven naar objectiviteit 

varen. We onderzoeken dan waardoor de NVAVG zoveel 
heeft kunnen bereiken, wat er goed en wat er fout ging 
en welke harde noten na 40 – of 50? - jaar nog altijd 
gekraakt moeten worden. 

Tabel 2. Promoties van (aios)AVG per tijdvak.

Tijdvak

1980-1990
1991-2000
2001-2010
2011-2020

Aantal promoties

1
4
5
11
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Het is de tweede week 
van mijn stage kinder-
revalidatie als ik  
's avonds mijn tas aan 
het inpakken ben voor 
de volgende werkdag. 
Voor mij liggen drie  
bikini's. Hoewel ik  
eigenlijk op zoek ben 
naar een badpak is dit 
wat het meest in de 

richting komt. De eerste valt direct af: rijp voor 
de prullenbak. De tweede bikini is niet bepaald 
mijn favoriet, maar heeft nog redelijk wat stof. 
Geschikt dus. De derde heeft dat niet en valt 
af. Nummer 2 gaat het worden. Met een hand- 
doek, oud T-shirt en mijn slippers de tas in.  
Ik ben er klaar voor.

Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar een bikini behoort 
niet tot de dagelijkse inhoud van mijn werktas. Eerder 
die dag, terwijl mijn stageopleider druk was met Zoom-
overleggen en administratie, was ik op zoek naar ‘iets in-
teressant’ in het revalidatiecentrum waar ik nu stageloop. 
Aangezien dinsdag dé overlegmiddag bleek te zijn, kwam 
ik terecht bij de bewegingsagogen. Ook daar een dooie 
boel. Tot er opeens ‘Morgen, half 4 zwemmen met de 
12+ groep, neem je badpak mee!’ werd geroepen. Geen 
vraag, een mededeling. Het zweet brak mij uit: ik, dokter, 
zwemles, in badpak, tussen de pubers?! Maar ja, ik had er 
zelf om gevraagd. Zo kwam het dat bij gebrek aan badpak 
er nu een bikini in mijn werktas zat.

Die woensdagmiddag was ik haastig op zoek naar een 
kleedkamer. Hoewel ik de bewegingsagoog eerder die dag 
al in een korte broek (zeer verdacht voor zwembroek) had 
zien rondlopen, leek het mij niet gepast als ik dat nu ook 
in mijn bikini ging doen. Maar waar is in hemelsnaam een 
logische plek om een zwembad in een revalidatiecentrum 
te verstoppen?

Waar is mijn comfortzone?
Niet veel later, licht bezweet (dat was niet alleen vanwege 
de warmte) kwam ik aan bij de rand van het zwembad. In 

bikini dus. Mijn opleider zou zeggen dat het goed is voor 
het leerproces om uit je comfortzone te komen. Nou, ik 
kan zeggen dat die comfortzone bij het verlaten van de 
kleedkamers echt wel verdwenen was. Lekker dan, die 
opleiders met hun mooie leertheorieën, maar mooi niet 
dat ik haar ooit in bikini heb zien rondlopen! Puntje voor 
op de agenda als ik haar weer spreek.

Dat oude T-shirt dat ik had meegenomen bleek zo'n gek 
idee nog niet. De afzwemmers voor het zeesterrendiploma 
lagen al met kleding in het water, daar kon ik ook nog wel 
bij. Snel het water in, valt het niet meer zo op dat ik een 
beetje richtingloos aan het voortbewegen was. Nog voor 
ik opgelucht kon ademhalen stond ik oog in oog met opa 
en zijn smartphone. Bij afzwemmen is er natuurlijk publiek 
aanwezig, en opa was zorgvuldig alle oefeningen van 
kleinzoon lief aan het filmen. Lekker dan, mijn leerproces 
staat dus ook nog op beeld.

Leerzaam bleek deze middag inderdaad te zijn. Bij 
kinderen die zwemmen in een revalidatiecentrum kun je 
natuurlijk niet verwachten dat zij technisch perfect gaan 
zwemmen. Daar ging de hele les ook niet over. Wel hoe 
om te gaan met alle prikkels die het water in het gezicht 
geeft, hoe je die wegneemt met een duikbril en hoeveel 
vertrouwen er nodig is in degene die met jou in het water 
staat. Ik heb zelf mogen ervaren hoe het is om te drijven. 
Probeer dat maar eens als je je indenkt dat je weinig spier-
kracht hebt om je te corrigeren, dat is doodeng!

Daar ging mijn anonimiteit…
De laatste les was voor een groep pubers met spierziek-
ten. Tijd voor conditietraining. ‘En de dokter doet ook 
mee!’ bulderde de stem van de bewegingsagoog al over 
het zwembad. Einde anonimiteit. Maar eerlijk is eerlijk, 
ook deze pubers waren onzeker over zichzelf, dus wel zo 
goed om de dokter dat ook even te laten voelen.
De 45 minuten die volgden deden niet onder voor mijn 
eigen sportlessen. Buiten adem klom ik aan het einde van 
de dag uit het water. En voldaan. Wat een ervaring was 
dit vandaag!

Vaker in het diepe springen dus. In bikini. Wat je wel niet 
over moet hebben om een goede AVG te worden. ;) 

Van de VAAVG
Een (stage)dag uit het leven  
van een AIOS (in bikini) 
Brechtje de Groot, aios AVG
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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?  
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  
• 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   

Vacatures
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