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

Over TAVG...

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

Over diversiteit, sensitiviteit en
goede voornemens
Joyce Voeten -van de Louw, AVG bij Gors en AIOS Psychiatrie bij Emergis.

Joyce Voeten.

Redactioneel

Voor u ligt alweer het laatste nummer
van 2021. Ook dit jaar zijn we er weer in
geslaagd om vier goed gevulde edities bij
je op de deurmat te doen belanden. Een
grote diversiteit aan onderwerpen is al langs
gekomen en ook dit nummer bevat weer een
waaier aan onderwerpen die relevant zijn
voor de klinische praktijk van de AVG.
In het redactioneel van nummer 2 van dit jaar werd je
geadviseerd om een lekker plekje in de zon op te zoeken
en met een drankje in de hand te genieten van de inhoud
van het tijdschrift. Dit keer ga ik ervoor kiezen om onder
een lekker warm dekentje te kruipen, wellicht naast
de kerstboom.
Op het moment dat je dan het artikel over hypothermie
leest, zul je je realiseren hoe je zelf warmte zoekt op
koude momenten en hoe waar het is dat omgeving zo’n
grote invloed heeft op de lichaamstemperatuur.
En terwijl je als vrouwelijke lezeres onder dat dekentje zit,
snapt je (eventuele) mannelijke partner daar mogelijk niks
van. Die van mij in elk geval niet. Mannen en vrouwen
blijven nu eenmaal verschillend; iets waar we ons binnen
de gezondheidszorg ook bewust van dienen te zijn, zo
blijkt uit het pleidooi van Prof. dr. Toine Lagro-Janssen, die
ons oproept om na het lezen van het TAVG zeker ook een
net verschenen boek over gendersensitiviteit ter hand
te nemen.

Niet alleen binnen de intramurale zorg, maar zeker ook
op de AVG-poliklinieken dient seksueel misbruik in de
differentiaaldiagnose bij heel wat klachtenpresentaties
opgenomen te worden, lijkt mij. Uit het onderzoek rond
AVG-poliklinieken bij Abrona komt dit weliswaar nog
niet naar voren. Het artikel dat over deze poliklinieken

Rest mij enkel nog je namens de
redactie weer veel leesplezier, een
goede eindejaarsperiode en bovenal
veel goeds en veel inspiratie voor het
jaar 2022 te wensen. Wij hebben in
elk geval alweer voldoende goede
voornemens om ook in 2022 een
aantal mooie nummers op te leveren,
die daarbij kunnen helpen!
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Tevens brengt zij samen met Dr. A.M.W. (Tonnie) Coppus
in een tweetal artikelen naar voren hoe belangrijk de
aandacht voor seksueel misbruik is en blijft binnen onze
zorg. Steeds opnieuw schrik ik van de cijfers over hoe vaak
misbruik voorkomt.

is geplaatst in dit tijdschrift, geeft wel een mooi beeld
van de op de poli’s gepresenteerde problematiek en
meerwaarde van deze poliklinieken.

Hettie
Katrien Pouls, AVG.

De AVG’s van de Academische Werkplaats Sterker Op Eigen Benen (Nijmegen) schrijven
beurtelings een column over hun ervaringen met patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.
Ze heeft pijn in haar mond, maar naar de tandarts wil ze
niet en pijnstilling neemt ze ook niet. Robby weet zich
geen raad meer met haar.

Column

Ideeën over de toekomst heeft Hettie niet meer
Robby daarentegen wel! Hij zou zo graag nog een keer
met haar naar de Zwarte Cross willen, maar dat kan nu
niet meer. Voor Robby wil Hettie het nog wel één keer
proberen. We maken een plan, samen met haar ambulant
begeleidster. Kleine stapjes op weg naar de Zwarte Cross.
De ambulante begeleiding wordt geïntensiveerd, Robby
wordt ontlast, pijnstilling en een antidepressivum gestart.
Maar de tandarts, dat ziet ze toch echt niet zitten…

Katrien Pouls.

Schuchter komt Hettie mijn spreekkamer in.
Duidelijk niet op haar gemak gaat ze zó zitten,
dat ze haar ambulant begeleidster en vriend
Robby kan blijven aankijken. Zij zijn duidelijk
haar ankerpunt in deze voor haar onbekende
omgeving. Vijftig jaar is ze, zwakbegaafd, met
vettig, ongekamd haar, kleding met vlekken,
een slecht gebit, forse tremor aan haar handen.
Een onprettige geur verspreidt zich in mijn
spreekkamer.
Haar voorgeschiedenis liegt er niet om
Een onveilige jeugd, gewelddadige partners, kinderen
uit huis geplaatst en een ernstige alcoholverslaving. De
ambulant begeleidster maakt zich zorgen over haar client.
Hettie is bang, weet niet waarvoor, ligt de hele dag in bed,
drinkt acht halve liters bier per dag en eet één keer per
dag een gepureerde diepvriesmaaltijd van de supermarkt.
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'Als de tandarts met een
minimaal tikje een losse pijnlijke
tand eruit haalt is de tandarts
haar nieuwe beste vriend.'

Toevallig zit de tandarts in dezelfde gang
als onze poli
En ‘toevallig’ staat de deur open als ze de volgende keer
op mijn poli komt. Samen lopen we even naar binnen en
maken een praatje met de tandarts. Twee weken later
gaat ze zelfs even op de tandartsstoel zitten. Weer twee
weken later doet ze haar mond even open. Als de tandarts
met een minimaal tikje een losse pijnlijke tand eruit haalt
is de tandarts haar nieuwe beste vriend.
Enkele weken later zit ze in de wachtkamer. Ik vermoed
dat ze zich vergist, want ik zie haar niet op mijn
spreekuurlijst staan. Zenuwachtig lachend vertelt ze
niet voor mij te komen, maar voor de tandarts.
De periode erna zie ik haar langzaam opknappen
Ze doucht alweer één keer per week, doet overdag de
gordijnen weer open en is steeds vaker al uit bed als de
begeleiders langskomen.
Twee jaar nadat ik haar heb leren kennen komt ze
met een brede lach, weliswaar zonder tanden, mijn
spreekkamer binnen om afscheid te nemen. Ze heeft
schone kleren aan, haar haar keurig gekamd. Ze vertelt
trots dat ze al een half jaar zonder alcohol leeft en een
paar ritjes bij Robby achter op de motor heeft gemaakt.
De Zwarte Cross zat er in dit coronajaar niet in. Toch is ze
trots op wat ze heeft bereikt. Ook ik ben trots op haar.
Maar ik ben ook trots op wat we met elkaar hebben
bereikt. Door continue afstemming met alle betrokkenen,
laagdrempelig contact, geduld, doorzettingsvermogen en
het stellen van kleine haalbare doelen hebben we dit toch
maar mooi voor elkaar gekregen!

De Rotterdam Elderly Pain Observation
Scale (REPOS):

Geschikt om pijn te meten bij
volwassenen met een verstandelijke
beperking
2.

L. Sneep 3

3.

J. van Rosmalen

4

4.
5.

A. A. Boerlage 1,2

M. van Dijk 1,5

Intensive Care en afdeling kinderchirurgie, Erasmus MC-Sophia
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Afdeling Anesthesiologie, Erasmus MC, Rotterdam, The Nederland
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Afdeling Biostatistiek, Erasmus MC, Rotterdam, Nederland
Afdeling interne geneeskunde, onderdeel verpleegwetenschap,
Erasmus MC, Rotterdam, Nederland

Samenvatting
Introductie
De Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (REPOS)
is oorspronkelijk ontwikkeld voor ouderen met
een uitingsbeperking en nog niet onderzocht voor
toepassing bij geïnstitutionaliseerde volwassenen met
een verstandelijke beperking. Om zeker te zijn dat een
REPOS-observatie bij mensen met een verstandelijke
beperking betrouwbaar en valide is onderzochten we de
meeteigenschappen van de REPOS bij deze populatie.

Methode

tussen pijn en geen pijn te maken en of het afkappunt
(REPOS ≥ 3) gelijk blijft.

Resultaten
In totaal werden 168 observaties bij 84 bewoners gedaan.
De tussen-beoordelaarsbetrouwbaarheid van de twee
onderzoekers was goed, wat blijkt uit een Cohen’s kappa
van 0,72 (95% betrouwbaarheidsinterval 0,64 tot 0,79).
De correlatie tussen de REPOS en CPS-NAID voor een
pijnlijk moment was 0,73 (95% betrouwbaarheidsinterval
0,65 tot 0,79). De sensitiviteit en de specificiteit voor
de detectie van pijn met REPOS ≥ 3 en een NRS ≥ 4 als
referentiewaarden was respectievelijk 85% (goed) en
61% (redelijk).
De bevindingen bij 15 bewoners met een Autisme
spectrum stoornis (ASS) en 12 met het Down
Syndroom (DS) zijn apart geanalyseerd. De resultaten
bleken vergelijkbaar met de resultaten van de hele
onderzoekspopulatie.

Conclusie
De REPOS is een betrouwbaar en valide meetinstrument
om pijn te meten bij mensen met een verstandelijke
beperking, ook bij mensen met ASS of DS. Gegevens van
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Bij zorgorganisaties verspreid over het land hebben
we bewoners gefilmd tijdens een mogelijk pijnlijk
moment en in rust. Zorgprofessionals werd gevraagd de
eventuele pijn van de bewoner voor beide momenten
te scoren op een Schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (ergst
denkbare pijn). Twee onderzoekers scoorden de videoopnames op de aanwezigheid van pijn met zowel de
REPOS als met een vergelijkbare schaal de Chronic Pain
Scale for Non Verbal Adults with Intellectual Disabilities
(CPS-NAID). Met de verkregen resultaten werd berekend
of de REPOS ook bij deze doelgroep meet wat hij moet
meten (pijn), hoe betrouwbaar de schaal is om het verschil

Artikelen

1.

een grotere onderzoeksgroep zijn nodig om te bevestigen
of de conclusie aangaande deze twee kleine groepen
juist is.

Meer informatie over de REPOS vindt u op:
https://comfortassessment.nl/reposscale/

Het volledige artikel1 is gepubliceerd in het Journal
of Intellectual Disability Research en leest u via
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jir.12843

Referenties
1. Boerlage AA, Sneep L, van Rosmalen J, van Dijk M. Validity of the
Rotterdam Elderly Pain Observation Scale for institutionalised cognitively
impaired Dutch adults. J Intellect Disabil Res. 2021 Jul;65(7):675-687.
doi: 10.1111/jir.12843.

Voor vragen over het artikel kunt u contact opnemen met
Leendert Sneep: leendert.sneep@ipsedebruggen.nl

Artikelen

Slaapproblemen in de spotlights

Slaapproblemen en het belang van
voldoende lichtblootstelling bij mensen
met een verstandelijke beperking
				

Mylène N. Böhmer 1,2

Alyt Oppewal 1

Marlies J. Valstar 1,3

		Erasmus MC, afdeling Huisartsgeneeskunde,
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2.
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3. 		
ASVZ, Sliedrecht
4. 		
Technische Universiteit Eindhoven,
Building Lighting Group
5.
		Erasmus MC, afdeling Huisartsgeneeskunde
6.
		Ipse de Bruggen, Zoetermeer
1.

Mariëlle P.J. Aarts 4

Patrick J.E. Bindels 5

Dederieke A.M. Festen 1,6
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Nu de dagen weer korter worden ligt een winterdip op
de loer; je slaapt heel veel of juist helemaal niet. Dit kan
samen gaan met meer sombere gevoelens, je bent sneller
geïrriteerd, kan je moeilijker concentreren en bent heel
de dag aan het snaaien. Gelukkig is er lichttherapie en
uiteindelijk wordt het vanzelf weer lente en worden de
dagen weer langer. Maar wat als je het hele jaar door
onvoldoende aan licht wordt blootgesteld omdat je veel
tijd doorbrengt in een woning die ingericht is op gezelligheid, met sfeerverlichting?

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat goed slapen heel
belangrijk is voor een goede gezondheid. Daarom kan het
belang van goede slaap bij kwetsbare groepen als ouderen
met een verstandelijk beperking (VB) niet voldoende
worden benadrukt. Slaapproblemen komen veel voor bij
mensen met een verstandelijke beperking. Onder slaapproblemen worden inslaapproblemen, lage slaap efficiëntie, doorslaapproblemen, kort slapen en vroeg waken
verstaan.1 Bij ouderen (>50 jaar) met een VB die zorg
ontvangen van een zorgorganisatie, is de prevalentie van

slaapproblemen ongeveer 72%.2 Slaapproblemen
bij mensen met een VB kunnen veroorzaakt worden
door fysieke, gedragsmatige of omgevingsfactoren,
zoals wij eerder in dit tijdschrift beschreven.3 In het
huidige artikel richten wij ons op het belang van de
omgevingsfactor lichtblootstelling voor het bevorderen
van goede slaap.

De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor
slaapproblemen bij mensen met een VB. In dat kader heeft
zorgorganisatie Middin in samenwerking met de leerstoel
Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het
Erasmus MC, de afgelopen jaren het Bright-onderzoek uitgevoerd. Het Bright-onderzoek heeft zich gericht op slaap
bij ouderen met een VB die in een zorginstelling wonen,
en heeft specifiek zich gericht op de rol van lichtblootstelling als oorzaak en aanknopingspunt voor het verbeteren
van slaap in deze populatie.

Toen we slaap-waak ritme data van ouderen met een VB
(n=501) vergeleken met dat van ouderen uit de algemene
populatie (n=1734) vonden we dat het ritme van ouderen
met een VB minder stabiel en meer gefragmenteerd was
dan in ouderen uit de algemene populatie. Dat betekent
dat er in ouderen met een VB, minder regelmaat te vinden
is over de dagen, en dat slaap en waken zich vaker per
etmaal afwisselen, wat duidt op meer dutten overdag en
meer wakker zijn tijdens de nacht. Dit wordt ondersteund
toen we ook vonden dat de VB groep minder actief was
gedurende de dag, en meer actief gedurende de nacht.
Wanneer we specifiek naar de nachtelijke slaap keken,
zagen we dat de slaapduur (total sleep time, TST) van
ouderen met een VB gemiddeld 60 minuten langer
was dan de slaapduur van ouderen zonder beperking.
Ouderen met een VB lagen ‘s nachts ook gemiddeld 48
minuten langer wakker (waking after sleep onset, WASO)
dan ouderen uit de algemene populatie. Deze verschillen
bleven bestaan wanneer we corrigeerden voor verschillen
in sekse, leeftijd, dagelijkse activiteiten, dagelijks functioneren. BMI, roken en depressieve symptomen.
Ouderen met een VB hadden een 2,5 keer grotere kans
om een slaapprobleem te hebben dan ouderen uit de
algemene populatie. We zien met name dat ouderen
met een VB veel wakker zijn gedurende de nacht. Een
doorslaapprobleem (WASO > 90 min) komt in 66.3% voor
mensen met een VB tegenover 38.4% in de algemene
populatie. Met betrekking tot de ernst van de slaapproblemen vonden we dat ouderen met een VB met een doorslaapprobleem gemiddeld 36 minuten langer wakker dan
ouderen uit de algemene populatie met een doorslaapprobleem. Korte slaapduur (Totale slaaptijd < 6 uur) komt
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Eerder werd in dit tijdschrift het bredere kader van het
Bright-onderzoek geschetst.3 In dit artikel bespreken we
dieper in op twee internationaal gepubliceerde wetenschappelijke artikelen die zijn voortgekomen uit het
Bright-onderzoek. In het eerste artikel onderzochten we
hoe de prevalentie en ernst van slaapproblemen bij ouderen met een verstandelijke beperking zich verhouden tot
die van ouderen in de algemene populatie.6 In het tweede
artikel onderzochten we aan hoeveel licht ouderen met
een VB worden blootgesteld, en of dit voldoende is om
goed te slapen.7 Tot slot geven we een aantal aanbevelingen voor de klinische praktijk om zowel de slaap als een
gezonde leefomgeving te bevorderen met behulp
van licht.

Artikelen

Verstoorde nachtelijke slaap kan gezien worden als
verstoring van het slaap-waakritme. Dit slaap-waakritme
volgt een circadiaan ritme, een ritme van ongeveer 24 uur
dat wordt gereguleerd door de biologische klok welke
is gelegen in de suprachiasmatische nucleus (SCN) in de
hypothalamus in het brein. Elke dag moet het interne
ritme afgestemd worden met het externe dag-nacht ritme.
Daglicht is het sterkste signaal om het ritme te synchroniseren.4 Zodra ’s ochtends de zon opkomt is dat voor
de biologische klok het teken om het dagprogramma te
starten. De aanmaak van melatonine wordt onderdrukt,
terwijl de aanmaak van cortisol wordt verhoogd. Wanneer het eind van de dag donker wordt en de lichtprikkel
wegvalt, komt de aanmaak van melatonine weer op gang.
Daarmee zet de biologische voor het lichaam de nacht in.
Onvoldoende of verkeerd getimede lichtblootstelling zorgt
ervoor dat het circadiaan ritme niet synchroon loopt met
het externe dag-nachtritme. Dit is geassocieerd met het
voorkomen van slaap- en stemmingsklachten.5

Prevalentie en ernst slaapproblemen bij
verstandelijke beperking
In de eerste studie hebben we onderzocht hoe de prevalentie en ernst van slaapproblemen bij ouderen met een
VB zich verhouden tot die van ouderen uit de algemene
populatie.6 Daartoe hebben we de slaap-data van ouderen met een verstandelijke beperking (GOUD-onderzoek:
Gezond Ouder worden met een verstandelijke beperking)
vergeleken met slaapdata van ouderen uit de algemene
populatie (Ergo onderzoek). GOUD onderzoek is een grote
cohort studie (n=1050) naar de gezondheid van ouderen
(>50 jaar) met een verstandelijke beperking die zorg
ontvangen. Het ERGO onderzoek is een cohort
bij een thuiswonende ouderen uit de algemene populatie, uit de wijk Ommoord in Rotterdam. In beide studies
hebben deelnemers een actiwatch gedragen, waarmee
op basis van beweging het slaap-waakritme bepaald kan
worden. Ook werd er demografische en medische
informatie verzameld.

Figuur 1. Het persoonlijke verlichtingssterkte in lux van wakende
dag (06.00 uur - 22.00 uur) van 33 deelnemers tussen oktober
2015 – april 2016 en oktober – december 2017. Errorbars geven de
95%-betrouwbaarheidsintervallen van de gemiddelde persoonlijke
lichtblootstelling per uur aan. De verticale groene lijnen geven de
gemiddelde tijd van opstaan en naar bed gaan aan.
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Licht, slaap en stemming bij ouderen
met een verstandelijke beperking
Voldoende en goed getimede lichtblootstelling is
essentieel voor de synchronisatie van het slaap-waak ritme
met het externe dag-nacht ritme. Mensen die per dag
minstens 30 minuten aan een verlichtingssterkte van meer
dan 1000 lux werden blootgesteld (vergelijkbaar met de
verlichtingssterkte op een bewolkte dag), rapporteerden
minder depressieve symptomen in vergelijking met
mensen die werden blootgesteld aan lagere verlichtingssterktes.8 Eerder werd gevonden dat voor een beoogde
slaap efficiëntie van minimaal 75%, het zinvol is om bij
voorkeur tenminste 50 minuten aan verlichtingsniveaus
van meer dan 1000 lux te worden blootgesteld.9 De relatie
tussen licht en gezondheid wordt ondersteund door het
positieve effect van lichttherapie bij de behandeling van
stemmings- en slaapproblemen.10,11

Om lichtblootstelling te meten hebben we 7 dagen lang
de persoonlijke lichtblootstelling van 48 ouderen met
een VB die op een groepswoning wonen, gemeten. We
vonden dat de gemiddelde verlichtingssterkte bij ouderen
met een VB 155 lux was en dat het verlichtingspatroon
weinig varieerde gedurende de wakkere dag. De gemiddelde verlichtingssterkte tijdens de wakkere dag lag
tussen de 78 en 328 lux (figuur 1). Bij gezonde ouderen
uit de algemene bevolking is dit overdag 10 tot 982 lux
(Scheuermaier et al., 2010), wat aangeeft dat de variatie
in verlichtingssterkte gedurende de dag bij ouderen met
een VB laag is.

7:

Op basis van bovenstaande resultaten kunnen we concluderen dat slaapproblemen meer prevalent en ernstiger zijn
bij ouderen met een VB, dan bij ouderen uit de algemene
populatie.6 Deze gevonden verschillen geven aan dat de
slaap-waakritmes en slaapkenmerken die bij ouderen met
een verstandelijke beperking worden gezien, niet alleen
het gevolg zijn van veroudering zoals bij de algemene
bevolking. De slaapkwaliteit bij ouderen met een VB is
laag en kan een aanwijzing zijn van onderliggende slaapproblemen. Er is behoefte aan een beter begrip van slaap
en slaapproblemen bij volwassenen, en in het bijzonder
ouderen, met een VB. Deze dienen als uitgangspunt om
de kwaliteit van de slaap in deze populatie te verbeteren
en gezondheidsproblemen gerelateerd aan een verstoring
van de slaap te verminderen.

6:

Artikelen

Wanneer we naar de slaapkwaliteit kijken, is de slaap
efficiëntie van belang; het percentage tijd in bed dat
wordt doorgebracht met slapen. Op basis van de TST en
WASO brengen mensen met een VB minimaal 10 uur door
in bed, tegenover 7 uur bij ouderen zonder VB. Dit resulteert in een slaapefficiëntie (SE, SE=TST/Tijd in bed) van
maximaal 78% voor mensen met een VB, vergeleken met
86% bij ouderen uit de algemene bevolking, terwijl een
efficiëntie van minimaal 80% voldoende wordt geacht.
Een langere slaapduur of een lange tijd in bed vertaalt
zich dus niet automatisch in een goede slaapkwaliteit bij
ouderen met een verstandelijke beperking.

Ondanks de toenemende kennis over de effecten van
blootstelling aan licht op slaap en stemming, zijn
woningen voor mensen met een verstandelijke beperking vaak slecht verlicht. Jelluma, de Vink12 vergeleken
de verlichting in deze zorgorganisaties met de Europese
verlichtingsrichtlijn (EN 12464-1:2003) voor veiligheid
en optimaal visueel functioneren in de werkomgeving.
Hieruit bleek dat de verlichtingssterkte op woningen en
dagactiviteitencentra voor mensen met een verstandelijke
beperking in 93.3 % van de gevallen niet voldoet aan de
ARBO-norm.12 Jelluma, de Vink12 maten de verlichting binnen de leefruimte in de context van het visueel functioneren. In de context van het reguleren van het circadiaan
ritme is de persoonlijke lichtblootstelling op het oog van
belang. Hierbij spelen de hoeveelheid licht, de spectrale
samenstelling, het tijdstip en de lengte van blootstelling
een rol; inadequate verlichting in de woonomgeving kan
gecompenseerd kan worden door blootstelling aan licht
buiten de woonomgeving.

Verlichtingssterkte (lux)

voor bij 20.7% met VB, tegenover 30.2% ouderen in de
algemene populatie. Desondanks is het korte slaapduurprobleem wel ernstiger in ouderen met een VB: wanneer
een oudere met een VB een korte slaapduur probleem
heeft, is de totale slaapduur gemiddeld 5 uur en 7 minuten, dat is gemiddeld 14 minuten korter dan een oudere
uit de algemene populatie met een kort slaap probleem.

Tijd van de dag

We vonden dat ouderen met een VB iets meer dan 30
minuten per dag aan hoge verlichtingssterktes (>1000
lux) werden blootgesteld, waarvan het merendeel laat in
de middag, waar lichtblootstelling vroeg op de dag de
voorkeur heeft. Slechts de helft van ouderen haalde de
aanbevolen hoeveelheid lichtblootstelling die in andere
populaties8,9 gerelateerd wordt aan een betere stemming
(30 min > 1000 lux) en/of slaap (> 50 min > 1000 lux).
Tevens vonden we dat de lichtblootstelling in het weekend
lager was dan gedurende de rest van de week, wat
mogelijk verklaard wordt doordat er in het weekend
minder activiteiten georganiseerd worden.

Aanbevelingen voor de klinische praktijk
Op basis van de hier gepresenteerde resultaten concluderen we dat het slaap-waakritme in ouderen met VB is
minder stabiel en meer gefragmenteerd dan in ouderen
uit de algemene populatie. Slaapproblemen komen vaker
voor en zijn ernstiger in ouderen met VB. Lichtblootstelling
is essentieel voor het reguleren van het slaap-waakritme,
echter is de dagelijkse lichtblootstelling van mensen met
een VB is laag en mogelijk onvoldoende om het slaapwaakritme te reguleren. Deze lage lichtblootstelling zou
een deel van de prevalente slaapproblemen in mensen
met een VB kunnen verklaren. Deze resultaten geven
aanknopingspunten voor het verhogen van lichtblootstelling ter verbetering van de slaap en stemming in ouderen
met een VB. Dit is verder onderzocht in het kader van
het Bright-onderzoek. Resultaten worden later dit jaar
verwacht.
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Op basis van deze conclusie kunnen de volgende
aanbevelingen voor de praktijk worden gedaan;
- Vraag bij het in kaart brengen van de slaap hoeveel
iemand actief is overdag, en hoeveel iemand buiten
komt. Voor een beoogde slaap efficiëntie van ten
minste 75% kan tenminste 50 minuten buiten wandelen al een positief effect hebben.
- Haal het externe dag-nacht ritme naar binnen; verlicht
de leefomgeving voldoende overdag. Dat wil zeggen;
zorg voor voldoende lichtbronnen in de ruimte, en
maak dat elke lichtbron de maximale hoeveelheid watt
levert dat de armatuur aankan. Zorg voor sfeerverlichting in de avond. Zijn de gordijnen in de slaapkamer
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Artikelen

We concludeerden dat ouderen met VB die in een zorginstelling wonen, gedurende de dag aan weinig licht
worden blootgesteld.7 De aanbevolen lichtniveaus die
gerelateerd zijn aan een betere stemming en slaap worden
in de meeste gevallen niet gehaald. Met dit onderzoek
effenen we de weg voor verder onderzoek naar inadequate lichtblootstelling als mogelijke factor bij het
ontstaan van depressie en slaapproblemen bij ouderen
met een verstandelijke beperking.

voldoende verduisterend? Worden gordijnen geopend
in de ochtend?
- Verbeter de slaap efficiëntie; cliënten gaan pas naar bed
als ze moe zijn, en komen uit bed als ze uitgerust zijn.
Zorg dat zij niet langer dan nodig in bed liggen.
- In het ontwerp van nieuwe woonvoorzieningen voor
ouderen met een verstandelijke beperking moet een
passend lichtplan gemaakt worden. Betrek hierbij
experts op het gebied van de gezonde gebouwde
omgeving.
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- Er is weinig bekend over de werkelijke incidentie van
kanker onder mensen met een verstandelijke beperking
of het gebruik van oncologische zorg door deze groep.
- Bestaande studies over dit onderwerp laten geen eenduidig beeld zien, zijn gedateerd, of uitgevoerd in kleine
samples en dus moeilijk te generaliseren
- Met behulp van nationale data uit zorgdeclaraties en indicaties voor langdurige zorg kan in Nederland populatieonderzoek verricht worden naar specifieke aandoeningen.
- Deze studie vergeleek voor een volledige VB-populatie
het gebruik van oncologische zorg met dat van een
controlegroep.
- Voor alle soorten kanker wordt door mensen met
VB minder zorg ontvangen dan door mensen zonder VB.
- Verschillen waren met name groot bij longkanker en de
kankersoorten waarvoor bevolkingsonderzoeken bestaan.
- Meer onderzoek is noodzakelijk om vast te stellen of
er werkelijk een lagere incidentie van kanker is onder
mensen met VB of dat er sprake is van onder-diagnose
en/of onder-behandeling.

mensen met VB ongelijkheid ervaren in de toegang tot
zorg en bij communicatie over klachten en symptomen.2
Dit draagt bij aan een verhoogd risico op vroegtijdig
overlijden door potentieel behandelbare aandoeningen,
waaronder kanker.3, 4
Specifieke zorgen over de toegankelijkheid en kwaliteit
van oncologische zorg voor mensen met VB zijn in eerdere
(internationale) studies naar voren gebracht. Zo hebben
deze studies onder andere laten zien dat mensen met
VB minder vaak deelnemen aan bevolkingsonderzoeken,
kanker in een later stadium wordt ontdekt, kankersoorten
in een andere verdeling voorkomen, en dat mensen met
kanker en VB op jongere leeftijd overlijden dan mensen
met kanker zonder VB.5-12 Ondanks dat deze studies
focusten op specifieke aspecten van oncologische zorg
en preventie, is er nog steeds weinig inzicht op de actuele
incidentie van kanker en gebruik van oncologische zorg
op het VB-populatie niveau.13-17
Om het inzicht hierin te vergroten hebben we voor deze
studie het gebruik van oncologische zorg in Nederland
vergeleken tussen een landelijk VB-cohort en een
controlegroep uit de algemene populatie.

Introductie

Methode

Voor preventie, (vroege) opsporing en de behandeling van
kanker maken mensen met een verstandelijke beperking
(VB) gebruik van dezelfde zorg als mensen zonder VB.1 Voor
wat betreft gezondheid in het algemeen is het bekend dat

Setting en design
Deze cohort-studie maakte een koppeling tussen landelijke databases voor ingediende declaraties bij zorgverzekeraars en afgegeven indicaties binnen de Wet Langdurige

Zorg (Wlz). Uit de zorgdeclaraties werd informatie over de
diagnose en behandeling (diagnose-behandelcombinatie;
DBC) gebruikt om vast te stellen of er sprake was van
oncologische zorg. De Wlz-indicaties werden gebruikt om
vast te stellen bij wie sprake was van een VB, op basis van
een indicatie voor zorg met verblijf (VB-ZZP). Het koppelen van databases en aggregeren van resultaten werd
uitgevoerd bij Vektis. De medisch-ethische toetsingscommissie van het Radboudumc heeft deze studie vrijgesteld
van formele ethische toetsing (2017-3921).

Uitkomstmaten
De primaire uitkomstmaat van deze studie was een
declaratie voor zorg die tussen 1 januari 2012 en
31 december 2015 plaatvond en waarop een oncologische diagnose werd vermeld (volgens classificatie van de
Nederlandse Zorgautoriteit). Om te bepalen of er sprake
was van een nieuw opgestarte of reeds bestaande behandeling, werd teruggekeken of dezelfde kankerdiagnose
in het voorgaande jaar ook al voorkwam op declaraties.
Hierbij was de aanname dat er ongeacht de behandelkeuze er tenminste één vervolgdeclaratie wordt verwacht
in het jaar volgend op een diagnose. Dit kan zijn voor
behandeling, opvolging of (na-)controle. Omdat we
voor declaraties uit 2012 niet konden terugkijken naar
2011, hebben we de data van 2012 alleen gebruikt om
bestaande gevallen van kanker vast te stellen en rapporteren we nieuwe gevallen van kanker voor de resterende
periode (2013-2015).

Nieuwe gevallen van oncologische zorg
Tijdens de follow-up startten 5.513 mensen met VB een
nieuwe kankerbehandeling (28.9 per 1.000PJ) en 17.485
mensen uit de controlegroep (45.3 per 1.000PJ), resulterend in een IR ratio van 0,64 (95%BI 0,62-0,66; Tabel 1).
Zorg voor huidkanker was het meest voorkomend in
zowel de VB- (13,3/1.000PJ) als in de controlegroep
(19,9/1.000PJ). Voor alle afzonderlijke soorten van kanker
werd minder oncologische zorg gegeven aan mensen met
VB in vergelijking met de controlegroep, blijkend uit IR
ratio’s onder de 1 voor alle kankersoorten (Figuur 1).
De grootste verschillen, afgeleid uit de laagste IR ratio’s,
werden gevonden bij longkanker (IRR=0,50; 95%BI
0,42-0,59) en voor kankersoorten waarvoor bevolkingsonderzoeken bestaan: baarmoederhals- (IRR=0,42; 95%BI
0,36-0,49), darm- (IRR=0,48; 95%BI 0,44-0,53) en
borstkanker (IRR=0,60; 95%BI 0,57-0,66; Figuur 1).
Tabel 1. Karakteristieken van de onderzoeksgroepen.
VB
N= 65.183

Controle
N= 129.497

Gemiddelde leeftijd (SD)a

42,3 (17,8)

42.3 (17,8)

Leeftijdsgroepen, N (%)
0–9
10–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
80–89
≥ 90

666 (1,0%)
5.938 (9,1%)
13.717 (21,0%)
9.050 (13,9%)
12.253 (18,8%)
12.096 (18,6%)
7.616 (11,7%)
2.994 (4,6%)
796 (1,2%)
54 (0,1%)

1.333 (1,0%)
11.906 (9,2%)
27.487 (21,2%)
18.100 (14,0%)
24.445 (18,9%)
23.905 (18,5%)
14.996 (11,6%)
5.618 (4,3%)
1.618 (1,2%)
113 (0,1%)

Geslacht, N (%)
Man
Vrouw

36.927 (56,7%)
28.256 (43,3%)

73.516 (56,8%)
55.981 (43,2%)

190.533
5.513

386.145
17.485

28,9

45,3

Kanker-gerelateerde DBCsb
Bijgedragen persoonsjaren
Aantal nieuwe gevallen van
oncologische zorg
Incidentie per 1.000
persoonsjaren
Incidentie ratio
(95% betrouwbaarheidsinterval)
a
b

0,64 (0,62–0,66),
p<0,001

Leeftijd bij aanvang studie in 2012.
DBC – Diagnose-behandel combinatie.
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Analyses
De tijd per persoon tot aan een kankerdiagnose, overlijden
of het einde van het onderzoek werd omgerekend naar
persoonsjaren (PJ). Het aantal vastgestelde nieuwe gevallen van oncologische zorg werd uitgedrukt als incidentie
per 1.000 PJ (IR). Mensen met en zonder VB werden
vergeleken op basis van het ratio van beide IR’s (IRR).
Verschillen werden als statistisch significant beschouwd
als het 95% betrouwbaarheidsinterval rondom de IRR
geheel boven of onder de 1 uitkwam. Uitkomsten werden
uitgesplitst naar geslacht, leeftijdsgroepen en soorten
kanker. Analyses werden uitgevoerd in SPSS (versie 25.0)
en Microsoft Excel (versie 2016).

In deze studie waren declaratie-data beschikbaar voor
67.236 mensen met VB en 134.472 mensen zonder VB.
Nadat mensen met een bestaande kanker waren geëxcludeerd, werden 65.183 mensen met VB en 129.497
mensen zonder VB opgenomen in het cohort.

Artikelen

Cohorten
Er werd een VB-cohort samengesteld bestaande uit alle
personen die tussen 2012 en 2015 op enig moment in
het bezit waren van een VB-indicatie in de Wlz. Het
controlecohort werd samengesteld door per persoon met
VB willekeurig twee personen van dezelfde leeftijd en
geslacht te selecteren uit de algemene bevolking zonder
VB. Voor beide groepen werden de declaratiegegevens
van de zorgverkering opgezocht en bekeken of er tussen
2012 en 2015 oncologische zorg is geleverd.

Resultaten

Figuur 1. Incidentie (IR) en incidentie ratio’s (IRR) per soort kanker
voor de VB en controlegroep, gesorteerd naar IRR.
IR ratio 95% CI
Baarmoederhals

2.37

Darm
Long/thorax

5.59

0.42 (0.36-0.49)

5.67

0.48 (0.44-0.53)

2.75
0.86
1.72

0.50 (0.42-0.59)
7.18

Borst
Overig
genitaal
Blaas/Nieren

11.91

0.63 (0.53-0.76)

0.60
0.92

0.65 (0.53-0.76)

Artikelen

Overig/niet
gespecificeerd

2.74
4.21

0.65 (0.59-0.72)
13.32

Huid

19.90
5.09
6.54

Prostaat
Digestief

0.77
0.97

Bloed/
lymfatisch

0.73
0.84

Borst
(mannelijk)

0.60 (0.57-0.65)

0.84
1.33

0.78 (0.71-0.86)
0.79 (0.65-0.95)
0.87 (0.72-1.06)

VB
Controle

0.39
0.42

0.94 (0.66-1.35)
5.00

0.00

0.67 (0.64-0.70)

Geslacht en leeftijd
Het verschil tussen vrouwen met en zonder VB (IRR=0,59;
95%BI 0,57-0,62) was groter dan het verschil tussen
mannen met en zonder VB (IRR=0,69; 95%BI 0,66-0,72;
Tabel 2). In het bijzonder waren de verschillen bij
vrouwen het grootst voor baarmoederhalskanker
(IRR=0,42; 95%BI 0,36-0,49) en bij mannen voor zowel
darm- (IRR=0,48; 95%BI 0,43-0,54) als longkanker
(IRR=0,48; 95%BI 0,38-0,59).
Op jonge leeftijd (<20 jaar) waren nog geen verschillen
zichtbaar tussen beide groepen in ontvangen oncologische zorg. Met toenemende leeftijd nam het verschil toe,
blijkend uit dalende IR ratio’s (Tabel 2). Verschillen tussen
mensen met en zonder VB waren het grootst bij vrouwen
tussen 70 en 79 jaar (IRR=0,48; 95%BI 0,41-0,56) en
mannen tussen 80 en 89 jaar (IRR=0,32; 95%BI 0,220,46), al gaat het in deze leeftijdsgroep om relatief weinig
mensen met VB.

10.00

15.00

20.00

Incidentie per 1.000 persoonsjaren

Discussie
Door gebruik te maken van een koppeling tussen zorgdeclaraties en Wlz-indicaties, was dit de eerste studie die
op populatieniveau een verschil heeft kunnen aantonen in

Tabel 2. Incidentie (IR) en incidentie ratio’s (IRRs) per soort kanker en per leeftijdsgroep, uitgesplitst naar geslacht voor de VB en controlegroep.
Vrouwen
VB
IR
Alle kankers, alle leeftijden

Controle
IR

IRR

33,56
56,65
0,59 (0,57–0,62)***
		

Mannen
VB
IR

Controle
IR

IRR

25,40
36,61
		
		
2,87
5,96
		

0,69 (0,66–0,72)***
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Kankers met screening
Borst (vrouwelijk)
Baarmoederhals
Darm

7,18
2,37
2,58

11,81
5,59
5,28

0,60 (0,55–0,66)***
0,42 (0,36–0,49)***
0,49 (0,42–0,57)***

Kankers zonder screening
Huid
Anders/niet gespecificeerd
Prostaat
Long/thorax
Overig genitaal
Blaas/nier
Digestief
Bloed/Lymfeklieren
Borst (mannelijk)

14,56
3,10
0,80
1,57
0,57
0,95
0,66
-

23,85
5,19
1,47
2,82
0,60
0,91
0,83
-

0,61 (0,57–0,65)***
0,60 (0,52–0,68)***
0,54 (0,42–0,71)***
0,56 (0,46–0,67)***
0,95 (0,67–1,33)
1,04 (0,80–1,36)
0,79 (0,58–1,08)
-

12,37
16,86
2,47
3,45
5,09
6,54
0,91
1,92
0,27
0,16
0,62
1,17
0,62
1,02
0,79
0,84
0,39
0,42
		

0,73 (0,69–0,78)***
0,72 (0,62–0,82)***
0,78 (0,71–0,86)***
0,48 (0,38–0,59)***
1,62 (0,99–2,63)
0,53 (0,41–0,70)***
0,61 (0,46–0,80)***
0,94 (0,73–1,21)
0,94 (0,65–1,35)

Leeftijdsgroepen
0–9
10–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
80–89
≥ 90

		
7,82
6,13
20,01
21,07
27,84
32,26
30,67
46,33
34,01
63,99
37,06
68,21
45,45
88,28
47,42
98,61
42,61
73,85
10,81
67,51

1,28 (0,42–3,90)
0,95 (0,78–1,16)
0,86 (0,78–0,96)**
0,66 (0,59–0,75)***
0,53 (0,48–0,58)***
0,54 (0,50–0,60)***
0,51 (0,46–0,57)***
0,48 (0,41–0,56)***
0,58 (0,43–0,78)***
0,16 (0,02–1,21)

4,50
13,02
15,52
14,11
21,18
32,35
54,38
67,41
46,10
52,63

0,60 (0,24–1,50)
1,17 (0,95–1,45)
1,35 (1,18–1,54)***
0,76 (0,65–0,89)***
0,85 (0,76–0,95)***
0,70 (0,64–0,77)***
0,54 (0,50–0,59)***
0,49 (0,43–0,56)***
0,32 (0,22–0,46)***
0,61 (0,06–5,82)

IR – Incidentie per 1.000 persoonsjaren.
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001.

7,45
11,10
11,48
18,51
25,06
46,17
99,87
138,40
143,75
86,96

0,48 (0,43–0,54)***

de geleverde oncologische zorg aan mensen met en
zonder VB. De resultaten laten zien dat met name
vrouwen met VB en oudere VB-groepen minder
oncologische zorg ontvangen in vergelijking met mensen
zonder VB. Het grootste absolute verschil was zichtbaar
bij de zorg voor huidkanker, terwijl de grootste relatieve
verschillen tussen mensen met en zonder VB zichtbaar
waren bij longkanker en de kankersoorten waarvoor
bevolkingsonderzoeken bestaan.

Deze studie rapporteerde hogere waarden voor ontvangen
oncologische zorg dan wat op basis van literatuur over de
werkelijke incidentie van kanker verwacht zou worden.31
Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat diagnoses die
vermeld worden op zorgdeclaraties gebruik maken van de
classificatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), en
niet van bijvoorbeeld de gebruikelijke International
Classification of Diseases (ICD-10).32 Omdat sommige
ICD-10 codes deels overlappen met verschillende
NZa-codes is het niet mogelijk NZa-codes te hercoderen
naar ICD-10 codes. Anderzijds vallen ook NZa-codes voor
een vermoeden van kanker en vroege stadia van huidkanker onder oncologische zorg, terwijl de ICD-10 deze
niet als oncologische diagnoses classificeert.

Een beperking van de huidige studie is dat informatie
over zorg voor specifieke soorten kanker (bijv. slokdarm-,
maag-, lever, galblaas-, en alvleesklierkanker) geaggregeerd moest worden naar bredere groepen (bijv.
digestieve kankers) om privacy- en onthullingsrisico’s

Jaargang 39, December Nummer 4 221

Voor het identificeren van mensen met VB werd in de
studie en koppeling gemaakt tussen de databases met
zorgdeclaraties en Wlz-indicaties. Alle mensen met VB in
deze studie waren in de Wlz bekend met een VB-indicatie
voor zorg en verblijf. Omdat in Nederland de VB-gerelateerde zorg centraal vanuit de Wlz wordt geregeld, is het
aannemelijk dat op deze manier de VB-populatie met deze
zorgbehoefte vrijwel volledig is geïdentificeerd. Mensen
met minder ernstige vormen van VB en die geen gebruik
maken van deze vorm van VB-zorg ontbreken echter in
dit onderzoek, zoals bijvoorbeeld zelfstandig wonende
mensen met een licht VB. Ondanks dat de ernst van de
beperking waarschijnlijk minder is in deze groep, is de
blootstelling aan risicofactoren (o.a. roken, ongezonde
leefstijl) mogelijk hoger en de structurele ondersteuning
minder.33 Dit doet vermoeden dat het gevonden verband
tussen VB en oncologische zorg ook van toepassing is
deze groep.

Artikelen

Ondanks dat mensen met VB in de regel meer gebruik
maken van zorg dan mensen zonder VB, bleek dat niet
het geval te zijn voor oncologische zorg.18, 19 Hier kunnen
twee mogelijke verklaringen voor zijn: 1) de incidentie van
(sommige soorten) kanker is daadwerkelijk lager, of 2)
sommige kankersoorten worden onder-gediagnosticeerd
of worden minder (intensief) behandeld na diagnose.
Met betrekking tot een mogelijk algeheel lagere incidentie van kanker onder mensen met VB (mogelijkheid 1) is
meer onderzoek nodig naar de genetische relatie tussen
specifieke VB syndromen en de ontwikkeling van tumoren.
Op dit moment is dit vooral bij het Syndroom van Down
uitgebreid beschreven, waarbij er sprake lijkt van een
lager risico op solide tumoren, maar een hoger risico
op leukemie.20-22
Onderzoek naar onderdiagnose of afwijkende behandelprocedures bij kanker bij mensen met VB (mogelijkheid
2) vereist integratie van epidemiologische, klinische,
patiënt-gerelateerde, en ethische perspectieven. Op basis
van de resultaten uit dit onderzoek zou daarbij prioriteit
gegeven moeten worden aan onderzoek naar verschillen
tussen mensen met en zonder VB in het tumor stadium bij
diagnose en kanker-gerelateerde sterfte, bij voorkeur door
middel van studies met vergelijkbare of grotere omvang
als de huidige. Verder kan onderzoek naar de kennis en
bewustzijn over kanker en risicofactoren helpen om te begrijpen hoe vertragingen in het zoeken naar hulp of missen van signalen ontstaan en voorkomen kunnen worden.
Dergelijke blokkerende mechanismen onder zorgverleners
en begeleiders in de VB-zorg zijn eerder beschreven.23-25
Een specifieke indicatie dat kanker in sommige gevallen onopgemerkt blijft is dat in deze studie bij bloed- en
lymfatische kankers geen significante verschillen werden
gevonden in ontvangen oncologische zorg. Binnen deze
categorie vallen kankersoorten die juist wel vroeg duidelijk
herkenbare symptomen geven, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, afvallen en opgezette klieren. Bij veel van de
andere kankersoorten, waarbij wel sprake was van grote
verschillen, kunnen symptomen lang minder duidelijk zijn.
In zulke situaties is het vaak de huisarts die een ‘nietpluis’-gevoel heeft, wat ontstaat uit ervaring en intuïtie,
maar wellicht moeilijker toepasbaar is in de heterogene
VB-populatie.26 Tot slot moeten in dit verband ook de
ethische perspectieven in kaart gebracht worden zodat op
een juiste manier gedeelde besluitvorming toegepast kan

worden, rekening houdend met de voors en tegens
van behandelen in het licht van een VB.27, 28
De verschillen in deze studie bij kankersoorten waarvoor
bevolkingsonderzoeken bestaan, sluiten aan bij de zorgen
geuit in eerdere internationale onderzoeken hiernaar.
Mogelijke verklaringen die deze eerdere studies geven
zijn een gebrek aan kennis onder mensen met VB en
begeleiders over risicofactoren, voordelen van screening
en procedures van screening en de fysieke toegang tot
screeninglocaties.6, 9 Dit leidt tot terughoudendheid in
de keuze om aan screening deel te nemen en fysieke en
psychologische drempels in de toegang tot screening.11, 12,
29, 30
Meer onderzoek is daarom nodig naar hoe mensen
met VB beter betrokken kunnen worden bij de
bevolkingsonderzoeken.

te vermijden. Dit risico was aanwezig ondanks dat dit
een grote populatiestudie was met landelijke dekking.
Daarnaast was in geen van de geraadpleegde bronnen
informatie beschikbaar over onderliggende VB-diagnosen
of aanwezigheid van risicofactoren zoals co-morbiditeiten
of leefstijlfactoren.

Conclusie

Artikelen

Mensen met VB ontvangen minder oncologische zorg dan
mensen zonder VB. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om
vast te stellen of hierbij sprake is van een lagere incidentie
van kanker, of dat er sprake is van onder-diagnose en/of
onder-behandeling. Ook in relatie tot kanker is het van
belang dat zorgverleners in staat zijn om symptomen te
herkennen, begrijpen en interpreteren die specifiek kunnen zijn voor mensen met VB. Deze studie onderstreept
het belang van populatie-studies in de VB-setting omdat
patronen die nu zichtbaar zijn geworden anders niet
ontdekt waren.
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Mensen met een verstandelijke
beperking en seksueel misbruik
				

1.

Samenvatting
Volwassenen en kinderen met een verstandelijke
beperking zijn vaker slachtoffer van seksueel misbruik.
De daders zijn meestal mensen uit hun directe omgeving,
waarvan ze afhankelijk zijn en waarin ze vertrouwen
hebben. Voor hulpverleners is het belangrijk extra alert
te zijn op signalen van misbruik, verbaal en non-verbaal,
en de mogelijkheid van seksueel misbruik te overwegen,
ook wanneer het een zeer ernstig meervoudig, lichamelijk
en geestelijk beperkt kind of volwassene betreft.
Bij het vaststellen van misbruik kan gebruik gemaakt
worden van gevestigde organisaties maar ook de
hulp ingeroepen worden van gespecialiseerde centra
voor mensen met een verstandelijke beperking.1

Signaleren van seksueel
misbruik

Definitie Seksueel misbruik en mensen met
een verstandelijke beperking
`Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele
toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin,
opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon
die het ondergaat als ongewenst of gedwongen
wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een
ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind,
hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil,
leiding –jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of
gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek
van Strafrecht’.
Seksueel geweld kan voorkomen in verschillende
relaties. We onderscheiden seksueel geweld tussen
mensen met een beperking onderling, seksueel
geweld tussen een persoon met een beperking en
een andere persoon zonder beperking (bekenden,
verwanten, buitenstaander etc.) en seksueel geweld
tussen professionals (hulpverleners) en hun cliënten.
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In vergelijking met de algemene Nederlandse bevolking hebben mensen met een verstandelijke beperking
vaker seksueel geweld meegemaakt dan mensen zonder
beperking. Ongeveer 61% van de vrouwen en 23% van
de mannen met een verstandelijke beperking hebben ooit
seksueel geweld en/of misbruik meegemaakt, variërend
van op een kwetsende manier aangeraakt worden tot
verkrachting.1 Dit gebeurt vaak al op jonge leeftijd: 28%
van de meisjes heeft een situatie van seksueel misbruik
meegemaakt voor het 16de jaar.1,2 De prevalentie cijfers
lopen uiteen, nationaal en internationaal, en worden
vooral bepaald door de definitie die men gebruikt voor
het seksueel misbruik (zie kader).
Mensen (kinderen, jongeren en volwassenen) met een
verstandelijke beperking hebben naar schatting een vier
tot tien keer groter risico op seksueel misbruik dan mensen zonder een beperking.1,3,4 Door hun handicap zijn zij

levenslang, vaak fysiek en mentaal, afhankelijk van
anderen en hierdoor zeer gevoelig voor autoriteit. Daarbij
hebben zij meestal niet de woorden om uiting te geven
aan verzet dan wel over het misbruik te praten. Het komt
voor dat ze niet begrijpen dat ze worden misbruikt. Ook
weten zij vaak niet hoe zij om hulp moeten vragen. Zij
hebben een relatief machteloze positie in de maatschappij. Zij hebben een gebrek aan kennis over seksualiteit en
over seksueel misbruik. Maar net als ieder ander hebben
zij behoefte aan seksualiteit én een behoefte om gezien
en geaccepteerd te worden. Vooral licht verstandelijk
beperkten willen graag ergens bij horen en vrienden
maken. Anderen maken hier misbruik van. Zij zoeken
bewust de kwetsbare mensen op zoals meisjes en
jongens met een licht verstandelijke beperking, die sociale
interacties moeilijker kunnen inschatten en vaak een grote
behoefte hebben aan erkenning.2,4,5

Artikelen

Dr. A.M.W. (Tonnie) Coppus 1

		Radboud UMC, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Geneeskunde voor mensen met
een Verstandelijke Beperking, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen, tevens Arts voor
Verstandelijk Gehandicapten en vertrouwensarts Dichterbij, centrum voor mensen met
een verstandelijke beperking, Gennep.

Artikelen

De meeste mensen zullen op hun eigen manier, afhankelijk van hun niveau, spreken over het seksueel misbruik
ook al is er een groep die weinig tot geen verbale mogelijkheden heeft. In deze laatste groep is het signaleren van
lichamelijke signalen erg belangrijk. Opvallende blauwe
plekken of verwondingen in urogenitaal gebied, urineweginfecties, buikpijn, moeilijk gaan zitten of lopen, de
aanwezigheid van sperma, geslachtsziekten en natuurlijk
een niet-verwachte zwangerschap kunnen signalen zijn
van misbruik. Een belangrijk lichamelijk signaal is ook
plotseling optredende incontinentie of bang zijn om aangeraakt te worden terwijl dat daarvoor niet het geval was.
Indirecte signalen zijn bijvoorbeeld plotseling optredende
slaapproblemen, nachtmerries, angst om naar bed te
gaan, excessief masturberen, fixatie op seksualiteit, angst
om alleen gelaten te worden, maar ook boosheid
en verbale agressie.
Wanneer iemand kan spreken maar het niveau heeft van
een vierjarige dan komt het voor dat er geen woorden
zijn om dat wat er gebeurd is te beschrijven. Opvallend
was het verhaal van jonge ernstig verstandelijk beperkte
vrouw die plotseling woorden als ‘kut‘ en ‘poes’ gebruikte
wanneer ze verzorgd werd. Woorden die ze nooit eerder
gezegd had. Haar verzorgsters kende dit niet van haar.
Achteraf bleek dat ze de woorden herhaalde van een
familielid die haar regelmatig seksueel misbruikte wanneer
ze een weekend logeerde.
Ook omstandigheden binnen een gezin vragen om extra
alertheid op misbruik-signalen zoals in gezinnen die
bekend staan vanwege alcoholmisbruik of geweld. Maar
ook in gezinnen waar een of beide ouders verstandelijk
beperkt zijn. Juist het kwetsbare kind kan in een dergelijke
situatie het slachtoffer zijn waarop alle frustratie wordt
afgereageerd3. Voor een uitgebreide signalen lijst zie:
www.kennispleingehandicaptensector.nl.

Richtlijnen voor gesprek
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Zoals al aangegeven het is niet mogelijk om met iedere
verstandelijk beperkte persoon een gesprek te voeren. Als
het niveau te laag is zal het lichamelijk onderzoek en de
hetero-anamnese de belangrijkste bron van informatie
zijn. Begeleiding of ouders die zich zorgen maken, gedragsproblemen die opvallen, slaapstoornissen maar ook
opvallende vaginale afscheiding of een SOA kunnen aanleiding zijn om te denken aan misbruik. Het is belangrijk
om de mogelijkheid van seksueel misbruik te overwegen,
ook wanneer het een zeer ernstig meervoudig, lichamelijk
en geestelijk beperkt kind of man/vrouw betreft. Ook als
iemand oppervlakkig gezien niet seksueel aantrekkelijk is
kan hij of zij slachtoffer zijn van misbruik!

Wanneer iemand kan spreken is het belangrijk te weten
op wat voor een niveau dit kind, deze persoon spreekt en
begrijpt. Kennis maken, vertrouwen wekken, en het gesprek beginnen in een taal die aanspreekt, is belangrijk. Het
is aan te raden vooraf te informeren naar het niveau van
functioneren. Als blijkt dat vragen te moeilijk zijn, gewoon
op een lager niveau insteken, communicatie bestaat uit
een wederzijds begrip! Wanneer deze persoon functioneert
op een driejarig niveau, zullen de vragen, hoe moeilijk
ook, op dit niveau gesteld moeten worden. Heel concrete
vragen stellen maar ook aanwijzen kan helpen een verhaal
te verduidelijken. Gebruik korte zinnen en makkelijke gangbare woorden. De meesten van hen hebben maar een zeer
beperkte woordenschat.
Een complicerende factor is het geheim. Het geheim dat
bewaard moest blijven, iets waarover nooit gepraat mag
worden. Wanneer je beperkt bent en iemand vertelt jou dat
je bijvoorbeeld nooit meer thuis mag komen als je hierover
maar iets vertelt, dan wil je erg je best doen om hierover
niet te praten.
Mensen met een licht verstandelijke beperking (leeftijdsequivalent 6-12 jaar) proberen zich vaak beter voor te doen
dan ze eigenlijk zijn. Hun uiterlijk zegt meestal niet veel
over de onderliggende beperking, zij zien eruit als ieder
ander. Zij wonen in de wijk, worden beperkt begeleid en
willen een leven dat zo normaal mogelijk is en daar hoort
seks ook bij. Zij kunnen ‘napraten’, woorden gebruiken
die ze zelf niet snappen maar die ze opgepakt hebben van
tv of uit hun omgeving. Zij vertellen niet altijd precies de
waarheid omdat een verhaal goed moet klinken, omdat
ze zich graag goed wil presenteren. Zij schamen zich om
over misbruik te praten als over iets wat hen is overkomen
en waartegen ze zich niet hebben kunnen verzetten. Soms
heeft een meisje het ook niet begrepen, ze was verliefd,
de jongen was aardig, ze kreeg cadeautjes en toen werd
ze misbruikt. Het is dan lastig als hulpverlener een goede
afweging te maken, tussen beschermen tegen ongewenst
misbruik en het respecteren van de wens tot seksualiteit
en autonomie. Het is dan belangrijk te blijven luisteren en
zo min mogelijk een oordeel uit te spreken. Het in stand
houden van het contact maakt het mogelijk in te grijpen
op het moment dat de situatie écht uit de hand loopt.
Wanneer u denkt aan seksueel misbruik en tegen eigen
grenzen aanloopt, is het mogelijk ondersteuning te vragen
bij organisaties voor mensen met een beperking (voor
adressen: www.vgn.nl; www.mee.nl en/of www.nvavg.nl).
Binnen deze sector werken artsen en gedragsdeskundigen
(psychologen en pedagogen) die deskundig zijn in het
voeren van gesprekken met mensen met een verstandelijke
beperking. Zij hebben de mogelijkheid tot het doen van
een diagnostisch gesprek of een taxatiegesprek. Wanneer

Gevolgen
Seksueel misbruik is een ernstig trauma, dat resulteert in
een ernstige stressreactie. Dat is normaal voor zowel
mensen mét als zonder een beperking. Seksueel misbruik
heeft bij mensen mét een verstandelijke beperking
dezelfde gevolgen als bij mensen zonder een verstandelijke beperking.7-10 Er komen even vaak post-traumatische
stress stoornissen voor alsook reactieve depressies.

Uit onderzoek blijkt dat veel van het misbruik binnen
deze groep gepleegd wordt door mensen uit hun directe

Een snelle onthulling van misbruik leidt vaak tot een
snelle interventie waardoor schade veroorzaakt door een
opgelegde geheimhouding beperkt blijft. Maar hoe lager
het IQ des te minder wordt er over verteld en omgekeerd
hoe hoger het IQ des te groter is de kans op een spontane
onthulling mits men ‘gehoord ‘wordt.
Maar helaas komt het heel vaak voor dat er nauwelijks
harde bewijzen zijn voor het misbruik. Omdat seksueel misbruik (vooral bij mensen met een verstandelijke
beperking) meestal veel later aan het licht komt, is er
vaak geen sprake van bruikbare sporen. Ook zijn er in de
meeste gevallen geen getuigen die het seksueel misbruik
daadwerkelijk hebben gezien.
Elk jaar zijn er honderden (geregistreerde) meldingen van
een vermoeden van seksueel misbruik van cliënten in de
gehandicaptenzorg. In meer dan de helft van de gevallen
gaat het om een vermoeden van seksueel misbruik tussen
cliënten die in een instelling verblijven of onder toezicht
van een instelling vallen. Vaak maakt de zorgorganisatie
daarvan melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg
en Jeugd (IGJ). In een zeer beperkt aantal gevallen wordt
er aangifte gedaan bij de politie en in nog minder gevallen gaat het Openbaar Ministerie over tot vervolging.2
Binnen het rechtssysteem lijkt er minder vertrouwen te
zijn in de meldingen en getuigenissen van de mensen met
een verstandelijke beperking, waardoor de meldingen
soms niet of minder serieus worden genomen. Kortom,
vanwege verschillende factoren is de kans op veroordeling
kleiner.2,3,8. Wacht niet met het zoeken naar hulp totdat
er een definitief juridisch oordeel ligt. In de hulpverlening
moet de beleving van het misbruik door het slachtoffer
met een verstandelijke beperking centraal staan en het
uitgangspunt vormen voor handelen. Ook wanneer het
feitenonderzoek (nog) niet heeft plaatsgevonden of indien
er onvoldoende harde bewijzen zijn voor een strafrechtelijke vervolging.9

Hulpverlening
De ‘Meldcode Huiselijk geweld & kindermishandeling’
is ook bedoeld voor mensen met een verstandelijke
beperking. De Meldcode is per 1 januari 2019 aangepast
en er is een specifiek afwegingskader per beroepsgroep
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Daarnaast worden er vaker gedragsproblemen gesignaleerd en problemen op lichamelijk gebied, zoals verlies van
sfinctercontrole, incontinentie en zelfverwondend gedrag.6
Mensen worden vaak bang voor alle aspecten die te maken hebben met seks en voor aangaan van een seksuele
relatie.11 Het kan voorkomen dat mensen die seksueel
misbruikt zijn, zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag
gaan vertonen. Het gaat hier dan om reactief
gedrag als gevolg van het seksueel misbruik dat hen
is overkomen. Scharloo beschrijft dat de ernst en de
gevolgen van het misbruik afhankelijk zijn van een
aantal factoren7:
• De relatie van het slachtoffer met de pleger: hoe
hechter de relatie, des te meer wordt het vertrouwen
beschadigd;
• De ernst en duur van het seksueel misbruik: hoe langer
het duurt en de mate van geweld toeneemt des te
groter zijn de gevolgen;
• De leeftijd (en het ontwikkelingsniveau) van het
slachtoffer;
• De reactie van de omgeving na het seksueel misbruik:
als een slachtoffer niet wordt geloofd, wordt beschuldigd of genegeerd, vergroot dit de kans op psychische
problemen

omgeving zoals familie, vrienden en verzorgers.6 Het komt
regelmatig voor dat het seksuele misbruik niet als zodanig
wordt herkend door het slachtoffer aangezien het ‘past’
in de relatie met deze persoon. Zij zijn bang om de relatie
kwijt te raken. Hoe hechter de relatie des te meer impact
zal het misbruik hebben en des te meer zal het vertrouwen worden beschadigd.

Artikelen

er indirecte signalen van seksueel misbruik zijn, wanneer bijvoorbeeld iemand niet in staat of te bang is om
het misbruik letterlijk kenbaar te maken dan kan er een
diagnostisch gesprek plaatsvinden. Het is een middel om
signaalgedrag (gedrag wat kan wijzen op misbruik maar
ook een andere betekenis kan hebben) goed te onderkennen en te zoeken naar verklaringen voor dit gedrag.
Wanneer een man of vrouw uitspraken heeft gedaan die
zouden kunnen wijzen op misbruik of mishandeling, zal
geprobeerd worden via taxatiegesprekken meer informatie
boven tafel te krijgen. De ‘taxateurs’, meestal gedragsdeskundigen, zijn opgeleid deze gesprekken op methodische
wijze te voeren zonder het eventuele politieonderzoek te
belemmeren. Het gespreksverslag kan gebruikt worden bij
een aangifte bij politie.

Wat is dat eigenlijk: een Centrum voor
Seksueel Geweld?
Het blijkt dat veel van onze collega’s niet goed weten
wat een Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) is en
wat daar precies gebeurt. Toch zijn 20-25% van de
bezoekers van een CSG mensen met een verstandelijke beperking. In twee artikelen in dit nummer hebben we nog eens aandacht gevraagd voor seksueel
misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking
(Coppus) en wat er zou moeten gebeuren wanneer
seksueel misbruik wordt vastgesteld (Lagro-Janssen).

Artikelen

Voor het CSG in Nijmegen hebben we een film
gemaakt voor mensen met een verstandelijke
beperking, omdat het voor hen best moeilijk is het
hele proces te begrijpen. Vóór het bezoek aan het
centrum kan alvast gekeken worden, samen met
familie of begeleiding. Op het centrum zelf ligt een
tablet waarmee stapsgewijs het proces gevolgd kan
worden: wat doet de arts, wanneer komt de politie
en moet je wel of niet terugkomen?
Ben je benieuwd naar dit filmpje, volg dan deze link:
https://www.centrumseksueelgeweld.nl/csg-gelderland-zuid-en-midden/
We maakten ook een brochure, met dezelfde foto’s
als in de film en met hetzelfde verhaal maar ook met
de afspraken die gemaakt worden voor het nakomen
van de noodzakelijke tests en behandeling.
Daarnaast wordt er een e-learning gemaakt voor
begeleiders, wat te doen in een acute situatie en
waarom.

geformuleerd (Afwegingskader kindermishandeling en
huiselijk geweld, Stap 5, cluster artsencoalitie, KNMG, juli
2018), waarbinnen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
jegens mensen met een verstandelijke beperking een
aparte plaats heeft gekregen Veilig thuis is de aangewezen instantie om te melden maar ook voor doorverwijzing
en opvang van slachtoffers van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
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Mocht u te maken krijgen met een acute situatie
van seksueel misbruik, een aanranding of verkrachting,
dan is het goed direct te verwijzen naar een
Centrum voor Seksueel Geweld (CSG, www.centrumseksueelgeweld.nl). In deze centra, verspreid over heel
Nederland, werken ziekenhuizen, GGD, GGZ, politie en
Slachtofferhulp Nederland samen. Er is hier aandacht
voor de somatische consequenties en een volledige
SOA-diagnostiek kan verricht worden. Daarnaast is er
aandacht voor de juridische gevolgen en hulp achteraf.

De psychosociale hulpverlening voor mensen met een verstandelijke beperking kan echter meestal niet plaatsvinden
in de reguliere setting vanuit het CSG. Er wordt dan contact
gezocht met de hulpverlening bekend met mensen met een
beperking (Mee.nl; NVAVG.nl). Veel CSG hebben inmiddels
een sociale netwerk kaart waardoor gepaste hulpverlening
in gang gezet kan worden.
Na een acute situatie is de veiligheid van het slachtoffer
een eerste punt van aandacht. Haal dader en slachtoffer uit
elkaar ook wanneer er nog onvoldoende bewijs is voor een
onderzoek of aanhouding. Het komt regelmatig voor dat
dader en slachtoffer elkaar in hetzelfde huis of bij dezelfde
organisatie weer tegenkomen.
Indien de verkrachting korter dan 72 uur geleden heeft
plaatsgevonden dan zijn PEP (Post Exposure Profylaxis) en
vaccinatie tegen hepatitis B mogelijk. Het is nodig dit goed
uit te leggen, bij voorkeur in aanwezigheid van familie en/
of begeleiding, zodat vervolgafspraken worden nagekomen.
Het is bekend dat mensen in een acute situatie vaak nog
open staan voor hulp maar zich later terugtrekken en niet
meer willen spreken over datgene wat er is gebeurd. Voor
vrouwen met een verstandelijke beperking is bij onvoldoende anticonceptie een morning after pil aangewezen als ook
het plannen van een gesprek over anticonceptie op korte
termijn. Middelen als de prikpil, een IUD of Implanon zijn
beter geschikt dan orale anticonceptiva die dagelijks moet
worden ingenomen.
Mocht het misbruik langer geleden hebben plaatsgevonden
dan is het belangrijk over deze ingrijpende gebeurtenis te
laten vertellen. Stel directe en concrete vragen wanneer
u het vermoeden heeft dat er mogelijk misbruik heeft
plaatsgevonden. Antwoorden op ‘wie heeft het gedaan’
en ‘wat is er gebeurt’ en ‘wanneer’ worden vaak niet direct
beantwoord. Een vraag als: ‘komt iemand aan je terwijl je
dat eigenlijk niet wilt’ is een voorbeeld van een concrete
vraag over wat er gebeurd is maar eigenlijk al te moeilijk
voor iemand op het niveau van een driejarige! Beter is
het te vragen: Komt er iemand aan jou? En is dit fijn? En is
dit goed?
Deze complexe problematiek vereist teamwork van een arts,
psycholoog- orthopedagoog, soms een psychiater, verpleging, begeleiders, en ook familie. Heb aandacht voor ouders
omdat zij extra geraakt worden door het misbruik van hun
zoon of dochter met een verstandelijke beperking. Het laat
in het bijzonder zien hoe kwetsbaar hun kind is.
Verwerking van een trauma, zoals seksueel misbruik, is
moeilijk voor mensen met een verstandelijke beperking
vanwege hun gebrek aan vaardigheden zowel in cognitief
als in sociaal opzicht. Ze zijn aangetast, geschaad, gekwetst

maar ze hebben niet het vermogen om hier op een goede
manier mee om te gaan. Het risico op ernstige psychische
stoornissen is dan ook groot.

Van Berlo interviewde slachtoffers met een
verstandelijke beperking en vroeg hen: Wat zou
volgens jou helpen om te zorgen dat het niet nog een
keer gebeurt?’1.

Tonnie.Coppus@radboudumc.nl
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De geïnterviewde (mannen en vrouwen met een
licht verstandelijke beperking) antwoordden
het volgende: “Dat je beter voor jezelf op moet
komen, je grenzen duidelijker aan moet geven
of jezelf moet verdedigen. Sommigen voegen
hieraan toe dat het daarvoor belangrijk is dat ze
eerst meer zelfvertrouwen krijgen, sterker in hun
schoenen moeten staan. Een assertiviteits- of
weerbaarheidscursus kan daarbij helpen. Daarnaast
is het belangrijk om erover te praten, en dat het
slachtoffer er niet zelf mee rond blijft lopen. En ook
voorlichting kan ervoor zorgen dat het niet nog een
keer gebeurt, doordat het dan makkelijker wordt om
‘slechte mensen’ te herkennen. Slachtoffers leren
nadenken over wat ze wel en niet willen op seksueel
gebied en ze krijgen handvatten over hoe je nee
kunt zeggen. Ook voorzorgsmaatregelen worden
geadviseerd, zoals thuisblijven, verhuizen, zorgen dat
ze nooit alleen zijn, zich anders kleden, niet meegaan
met mensen die ze niet kennen, niet meer met
mannen omgaan”…

Het is duidelijk wat gewenst is: goede voorlichting, weten
wat goed en niet goed is en weerbaar zijn. Dit zijn de
kernpunten in de hulpverlening voor mensen met een
verstandelijke beperking om te voorkomen dat er opnieuw
misbruik plaatsvindt. De literatuur leert ons dat dit helaas
in 50% van de gevallen opnieuw gebeurt6.

Artikelen

Binnen de gehandicaptenzorg is er meer en meer aandacht voor het behandelen van een trauma als seksueel
misbruik9-11. Verschillende vormen van therapie kunnen
hierbij worden ingezet zoals dramatherapie, speltherapie
(wanneer het niveau wat lager is) muziektherapie, haptonomie en indien mogelijk cognitieve gedragstherapie.
Steeds vaker wordt overgegaan tot het behandelen van
een posttraumatische stressstoornis (PTSS) door EMDR
(eye movement desensitization and reprocessing)12,13. Het
is een therapie die ook effectief lijkt bij mensen met een
lager niveau van functioneren die niet in staat zijn verbaal
uiting te geven aan hun gevoelens ten aanzien van het
misbruik. Door het actief ophalen van herinneringen en
tegelijkertijd afwisselend links en rechts een afleidende
stimulus aan te bieden (visueel, auditief of tast) neemt
de heftige emotie bij een herinnering af. De werkwijze
bij mensen van een lager niveau is door storytelling. Een
ouder of een verzorger vertelt het verhaal in de juiste
bewoordingen, de therapeut zorgt tegelijkertijd voor de
stimuli. Er is nog onvoldoende onderzoek om het effect
op langere termijn te beoordelen.
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Samenvatting
Slachtoffers van seksueel misbruik vertellen meestal niet
spontaan over een verkrachting of langdurend seksueel
misbruik in de voorgeschiedenis. Daar zijn vele redenen
voor, bijvoorbeeld omdat ze geen relatie zien tussen
klachten en het trauma. Artsen op hun beurt zijn terughoudend in het bespreekbaar maken, omdat ze onvoldoende kennis en kunde bezitten in hoe te signaleren en
hoe ernaar te vragen. Daarom blijft seksueel misbruik in
de spreekkamer vaak onbesproken en onbehandeld. Dit
hoofdstuk bespreekt bij welke klachten en contextuele
factoren u als arts alert moet zijn op seksueel misbruik,
welke mensen extra risico lopen en geeft aanbevelingen
voor een juiste benadering.

Figuur 1. Seks tegen de wil.1
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Seksueel misbruik uit zich op verschillende manieren.
Alle ongewenste seksuele handelingen treffen meer
vrouwen dan mannen. In Nederland heeft een op de vijf
vrouwen en 6% van de heteroseksuele mannen manuele,
orale, vaginale of anale seks tegen de wil meegemaakt.1
Bij homo- en biseksuele mannen is dat percentage 18%.
Als men zoenen en seksueel aanraken tegen de wil
meetelt gaat het om indrukwekkende percentages
namelijk de helft van de vrouwen en een op de vijf
mannen. (figuur 1) Verstandelijk beperkten lopen een
verhoogd risico om slachtoffer te worden zoals elders in
dit tijdschrift wordt beschreven.

Seksueel misbruik is kortom een veelvoorkomend
probleem met potentieel ernstige gevolgen voor de
lichamelijke en geestelijke gezondheid van de slachtoffers. Artsen hebben er in hun dagelijkse praktijk veel
meer mee te maken dan de meesten zich realiseren. Er
wordt in de spreekkamer niet over gepraat. De dader van
seksueel misbruik is vaak een bekende van het slachtoffer.
Bij structureel misbruik komt de dader bijna altijd uit de
directe primaire leefomgeving. Bij de acute verkrachtingen
zijn het in ruim 80% van de gevallen bekenden uit het
uitgaanscircuit, school of werk. Dat maakt het bespreken
van het misbruik vanwege angst niet geloofd te worden,

schaamte, schuldgevoelens, loyaliteiten naar dader, angst
voor wraak door dreigementen, angst voor de gevolgen,
het zich niet bewust zijn dat het niet normaal is, en er
geen woorden voor hebben, tot een groot taboe.

Signaleren
In de praktijk van de huisarts en de AVG zal het meestal
gaan om een vermoeden op misbruik. Een vermoeden
vormt zich op basis van de aard van de klachten en van
de context en voorgeschiedenis van de patiënt.2
Klachten
Meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen en bijna
de helft van de mannen ervaart problemen door een
verkrachting.1 Daarbij noemt 40% van de vrouwen en
29% van de mannen psychische klachten, en 28% van
de vrouwen en 22% van de mannen seksuele problemen. Bovendien wijt 22% van de vrouwen en 15% van
de mannen de later opgetreden relatieproblemen aan de
verkrachting.1 Een recent grootschalig onderzoek onder
42.000 vrouwen uit de 28 lidstaten van de Europese Unie
meldt dat 84% van de vrouwen, die ooit slachtoffer zijn
geweest van seksueel misbruik, ernstige en langdurige
psychologische gevolgen ondervinden. Het gaat om
depressieve klachten, angst- en paniekaanvallen, posttraumatische stressstoornissen (PTSS), slaapproblemen,
somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
en seksuele problemen.3,4 De kans op het ontstaan van
SOLK en psychiatrische stoornissen na seksueel misbruik
is groter vergeleken met vrouwen zonder ervaringen met
seksueel misbruik. (tabel 1)5,6

OR

Psychogene insulten

3.0

Chronische bekkenpijn

2.7

Maag-darm stoornissen

2.4

Aspecifieke chronische pijn

2.2

Slaapstoornissen

16.1

Zelfmoordpogingen

4.1

Angststoornissen

3.0

Eetstoornissen

2.7

Depressie

2.7

PTSS

2.4

Tabel 2. Obstetrische en gynaecologische signalen
van seksueel geweld.
Obstetrische en gynaecologische klachten van seksueel geweld
Chronische (gynaecologische) onderbuiksklachten
Pijn gebied vagina/ uterus
Paniek bij partus
Machteloosheid, flashbacks
Overactieve bekkenbodem
SOA, UWI
Afwijkend uitstrijkje
Bloedverlies zwangerschap
Ongewenste zwangerschap, abortus
Seksuele problemen

alertheid, een constant gevoel van onveiligheid, op je
hoede te moeten zijn en geestelijke instabiliteit, leiden
tot toegenomen spierspanningen. Ook patiënten met
het chronische vermoeidheidsyndroom, het prikkelbaar
darmsyndroom en chronische bekkenpijn blijken vaker
een verleden te hebben van seksueel misbruik en geweld
dan patiënten zonder deze klachten.7 Angst en paniek
veroorzaken hyperventilatieklachten met hartkloppingen,
pijn op de borst en tintelingen in de extremiteiten. In tabel
2 staan obstetrische en gynaecologische klachten die een
signaal kunnen zijn voor misbruik en geweld actueel of in
het verleden.
Context en voorgeschiedenis
Slachtoffers van seksueel geweld zijn meestal grootgebruikers van de gezondheidszorg. Daar zorgen de gevolgen

Jaargang 39, December Nummer 4 229

Automutilatie, tentamen suïcide, misbruik van alcohol,
drugs, pijnstillers en psychofarmaca, en eetstoornissen
als boulimia en anorexia komen vaak als gevolg van
(seksueel) geweld voor. De helft van de slachtoffers van
een verkrachting ontwikkelt zonder therapie een PTSS. Dat
is meer dan na andere traumatische ervaringen, waar PTSS
ontstaat bij 5% van de mannen en 10% van de vrouwen.4
Van de SOLK-klachten vormen in het bijzonder chronische
pijnklachten van spieren, gewrichten, nek, schouder en
hoofd belangrijke signalen van misbruik. Een verhoogde

Gevolgen van seksueel misbruik

Artikelen

Er is een scala aan gezondheidsproblemen die gerelateerd
zijn aan actuele seksueel misbruik of misbruik in het verleden. De AVG en huisarts zijn door de vertrouwenspositie
en de continuïteit van zorg bij uitstek hulpverleners die
van groot belang kunnen zijn voor het slachtoffer om het
stilzwijgen te doorbreken op weg naar herstel. Vaardigheden om te signaleren, om kwetsbare groepen te herkennen en om op een juiste manier het gesprek te voeren en
te handelen zijn cruciaal. Dit artikel geeft inzicht in deze
onderwerpen.

Tabel 1. De gevolgen van seksueel misbruik.5,6

Artikelen

van het misbruik met bovenstaande psychiatrische en
SOLK-klachten voor. Hun ervaren gezondheid is lager en
hun financiële en werkomstandigheden zijn door gemiste
opleidingskansen in het verleden slechter. Ze beschikken
over minder bronnen waaruit ze vanzelfsprekend kunnen
putten om deel te nemen aan maatschappelijke welstand
en welbevinden. Dat zou voor de arts een belangrijk
signaal moeten zijn voor een vermoeden van trauma’s in
de voorgeschiedenis. Hetzelfde geldt voor aperte zorgmijders, bijvoorbeeld patiënten die medicatie (pijnstillers en
psychofarmaca) via de praktijkassistente bestellen en weigeren op het spreekuur te komen of afspraken verzuimen.
Naast de hoge consultfrequentie vallen de verzoeken om
verwijzingen voor aanvullend onderzoek of specialist op,
met een dwingende zoektocht naar somatische oorzaken,
ondanks normale bevindingen. Meestal zijn slachtoffers
bang dat ze door het misbruik lichamelijk (inwendig)
letsel hebben opgelopen. Omdat het juist bij angst voor
ziekten en letsel van groot belang is om lichamelijk, vaak
gynaecologisch, onderzoek te verrichten, kan onverwacht
gedrag bij dit onderzoek, zoals angstig, erg meegaand of
uitdagend gedrag, eveneens een signaal van niet-pluis zijn
en een vermoeden op seksueel misbruik oproepen.
Seksuele traumata, mishandeling, verwaarlozing in het
verleden moeten de arts alert maken op actueel misbruik.
Een seksueel trauma in het verleden verhoogt immers
bij ongeveer twee op de drie slachtoffers de kans op
herhaling in de toekomst (revictimisatie) Een op de vier
mannelijke en bijna de helft van de vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik zal later in zijn of haar leven
opnieuw geconfronteerd worden met seksueel misbruik.8
Van de slachtoffers van de acute verkrachtingen, die in
2019 hulp kregen van een van de 16 Nederlandse Centra
Seksueel Geweld, rapporteerde een op de vier eerder
seksueel geweld te hebben meegemaakt.9 Een herhaald
slachtofferschap moet dus het vermoeden op actueel
misbruik versterken.

Risicogroepen
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Seksueel misbruik betreft misbruik in machtsafhankelijke relaties, meestal gender- based, met mannen in de
machtspositie. Jonge vrouwen, adolescenten tussen de
12 en 18 jaar, en vrouwen tussen de 18 en 25 lopen het
meeste risico op acute verkrachtingen.10 (tabel 3) Het
verkrachtingsrisico is tussen de 12 en 24 jaar vier keer zo
groot vergeleken met andere groepen. Sexting, het maken
en versturen van persoonlijke naaktfoto’s of seksfilmpjes
van zichzelf via sociale media, en het afspreken en hebben
van seks via datingapps komt in de leeftijdsgroep 18-24
jaar het meeste voor, overigens even vaak als in de groep
mensen zonder een vaste relatie.1 Jonge vrouwen met een
laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, geen vriendenkring,

schoolverzuim, en sociaal geïsoleerd zijn ontvankelijk en
een makkelijke prooi voor mensen/mannen met slechte
bedoelingen. Ook vrouwen met een verstandelijke (of
lichamelijke) beperking zijn vaker slachtoffer van seksueel
misbruik. Bij de acute verkrachtingen gaat het om 20%
van alle slachtoffers.10 Zij kunnen situaties van onveiligheid
niet altijd goed inschatten, zijn gevoelig voor complimenten en meer geneigd om in een machtsafhankelijke relatie
verstrikt te raken. Daarnaast vormen patiënten met
seksueel geweld en emotionele verwaarlozing in de voorgeschiedenis en patiënten die lijden aan psychiatrische
aandoeningen een risicogroep voor seksueel misbruik
(tabel 3). Alcohol en drugs spelen bij misbruik een belangrijke rol. Beide veroorzaken een sterk verhoogd risico op
seksueel geweld. Bij de slachtoffers van een verkrachting
geeft 29% aan dat zij zelf en/of de dader alcohol of
drugs had gebruikt, 31% van de vrouwen en 23% van de
mannen.1 Alcohol zorgt ervoor dat het slachtoffer minder
alert is op onveilige situaties, op gevaar, en tevens minder
in staat is om zich te verweren, weg te lopen, of het
geweld te stoppen. De dader is met alcohol overmoedig,
egocentrisch, op eigen genot uit, grenzeloos, en, zeker in
combinatie met drugs als cocaïne, agressief. In het CSG
Gelderland-Zuid en -Midden geeft een op de vier slachtoffers aan dat er sprake was van (onvrijwillig) gebruik van
alcohol en/of drugs (tabel 3).
Tabel 3. Kenmerken slachtoffers CSG Gelderland-Zuid
en-Midden 2018.10
Kenmerk slachtoffer

Percentage van de slachtoffers

Verstandelijk beperkt

20%

Actueel gebruik psychofarmaca

14%

DFSA*

24%

Eerder seksueel misbruik

29%

Hulpverlening aanwezig

43%

* DFSA = Drug facilitated sexual assault = vermoeden van seksuele
activiteit (aanranding of verkrachting) waarbij er instemming afwezig
is of niet-geldig door het effect van drugs, incl. alcohol.

Bespreekbaar maken
Een op de vier vrouwen en een op de drie mannen heeft
nooit iets over het meegemaakt seksueel geweld aan iemand verteld.1 De meeste slachtoffers willen het misbruik
zo snel mogelijk vergeten. De meeste slachtoffers leggen
ook geen relatie met ervaren klachten en het seksuele
geweld. Als slachtoffers erover vertellen is dat in de eerste
plaats aan vrienden, kennissen of familie. Van alle slachtoffers vraagt 20% van de vrouwen en 10% van de mannen professionele hulp aan arts of andere hulpverlener.1

Er zijn verschillende manieren om naar misbruik te vragen.
De vraag kan het beste aansluiten bij de lichamelijke
of psychische klachten of problemen waar de patiënt
hulp voor vraagt. Bij laaggeletterden of mensen met een
verstandelijke beperking moet men zoveel mogelijk een
concrete vraag stellen.
Een concrete vraag als ‘Komt of zit iemand wel eens
aan u terwijl u dat eigenlijk niet wilt?’ is een goed voorbeeld van de directe manier van vragen. Andere voorbeelden van de directe manier van vragen zijn: ‘Uit ervaring
weet ik dat mensen (vrouwen/mannen) met de klachten
die u beschrijft, vaak iets naars, iets vervelend hebben
meegemaakt zoals vervelende seksuele ervaringen (of
seksueel misbruik). Speelt dit bij u mogelijk ook?’
Men kan het ook algemener en neutraler formuleren:
‘Omdat we weten dat veel mensen (vrouwen /mannen)
lichamelijk of seksueel misbruik meemaken en dat dit
allerlei lichamelijke en psychische klachten kan veroorzaken, vragen we tegenwoordig routinematig naar
seksueel misbruik en partnergeweld. Heeft u daarmee in
uw leven te maken gehad?’

De benadering
Direct na een verkrachting
Vroegtijdige en goed uitgevoerde, adequate behandeling direct na een verkrachting biedt bescherming tegen
het ontstaan van lichamelijke en psychische schade. Het
kan herhaling, revictimisatie, van het geweld voorkomen.
Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) biedt dag en nacht
hulp voor iedereen die 7 dagen of korter een aanranding
of een verkrachting heeft meegemaakt.9.10 Het centrum
is er voor man en vrouw, jong en oud. Er zijn 16 CSG’s
verspreid over het land, die alle binnen een uur rijden
bereikbaar zijn. (www.centrumseksueelgeweld.nl)
Figuur 2. Locaties 16 Centra seksueel geweld.

In een CSG kunnen slachtoffers rekenen op integrale
medische en psychologische hulp en een forensischmedisch onderzoek. Vaak willen de slachtoffers uit angst,
schuld en schaamte geen hulp, laat staan aangifte doen.
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Een meer indirecte manier is de vraag ‘Omdat deze
klachten vaker voorkomen bij problemen (in een relatie),
mag ik u iets vragen over uw huidige of vroegere relaties
(of seksuele ervaringen)? Vervolgens kunt u afhankelijk
van het antwoord vragen stellen als ‘Zijn er vaak spanningen in de relatie?’ Of ‘Voelt u zich veilig in de relatie?’
Het verloop van het gesprek geeft aan of er vragen over
vervelende seksuele ervaringen, hetzij aanranding of
verkrachting als een eenmalige gebeurtenis, hetzij als
structureel misbruik, aan bod kunnen komen.

Het is belangrijk om als een patiënt voor het eerst over
misbruik vertelt (’disclosure’) dat u het consult afsluit met
de vraag wat de patiënt na het consult gaat doen. Moedig
haar/hem aan om contact te zoeken op welke manier dan
ook met een vertrouwd persoon. Belangrijk is dat u de
patiënt een vervolgconsult aanbiedt. Patiënten begrijpen
dat een positief antwoord op een van bovenstaande
vragen meer tijd vereist en dat een vervolgafspraak belangrijk is. In mijn ervaring vinden patiënten een vervolgafspraak zeer prettig. Ze hebben in de tussentijd meestal
zelf nagedacht over hetgeen in het eerste consult is
besproken. Geef na een disclosure duidelijk uw bereikbaarheid (werkdagen) aan, zodat patiënte u indien nodig
telefonisch weet te vinden.

Artikelen

Omdat veel slachtoffers het seksueel misbruik verzwijgen
en omdat hulpverleners signalen niet herkennen is de hulp
aan slachtoffers vaak niet adequaat.2 Het gesprek over
seksueel misbruik vindt niet plaats. Artsen zijn terughoudend om naar vervelende seksuele ervaringen en seksueel
misbruik te vragen, omdat ze bang zijn dat de artspatiëntrelatie verstoord wordt. Soms vrezen hulpverleners
dat ze door te vragen een ‘doos van Pandora’, een bron
van ellende openen, en geconfronteerd worden met een
bodemloze put aan narigheid. Door een tekort aan kennis
en de complexiteit van het probleem voelen ze zich niet
in staat en ook niet geroepen een oplossing te bieden.
Slachtoffers op hun beurt verwachten meestal niet dat de
arts alle problemen direct kan oplossen. Ze wensen vooral
een luisterend, niet veroordelend oor, met compassie voor
en erkenning van hetgeen hun is aangedaan. Ze willen
een vriendelijke dokter, waar ze zich veilig voelen, omdat
deze vertrouwelijk met hun verhaal en het gesprek in de
spreekkamer zal omgaan.11 Communicatievaardigheden
en een goede arts-patiëntrelatie zijn wezenlijke voorwaarden voor het gesprek over seksueel misbruik.

Het is belangrijk om het slachtoffer te informeren over
de gevolgen voor hun lichamelijke en psychische gezondheid, en over de kans die de eerste 7 dagen (liefst zo snel
mogelijk na het trauma) biedt om door een betrouwbaar
forensisch sporenonderzoek de bewijslast bij (eventuele)
aangifte te versterken. De AVG kan het slachtoffer
motiveren om juist in de verwarrende periode na een
verkrachting de noodzakelijke acute hulp te zoeken.

Artikelen
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In de acute fase focust de medische zorg op het
behandelen van eventuele letsels, het voorkomen van een
ongewenste zwangerschap en van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Indien geïndiceerd en gewenst
wordt de Morning After Pil (MAP) voorgeschreven. Is het
te laat voor de MAP, maar wel binnen 5 dagen na de verkrachting, dan wordt onder bescherming van antibiotica
een Cu- of Mirena IUD geplaatst. Er worden nulmonsters
SOA en HIV afgenomen en er wordt beoordeeld of er een
indicatie is tot Post Expositie Profylaxe (PEP) en Hepatitis
B vaccinatie. PEP en hepatitis B moeten binnen 72 uur
gestart worden. De screening op andere SOA’s dan HIV
is na 2 weken. Op indicatie zal op drugs en/of alcohol
worden gescreend. Het forensisch onderzoek vindt plaats
als het slachtoffer aangifte wil doen. In die situaties komt
de zedenrechercheur voor het verplichte informatieve
gesprek naar de locatie van de acute opvang. In het
merendeel van de 16 CSG vindt de acute opvang plaats
op SEH, soms op de GGD. Op verzoek van de zedenrechercheur voegt de forensisch arts zich bij het team voor
het sporenonderzoek. Voor kinderen en jongeren onder
de 14 jaar wordt vanwege de specifiek vereiste deskundigheid de forensisch arts van het Nederlands Forensisch
Instituut ingeschakeld, die zich ter plekke bij het team
aansluit. De meeste slachtoffers willen na de verkrachting
zo snel mogelijk weg van de plaats van delict, veilig naar
huis, douchen, uitrusten en/of doen alsof er niets gebeurd
is. Hoewel goed te begrijpen vanuit het slachtoffer, toch is
het belangrijk om te zorgen dat het onderzoek naar sporen zo betrouwbaar mogelijk uitgevoerd wordt. Daarom
zijn een aantal tips in de situatie direct na seksueel geweld
van belang zoals niet douchen of wassen, niet de tanden
poetsen, niet naar het toilet gaan, niet eten of drinken,
en niet de kleren, gedragen tijdens de verkrachting, in de
was doen. Psychologische hulp in de acute fase bestaat
uit psycho-educatie, dat is uitleg geven over wat normale
reacties zijn op een trauma. Dit kan de acute stress na het
trauma verminderen en het risico op het ontwikkelen van
een PTSS verkleinen. Kennis over seksuele traumata, onder
andere de vele uitingsvormen, de dynamiek tussen dader
en slachtoffer, de gevolgen, de verwerking, en mogelijke
behandelingen is nodig om mensen met een trauma te
kunnen begrijpen en hen goed te kunnen informeren.
Informatie geven over normale reacties na de verkrachting is belangrijk. Zo kunnen slachtoffers herbelevingen
krijgen, gevoelens hebben van schaamte en ongeloof dat

dit hun is overkomen (waarom ik? waarom juist door die
aardige persoon?), zich schuldig voelen en/of boosheid
ervaren. Vaak voelt men zich in de war, verdoofd, slaapt
slecht, is angstig, vertoont vermijdingsgedrag, is somber
en kan zich moeilijk concentreren. Belangrijke adviezen in
die eerste fase zijn om een normaal dag- en nachtritme
aan te houden, gezond te eten, geen alcohol en drugs te
gebruiken, en het gewone leven weer zo snel mogelijk
oppakken. Afleiding zoeken en het vertellen aan en steun
zoeken bij een familielid of een goede vriendin/vriend zijn
belangrijk. Blijven de klachten na een maand bestaan dan
is traumatherapie aangewezen. De meeste CSG’s leggen
na toestemming van het slachtoffer contact met de
huisarts voor de overdracht van de zorg.
Het risico op PTSS is groter en de prognose slechter als
het slachtoffer jonger is, een eerder (seksueel) trauma of
stressvolle gebeurtenis in de jeugd heeft meegemaakt,
eerder psychiatrische problemen heeft ervaren, weinig
emotionele en cognitieve vaardigheden bezit, het trauma
gewelddadiger is en/of met meerdere daders, het een
dader betreft die zou moeten beschermen (o.a. ouderlijk
gezin, docent, mentor) en het slachtoffer gebrek aan
sociale steun ervaart. Negatieve reacties van de omgeving
en hulpverleners vormen in de acute fase een belangrijk
obstakel voor herstel. Het blaming the victim met de
‘waarom’ vragen: ‘waarom was je nog zo laat op straat?’;
‘waarom ben je met hem meegegaan’; ‘waarom heb je
zoveel gedronken’; ‘waarom ging je alleen naar huis?’
‘waarom vertel je het nu pas? ’ impliceren een schuldvraag. Ze richten bij het slachtoffer ernstige schade aan.11
Wat het slachtoffer bovenal wil is erkenning voor hetgeen
gebeurd is, hetgeen haar is overkomen, voor de angst,
pijn, machteloosheid, vernedering, en de verwarring. De
eerste opvang moet een gevoel van veiligheid aan het
slachtoffer teruggeven. Centraal staat dat het belangrijk is
te benadrukken dat het slachtoffer zelf geen schuld heeft
aan het gebeurde, en medeplichtig is aan het misbruik.
Psycho-educatie is aangewezen om het ‘blaming the
victim’ fenomeen te doorbreken en een aantal mythen
te ontkrachten. Het zijn klassieke mythen, die ondanks
de verworven kennis hardnekkig blijven bestaan en die
slachtoffers gevangenhouden in hun schuld en schaamte.
Zoals het idee dat slachtoffers zich moeten verzetten,
schreeuwen of weglopen en er zonder geweld of verzet
geen sprake is van misbruik. De helft van de slachtoffers
verstijft tijdens de verkrachting, ze voelen zich verlamd,
ze bevriezen en kunnen zich niet verzetten.11 Dat is een
fysiologische reactie op stress en op doodsangst. Ook
de lubricatie bij vrouwen en de erectie bij mannen zijn
fysiologische reacties op stress en/of tactiele prikkels.12
Het optreden van een genitale reactie is geen bewijs van
instemming, maar een reactie op angst en tactiele prikkels, waardoor de bloedvaten opengaan. Door bloedstuwing krijgt de man een erectie en wordt de vagina van

de vrouw nat en de clitoris gezwollen. Een dader gebruikt
dat vaak als bewijs dat het slachtoffer instemt met de
seksuele handeling. Slachtoffers raken door die onverwachte lichamelijke reacties in de war, ze schamen zich en
voelen zich schuldig. Ze zijn opgelucht te horen dat het
helemaal niet onbewust een teken van instemming is.
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Als patiënten niet spontaan over hun seksuele traumata in
het verleden vertellen is het allerbelangrijkste voor de arts
om eraan te denken, te signaleren en te durven vragen.
In een goede arts-patiëntrelatie, gestoeld op wederzijds
vertrouwen, vindt een meerderheid van de patiënten dat
de arts mag vragen naar intieme en pijnlijke zaken. Bij
slachtoffers is vaak het vertrouwen in mensen en soms
ook in hulpverleners door het trauma geschonden. De
huisarts en AVG hebben de tijd om vertrouwen op te bouwen in de vele (korte) contacten door de jaren heen. Dat
geeft continuïteit van zorg en brengt stabiliteit. Aandacht
voor het verhaal, onbevooroordeeld luisteren, erkenning
voor het aangedane leed, een veilige sfeer en vertrouwen
bieden, op zoek gaan naar de hulpbronnen die het slachtoffer heeft aangeboord om verder te leven, en zoveel
mogelijk aansluiten bij wensen en mogelijkheden van het
slachtoffer zijn kernkwaliteiten van een goede benadering
en hulpverlening.

Toine.lagro@radboudumc.nl
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Na verloop van tijd
De meeste slachtoffers hebben professionele hulp nodig
om te herstellen van traumata van seksuele aard. Seksueel
geweld tast immers het gevoel van eigenwaarde aan, het
interfereert met de eigen identiteit, het zelfgevoel van
het slachtoffer. Het moment echter waarop slachtoffers
hulp zoeken verschilt sterk. Het verloop van het herstel
is ook niet goed te voorspellen, omdat het herstelproces
dynamisch verloopt.13 Slachtoffers zoeken naar een balans
tussen ontkenning enerzijds en anderzijds de behoefte
aan professionele hulp. Zij willen zwijgen, willen vermijden
eraan te denken, niets oprakelen, ze willen vooral doorgaan met hun leven. Mogelijk is dit vermijdingsgedrag een
bescherming tegen te overweldigende emoties. Dat is een
van de redenen waarom slachtoffers zo vaak zwijgen over
het gebeurde en het snel willen vergeten. Anderzijds
voelen ze dat het niet lukt om het gebeurde te vergeten en voelen ze de noodzaak voor professionele hulp.
Hulpvragen roept echter angst op, omdat oud zeer wordt
opengebroken, angst voor het onbekende, angst voor
controle verlies, en hulpvragen een vertrouwen in de
hulpverlener veronderstelt.13 De arts moet daarom vooral
luisteren om te kunnen beoordelen in welke fase van
herstel zich het slachtoffer bevindt. Goed aansluiten bij
de behoefte van het slachtoffer is noodzakelijk en vooral
ook niet te snel gaan en te veel vanuit het doktersperspectief willen.

Kortom: de huisarts en AVG zijn door de vertrouwenspositie en de continuïteit van zorg bij uitstek hulpverleners
die van groot belang zijn voor het slachtoffer om het stilzwijgen te doorbreken op weg naar herstel. Vaardigheden
om te signaleren, om kwetsbare groepen te herkennen
en om op een juiste manier het gesprek te voeren en te
handelen zijn cruciaal. Durf te vragen!

Consensus over een gesprekshulpmiddel
voor gezamenlijke besluitvorming in de
palliatieve fase: SamenSpraak
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Inleiding
Gezamenlijke besluitvorming (Shared Decision Making)
wordt momenteel gezien als de voorkeurspraktijk wanneer
er medische beslissingen moeten worden genomen. In het
ideale geval bespreken artsen, zorgverleners en patiënten
de mogelijke zorg- en behandelingsopties. Bij gezamenlijke besluitvorming wegen zorgverleners de voorkeuren
en waarden van de patiënt en wordt gezamenlijk de
best mogelijke beslissing genomen.1 Palliatieve zorg kan
door het gebruik van gezamenlijke besluitvorming beter
afgestemd worden op de waarden en behoeften van
een persoon. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg geeft
zorgorganisaties en zorgverleners een duidelijk beeld van
wat palliatieve zorg is en helpen bij de ontwikkeling van
passend beleid. Zij hanteren de volgende definitie van palliatieve zorg: “zorg die de kwaliteit van het leven verbetert
van patiënten en hun naasten die te maken hebben met
een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid,
door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel
van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling
en behandeling van problemen van fysieke, psychische,
sociale en spirituele aard.” Wanneer de behoefte aan
palliatieve zorg tijdig wordt onderkend, is er meer ruimte
voor mensen om hun voorkeuren te bespreken en hun
zorg af te stemmen op deze voorkeuren.
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Tuffrey-Wijne et al.2 stelden in samenwerking met de
European Association for Palliative Care op consensus
gebaseerde normen op voor goede palliatieve zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking. Eén van die
normen stelt dat mensen met een verstandelijke beperking betrokken moeten worden bij de besluitvorming rond
het levenseinde en alle steun moeten krijgen die ze
daarbij nodig hebben.2
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Toch blijkt uit onderzoek dat mensen met een verstandelijke beperking vaak niet worden betrokken bij besluitvormingsprocessen.3 Het kan moeilijk zijn om iemands
voorkeuren te identificeren wanneer er communicatieuitdagingen zijn of wanneer mensen zich alleen nonverbaal kunnen uitdrukken.3-5 Familieleden en zorgprofessionals kunnen het lastig vinden om mensen met een
verstandelijke beperking te betrekken bij gesprekken
over ernstige ziekte en naderende dood. Dat kan ervoor
zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking niet
betrokken worden bij gesprekken over de zorg die zij
rondom hun levenseinde willen ontvangen. Het aangaan
van dergelijke gesprekken kan ook moeilijk zijn voor
mensen met een verstandelijke beperking zelf, omdat zij
niet altijd alle implicaties van hun ziekte begrijpen.6 Toch
is het absoluut noodzakelijk om rekening te houden met
de voorkeuren voor behandeling en zorg van mensen met
een verstandelijke beperking. In dit artikel beschrijven we
de ontwikkeling van de inhoud van een hulpmiddel voor
SDM bij mensen met een verstandelijke beperking in de
palliatieve fase.

Opzet en uitkomsten van
de ontwikkelstudie
We ontwierpen een Delphi-procedure en vroegen in twee
opeenvolgende online vragenlijstrondes met een mix van
open en gesloten vragen aan een panel van 90 experts om
hun mening te geven over verschillende onderwerpen.
Het panel bestond uit mensen met een verstandelijke
beperking, zorgprofessionals, experts op gebied van
gezamenlijke besluitvorming, palliatieve zorg en onderzoekers. Het doel van de vragenlijstrondes was om tot

consensus te komen over de relevantie en haalbaarheid
van een concept gesprekshulp. Na elke ronde deelden we
de uitkomst van de vragenlijst mee aan alle experts, die
werden uitgenodigd om hun beoordelingen te heroverwegen.7 We herhaalden deze stappen totdat we voldoende
consensus bereikten, die werd gedefinieerd als 70%
overeenstemming.

Kenmerken van
SamenSpraak
SamenSpraak bestaat uit een doos met een digitaal en
fysiek werkboek, een handleiding, een onderlegger,
13 kaarten met teksten voor de werkplaat en 50 ondersteunende illustraties. Met deze materialen gaat de begeleider het gesprek aan met de persoon in de palliatieve
fase. In het stappenplan zijn vier thema’s in het proces van
gezamenlijke besluitvorming opgenomen: Wie Ben Jij?,
Ziekte/Levenseinde, Maken van Keuzes en Toepassing.
Ieder thema is uitgebeeld als een bloemblad. Elk gesprek
begint met de premisse "jij bent belangrijk". Op deze manier proberen we een veilige omgeving te creëren waarin
mensen kunnen zeggen wat echt belangrijk voor hen is.

Randvoorwaarden
Goede gespreksvaardigheden zijn belangrijk voor zorgverleners bij deze gesprekken. Hierbij kan gedacht worden
aan openstaan voor alle mogelijke antwoorden, heel goed
luisteren en doorvragen. We raden zorgverleners aan om
de gesprekshulp te gebruiken met de persoon met een
verstandelijke beperking en indien wenselijk met ouders
en andere belangrijke mensen die dicht bij de persoon
met een verstandelijke beperking staan. Samen kunnen
ze ervoor zorgen dat de genomen beslissing overeenstemt
met de voorkeuren en waarden van de persoon met een
verstandelijke beperking.

Eerste ervaringen met
SamenSpraak
Op dit moment zijn we een proces- en effectevaluatie
over de implementatie van SamenSpraak in de praktijk
aan het uitvoeren. Na deze evaluaties kunnen we meer
kunnen zeggen over de effectiviteit van SamenSpraak in
de praktijk. Eind december 2021 hopen we de uiteindelijke conclusies weer te kunnen geven.
De eerste ervaringen met SamenSpraak lijken positief.
Voor zorgmedewerkers die het lastig vinden over ziekte
en levenseinde te praten met mensen met een verstandelijke beperking, geeft SamenSpraak handvatten om
het gesprek vorm te geven. Zo zei een zorgmedewerker:
“Mijn ervaring is dat je in het gesprek naar aanleiding van
de gesprekskaarten behoorlijk wat diepgang krijgt en dat
ik er ook in geslaagd ben om echt de mening van de cliënt
te krijgen, terwijl ik voorheen altijd dacht dat ik degene
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Door gebruik te maken van de vier verschillende thema's
in onze gesprekshulp is het mogelijk om de wensen en
voorkeuren van mensen met een verstandelijke beperking
in kaart te brengen. Elk thema heeft verschillende onderdelen die niet in een bepaalde volgorde gevolgd hoeven
te worden. In het thema "Wie ben jij" wordt informatie
verzameld om te weten te komen wie de persoon met
verstandelijke beperking vertrouwt, hoe ze willen praten,
wat ze leuk vinden, hoeveel informatie ze willen en waar
ze zich veilig voelen. Bij het thema "Ziekte/Levenseinde"
wordt informatie verzameld om te weten te komen wat
de persoon met een verstandelijke beperking weet en wil

Artikelen

Na twee rondes werd er consensus behaald over de
inhoud van het stappenplan. Vervolgens ontwikkelden we
samen met onderwijsexperts een scholing voor zorgverleners. De scholing bestaat uit een e-learning en een les en
biedt basisinformatie over palliatieve zorg en gezamenlijke
besluitvorming en verdieping op SamenSpraak. In de les is
er gelegenheid om samen te oefenen met door de deelnemers ingebrachte casussen. In totaal deden vier zorg
organisaties mee aan de studie en ontvingen 97 zorgverleners de SamenSpraak scholing. De scholing werd door
deelnemende zorgverleners beoordeeld met het cijfer 7,5.
56 mensen met een verstandelijke beperking en of hun
naasten zijn de SamenSpraak-gesprekken aangegaan.
SamenSpraak wordt formeel geëvalueerd door naasten
van deelnemers en niet-deelnemers met een vragenlijst
te bevragen.

weten over zijn ziekte. Bij het thema "Keuzes maken"
wordt onderzocht of de persoon met een verstandelijke
beperking alle informatie begrepen heeft en of hij klaar is
om een keuze te maken. Het thema "Toepassing" onderzoekt wie geïnformeerd moet worden over de genomen
beslissing, en gaat na of de beslissing nog steeds juist is
of herzien moet worden. SamenSpraak kan ook gebruikt
worden bij cliënten met uitingsbeperkingen en/of cliënten
die zich niet uitdrukken met taal. In die gevallen kan het
SamenSpraak gesprek gevoerd worden met ouders en
andere belangrijke mensen die dicht bij de persoon met
een verstandelijke beperking staan. Kijken naar kleine
gebaren, gezichtsuitdrukkingen, eerdere medische
ervaringen en de levensgeschiedenis van een persoon met
een verstandelijke beperking, kan laten zien welke wensen
en voorkeuren iemand heeft.8,9 Het is mogelijk om de
gesprekshulp aan te passen aan de voorkeuren en de
situatie van de persoon.

ben die op dat moment heel erg in de schijnwerpers staat.
Dus dat vond ik wel prettig.” Voor zorgmedewerkers
die gewend zijn dit soort gesprekken te voeren, biedt
SamenSpraak een geheugensteuntje in het aankaarten
van verschillende onderwerpen. Daarnaast kan SamenSpraak helpen een vertrouwensband op te bouwen tussen
zorgmedewerkers en mensen met een beperking. Zo
voelde een bewoner de ruimte om de zorgmedewerker
waarmee hij de gesprekken had gevoerd op te bellen
vanuit het ziekenhuis, om aan te geven dat hij liever wilde
stoppen met de chemo behandeling.

Artikelen

Een aantal mensen met een beperking gaf aan dat het
fijn was het over doodgaan te hebben. “Want stel dat het
gebeurt, dan heb je een plan en dat is heel mooi!”. Ook
verwanten reageerden positief: “We spraken over de zorg;
ziekte en dood en dat is eigenlijk het eerste gesprek dat
we daarover hadden en dat was voor mij een eye opener.
Dat zijn nu net de onderwerpen die je vermijdt, ziek zijn,
doodgaan en zeker van mensen die die leeftijd nog niet
bereikt hebben maar we hebben er wel over gesproken.
Ik had nog nooit in mijn leven zo'n gesprek gehad over
mijn zoon”.
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Een 40-jarige man met een ernstige verstandelijke
beperking presenteert zich op een ochtend met een
rectaal gemeten temperatuur van 33,4 °C. Bij verder
onderzoek blijkt dat hij dagelijks wakker wordt met een
lage temperatuur. Daarnaast is er bij deze normaliter
alerte, actieve man sprake van regelmatig verminderde
alertheid overdag, apathie, moeite met lopen, verslikincidenten, traagheid en een rood gelaat. Zijn voorgeschiedenis vermeldt een meningitis in zijn eerste

levensjaar en op beeldvorming in die tijd een hydrocefalie
zonder verstoorde liquorcirculatie. Er is geen duidelijke
oorzaak voor zijn verstandelijke beperking bekend. Bij
lichamelijk en aanvullend labonderzoek worden geen aanwijzingen gevonden voor een onderliggende somatische
oorzaak. Een beeldvormend onderzoek middels CT laat
tevens geen duidelijke afwijkingen zien in het cerebrum.
Na uitgebreide analyse van deze casus blijkt de oorzaak
van de hypothermie voor het grootste deel te liggen in
lekkend incontinentiemateriaal en het afdoen van de dekens door de cliënt in de nacht. Het aanschaffen van een
waterbed zorgt ervoor dat meneer in de nacht niet meer
afkoelt en overdag zichtbaar is opgeknapt.
Deze casus is representatief voor de situatie in de zorg
voor mensen met een verstandelijke beperking (VB).
Iedereen is wel eens een cliënt tegengekomen bij wie de
normale lichaamstemperatuur ‘ondertemperatuur’ is, de
lichaamstemperatuur daalt in plaats van stijgen bij een
infectie, of spontane hypothermie optreedt zonder aanwijzingen voor somatische problematiek. Indien er geen

duidelijke oorzaken zijn voor hypothermie, wordt de diagnose per exclusionem gesteld of komt er een aantekening
‘hypothermie e.c.i.’ in de voorgeschiedenis.

Fysiologie van
thermoregulatie
Thermoregulatie is een gebalanceerd proces tussen het
waarnemen van temperatuur, verwerken van de informatie en het inzetten van effectoren om te zorgen voor
een temperatuur die optimaal is voor het functioneren
van weefsels en systemen. Het thermoregulatiecentrum
bevindt zich in het preoptisch anterior gebied van de
hypothalamus en krijgt informatie over de lichaamstemperatuur vanuit zowel de centraal gelegen thermosensitieve
neuronen als de perifeer gelegen thermoreceptoren. De
thermosensitieve neuronen van het preoptisch gebied zijn
warmte gevoelige neuronen. Perifeer gelegen thermoreceptoren detecteren zowel warmte als kou. De meest
oppervlakkig gelegen receptoren zijn sub-epidermale
koude receptoren. Warmte receptoren liggen iets dieper
in de dermis. Deze zijn verantwoordelijk voor de detectie
van de lichaamsoppervlaktetemperatuur. Andere perifere
receptoren zijn gelegen in verschillende interne organen
en detecteren de kerntemperatuur. Het detecteren van
temperatuurverschillen door de thermosensitieve neuronen en receptoren is mogelijk dankzij de transient receptor
potential (TRP) ion-kanalen. Deze ion-kanalen worden
geactiveerd door verandering van het intracellulaire
metabolisme in thermosensitieve cellen.7,8
De belangrijkste functie van thermoregulatiecentrum is
balans houden tussen productie en verlies van warmte
door het lichaam. Afferente en efferente interactie tussen
temperatuursensoren en effectoren leidt tot het instellen
van een zogenaamd temperatuurbalanspunt. Het balanspunt varieert zowel individueel als tussen verschillende
individuen. Bij een individu kan het balanspunt wisselen
in de loop van de dag omdat het afhankelijk is van het
circadiaanse ritme, de omgevingstemperatuur en het
niveau van lichamelijke inspanning. De lichaamstemperatuur zal bijvoorbeeld op een warme dag hoger zijn dan op
een koude dag. Vroeg in de ochtend is de lichaamstemperatuur lager dan overdag, dit kan met 0,5 °C verschillen.
Lichamelijke activiteit leidt tot stijging van de temperatuur,
bij iemand met weinig mobiliteit zou de basis lichaams-
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Er zijn slechts twee aanwijzingen te vinden in de literatuur
voor de prevalentie van hypothermie bij VB. In 1994 is in
een Amerikaans onderzoek gebleken dat 3,6% van de
mensen met een VB incidenteel een hypothermie lieten
zien. 98% van deze mensen had een IQ <30. Daarnaast
had het grootste deel epilepsie en/of een aantoonbare
hersenbeschadiging.4 In 2004 is er een leeronderzoek
gedaan vanuit de AVG-opleiding naar de prevalentie van
hypothermie bij mensen met een (Z)EVB. Uit dit onderzoek
kwam een prevalentie van 7,9% naar voren. Significant
bijdragende factoren waren epilepsie, benzodiazepinegebruik en spasticiteit.5 Aanwijzingen voor verstoorde
temperatuurregulatie worden gezien bij het syndroom van
Down (SvD). Bij de analyse van de lichaamsoppervlaktetemperatuur voor en na fysieke inspanning bij mensen

Om een bredere blik te creëren over de problematiek van
hypothermie bij VB willen wij u meenemen in de fysiologie
van pathofysiologie, oorzaken en behandelingen hiervan.

Artikelen

Er is weinig onderzoek beschikbaar naar de oorzaken en
incidentie van hypothermie bij mensen met VB. Cliënten
met, met name, een (zeer) ernstige verstandelijke/meervoudige beperking (EVMB) zijn lang niet altijd, op communicatief niveau in staat om zelf aan te geven of zij het
warm of koud hebben. Daarbij zal een deel van hen ook
zelf geen extra kleding of deken kunnen pakken vanwege
hun lichamelijke beperking. Tevens komen de neurologische schade, autonome en endocriene disregulatie,
gestoorde spiertonus en anatomische afwijkingen die een
rol kunnen spelen in het ontwikkelen van hypothermie
vaker voor bij deze doelgroep.1 Daardoor kan bijvoorbeeld
de eerste reactie op hypothermie, zoals rillen, ontbreken
wat het herkennen van onderkoeling moeilijker maakt.
Hierbij bestaat het risico dat de omgeving niet in de gaten
heeft dat iemand die stil zit in een rolstoel het wel koud
heeft. Deze cliënten zijn hierbij dus erg afhankelijk van
hun omgeving en dit brengt een hoger risico op hypo-,
maar ook hyperthermie met zich mee. In de algemene
populatie komt met name accidentele hypothermie voor.
Uit onderzoek in Denemarken, waarbij alle in het ziekenhuis geregistreerde gevallen van een accidentele hypothermie van 1996 tot 2016 zijn bekeken, blijkt dat de incidentie in de algehele populatie 4,4±1,2 per 100.000 inwoners
is. Wat met name opvalt is dat er bij een groot deel sprake
was van alcoholmisbruik of alcoholintoxicatie. Epilepsie
werd in 1,2% van de gevallen als relevante comorbiditeit
gemeld, dementie in 5,5%.2 In de Nederlandse sterftecijfers speelt overlijden door onderkoeling of bevriezing
een ondergeschikte rol. In een RIVM rapport van 2009
wordt winterse oversterfte beschreven, het hogere risico
dat bestaat op het overlijden door een chronische ziekte in
de (koude) winterperiode. De combinatie van dakloosheid
en alcoholgebruik worden benoemd als een belangrijke
risicofactor voor onderkoeling.3

met het syndroom van Down, is gebleken dat de
lichaamstemperatuur lager was dan bij de controlegroep.
De fysieke inspanning leidde tot stijging van de lichaamstemperatuur in beide groepen, echter verliep het herstel
naar de initiële temperatuur bij mensen met SvD minder
efficiënt dan bij de controlegroep.6

temperatuur lager zijn dan bij actieve mensen. Daarnaast
is bij ieder mens de balans- of normale temperatuur
afhankelijk van genetisch aanleg, leeftijd, gender, grootte
van het lichaam, hoeveelheid vetweefsel en algemene
gezondheid.7-9

Artikelen

Discussie over de waarden van een normale lichaamstemperatuur is een blijvende kwestie. Volgens de literatuurreview van Sund-Levander et al (2002) varieert de
normale temperatuur tussen de 33,2 en 38,3 °C.10 In de
meest recente literatuurreview van Geneva et al. (2019)
wordt een minder brede range van een normale temperatuur benoemd, tussen de 36,16 en 37,02 °C.11 Volgens
Geneva et al is temperatuur van mensen ouder dan 60
jaar gemiddeld 0,23 °C lager. Afhankelijk van de locatie
van de meting zijn de waardes als volgt: voor rectale
meting is het gemiddelde 37,4 °C (36,32–37,76 °C),
in het oor, of tympanisch gemeten 36,64 °C (35,76–
37,5 °C), in de urine 36,61 °C (35,61–37,61 °C), oraal
gemeten 36,57 °C (35,73–37,41°C) en axillair 35,97 °C
(35,01–36,93 °C).10,11
Van alle beschikbare in de woonsetting temperatuurmeting methodes, is de rectale meting het meest representatief voor de kerntemperatuur. Nieven et al laten
zien in hun meta-analyse dat de zogenaamde ‘perifere’
metingen (buiten het lichaam) minder nauwkeurig zijn
dan ‘centrale’, waaronder rectale, metingen.12 Deze data
wordt bevestigd in de meta-analyse en de systematische
review van Pecoraro et al waar perifere thermometrie wel
specifiek blijkt, maar niet voldoende sensitief in verhouding tot rectale metingen.13

Pathofysiologie en klinisch
beeld van hypothermie
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Het menselijk lichaam is in staat om zelf warmte te
produceren en te reguleren. Warmte die het menselijk
lichaam produceert is een bijproduct van het metabolisme
waarbij energie wordt omgezet in warmte. Dit geldt met
name voor de kerntemperatuur die bepaald wordt door
organen met een snel metabolisme zoals het brein, het
hart en de lever. De oppervlaktetemperatuur is meer afhankelijk van de doorbloeding van de huid en de externe
temperatuur.7,8 Regulatie van het warmteverlies wordt
verzorgd door vier mechanismen. Het grootste deel van
de warmte, meer dan 50%, gaat verloren door straling.
Door verdamping via de huid, zweten en via de ademhaling en defecatie verliest het lichaam tot 20 procent van
de warmte. Door convectie (beweging van lucht/water
langs de huid) gaat tot 15 procent warmte verloren en
het kleinste verlies ontstaat door geleiding (contact van
de huid met bijvoorbeeld koude kleding of grond).9,14

Bij daling van de lichaamstemperatuur worden de mechanismen ingezet die zorgen voor conservatie en verhoogde
productie van warmte. De bloedstroom naar de huid
toe wordt minder waardoor warmteverlies door straling,
convectie en conductie wordt beperkt. Tevens wordt
bloed dat vanuit de ledematen terug stroomt geshunt in
de diepe aderen om maximale warmte te behouden. De
mechanismen van warmteproductie die worden ingezet om de temperatuur weer in balans te brengen zijn
‘shivering’ and ‘nonshivering’’ thermogenesis. Bij sterke
activatie van de warmteproductie stijgt de spiertonus tot
het punt waarop de rekreceptoren in de spieren zodanig
worden gestimuleerd dat ze korte contracties van spieren
en antagonisten produceren wat resulteert in rillen. Rillen
zorgt voor energieproductie en dus meer warmtevorming.
De ‘non shivering’ thermogenese gebeurt via de stimulatie
van metabole activiteit in de weefsels, bijvoorbeeld glycogenolysis in de lever en skeletmusculatuur, katabolisme
van nutriënten via de hypothalamus-hypofyse-schildklieras (HPT-as). Bij pasgeborenen wordt de temperatuur met
name gereguleerd via het metabolisme in bruin vet. Eerder
werd verondersteld dat volwassenen vrijwel geen bruin vet
hebben. Recent is het aangetoond dat het actieve bruine
vet ook aanwezig is bij volwassenen en een belangrijke rol
speelt bij het metabolisme en de thermoregulatie.7-9,15
De klinische diagnose hypothermie wordt gesteld bij een
lichaamstemperatuur onder de 35 °C. Op basis van de
gemeten kerntemperatuur wordt hypothermie verdeeld
in milde hypothermie (32 – 35 °C), matige hypothermie
(28 – 32 °C) en ernstige hypothermie (onder 28 °C).16,17
Andere classificering van hypothermie, het Zwitserse
stadiëringssysteem, is gebaseerd op de klinische symptomen en een ruwe correlatie daarvan met de kerntemperatuur.14,16 Als onderscheidingscriteria worden de mate
van bewustzijn, het al dan niet rillen, de hartactie en
de kerntemperatuur waarbij deze symptomen zouden
kunnen ontstaan gebruikt. Deze classificatie wordt
gebruikt voor het assessment in de acute situatie en helpt
de ernst van hypothermie in te schatten op basis van
symptomen (tabel 1).

Oorzaken van hypothermie
De complexiteit van het thermoregulatiesysteem en de
beïnvloedbaarheid van de lichaamstemperatuur door
zowel interne als externe factoren leiden tot een brede
differentiaaldiagnose bij met name hypothermie.18 Het
volgende overzicht geeft inzicht in de meest voorkomende
oorzaken van hypothermie.
Externe factoren
Het is van belang om altijd, ook in de woonsituatie, de
omgevingsfactoren uit te sluiten die tot hypothermie

Tabel 1. Classificatie en klinische kenmerken van hypothermie.
Kerntemperatuur

Bewustzijn/rillen

Klinische presentatie

I (milde)

35–32 °C

Heldere bewustzijn
met rillen

Neurologisch: het gevoel het koud te hebben, opwinding, dysartrie,
ataxie
Cardiologisch: blauwe/bleke huid, tachycardie, verlening alle ECG
intervallen en J-golf
Metabool: rillingen, tachypnoe
Renaal: koude diurese
Gastro-intestinaal: ileus, pancreatitis, stressulcera, daling van de orale
medicatie absorptie, afname leverfunctie

II (matige)

32–28 °C

Verminderde bewustzijn
zonder rillen

Neurologisch: daling bewustzijn
Metabool: stoppen van rillingen, oppervlakkige en langzame ademhaling,
apneu
Cardiaal: langzame pols, risico op ritmestoornis
Renaal: oligurie

III (ernstige)

28–24 °C

Bewusteloos

Pupildilatatie
Areflexie
Zwakke langzame pols
Onregelmatige ademhaling
Hartritmestoornissen (AF, VF)

IV (circulatiestilstand of
low flow state)

<24 °C

Geen of minimale vitale tekenen

V (dood als gevolg
van onomkeerbare
hypothermie)

<13.7 °C

Geen vitale tekenen

kunnen leiden. Dat zijn bijvoorbeeld slecht isolerende of
natte kleding, langdurige blootstelling aan kou en hoge
luchtvochtigheid (langere tijd in het water liggen, buiten
lopen in natte kleding, open raam in de kamer, sneeuw of
wind buiten).14
Neurologisch
Aangezien de temperatuur geregeld wordt via verschillende routes in het zenuwstelsel is het logische gevolg
dat als er ergens in dat traject een beschadiging optreedt,
de temperatuurregulatie verstoord kan raken. Zo kan de
verstoorde waarneming van temperatuur bij dementie,
encefalopathie of psychiatrische problematiek leiden tot
onderkoeling. Bij perifere neuropathie kan de sensatie van
de kou aangetast zijn. Een niet efficiënte warmteproductie als gevolg van verminderde mobiliteit en gestoorde
thermoregulatie kunnen het gevolg zijn van cerebraal of
spinaal trauma, cerebraal vasculair accident, neurodegeneratieve aandoening, de ziekte van Parkinson of het
Shapiro syndroom.17

onderzoek gedaan naar hypothermie in verband met
hypothyreoïdie bij deze doelgroep. Naast hypothyreoïdie
kan hypothermie zich ook voordoen bij hypoglykemie,
diabetische ketoacidose en bijnierinsufficiëntie.17
Huid
De huid speelt een belangrijke rol in de thermoregulatie.
Beschadiging van thermoreceptoren, zweetklieren en
vaten in de huid bijvoorbeeld bij psoriasis of brandwonden
kan tot verstoorde thermoregulatie leiden.
Infectieus
Een infectie uit zich over het algemeen in een hyperthermie, maar ook bij een hypothermie dient men alert
te zijn op een infectieuze focus. Er wordt vaak gesproken
over hypothermie als teken van een meer ernstige infectie,
c.q. sepsis. Hypothermie komt bij ongeveer 9% van de
patiënten met sepsis voor en lijkt een teken te zijn van een
ongunstig klinisch beloop.21 Onderzoek naar hypothermie
bij septische patiënten door Fonseca et al laat zien dat het
een zelflimiterende, transitoire reactie is en geen indicatie geeft van de ernst en het klinisch beloop. De hogere
mortaliteit in de groep van patiënten met hypothermie
heeft volgens hen te maken met de hogere prevalentie
van hypothermie bij ernstige sepsis.22 Hypothermie bij
ouderen is in 70-78% van de gevallen ook een uiting van
onderliggende infectie en sepsis met een verhoogd risico
op mortaliteit.23,24
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Endocrinologisch
De bekende en vaak voorkomende endocrinologische
oorzaak van hypothermie is hypothyreoïdie. Bij milde
hypothyreoïdie komt met name het gevoel het koud te
hebben voor. Echter kan een tekort aan schildklierhormoon in ongunstige situaties ook leiden tot ernstige
hypothermie.19 50% van de cliënten met het SvD ontwikkelen hypothyreoïdie als volwassene.20 Echter is er geen

Artikelen

Hypothermie

Ernstige nierfunctiestoornissen
Hypothermie kan naast vocht- en elektrolyten disbalans
een symptoom zijn van een uremisch syndroom bij
chronische nierziekte. Er zijn casussen beschreven van
hypothermie als primair symptoom van uremisch syndroom bij nierfalen als gevolg van hypertensie of diabetes
mellitus.25 De oorzaak van hypothermie hierbij is mogelijk
een verandering van het metabolisme op cellulair niveau
als gevolg van ophoping van toxines.
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Medicamenteus
Er is een brede lijst aan medicamenten die hypothermie als
bijwerking kunnen hebben of het risico op onderkoeling
verhogen. Dat zijn onder andere sedativa, fenothiazine,
opiaten, clonidine, neuromusculaire blokkers en anesthetica.17 Een groot deel van deze medicatie wordt gebruikt
in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking,
waaronder antipsychotica26, barbituraten, benzodiazepines, tricyclische antidepressiva, lithium, bètablokkers,
baclofen en bromcriptin.
Intoxicatie
Een intoxicatie met alcohol kan ervoor zorgen dat iemand
zich warm voelt vanbinnen, terwijl de kerntemperatuur
niet verhoogd is. Dit kan ervoor zorgen dat mensen zich
ontkleden of onvoldoende aankleden en hierdoor
afkoelen. Ook een thiaminedeficiëntie bij chronische
alcoholabusus kan de oorzaak zijn van hypothermie.27
Een intoxicatie met opioïden kan tevens hypothermie
veroorzaken door (een combinatie van) omgevingsfactoren en een verminderde thermogenese.28
Sociale factoren
Sociale factoren spelen met name in een aantal subgroepen van de populatie een grote rol. Denk hierbij aan
dak- en thuislozen, mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. Oorzaken liggen
dan in een slechte huisvesting met geen of weinig isolatie,
een laag inkomen waardoor er onvoldoende mogelijkheden zijn tot het opwarmen van de woning of zichzelf,
maar ook aan ondervoeding of dehydratie vanwege
gebrek aan zelfzorg.
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Ouderen
Het is bekend dat bij het ouder worden het homeostatische mechanisme dat dient om veranderingen in de
huidtemperatuur waar te nemen, beschadigd raakt. Daarnaast vertraagt het basaal metabolisme bij veroudering
waardoor het vermogen op te warmen door rillen verminderd. Ten derde neemt het aantal actieve haarfollikels af
wat maakt dat minder warmte wordt vastgehouden via de
huid. Ten slotte hebben de bloedvaten vaak een afnemend
vermogen tot vasoconstrictie, naast het feit dat ouderen
relatief vaak vasodilaterende medicatie gebruiken. Dit

laatste zorgt er voor dat er meer warmte verloren gaat
via deze route.23

Behandeling van
hypothermie
De basisregels voor het behandelen van hypothermie
zijn het halen van de patiënt uit de koude omgeving,
het voorkomen van verder warmteverlies en snel vervoer
naar het ziekenhuis. Bij matige of ernstige hypothermie
wordt behandeling met zuurstof geadviseerd. Lichamelijk
onderzoek en controles monitoring moeten snel en
effectief verlopen om warmteverlies te minimaliseren. Het
opwarmen dient voortgezet te worden tot de komst van
de ambulance. Indien de patiënt stopt met rillen moet er
rekening worden gehouden met verergering van hypothermie en nog sneller warmteverlies.14,16
Het opwarmen in de woonsituatie kan op twee manieren
gebeuren. Passieve opwarming houdt in dat de patiënt
zichzelf nog kan opwarmen met behulp van eigen energie, mits het warmteverlies beperkt wordt. Dit kan worden
gerealiseerd door bijvoorbeeld eerst natte kleding te
verwijderen en het lichaam goed af te drogen. Vervolgens
dient de patiënt zo goed mogelijk te worden ingepakt in
een slaapzak, een deken, een aluminium deken of warmte
isolerende kleding. Denk erom dat het hoofd ook bedekt
moet worden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat
energie die door het lichaam verbruikt wordt voor het
opwarmen tijdig wordt aangevuld door het aanbieden
van een warme suikerrijke drank en calorierijk eten, maar
nadrukkelijk geen alcohol.
De actieve externe opwarming wordt toegepast als de
patiënt niet meer kan rillen. De actieve externe opwarming houdt in dat het beperken van warmteverlies niet
voldoende is en externe warmte aangeboden moet
worden. Daarvoor kunnen Heat Packs gebruikt worden,
een elektrisch deken, kersenpittenkussens, een warmwaterkruik. Externe warmte mag niet ter hoogte van de
ledematen aangebracht worden. Warmte die te ver van
de kern van het lichaam wordt aangebracht, kan een
afterdrop fenomeen veroorzaken. Dit is een verdere daling
van de kerntemperatuur, te wijten aan de terugkeer van
koud bloed uit de periferie naar de kern van het lichaam.
Let er wel op dat het slachtoffer zich niet verbrandt (bijv.
door een doek tussen de huid en het warme voorwerp
te leggen).14,16
Binnen het ziekenhuis, bij niet effectieve externe
opwarming of ernstige hypothermie, wordt overgegaan
naar actieve invasieve opwarming in de vorm van een
opgewarmd intraveneus infuus, inhalatie, peritoneale
lavage of dialyse.17

Conclusie en adviezen
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Inleiding
Diabetes mellitus is één van de meest voorkomende
chronische ziektebeelden. Daarom is de behandeling
van diabetes, evenals de preventie van complicaties, van
groot belang. Daarbij bleek in enkele onderzoeken dat de
prevalentie van diabetes bij mensen met een verstandelijke
beperking (VB) hoger is dan in de algemene bevolking.1
Dit kan o.a. verband houden met de verhoogde prevalentie van diabetes mellitus type 1 bij mensen met Down
syndroom. Ook bestaan er syndromen (zoals Prader-Willi
en Bardet-Biedl) die extra risicofactoren voor diabetes
mellitus type 2 met zich mee brengen. In ieder geval
vormen controle en behandeling van diabetes een
belangrijk aandachtspunt in de medische zorg voor onze
patiënten. Het is vervolgens de vraag, in hoeverre de
gangbare richtlijnen, waaronder met name de NHG-standaard, naadloos aansluiten bij de zorgvraag van patiënten
met VB.2 Dit geldt des te meer, wanneer deze patiënten
wonen in een zorginstelling. In dit artikel wordt een aantal
aspecten genoemd waarin de diabeteszorg voor mensen
met VB kan afwijken van de zorg voor patiënten in de
algemene populatie.

Achtergronden
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Men kan zich allereerst afvragen of de diabeteszorg
geleverd moet worden door de huisarts of de AVG (of
instellingsarts). Het betreft immers een aandoening die,
ook al is de prevalentie hoger bij mensen met VB, in de
huisartspraktijk frequent voorkomt en waarbij huisartsen
ruime ervaring hebben met een gestandaardiseerd beleid.
De Handreiking Samenwerking Huisarts & AVG 2017 stelt
in algemene zin (pag. 5): ‘Voor mensen met een verstan-

delijke beperking die niet op een instellingsterrein wonen
en die geen behandelindicatie hebben, biedt de huisarts
huisartsenzorg die voldoet aan de richtlijnen en normen
van de beroepsgroep. Steeds vaker bieden huisartsen ook
deze zorg aan mensen met een verstandelijke beperking
die op een instellingsterrein wonen.’3 Het ligt dus voor de
hand, dat in de dagelijkse praktijk huisartsen en AVG's
betrokken zijn bij de diabeteszorg voor mensen met een
VB. Helaas wordt in het ‘Zorgaanbod van de AVG’
(2014), in de opsomming ‘Endocriene en metabole
ziekten en voedingsgerelateerde aandoeningen’
(bijlage 2), diabetes in het geheel niet vermeld.4 Met
betrekking tot de diabeteszorg wordt in het Zorgaanbod
volstaan met de stelling dat een categoraal diabetesspreekuur een voorbeeld is van ‘huisartsenzorg die
doorgaans niet door de AVG wordt verleend’ (Hoofdstuk
5.2). Inmiddels is deze stelling mogelijk niet meer geheel
actueel. In hoofdstuk 4 wordt over het goed reguleren van
de bloedglucosewaarden bij patiënten met een VB nog
wel gesteld: ‘Dit vraagt bij patiënten met een verstandelijke beperking een aanpak waarin de eerder beschreven
aandachtspunten met betrekking tot ziektebesef en
-inzicht, communicatie, afhankelijkheid van een cliëntsysteem en verdragen van diagnostiek/behandeling
worden meegenomen.’
Hoe het ook zij, diabetes is een belangrijk medisch probleem, zeker bij mensen met een VB. Het is dus belangrijk
dat de behandelend arts op de hoogte is van de geldende
richtlijnen. Inhoudelijk is, in de eerstelijns medische zorg,
bovengenoemde NHG-standaard de belangrijkste richtlijn
voor controle en behandeling van (met name type 2)
diabetes. In de ouderenzorg wordt daarnaast ook gebruik
gemaakt van de Verenso-richtlijn.5
In de zorg voor mensen met een VB zijn -afhankelijk van
leeftijd en conditie c.q. levensverwachting van de patiëntbeide richtlijnen relevant.
Het is echter evenzeer van belang dat de arts (hetzij huisarts, AVG of basisarts) er rekening mee houdt, dat controle en behandeling van diabetes bij mensen met een VB
in een aantal opzichten kan afwijken van de gebruikelijke
huisartsenzorg. Bij onze patiëntenpopulatie kunnen namelijk de verstandelijke en eventueel bijkomende lichamelijke
beperkingen extra uitdagingen opleveren. Ook speelt
de institutionele setting waarin veel van onze patiënten
wonen, een rol: enerzijds ontstaan hierdoor soms belemmeringen, anderzijds meer mogelijkheden.

Aandachtspunten
Hierna volgt een opsomming van enkele aandachtspunten, met voorstellen en aanbevelingen om hier
constructief mee om te gaan.
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1. ‘No-show’: het komt voor, dat een patiënt niet op de
(controle-)afspraak verschijnt. In de huisartspraktijk zal
de patiënt dan wellicht een nieuwe controle-oproep
ontvangen. Verschijnt de (wilsbekwame) patiënt ook
dan niet op het spreekuur, dan kan dit uiteindelijk beschouwd worden als eigen keuze en dus eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. Bij een patiënt met VB
die afhankelijk is van ondersteuning door begeleiders
ligt dit ethisch en juridisch gezien wat complexer: de
zorginstelling blijft verantwoordelijk voor het aanbieden van verantwoorde (medische) zorg, ook wanneer
afspraken vergeten worden of geen prioriteit krijgen.
De arts doet er daarom verstandig aan, het missen van
afspraken niet zonder meer te laten passeren, maar
hierover op gepaste wijze te communiceren met de
cliëntvertegenwoordiger, hoofdbehandelaar, teamleider
en/of manager.
2. Verdeling van taken/verantwoordelijkheden: wanneer er
meerdere behandelaars betrokken zijn bij de medische
zorg, is het belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden voor eenieder duidelijk zijn, om doublures en
lacunes te voorkomen. Concreet: in de taakverdeling
tussen huisarts en AVG moet de diabeteszorg voldoende aandacht krijgen. Het is daarbij in principe denkbaar,
dat de ene patiënt door de huisarts behandeld wordt,
terwijl een ander (bijvoorbeeld vanwege communicatieof gedragsproblemen) door de AVG gezien wordt.
Het thema taken en verantwoordelijkheden speelt nog
nadrukkelijker, wanneer diabetescontroles gedelegeerd
zijn aan een praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. Ook wanneer (met name type-1) diabeten
door de poli interne gecontroleerd worden (en dan
afwisselend door internist en diabetesverpleegkundige
gezien worden), ontstaan er gemakkelijk onduidelijkheden; dit mede als gevolg van de indirecte communicatie via zorgbegeleiders of familie van de patiënt.
Soms moet de ene arts dan bij de andere navraag gaan
doen omtrent de voorgeschreven behandeling. Het is
goed deze communicatie structureel te regelen. Omdat
diverse betrokkenen het soms erg belastend vinden om
met de patiënt naar (huis)artspraktijk of ziekenhuis te
gaan, worden controleconsulten wel eens vervangen
door telefonisch of zelfs e-mailcontact. De kwaliteit van
de controles staat daarbij zwaar onder druk: zelfs een
oppervlakkige visuele inschatting van de gezondheidstoestand van de patiënt is niet meer mogelijk en de
kwaliteit van bloeddruk- en gewichtsmeting is onzeker.
Het is in ieder geval belangrijk om te zorgen voor een

heldere taakverdeling en laagdrempelige communicatie
tussen de betrokken behandelaren. Bij de patiënten
met een VG-indicatie voor behandeling zal uiteindelijk
tenminste een coördinerende (regie-)verantwoordelijkheid bij de AVG berusten.
3. Anamnese: auto-anamnese levert bij veel mensen met
VB slechts beperkte informatie op. Ook hetero-anamnese gaat nogal eens gepaard met wat problemen:
begeleider kent bijvoorbeeld de cliënt niet goed genoeg
en kan meestal niet goed inschatten in hoeverre de
cliënt last heeft van klachten als misselijkheid,
wisselende visus etc. Uiteraard zal de arts het mogelijke
doen om rechtstreeks met de patiënt te communiceren,
maar het zal meestal niet lukken om alle informatie
conform de NHG-standaard te vergaren. Het is daardoor
onvermijdelijk dat er enige onduidelijkheid blijft bestaan
omtrent enkele symptomen van hyper- of hypoglykemie, complicaties, of bijwerkingen van medicatie.
Hyper- of hypoglykemie is meestal nog wel te objectiveren door middel van bloedsuikerbepaling. Ook
enkele complicaties van diabetes, zoals verminderde
nierfunctie of retinopathie, zijn door middel van
klinisch-chemisch resp. oogheelkundig onderzoek goed
vast te stellen.
Lastiger wordt dat bij cardiale complicaties: de diagnostiek van coronairpathologie begint met anamnestische
vragen rondom inspanningstolerantie. Het feit dat mensen met VB relatief weinig aan sport doen en ook vaak
geen fysiek inspannend werk verrichten, helpt daarbij
niet mee. Opvallend is in dit verband, dat het onderzoek
van Cuypers et al. aantoonde, dat bij mensen met VB
en diabetes minder cardiale complicaties worden vastgesteld; dit terwijl de kans op ziekenhuisopname (o.a.
vanwege cardiale problematiek) echter groter is dan in
de gemiddelde populatie.2 Het lijkt daarom aannemelijk,
dat de cardiale complicaties bij mensen met VB zich pas
in relatief vergevorderd stadium openbaren. Hoewel het
verband met de beperkte anamnestische mogelijkheden op dit moment niet aangetoond is, lijkt het op zijn
minst aanbevelenswaardig om bij (alle) mensen met VB
aan te dringen op voldoende lichaamsbeweging (zie
ook verder onder punt 5), evenals het bij elke (driemaandelijkse) diabetescontrole zorgvuldig navraag doen
naar de inspanningstolerantie.
Ook eventuele bijwerkingen van medicatie zijn vaak
alleen anamnestisch, en dan met name auto-anamnestisch duidelijk te krijgen. Bij vage aanwijzingen voor
onwelbevinden zal soms een moeizame speurtocht (met
‘dechallenge’ en ‘rechallenge’) noodzakelijk zijn. Omdat
bij het meest gebruikte (eerste keus) oraal antidiabeticum, metformine, de gastro-intestinale bijwerkingen
(vooral misselijkheid) op de voorgrond staan, en deze
dosisafhankelijk zijn, verdient het aanbeveling dit middel
niet hoger te doseren dan ca. 2000 mg per dag; dit met
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name bij mensen die niet in staat lijken hun eventuele
buikklachten zelf duidelijk te maken.
Ook wanneer een patiënt jarenlang zonder problemen
medicatie gebruikt heeft, kan het wenselijk zijn om tot
dosisverlaging over te gaan. Deze situatie doet zich
vooral bij oudere patiënten voor, wanneer bij controle
het HbA1c ruimschoots onder de streefwaarde is
gedaald en er een reële kans aanwezig is dat de patiënt
bijwerkingen van de medicatie ervaart; deze bijwerkingen kunnen merkbaar worden in de vorm van verminderde eetlust of gewichtsverlies. Andere (buik)klachten
zijn uiteraard mogelijk, maar zullen vaak niet duidelijk
worden geuit.
4. Lichamelijk onderzoek is vaak niet geheel conform de
standaard mogelijk: bij sommige cliënten kan zelfs het
meten van de bloeddruk al problematisch zijn. Ook
bloedonderzoek (door middel van vingerprik dan wel
venapunctie) is niet bij elke patiënt even makkelijk. Bij
de meeste mensen met VB is hier echter, met tactvolle
bejegening, wel een mouw aan te passen. Anders ligt
dat bij het onderzoek van de diepe sensibiliteit; dit levert
bij mensen met VB zelden een betrouwbaar resultaat
op. Het is daarom des te meer van belang om met de
mogelijkheid van diabetische neuropathie rekening te
blijven houden. Omdat voetafwijkingen (clavusvorming
en drukulcera) deels het gevolg zijn van neuropathie, is
geregelde voetcontrole bij patiënten met VB mogelijk
nog belangrijker dan in de algemene populatie.
5. De behandeling van diabetes bestaat voor een belangrijk deel uit dieet en (andere) aangepaste leefwijzen;
het resultaat daarvan is grotendeels afhankelijk van de
mate waarin begeleiders zich erin verdiepen en als team
gezamenlijk de cliënt ondersteunen. Ook de manier
waarop de zorginstelling als geheel omgaat met
thema's als roken, gezonde voeding en lichaamsbeweging speelt hierin een voorname rol. De algemene
richtlijnen op deze gebieden (Gezondheidsraad: Richtlijnen Goede Voeding 2015 en Beweegrichtlijnen 2017)
zijn evenzeer van toepassing op patiënten met VB,
zij het dat bij deze patiënten vaak nog nadrukkelijker
individueel maatwerk geleverd moet worden.6,7
Waar in verband met de diagnostiek van cardiale
complicaties reeds gewezen werd op het belang van
(vragen naar) de inspanningstolerantie, is het ook in het
kader van de behandeling van diabetes noodzakelijk dat
de patiënt de mogelijkheid geboden krijgt om te
voldoen aan de Beweegrichtlijnen. Deze zijn: minimaal
150 minuten per week, verspreid over diverse dagen,
matig intensieve inspanning met daarnaast minstens
tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten. Of dit voor alle mensen met VB een haalbare
doelstelling is, valt te betwijfelen. Allereerst ligt er
echter voor de zorginstelling de uitdaging om alle
cliënten deze mogelijkheid aan te bieden. De arts kan

hierin een stimulerende rol spelen door in ieder geval
bij elke diabetescontrole te vragen naar de hoeveelheid
lichaamsbeweging en concreet te wijzen op de richtlijn.
Op het gebied van medicamenteuze behandeling werd
onder punt 3 reeds gewezen op de mogelijk moeilijk
te detecteren bijwerkingen van medicatie. Daarnaast is
het goed om er rekening mee te houden dat het SUderivaat gliclazide, stap 2 in het NHG-behandelschema,
een retardtablet is die niet gemalen mag worden. Bij
mensen met slikstoornissen zal daarom een alternatief
gekozen moeten worden zoals glimepiride.

Pluspunten
Naast de extra uitdagingen die de institutionele setting
met zich mee brengt, maakt deze setting het in enkele
opzichten juist makkelijker om een goede diabeteszorg
te realiseren.
• Zo kan er op locaties waar medewerkers verpleegkundig opgeleid zijn, reeds waardevolle voorkennis bestaan.
Voor medewerkers die nog niet over voldoende kennis
beschikken, is in veel zorginstellingen scholing
beschikbaar, compleet met toetsing en bekwaamheidsverklaring, e.e.a. in overeenstemming met de wet BIG.
Hierdoor is meestal op relatief korte termijn voldoende
bekwaamheid bij het zorgpersoneel te realiseren. Vanwege het algemeen voorkomende personeelsverloop
blijft het op peil houden van deze bekwaamheid, en
daarmee de continuïteit van de zorg, wel een punt van
blijvende aandacht.
• Omdat dieet, c.q. gezonde voeding, bij de diabetesbehandeling van wezenlijk belang is, is nauwe samenwerking met een diëtist noodzakelijk. In veel zorginstellingen is diëtetiek laagdrempelig beschikbaar.
• Verder is een deugdelijk medicatieprotocol (waarbij
onderhoudsmedicatie doorgaans vanuit een ‘medicatierol’ verstrekt wordt) een waarborg voor een goede therapietrouw voor wat betreft de orale diabetesmedicatie.
• Wanneer in een zorginstelling 24/7 geschoold personeel
aanwezig is, biedt dat belangrijke voordelen in geval
van behandeling met insuline: bloedsuikercontrole en
insulinetoediening zijn dan makkelijker te realiseren,
zeker wanneer er zowel binnen als buiten kantooruren
een verpleegkundige (‘hoofdwacht’) beschikbaar is.
Met name een behandelregime met tweemaal daags
mixinsuline (stap 4 in de NHG-standaard) kan daardoor
eerder de voorkeur krijgen. In de huisartspraktijk
kunnen bezwaren van praktische aard, vooral bij
patiënten die afhankelijk zijn van mantel- of thuiszorg,
een belemmering vormen voor dit tweemaaldaagse
regime. Wanneer echter (zoals in veel locaties van
VG-instellingen) continu geschoold personeel aanwezig
is, vallen deze bezwaren weg en kan het voordeel van

behandeling met twee maal mixinsuline (namelijk:
een betere HbA1c-waarde bereiken) eerder de
doorslag geven.
• Eventuele hyper- of hypoglykemieën zijn in een setting waar continu deskundig personeel aanwezig is,
aanzienlijk minder bedreigend dan in de thuissituatie
bij een (alleenwonende) patiënt. Een ontregeling zal
sneller vastgesteld kunnen worden en kan vrijwel altijd
gecorrigeerd worden (desnoods met extra insuline, c.q.
glucagon injectie of neusspray, of glucose i.v.) zonder
specialistische (klinische) bemoeienis, hetgeen voor de
patiënt uiteraard wel zo prettig is.

zorginstelling de Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad ondersteunt. Anderzijds kan een zorginstelling grote
voordelen bieden, zoals de continue beschikbaarheid van
geschoold personeel, een betrouwbare medicatieverstrekking en laagdrempelige toegang tot een diëtist. Uit de
aandachtspunten zijn enkele aanbevelingen af te leiden
om de diabeteszorg voor mensen met VB in een zorginstelling te optimaliseren.
Met dank aan Janine Stultiens, verpleegkundige medische
dienst Pergamijn, voor inbreng en commentaar.
peschvw@ziggo.nl

Het is zeker wenselijk:
• te zorgen voor een duidelijke verdeling van taken
en verantwoordelijkheden
• bij elke diabetescontrole zorgvuldig de hoeveelheid
lichaamsbeweging en de inspanningstolerantie in
beeld te krijgen, met inachtneming van de
Beweegrichtlijnen 2017 van de Gezondheidsraad
• bij patiënten voor wie de medicatie gemalen moet
worden, in plaats van gliclazide een alternatief te
kiezen
• alert te zijn op de situatie waarin diabetesmedicatie
verminderd kan worden: dit is het geval wanneer
het HbA1c ruimschoots onder de streefwaarde ligt,
zeker wanneer de patiënt mogelijk bijwerkingen
van zijn diabetesmedicatie ervaart
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Aanbevelingen

Verder valt te overwegen:
• bij elke diabetescontrole een controle van de voeten
te verrichten
• metformine niet hoger te doseren dan 2000 mg
per dag (behalve bij patiënten die zelf eventuele
bijwerkingen goed kunnen verwoorden)
• bij indicatie voor insuline eerder de voorkeur te
geven aan een behandelschema met tweemaal
daags mixinsuline
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Mensen met een verstandelijke beperking en diabetes
mellitus kunnen zowel door een huisarts als door een AVG
behandeld worden. De verstandelijke beperking, evenals
de institutionele setting waarin veel van deze mensen
wonen, maken dat de diabeteszorg er anders kan uitzien
dan de zorg voor een thuiswonende patiënt uit de
algemene populatie.
Aandachtspunten zijn o.a. de verdeling van taken en
verantwoordelijkheden, de anamnese m.b.t. complicaties
en bijwerkingen van medicatie, en de mate waarin de
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Samenvatting
Doel
Sinds 2020 wordt de zorg van AVG-poliklinieken structureel vergoed, zolang de verstandelijk beperkte patiënt is
verwezen via de huisarts of kinderarts. Dit artikel heeft
als doel om inzicht te krijgen in wie verwezen worden
en waarom en wat de interventies van de AVG zijn.
Opzet Wij brengen in kaart met welke vragen verstandelijk
beperkte patiënten worden verwezen naar de AVG, wat
de kenmerken zijn van deze patiëntengroep en welke
vervolgtrajecten beschikbaar zijn.
Methode
Voor alle patiënten die in het jaar 2019 onze AVG-poliklinieken bezochten, werd na afloop van de consultatie
een brief naar de verwijzer geschreven. Uit deze brieven is
informatie over verwijzingsreden, patiëntkarakteristieken
en het vervolgtraject geselecteerd en geanalyseerd.
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Resultaten
Van de 224 patiënten die werden gezien, kwam 23%
(52/224) voor problemen passend bij een syndroom,
17% (39/224) voor gedragsproblemen en 16% (36/224)
voor psychiatrische problemen. Het bleek dat 76%
(170/224) thuis woont, 51% (114/224) vrouw was,
33% (73/224) het downsyndroom had en 48% (107/224)
licht verstandelijk beperkt was of zwakbegaafd met
(ernstige) bijkomende problematiek. Bij 47% (106/224)
van de consulten was vanwege de aard van de hulpvraag
ook een gedragsdeskundige aanwezig. Bij alle patiënten
was minimaal één vervolgconsult of intercollegiaal overleg
nodig. Voor afronding van de hulpvraag had de AVG
1-15 (gemiddeld 3,2) consulten nodig. 53% (119/224)
kreeg het advies voor vervolgcontrole bij de AVG. Bij 90%

(202/224) deed de AVG zelf naast advisering minimaal
één interventie, waaronder doorverwijzen veel deelvragen,
medicatiewijziging bij 19% (43/224) en psychodiagnostisch onderzoek bij 19% (42/224).
Conclusie
De verwijsvraag aan de AVG is gevarieerd en complex en
de beantwoording van de hulpvraag vergt multidisciplinaire samenwerking.

Inleiding
Voor medische zorg voor verstandelijk beperkte patiënten
kan gebruik worden gemaakt van speciale AVG-poliklinieken. Op deze AVG-poliklinieken werkt een arts voor
verstandelijk gehandicapten (AVG) en indien nodig ook
een gedragsdeskundige (orthopedagoog of psycholoog).
Deze poliklinieken kennen twee financieringsstromen,
ofwel via de zorgverzekeringswet (Zvw) of wet langdurige
zorg (Wlz)1. Sinds 2020 wordt deze zorg structureel vergoed door zorgverzekeraars bij een verwijzing van huisarts
of kinderarts. Overige medisch specialisten kunnen via de
huisarts verwijzen. Opgemerkt moet worden is dat er bij
het verschijnen van dit artikel vergoedingsperikelen zijn
waarover de stakeholders in overleg zijn.
Om in beeld te brengen wie AVG’s op de AVG poliklinieken zien, met welke verwijsvragen en hoe we
handelen nemen we de poliklinieken van Abrona, als
een van de groteren in het land, als voorbeeld. Hiervoor
gebruiken we het kalenderjaar 2019 omdat de jaren 2020
en 2021 vanwege de Covid-pandemie niet representatief
zijn. Abrona is een organisatie voor langdurige zorg en
maatschappelijke ondersteuning aan volwassenen met
een verstandelijke beperking.

In dit artikel zullen wij dus in kaart brengen met welke
vragen verstandelijk beperkte patiënten worden verwezen,
wat de kenmerken zijn van deze patiëntengroep en voor
welke vervolgtrajecten gekozen wordt.

Methode

Artikelen

Abrona beschikt over een vijftal AVG-poliklinieken in de
provincie Utrecht, namelijk in het Tergooi Ziekenhuis,
Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, Meander
Medisch Centrum en op de eigen locatie Sterrenberg in
Huis ter Heide.
Voor alle patiënten die in het jaar 2019 de AVG-poliklinieken van Abrona bezochten, werd door de behandelend AVG na afronding van de consultatie een brief
naar de verwijzer geschreven. Uit deze brieven is informatie over de verwijzing, patiëntkarakteristieken en het
vervolgtraject geselecteerd. Wanneer een patiënt voor een
jaarcontrole kwam, werd de eerste brief uit het dossier
gebruikt. De informatie is in een Excel database verzameld
en geanonimiseerd om privacy van patiënten te garanderen. Daarna is de informatie uit deze database geanalyseerd met behulp van clustering en beschrijvende statistiek. De mate van verstandelijke beperking is opgezocht in
de onderzoeksgegevens, bepaald met een psychodiagnostisch onderzoek of (zeer zelden) geschat door de AVG.

Voorbeeldcasus 1
Mevrouw van Kolen is een 40-jarige vrouw met
leerproblemen. Ze is huismoeder. Ze heeft twee
puberdochters en een echtgenoot. Ze komt naar de
AVG-polikliniek omdat sprake is van kleptomanie.
Ze kan haar drang om te stelen uit winkels niet kan
bedwingen. Ze is intussen via een taakstraf bij de
forensische psychiatrie terechtgekomen, maar de
opgelegde taak is te moeilijk voor haar.
Uit het consult blijkt dat het steelgedrag is verergerd
na het overlijden van haar vader 8 jaar geleden. Dit
is op een zaterdagochtend gebeurd. Nu heeft ze het
iedere zaterdagochtend moeilijk. Ze probeert dan
gevoelens en herinneringen weg te stoppen door
elke zaterdagochtend te gaan rijden met de auto en
bij winkels te gaan stelen. Het stelen beheerst haar
leven. Ze geeft aan ook verdriet, geheugen- en
slaapproblemen te hebben. Verder spelen dwanghandelingen zoals overmatig haar handen wassen.
Ze heeft regulier basisonderwijs gevolgd en heeft
daar leren lezen, schrijven en rekenen. Ze heeft wel
moeite met begrijpend lezen.
Medicatie wordt gestart en er wordt psychodiagnostisch onderzoek gedaan. Er blijkt sprake te zijn
van een verstandelijke beperking (TIQ = 60). Op basis
van dit onderzoeksresultaat wordt een Wlz indicatie
voor behandeling aangevraagd. Hierna wordt
behandeling (CGT/EMDR/vaktherapie) ingezet.
De verwijzer wordt geïnformeerd en de casus bij de
AVG wordt afgesloten.

Resultaten
een andere verwijsvraag dan overname van behandeling.
Dit waren vragen over psychologische problemen,
seksualiteit en gedragsproblemen.
Tabel 1. Verwijsvraag
Percentage patiënten (n/224)
Syndroom

23% (52/224)

Gedragsproblemen

17% (39/224)

(vermoedelijk) Psychiatrische
problemen

16% (36/224)

Somatische problematiek

13% (30/224)

Psychologische problemen

10% (23/224)

Transitie van kinderarts naar AVG

10% (23/224)

Medicatie

4% (8/224)

Seksualiteit of sterilisatie

3% (7/224)

Verslaving

1% (3/224)

Wilsbekwaamheid

<1% (1/224)
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Bij de AVG-poliklinieken van Abrona werden in het jaar
2019 224 patiënten gezien, waaronder 69% (155/224)
nieuwe patiënten en 31% (69/224) patiënten die voor een
jaarcontrole kwamen. Bij 47% (106/224) van de consulten
was ook een gedragsdeskundige aanwezig.
Tijdens het eerste consult werd, gebaseerd op de verwijsvraag en eventuele aanvullende informatie, de hulpvraag
van de patiënt en diens begeleider geformuleerd.
Van de patiënten werd 84% (189/224) verwezen door
hun huisarts, 12% (26/224) door hun kinderarts en
4% (9/224) door een andere medisch specialist. De
verwijsvraag (tabel 1) ging bij 17% van hen (39/224) over
gedragsproblemen, bij 10% (23/224) over overname
van behandeling van de kinderarts (transitiezorg), bij
23% (52/224) over problemen passend bij een syndroom, bij 13% (30/224) over somatische problemen, bij
10% (23/224) over psychologische problemen, bij 16%
(36/224) over (vermoedelijk) psychiatrische problemen, bij
4% (8/224) over medicatie, bij 3% (7/224) over seksualiteit of sterilisatie en bij 1% (3/224) over verslaving. Eén
patiënt viel buiten deze categorieën; deze kwam met een
hulpvraag over wilsbekwaamheid. 12% (3/26) van de
patiënten die waren verwezen door hun kinderarts, had

Tabel 2. Overzicht van de patiëntkarakteristieken.
Percentage patiënten (n/224)

Artikelen

Woonsituatie

Bij ouders/verzorgers
Zelfstandig #
Beschermd wonen

58% (130/224)
18% (40/224)
24% (54/224)

Geslacht

Man
Vrouw

49% (110/224)
51% (114/224)

Diagnose

Downsyndroom
Autisme Spectrum Stoornis
Syndroom (anders dan Down)
Infantiele encefalopathie
Niet-aangeboren hersenletsel
Geen diagnose bekend

33% (73/224)
13% (30/224)
9% (21/224)
4% (10/224)
0.5% (1/224)
40% (89/224)

Mate van beperking

Licht beperkt
Matig beperkt
(Zeer) ernstig beperkt

48% (107/224)
29% (65/224)
23% (52/224)

Mobiliteit

Lopend
Rolstoelafhankelijk

96% (114/224)
4% (10/224)

Begeleiding op poli

Eén of beide ouders
Ander familielid of vriend(in)
Zorgverlener
Geen begeleiding

67% (150/224)
20% (46/224)
18% (40/224)
5% (10/224)

#

Zelfstandig wijst op alleen, met een partner of met een gezin.

De patiënten bevonden zich in een leeftijdsrange van
11 tot 78 jaar, met een mediane leeftijd van 26 jaar.
Verdere patiëntkarakteristieken staan in tabel 2.
Ter beantwoording van de hulpvraag werden in het eerste
consult één of meerdere hypotheses opgesteld. Deze
hypotheses werden omgezet in een behandelplan.
Gedurende de vervolgconsulten bleef de AVG coördinator
van het behandelplan en kon hij/zij andere specialisten of
de huisarts betrekken. Bij 81% (181/224) van de patiënten
waren 1-4 vervolgconsulten nodig om de hulpvraag te
beantwoorden en het behandelplan te begeleiden en
bij 19% (43/224) 5-15 (gemiddeld 3,2). Deze vervolgconsulten bestonden zowel uit face-to-face consulten
als telefonische gesprekken met de patiënt of ouders/
verzorgers. Daarnaast waren gemiddeld 1,7 contacten
met de verwijzer of een medebehandelaar nodig. Naar
aanleiding van deze eerste consulten werd 53% (119/224)
voor een periodieke controle met labonderzoek bij de
AVG-polikliniek gevraagd.
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Het behandelplan dat naar aanleiding van het eerste
consult werd opgesteld, bestond uit gemiddeld 2,0
deelinterventies door de AVG zelf. De hulpvraag bestond
vaak uit meerdere deelvragen, waarbij iedere deelvraag
zijn eigen benadering nodig had. Soms met de hulp van
collega medische specialisten of paramedici. De deelinterventies zijn terug te vinden in tabel 3. De verdeling
van verwijzingen naar medisch specialisten en paramedici
zijn te vinden in respectievelijk tabel 4 en tabel 5.

Tabel 3. Overzicht van de deelinterventies door de AVG of GDK
(gedragsdeskundige) (naast het AVG- advies en GDK- advies aan
patiënt, systeem en verwijzer).
Percentage patiënten (n/224)
Medicatiewijziging

19% (43/224)

Verwijzing naar een medisch
specialist (totaal)

25% (57/224)

Verwijzing naar een paramedicus
(totaal)

21% (47/224)

Verwijzing naar een audiologisch
centrum

3% (7/224)

Verwijzing naar Bartimeus

3% (7/224)

Verwijzing naar het CCE #

1% (3/224)

Verwijzing naar een tandarts

0,5% (1/224)

Begeleiding door wijkteam of
ambulante zorg

9% (19/224)

Psychodiagnostisch onderzoek

19% (42/224)

Psychologische behandeling

17% (39/224)

#

CCE = Centrum voor Consultatie en Expertise.

Tabel 4. Verdeling van verwijzingen naar medisch specialisten.
Percentage patiënten (n/57)
22% (12/57)

Oogarts

19% (11/57)

KNO-arts

14% (8/57)

Cardioloog

7% (4/57)

Klinisch Geneticus

7% (4/57)

Psychiater

7% (4/57)

Longarts

5% (3/57)

Gynaecoloog

5% (3/57)

Revalidatiearts

5% (3/57)

MDL-arts

4% (2/57)

Orthopeed

4% (2/57)

Internist

2% (1/57)

Tabel 5. Verdeling van verwijzingen naar paramedici.
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Neuroloog

overkoepelend kijkende specialist en geeft, eventueel
met hulp van een gedragsdeskundige, adviezen waarin
facetten uit deze deelgebieden zijn meegenomen.
Dit vermindert de kans op tegenstrijdige adviezen
van verschillende medisch specialisten bij complexe
vraagstukken.
Van de patiënten die op de poliklinieken werden gezien,
woont 76% (170/224) thuis, was 51% (114/224)
vrouw en betrof de mediane leeftijd 26 jaar (met een
leeftijdsrange van 11-78).
In onze patiëntenpopulatie had 33% (73/224)
het downsyndroom en was 48% (107/224) licht
verstandelijk beperkt of zwakbegaafd met (ernstige)
bijkomende problematiek. Daarnaast was 13% (30/224)
gediagnosticeerd met autisme. Dit is een onderschatting
van het daadwerkelijke aantal patiënten met autisme in
de onderzoekspopulatie, want alleen de hoofddiagnose
werd opgenomen in de database, terwijl bijvoorbeeld een
deel van de patiënten met het downsyndroom ook de
diagnose autisme had.
Bij alle patiënten was tenminste één vervolgconsult en/
of intercollegiaal overleg nodig om de hulpvraag te
beantwoorden en om de patiënt toegang tot de juiste
zorg te geven.

Percentage patiënten (n/32)
Diëtist

41% (13/32)

Fysiotherapeut

34% (11/32)

Logopedist

13% (4/32)

Slaapteam

9% (3/32)

Ergotherapeut

3% (1/32)

Beschouwing
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Deze resultaten laten zien dat 84% (189/224) van de
patiënten werd verwezen door de huisarts en 12%
(26/224) door de kinderarts. Hoewel 88% (23/26) van de
laatste groep werd verwezen in verband met overname
van behandeling van de kinderarts, bleken kinderartsen
ook advies te vragen over niet-somatische problemen.
Ook bij patiënten met een verstandelijke beperking is
er een sterke wisselwerking tussen sociale, psychische
en lichamelijke factoren. Een aanzienlijk deel van de
verwijsvragen gaat over niet-somatische problemen. De
meeste patiënten, namelijk 23% (52/224), werd verwezen
in verband met problemen gerelateerd aan een syndroom.
De hulpvraag bestond veelal uit meerdere deelvragen.
De meerwaarde van de AVG-poliklinieken zit in het
bijeenbrengen van de deelgebieden die bij deze deelvragen spelen. De AVG functioneert daarbij als

Voorbeeldcasus 2
Op de AVG-polikliniek komt een 30-jarige man met
een licht verstandelijke beperking en autisme.
Hij is verwezen door de huisarts in verband met
toenemende agressie bij alcoholgebruik. Hij heeft
voorheen vijf jaar zelfstandig gewoond, maar is
teruggegaan naar zijn ouders vanwege eenzaamheid
en verlies van werk. De combinatie van spanningen
en alcoholmisbruik maakt dat hij agressief gedrag
vertoont. Bij de verslavingszorg werd hij afgewezen
vanwege zijn autisme. De hulpvraag van de huisarts
aan de AVG had betrekking tot gedrag: waar kan de
patiënt wonen en welke begeleiding heeft hij nodig?
De patiënt zelf vroeg hoe hij rustiger kan worden. Het
behandelplan dat werd ingezet door de AVG omvat
psychodiagnostisch onderzoek met woonprofiel,
verminderen van prikkelgevoeligheid middels
medicatie en starten van ambulante begeleiding. Bij
psychodiagnostisch onderzoek bleek sprake te zijn
van ADHD, waarop de reeds gestarte medicatie werd
aangepast. Inmiddels woont hij weer zelfstandig met
passende ondersteuning van een ambulant begeleider. Hij is gestopt met alcohol drinken, maar heeft
dit vervangen door 2,5L suikerhoudende dranken per
dag. De AVG heeft hem bij het afsluitende consult
gewaarschuwd voor gewichtstoename en aan de
huisarts suggesties gegeven voor leefstijl en eventuele
aanpassing van de medicatie.
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Bij alle patiënten gaf de AVG een advies aan de
verwijzer. 53% (119/224) kreeg het advies voor een
(half)jaarlijkse controle bij de AVG. Bij de resterende
10% (22/224) volstond een passend advies door de
AVG, uit te voeren door de verwijzer. Bij 90% (202/224)
voerde de AVG zelf één of meerdere deelinterventies
uit. De meest voorkomende deelinterventies door de
AVG of gedragsdeskundige zelf betroffen het wijzigen
van medicatie en het uitvoeren van psychodiagnostisch
onderzoek. Daarnaast werd samenwerking gezocht met
medisch specialisten en paramedici om deelvragen te
beantwoorden of behandeling te ondersteunen.
De (para)medische collega’s die het meest werden
betrokken, waren de fysiotherapeut, diëtist, psycholoog
en neuroloog. Ook begeleiding door het wijkteam of
de ambulante zorg werd bij 9% (20/224) geadviseerd.
Overigens is voor het opstarten van dergelijke zorg niet
per se verwijzing van een AVG nodig is, deze instanties
werken namelijk los van de AVG-poliklinieken.

Kernpunten
• De zorg van AVG-poliklinieken wordt vergoed na
verwijzing van huisarts of kinderarts.
• Verwijsvragen variëren tussen problemen gerelateerd
aan een syndroom, gedrag, somatiek, psychologie,
psychiatrie, medicatie, seksualiteit en verslaving.
• De AVG geeft niet alleen passend advies aan de
verwijzer, maar doet bij de meeste patiënten ook zelf
één of meerdere interventies en ziet een deel van hen
(half-)jaarlijks ter controle.
• De AVG verwijst voor deelvragen het meest naar de
neuroloog en fysiotherapeut.
• De huisarts/kinderarts blijft de hoofdbehandelaar.
Correspondentie: sanne.moen@abrona.nl

Literatuurlijst
Voor zover in de literatuur bekend is dit het eerste
onderzoek van enige omvang dat inzicht geeft in het
poliklinische werk van een AVG voor verstandelijk
beperkte patiënten.
Eind 2019 werd door Abrona een enquête gehouden
onder de verwijzende huisartsen in de provincie Utrecht.
Uit deze enquête is gebleken dat huisartsen positief zijn
over de dienstverlening van onze AVG-poliklinieken.
Genoemd werd dat de AVG-polikliniek een goede
aanvulling vormt voor de bij de huisartsen ontbrekende
expertise en dat de uitgebreide terugkoppeling in de vorm
van een brief een goed overzicht geeft van de (medische)
status quo van de patiënt, de analyse van de hulpvraagof vragen, de behandelopties en de vervolgstappen.

Conclusie
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Het merendeel (84%) van de verwijzingen wordt door
de huisarts gedaan waarbij de hulpvraag divers is en
zelden (13%) een uitsluitend somatische vraag betreft
maar veelal (bij 44%) betreft het (ook) een gedrags/
psychologische/psychiatrische/verslavings vraag. Bij bijna
de helft (47%) van de eerste consulten is vanwege de
hulpvraag een gedragskundige aanwezig, waarna de
taken verdeeld worden afhankelijk van de analyse. De
AVG heeft 1-15 (gemiddeld 3,2) consulten nodig voor
beantwoording van de hulpvraag en zet hiervoor zijn
eigen expertise in. Voor deelvragen wordt de expertise
van medisch specialisten en paramedici gevraagd hetgeen
de AVG coördineert. De adviezen passend bij de diverse
deelproblemen worden op elkaar afgestemd. Er wordt
afgerond en terugverwezen naar de verwijzer.

1. Inzicht in de uitvoeringspraktijk van AVG-poliklinieken:
Een inventarisatie. Significant Public; 2019.

Ketogeen dieettherapie bij
medicatieresistente epilepsie en
metabole syndromen
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Ketogeen dieettherapie

Werkingsmechanisme

In 1921 verscheen de eerste publicatie van Dr. Wilder in
het Clinical Bulletin waarin hij de succesvolle toepassing
van een ketogeen dieettherapie bij drie patiënten met
medicatieresistente epilepsie beschrijft.1 Honderd jaar
later is de dieettherapie een erkende interventie, initieel
op basis van bewezen effectiviteit in aanvalsreductie
bij kinderen, later ook vanwege toenemend bewijs bij
adolescenten en volwassenen.2,3 Ketogeen dieettherapie
is opgenomen in de Nederlandse epilepsierichtlijn en er
zijn (inter)nationale aanbevelingen voor de praktische
toepassing.4,5,6,7 De dieettherapie wordt in Nederland dan
ook toegepast bij kinderen in de epilepsiecentra Sein en
Kempenhaeghe en vrijwel alle academische centra. Voor
initiatie bij volwassenen heeft vooral Kempenhaeghe
expertise en ervaring opgebouwd, terwijl andere centra
zich hier langzamerhand ook in bekwamen.

Ketogeen dieettherapie bestaat uit zeer vetrijke en sterk
koolhydraatbeperkte voeding. Het imiteert het effect van
langdurig vasten: vet wordt de belangrijkste brandstof
in plaats van koolhydraten. Bij vetverbranding worden
vetzuren tot keton-lichamen afgebroken. Het lichaam
komt in ketose. Deze stoffen passeren de bloed-hersen
barrière en kunnen glucose vervangen als alternatieve
brandstof voor de hersenen.
Aangezien het hier geen farmacologische maar een
dieetinterventie betreft, is het voorstelbaar dat meerdere
mechanismen bijdragen aan de waargenomen effecten,
op het vlak van bijvoorbeeld neurotransmissie, ionkanalen,
mTOR pathway, immuunsysteem en oxidatieve stress. Het
afgelopen decennium zijn de inzichten in het mogelijke
werkingsmechanisme sterk toegenomen, maar nog niet
volledig opgehelderd.8

Indicaties en effectiviteit
Ketogeen dieettherapie is een behandeloptie bij moeilijk
behandelbare/medicatieresistente epilepsie, met andere
woorden als twee anti-epileptica in een adequate dosering
onvoldoende effectief zijn of niet verdragen worden. Bij
deze indicatie geeft onderzoek aan dat ongeveer 50%
van de patiënten die een ketogeen dieettherapie starten
aanvankelijk een aanvalsreductie van ten minste 50%
ervaart.9 Ongeveer 10% daarvan wordt aanvalsvrij, 20%
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Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden
tussen deze ketogeen dieettherapie als medische
behandeling en het ‘keto-dieet’ dat op vele websites, in
boeken en door influencers beschreven wordt. Daarbij
gaat het meestal om een koolhydraatbeperkt dieet met als
doel gewichtsverlies of ter verbetering van sportprestaties.
Dit dient volledig los gezien te worden van de ketogeen
dieettherapie als medische behandeling voor een
medische indicatie; deze dieetbehandeling dient derhalve
ook uitgevoerd te worden onder begeleiding van een
ervaren medisch team.

Artikelen

1.

M. van der Star 2

heeft een aanvalsreductie van >90% en 20% een reductie
van 50-90%. Tevens kan het leiden tot een verandering
van type aanvallen (korter of minder ernstig) en vermindering van gebruik van anti-epileptica. Er zijn aanwijzingen
voor wat lagere lange termijn effectiviteit, bijvoorbeeld bij
Tubereuze Sclerose Complex, hier is echter onvoldoende
onderzoek naar verricht.

Artikelen

De internationale aanbevelingen van Prof E. Kossoff en
andere experts geven een overzicht van indicaties voor
ketogeen dieettherapie waarbij gebleken is dat de interventie effectiever is dan de gemiddelde effectiviteit die
hierboven is benoemd. In deze aanbevelingen staan korteen lange termijn effectiviteit per indicatie gerefereerd.5
• Epilepsiesyndromen zoals Dravet syndroom, Doose
syndroom, syndroom van West (infantiele spasmen),
Ohtahara syndroom en FIRES (febrile infection–related
epilepsiesyndroom)
• Super refractaire status epilepticus
• Tubereuze Sclerose Complex en Angelman syndroom
Ketogeen dieettherapie kan ook worden overwogen in
andere gevallen zoals bijvoorbeeld bij absence epilepsie,
Lennox-Gastaut syndroom, Landau-Kleffner syndroom
en kinderen met het Rett syndroom.5 Bij de metabole
aandoeningen waarbij het glucosemetabolisme verstoord
is, zoals GLUT-1 deficiëntiesyndroom en pyruvaat dehydrogenase deficiëntie (PDHC), is ketogeen dieettherapie
de eerste keus behandeling. Bij Complex 1 mitochondriële
aandoeningen kan het overwogen worden.5
Naast effect op insulten, kan ketogeen dieettherapie
effect hebben op andere aspecten, zoals cognitie, gedrag
en stemming.10 Soms zijn deze aspecten een (extra) reden
voor ouders om de dieettherapie als waardevol te evalueren en de interventie voort te zetten.11 Aan de andere kant
kan de therapie moeilijk te verdragen en vol te houden
zijn. Het is van belang om bij de start van de dieettherapie
met ouders en/of patiënt te bespreken wat de hoop en
wens is; deze kunnen soms afwijken van de verwachting
die de behandelaar heeft. Bespreken en noteren hiervan
helpt bij tussentijdse evaluaties.12,13
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Het effect van ketogeen dieettherapie kan relatief snel
optreden, maar het kan ook enige weken duren. De
standaard afspraak is om de interventie drie maanden
te volgen en dan te bepalen of deze wordt voortgezet.
Indien de dieettherapie wordt vervolgd, is dat volgens de
behandelrichtlijn voor ongeveer twee jaar.5 Het is echter
aan de behandelaar om dit moment, samen met ouders of
patiënt, te bepalen. Indien de dieettherapie nog effectief
is en er weinig bijwerkingen zijn, kan besloten worden
door te gaan. Bij afbouw van de dieettherapie wordt bekeken of het bereikte resultaat in stand blijft. Is dat niet
het geval dan kan gekozen worden de interventie terug

op te bouwen. In sommige gevallen, zoals een metabole
aandoeningen is langdurige, soms levenslange, dieettherapie noodzakelijk.

Starten met ketogeen
dieettherapie
Om te beoordelen of ketogeen dieettherapie een
geschikte behandeloptie is, is een zorgvuldige anamnese
met de patiënt en indien van toepassing samen met
zijn/haar ouders, partner of naasten van groot belang.
Het behandelteam bestaat uit een (kinder)neuroloog,
een (kinder)diëtist en vaak ook een (gespecialiseerd)
verpleegkundige. Een kinderarts of internist kan betrokken
zijn voor de somatische zorg voor de patiënt. De diagnose,
gebruik van sondevoeding en andere medische aspecten
zullen worden meegenomen tijdens de anamnese. Ook
medische (bloed)onderzoeken, inclusief een EEG en
ECG, kunnen worden uitgevoerd. Op basis van al deze
informatie wordt gezamenlijk besloten of ketogeen
dieettherapie een goede optie is.
Vervolgens bepaalt de diëtist samen met patiënt en/of
ouders de dieettherapie-op-maat.
Er bestaan drie hoofdtypen van de dieettherapie,
namelijk het klassiek ketogeen dieet, het Medium Chain
Triglyceride (MCT) dieet en het Modified Atkins Dieet
(MAD). Met deze diëten schakelt het lichaam over van
koolhydraat- op vetverbranding. Koolhydraten worden
vervangen door vet en belangrijk is te realiseren dat de
calorische intake hetzelfde blijft; de energiewaarde van
het dieet blijft dus gelijk aan reguliere voeding.
Voor elk dieet geldt dat zorg wordt besteed aan
voldoende inname van vitamines, mineralen en spoorelementen. Door een juiste samenstelling is er sprake van
een uitgebalanceerd dieet dat nutritioneel volwaardig is.
Het klassiek ketogeen dieet is het meest strikte en is
gebaseerd op lange-keten vetzuren en wordt vaak
uitgedrukt in een ratio, bijvoorbeeld ratio 4:1. Dat
betekent 4 gram vet: 1 gram koolhydraat + eiwit. Elke
maaltijd dient van tevoren berekend te worden aan de
hand van de ketogene ratio voor de patiënt.
Het MCT dieet bevat middellange-keten vetzuren die
efficiënter leiden tot ketose. Hierdoor is er meer ruimte
in het dieet voor koolhydraten en eiwitten. Anderzijds
kan MCT tot maag-/darmklachten leiden waardoor
rustige opbouw noodzakelijk is. Speciale dieetvoeding,
zoals Liquigen®, wordt bij MCT dieet aan de voeding
toegevoegd.
Het MAD is het meest liberale dieet waarbij alleen
koolhydraten geteld hoeven te worden. Er geldt

Voorbeelden klassiek ketogeen dieet.
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bijvoorbeeld een maximum van 15 gram per dag, terwijl
een normale inname voor volwassenen wel 250 gram per
dag kan zijn. Er zijn geen beperkingen ten aanzien van
energie en eiwitinname. In de ervaren centra in Nederland
worden allerlei tussenvormen toegepast: afhankelijk
van de patiënt en de situatie wordt de best passende
dieettherapie bepaald. De dieettherapie kan worden
gevolgd met flesvoeding, orale voeding en sondevoeding.
Combinaties daarvan zijn tevens mogelijk.
Een optie die bij sommige indicaties, zoals Tubereuze
Sclerose Complex en sommige andere epilepsiesyndromen, wordt gestart, is de laag glycemische variant
(Low Glycemic Index Therapie, LGIT). Hierbij is bepalend in
welke mate een maaltijd de glucosespiegel doet stijgen.

Volgen van ketogeen
dieettherapie

Tegenwoordig zijn er vele hulpmiddelen beschikbaar
die de toepassing van deze interventie ondersteunen

Net als medicatie, kan ketogeen dieettherapie ook
bijwerkingen hebben. Vooral aan het begin van de
dieettherapie kan er sprake zijn van bijwerkingen zoals
maag-/darmklachten (diarree, obstipatie, misselijkheid en/
of braken) moeheid, lusteloosheid en klammig aanvoelen.
Bij patiënten met een verstandelijke beperking kan het
soms lastig zijn goed inzicht te krijgen in de aard en
mate van bijwerkingen.
Op de langere termijn is controle op bijvoorbeeld optimale
groei (bij kinderen), cholesterol, nierstenen, osteoporose
en ritmestoornissen (lange QT syndroom) noodzakelijk,
door middel van bloedonderzoek, echo van de nieren,
ECG en een dexa-scan op lange termijn. Ook al is deze
dieettherapie vetrijk, bij een juiste energieberekening is er
in principe geen sprake van gewichtstoename of -verlies.
Eerdergenoemde aanbevelingen geven concrete adviezen
voor follow up visites wat betreft het monitoren van
bijwerkingen en het meten van parameters.5
Als de ketogeen dieettherapie stabiel is ingesteld, is er
1-2x per jaar een controle nodig door het multidisciplinaire
behandelteam en in principe jaarlijks aanvullend
onderzoek (bloed/urine). Verder tussentijds contact/
onderzoek op indicatie.
Bij patiënten met verstandelijke en/of lichamelijke
beperkingen zijn bijwerkingen een belangrijk
aandachtspunt. Bij beperkte mobiliteit of als er
reeds sprake is van een vertraagde groei kan extra
waakzaamheid en begeleiding noodzakelijk zijn. Tevens
kan juist in deze groep het weigeren van voedsel de
toepassing van een dieettherapie in de weg staan.
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Het dieet bestaat uit normale voeding vaak aangevuld
met speciale dieetvoeding, of uit volledige dieetvoeding
(bijvoorbeeld in geval van fles- of sondevoeding).
De dieetvoeding bevat een aangeven verhouding
vet, koolhydraten en eiwitten en is soms aangevuld
met vitaminen, mineralen en spoorelementen. Het
zorgt voor een nutritioneel volwaardige voeding en/
of vergemakkelijkt de uitvoering doordat het verwerkt
kan worden in gerechten en dranken. Dieetvoeding
is beschikbaar voor elk type dieet, aangepast voor
alle leeftijden en wordt in principe vergoed door een
zorgverzekeraar.

zoals (gratis) receptenplatforms en rekenmodules
(www.ketocafe.nl, www.ketogeenmenu.nl).
Educatiematerialen helpen patiënten, ouders en
behandelaren.
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Begeleiding

Dankbetuiging

Ketogeen dieettherapie wordt momenteel aangeboden
in Kempenhaeghe (Heeze en Oosterhout), SEIN (Zwolle
en Heemstede) en alle academische centra behalve het
LUMC. Elk van deze centra heeft specialisten en diëtisten
met expertise voor de toepassing bij kinderen. Daarnaast
heeft het Sophia Kinderziekenhuis specifieke expertise
bij zuigelingen, Kempenhaeghe Heeze bij volwassenen
en is Radboud UMC expertisecentrum voor GLUT-1.
Contactgegevens zijn te vinden op de websites van de
(dichtstbijzijnde) academische- en epilepsiecentra.
Volwassenen kunnen op moment alleen terecht bij
Kempenhaeghe (www.kempenhaeghe.nl); hopelijk komt
hier in de toekomst verandering in.

Dit artikel is tot stand gekomen met ondersteuning van
S. Knijff, Sr Medical Affairs Manager bij Nutricia.

Afhankelijk van de patiënt en de situatie is voor het
instellen op ketogeen dieettherapie klinische opname
noodzakelijk of kan dit ambulant gebeuren (thuis of in
instelling). Dit hangt samen met de complexiteit van de
aandoening, leeftijd (bijvoorbeeld zuigelingen) en situatie.
Toepassing van ketogeen dieettherapie in de verstandelijk
gehandicaptenzorg is zeker mogelijk, maar sterk
afhankelijk van de omstandigheden. Zo is het in geval van
een patiënt die reeds volledige sondevoeding gebruikt
relatief eenvoudig: er is dan geen extra tijdsinvestering
voor keukenpersoneel en de andere smaak is geen
belemmering.
Indien een patiënt onder begeleiding woont in een groep
en (gezamenlijk) orale maaltijden nuttigt, is ondersteuning
en begeleiding van het zorgpersoneel noodzakelijk. Ook
ouders kunnen hierbij betrokken worden: zij kunnen
bijvoorbeeld een rol krijgen in het bereiden van sommige
maaltijden. Patiënten kunnen het dieet te restrictief en/of
niet lekker vinden en daarom het niet volhouden. In ieder
individueel geval dient de afweging gemaakt te worden
tussen de investering, mogelijke bijwerkingen en de winst
wanneer aanvalsreductie op zou treden.

Conclusie
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Ketogeen dieettherapie heeft zich ontwikkeld tot een
erkende behandeloptie bij medicatieresistente epilepsie
en specifieke (epilepsie)syndromen. Dankzij kennis
en expertise, betere voeding en hulpmiddelen, is de
toegankelijkheid sterk verbeterd. Ook in de zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie is er
een plaats voor deze behandeling, rekening houdend met
de specifieke omstandigheden.

Correspondentieadres: M. van der Star, kinderarts
Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, Postbus 61,
5590 AB Heeze (email StarM@kempenhaeghe.nl)
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Purpose: To determine the incidence of clinical fractures
over seven years of follow-up, in adults with epilepsy and
intellectual disability, residing in a long-stay care facility.
Methods: In 2009, all institutionalized adult patients
(n = 261) were invited to undergo a Dual-energy X-ray
Absorptiometry (DXA) measurement and a Vertebral
Fracture Assessment (VFA). Participants were followed
over seven years or until date of discharge (in case of
moving from the care facility) or date of death. The
patients' medical files were screened for radiology reports
and staff notes, to identify clinical fractures. Fracture
incidence rates (IR) were determined and compared for
subgroups, by calculating incidence rate ratios. Hazard
ratios were calculated to identify factors associated with
fracture risk, using Cox Proportional Hazards analyses.
Results: A total of 205 patients (124 male, 60.5%) aged
between 18 and 88 years (median 48, IQR 34-60) were
enrolled. At baseline, 92 patients (44.9%) were diagnosed
with osteopenia and 65 (31.7%) with osteoporosis.
Between 2009 and 2016, 30 patients (14.6%) deceased
and 3 patients (1.5%) left the care facility. During
follow-up, 156 clinical fractures were reported in 82
patients (40.0%). Thirty-eight patients (18.5%) had at
least one major osteoporotic fracture. Overall, the IR
was 11.6 fractures per 100 person-years. Fracture risk
was significantly lower in patients who were wheelchair
dependent than in patients who were able to walk
(p<.001).
Conclusion: This study demonstrated that 40% of
institutionalized adults with epilepsy and intellectual
disability had at least one clinical fracture during seven
years of follow-up, despite adequate anti-osteoporosis
treatment.

Background: Long-term use of antiseizure drugs is
associated with a low bone mineral density (BMD)
and an increased fracture risk. The literature regarding
institutionalised children on chronic antiseizure drugs is

Beumer S, Hamers P, Oppewal A, Maes-Festen D.
Antipsychotics withdrawal in adults with intellectual
disability and challenging behaviour: study protocol for a
multicentre double-blind placebo-controlled randomised
trial. BMC Psychiatry. 2021 Sep 6;21(1):439. doi: 10.1186/
s12888-021-03437-2. PMID: 34488701
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34488701/
Background: In people with intellectual disability (ID) and
challenging behaviour, antipsychotics (AP) are often used
off-label and for a long period. Despite a lack of evidence
for efficacy for challenging behaviour and concerns
about common and clinically relevant side effects,
complete withdrawal often fails. We postulate three
possible hypotheses for withdrawal failure: 1. Influence
of subjective interpretation of behavioural symptoms
by caregivers and family; 2. Beneficial effects from AP
treatment on undiagnosed psychiatric illness, through
improvement in sleep or a direct effect on behaviour;
and 3. Misinterpretation of withdrawal symptoms as a
recurrence of challenging behaviour.
Methods: To investigate our hypotheses, we have
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Berkvens JJL, Mergler S, Beerhorst K, Verschuure P, Tan
IY, Majoie HJM, van den Bergh JPW. Bone mineral density
and fractures in institutionalised children with epilepsy and
intellectual disability. J Intellect Disabil Res. 2021 Sep 2.
doi: 10.1111/jir.12880.

limited. Therefore, the aim of this cross-sectional study is
to evaluate the prevalence of low BMD and the history
of fractures in institutionalised children with epilepsy and
intellectual disability (ID).
Methods: A dual-energy X-ray absorptiometry of lumbar
spine (L1-L4) and hip was performed in 24 children,
residing in a long-stay care facility in the Netherlands.
Additionally, serum concentrations of albumin, calcium
and 25-hydroxyvitamin D were determined. Data on
fractures were retrospectively extracted from the
medical files.
Results: Ages of the children (14 male and 10 female)
ranged from 5 to 17 years with a mean age of 13.0
(±3.2). The criteria of the International Society for Clinical
Densitometry (ISCD) were used for classification of bone
mineral disorders. Eight (33.3%) children had a normal
BMD (Z-score > - 2.0). Of the 16 children with a low BMD
(Z-score ≤ - 2.0), three were diagnosed as osteoporotic,
based on their fracture history. Ten children (41.7%) were
reported to have at least one fracture in their medical
history. Serum concentrations of albumin-corrected
calcium (2.28-2.50 mmol/L) and (supplemented) vitamin D
(16-137 nmol/L) were within the normal range.
Conclusions: This study demonstrated that 67% of
institutionalised children with epilepsy and ID had low
BMD and 42% had a history of at least one fracture,
despite supplementation of calcium and vitamin D in
accordance with the Dutch guidelines.
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Berkvens JJL, Wyers CE, Mergler S, Beerhorst K,
Verschuure P, Tan IY, Majoie HJM, van den Bergh JPW.
Incidence of clinical fractures: A 7-year follow-up study
in institutionalized adults with epilepsy and intellectual
disability. Seizure. 2021 Aug 18;92:56-61. doi: 10.1016/j.
seizure.2021.08.009.
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designed a multicentre double-blind, placebo-controlled
randomised trial in which AP (pipamperone or risperidone)
are withdrawn. In the withdrawal group, the AP dose is
reduced by 25% every 4 weeks and in the control group
the dose remains unaltered. Behaviour, sleep, psychiatric
disorders, withdrawal symptoms and side effects will
be measured and compared between the two groups.
If drop-out from the protocol is similar in both groups
(non-inferiority), the first hypothesis will be supported.
If drop-out is higher in the withdrawal group and an
increase is seen in psychiatric disorders, sleep problems
and/or behavioural problems compared to the control
group, this suggests effectiveness of AP, and indications
for AP use should be reconsidered. If drop-out is higher
in the withdrawal group and withdrawal symptoms
and side effects are more common in the withdrawal
group compared to the control group, this supports the
hypothesis that withdrawal symptoms contribute to
withdrawal failure.
Discussion: In order to develop AP withdrawal guidelines
for people with ID, we need to understand why
withdrawal of AP is not successful in the majority of
people with ID and challenging behaviour. With this study,
we will bridge the gap between the lack of available
evidence on AP use and withdrawal on the one hand and
the international policy drive to reduce prescription of AP
in people with ID and challenging behaviour on the
other hand.
Trial registration: This trial is registered in the Netherlands
Trial Register (NTR 7232) on October 6, 2018
(www.trialregister.nl).
Boerlage AA, Sneep L, van Rosmalen J, van Dijk M.
Validity of the Rotterdam Elderly Pain Observation Scale
for institutionalised cognitively impaired Dutch adults.
J Intellect Disabil Res. 2021 Jul;65(7):675-687. doi:
10.1111/jir.12843. Epub 2021 May 5. PMID: 33955082.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33955082/

Jaargang 39, December Nummer 4 256

Background: The Rotterdam Elderly Pain Observation Scale
(REPOS) has not yet been validated for institutionalised
cognitively impaired adults. To fill this gap of knowledge,
we tested psychometric properties of the REPOS when
used for pain assessment in this population.
Methods: In this multicentre observational study, residents
were filmed during a possibly painful moment and at rest.
Healthcare professionals were asked to rate residents'
pain by means of a Numeric Rating Scale (NRS)-proxy.
Two researchers assessed pain with the REPOS and the
Chronic Pain Scale for Non Verbal Adults with Intellectual
Disabilities (CPS-NAID) from video-recordings.
Results: In total, 168 observations from 84 residents
were assessed. Inter-observer reliability between the two
researchers was good, with Cohen's kappa 0.72 [95%
confidence interval (CI) 0.64 to 0.79]. Correlation between

the REPOS and CPS-NAID for a possibly painful moment
was 0.73 (95% CI 0.65 to 0.79). Sensitivity (85%) and
specificity (61%) for the detection of pain were calculated
with REPOS ≥ 3 and NRS ≥ 4 as a reference value. Item
response theory analysis shows that the item grimace
displayed perfect discrimination between residents with
and without pain.
Conclusion: The REPOS is a reliable and valid instrument
to assess pain in cognitively impaired individuals.
Böhmer MN, Hamers PCM, Bindels PJE, Oppewal A, van
Someren EJW, Festen DAM. Are we still in the dark?
A systematic review on personal daily light exposure,
sleep-wake rhythm, and mood in healthy adults from the
general population. Sleep Health. 2021 Aug 19:S23527218(21)00128-5. doi: 10.1016/j.sleh.2021.06.001. Epub
ahead of print. PMID: 34420891.
Insufficient light exposure is assumed to be related to a
wide array of health problems, though few studies focus
on the role of whole-day light exposure in the habitual
setting in the development of these health problems. The
current review aims to describe the association between
personal light exposure in the habitual setting and sleepwake rhythm and mood in healthy adults from the general
population. Five databases (Embase, Medline Epub,
Web of Science, PsycINFO, and Google Scholar) were
searched in June 2019. The inclusion criteria included:
assessment directly of light exposure on the participants
for at least one full day; reporting on both individual
personal light exposure and outcomes. The quality of the
papers was assessed using the Quality Assessment Tool
for Observational Cohort and Cross-Sectional Studies of
the National Heart, Lung and Blood Institute. The current
review followed the PRISMA guidelines. In total, 8140
papers were identified in the database search. Twenty-five
papers were eventually included in this review. All included
studies were cross-sectional, and individual light exposure
was usually measured with a wrist-worn device. Five
studies received a "good" quality rating, 16 received a
"fair" rating, and the remaining 4 a "poor" quality rating.
The overall quality of the included studies was considered
low because of the lack of intervention studies and the
fact that light exposure was measured on the wrist. Given
the low quality of the included studies, the current review
can only provide a first exploration on the association
between light exposure and sleep-wake rhythm and mood
in healthy adults from the general population. Limited
evidence is presented for a positive relationship between
the amount and timing of light exposure on the one hand
and rest-activity rhythm and some estimates of sleep
architecture on the other. The evidence on an association
between light exposure and circadian phase, sleep
estimates, sleep quality, and mood is conflicting. Data
from intervention studies are needed to gain insight into

the causal mechanism of the relationship between light
exposure and sleep-wake rhythm and mood.

Heutmekers M, Naaldenberg J, Mastebroek M, Assendelft
WJJ, van Schrojenstein Lantman-de Valk HMJ, Leusink
GL. Out-of-hours primary care for people with intellectual
disabilities: interviews in general practice. Fam Pract. 2021
Jun 23:cmab062. doi: 10.1093/fampra/cmab062. Epub
ahead of print. PMID: 34159369.
Background: Out-of-hours primary care for people with
intellectual disabilities (ID) involves different groups of
health care professionals, who are often not familiar to
one another nor to the specific health care needs of this
vulnerable population. It is not known to what extend
these specific health care needs or organizational factors
influence the delivery of out-of-hours primary care for
people with ID.
Objective: The objective of this study is to explore the
experiences of health care professionals regarding the
medical content and the organizational context of out-ofhours primary care for people with ID.
Methods: Semi-structured interviews were conducted
with daily care professionals, triage nurses and general
practitioners (GPs) involved in out-of-hours primary
care for people with ID in the Netherlands. Interviews
were thematically analysed for medical content and
organizational context.
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Objectives: Individuals with intellectual disabilities (ID)
depend on public services for daily support and medical
care; however, this group of individuals can be difficult
to identify within population data. This therefore limits
the opportunities to accurately estimate the size of the
population with ID, monitor trends and tailor public health
interventions according to the needs and characteristics of
this group. By linking relevant databases, this study sought
to identify individuals with ID in national data, to estimate
the prevalence of ID based on public service use and to
explore how this method can be used to better monitor
the population with ID.
Study design: Explorative data linkage study using the
Dutch population register and databases from public
services accessible with an ID diagnosis.
Methods: The overall prevalence of ID in the Dutch adult
population was estimated, specified by age group and sex,
and the identified ID groups were also characterised by
their support needs. Participants included the entire adult
Dutch population who were alive on 1 January 2015.
Results: After linking databases, 187,149 adults with ID
were identified within a population of almost 12.7 million
Dutch adults, giving an ID prevalence estimate of 1.45%.
Prevalence of ID was higher among males (1.7%) than
females (1.2%). Most individuals with ID were identified
through the use of residential care services (n = 91,064;
0.7%). Non-residential ID-related care was used by 27,007
individuals (0.2%). Social, employment or income support
due to a (mild) ID was received by 69,078 individuals
(0.5%); the mean age in these ID groups was between 8
and 10 years which is younger than that in the general
Dutch population. ID prevalence declined with increasing
age across all ID subgroups.
Conclusions: The ID prevalence in The Netherlands, as
determined by ID-related public service usage, aligns
with international estimates. This suggests that national
supportive services are accessible and used by individuals
with ID. Moreover, this demonstrated that databases from
national supportive services can be a useful resource to
identify individuals with ID at the population level and can
enable structural monitoring of the ID population through
linking national databases.

Background: Depressive symptoms and stress are common
in adults with intellectual disabilities. Our aim was to
explore long-term biological stress levels, assessed by
hair cortisol (HairF) and cortisone (HairE) concentrations,
in adults with intellectual disabilities and depressive
symptoms and to investigate the effects of bright light
therapy (BLT) on hair glucocorticoids.
Method: Scalp hair samples (n = 14) were retrospectively
examined at baseline and post-BLT (10.000 and 300 lux).
Liquid chromatography-tandem mass spectrometry was
used to measure hair glucocorticoids.
Results: A significant correlation was found between
baseline HairF and depression scores (r = .605, p = .028).
Post-intervention HairE levels were significantly increased
([95% CI: 11.2-17.4 pg/mg], p = .003), in particular after
dim light (300 lux) ([95% CI: 10.0-18.3 pg/mg], p = .020).
Conclusions: This study showed that retrospectively
examining biological levels of stress in adults with
intellectual disabilities seems a potentially promising and
objective method to gain insight in the stress level of
adults with intellectual disabilities.
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Cuypers M, Tobi H, Naaldenberg J, Leusink GL. Linking
national public services data to estimate the prevalence of
intellectual disabilities in The Netherlands: results from an
explorative population-based study. Public Health. 2021
May 29;195:83-88. doi: 10.1016/j.puhe.2021.04.002.
Epub ahead of print. PMID: 34062276.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34062276/

Hamers PCM, Savas M, van Rossum EFC, de Rijke YB,
Bindels PJE, Festen DAM, Hermans H. Hair glucocorticoids
in adults with intellectual disabilities and depressive
symptoms pre- and post-bright light therapy: First
explorations. J Appl Res Intellect Disabil. 2021 May 28.
doi: 10.1111/jar.12899. Epub ahead of print. PMID:
34047425.
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Results: The analysis resulted in four interconnected
themes: (i) uncertainties in the triage assessment of
ID patients; (ii) confusion about inter-professional
responsibilities; (iii) impact on routines and workflow
concerning ID patients and (iv) constraints in the decisionmaking process. All issues raised were related to the
organizational context.
Conclusions: Health care professionals involved in
out-of-hours primary care for people with ID indicate
that the quality of this care is more influenced by the
organizational context than by the medical content. We
recommend out-of-hours GP services and care provider
services for people with ID to set standards for roles
and responsibilities in order to facilitate health care
professionals in delivering accessible and high-quality care
to this vulnerable population.
Mevissen L, Ooms-Evers M, Serra M, de Jongh A,
Didden R. Feasibility and potential effectiveness of an
intensive trauma-focused treatment programme for
families with PTSD and mild intellectual disability. Eur
J Psychotraumatol. 2020 Jul 14;11(1):1777809. doi:
10.1080/20008198.2020.1777809. PMID: 33029319;
PMCID: PMC7473050.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33029319/
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Background: Persons with mild intellectual disabilities
or borderline intellectual functioning (MID-BIF; IQ 5085) have a higher risk of being exposed to traumatic
events and developing posttraumatic stress disorder
(PTSD). EMDR therapy has shown to be applicable, safe
and potentially effective for the treatment of PTSD in
individuals with MID-BIF. However, in traumatized multiproblem families with MID-BIF and (impending) out of
home placement of children, standard PTSD treatment in
an outpatient setting may not be appropriate.
Objective: To evaluate the feasibility and potential
effectiveness of KINGS-ID, a six-week clinical traumafocused treatment programme consisting of intensive
EMDR therapy with parents and children, and parental
skills training followed by two weeks of parent support at
home.
Method: Six families (nine parents of whom six had
MID-BIF) and 10 children (all having MID-BIF) participated
in the KINGS-ID programme. Seven parents and seven
children had PTSD. Data were collected within a single
case study design. For each family member data were
collected during baseline (three measurements), treatment
(seven weekly measurements), posttreatment (three
measurements) and at follow-up (three measurements).
Results: None of the family members dropped out. Within
the first two treatment weeks all but one child and one
parent no longer met PTSD symptom criteria. In both
children and parents, trauma-related symptoms and daily

life impairment significantly decreased following treatment
and in parents a significant decrease in symptoms of
general psychopathology and parental stress was found.
Results were maintained at six-month follow-up.
Conclusions: The findings of the current study are
promising given that the treatment programme seems
to offer new perspectives for traumatized multi-problem
families with MID-BIF.
Müller AR, Brands MM, van de Ven PM, Roes KC,
Cornel MC, van Karnebeek CD, Wijburg FA, Daams
JG, Boot E, van Eeghen AM. The Power of 1:
Systematic Review of N-of-1 Studies in Rare Genetic
Neurodevelopmental Disorders. Neurology. 2021 Jan
27:10.1212/WNL.0000000000011597. doi: 10.1212/
WNL.0000000000011597. Epub ahead of print. PMID:
33504638.
Free full text: https://n.neurology.org/content/
early/2021/01/27/WNL.0000000000011597.long
Objective: To improve the use of N-of-1 studies in rare
genetic neurodevelopmental disorders, we systematically
reviewed the literature and formulated recommendations
for future studies.
Methods: The systematic review protocol was registered
in the PROSPERO International Prospective Register of
Systematic Reviews (CRD42020154720). EMBASE and
MEDLINE were searched for relevant studies. Information
was recorded on types of interventions, outcome
measures, validity, strengths and limitations using standard
reporting guidelines and critical appraisal tools. Qualitative
and descriptive analyses were performed.
Results: Twelve studies met N-of-1 inclusion criteria,
including both single trials and series. Interventions were
mainly directed to neuropsychiatric manifestations. Main
strengths were the use of personalized and clinically
relevant outcomes in most studies. Generalizability
was compromised due to limited use of validated and
generalizable outcome measures.
Conclusion: N-of-1 studies are sporadically reported in rare
genetic neurodevelopmental disorders. Properly executed
N-of-1 studies may provide a powerful alternative to larger
randomized controlled trials in rare disorders and a much
needed bridge between practice and science. We provide
recommendations for future N-of-1 studies in rare genetic
neurodevelopmental disorders, ultimately optimizing
evidence-based and personalized care.
Neimeijer EG, Delforterie MJ, Roest JJ, van der Helm
P, Didden R. Group climate, aggressive incidents and
coercion in a secure forensic setting for individuals
with mild intellectual disability or borderline intellectual
functioning: A multilevel study. J Appl Res Intellect Disabil.
2020 Dec 10. doi: 10.1111/jar.12841. Epub ahead of
print. PMID: 33305516.

Noorlandt HW, Korfage IJ, Tuffrey-Wijne I, Festen D,
Vrijmoeth C, van der Heide A, Echteld M. Consensus on a
conversation aid for shared decision making with people
with intellectual disabilities in the palliative phase. J Appl
Res Intellect Disabil. 2021 Jun 1. doi: 10.1111/jar.12898.
Epub ahead of print. PMID: 34060161.
Free full text: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
jar.12898

Background: There is limited information about sexual
knowledge and behaviours in adults with complex care
needs, including those with 22q11.2 deletion syndrome
(22q) which represents a group predisposed to
intellectual disabilities.
Methods: We conducted sexual health assessments
with 67 adults with 22q, examining whether those with
knowledge deficits and a history of engaging in sexual
activities with others would be more likely to engage in
high-risk behaviours.
Results: The majority (65.7%) of adults with 22q were
sexually active with others; most (70.1%) had sexual
knowledge deficits. Those with intellectual disabilities were
more likely (p = .0012) to have deficits in certain topics.
In the sexually active subgroup, most (81.8%) engaged
in high-risk sexual behaviours, regardless of intellectual
disability or knowledge deficits.
Conclusion: The results suggest a need for increased
dialogue, repeated education, genetic counselling and
preventive healthcare measures related to sexuality in 22q
and potentially in other complex care conditions.
Penninx Quevedo R, de Jongh A, Bouwmeester S, Didden
R. EMDR therapy for PTSD symptoms in patients with mild
intellectual disability or borderline intellectual functioning
and comorbid psychotic disorder: A case series. Res
Dev Disabil. 2021 Aug 23;117:104044. doi: 10.1016/j.
ridd.2021.104044. Epub ahead of print. PMID: 34438220.
Background: Little is known about the effectiveness of
EMDR therapy for PTSD symptoms in persons with mild
intellectual disability or borderline intellectual functioning
(MID-BIF, IQ 50-85) and psychosis.
Aims: To examine effectiveness, feasibility, and safety of
eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)
therapy in six patients with MID-BIF, PTSD and
psychotic disorder.
Methods and procedures: Data were collected in a
multiple baseline across-subjects design. Before, during
and after treatment, weekly assessments on PTSD
symptoms and adverse events were carried out. PTSD
classification was assessed, and severity of hallucinations,
delusions, and general psychopathology were measured at
pretreatment, posttreatment and three-month follow-up.
Outcomes and results: There were no dropouts and
five of the six participants completed treatment early.
They showed a decrease in PTSD symptom severity and
did no longer meet DSM-5 PTSD criteria at posttreatment.
Results were maintained at follow-up. Symptoms did
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Background: Little is known about how to involve people
with intellectual disabilities in making decisions about
treatment and care in their palliative phase. We aimed to
reach a consensus about a shared decision-making (SDM)
conversation aid for people with intellectual disabilities,
relatives, and healthcare professionals.
Methods: In a Delphi process, an expert panel of
11 people with intellectual disabilities, 14 relatives, and
65 healthcare professionals completed online
questionnaires about the relevance and feasibility of a
draft conversation aid.
Results: In Round 1, components were rated as (very)
relevant by 70-98% of participants (M = 87%). In Round
2, after amending the aid in response to feedback,
relevance ratings were 67-97% (M = 90%) and feasibility
ratings 66-86% (M = 77%). The final version consists
of four themes: who are you; illness/end-of-life; making
decisions; and evaluating the decision.
Conclusion: The consensus-based conversation aid
is considered sufficiently relevant and feasible to be
implemented in practice.

Palmer LD, Heung T, Corral M, Boot E, Brooks SG, Bassett
AS. Sexual knowledge and behaviour in 22q11.2 deletion
syndrome, a complex care condition. J Appl Res Intellect
Disabil. 2021 Jul 21. doi: 10.1111/jar.12927. Epub ahead
of print. PMID: 34291536.
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Background: This study examines associations between
group climate, aggressive incidents and coercive
measures in adults with mild intellectual disability or
borderline intellectual functioning (MID-BIF) of a secure
forensic setting.
Method: Participants (N = 248) were interviewed about
their perception of group climate utilizing the Group
Climate Instrument. Data on aggressive incidents and
coercive measures were retrieved from the facilities'
electronic database. A multilevel structural equation model
was fitted in which variability in perception of group
climate within and between living groups was examined.
Results: An open and therapeutic group climate was
associated with lower levels of aggression within and
between groups. A higher number of aggressive incidents
were significantly associated with a higher number of
coercive measures.
Conclusions: The findings have implications for the
understanding of how group climate may play a role
in reducing aggressive incidents at the living group
in treatment of individuals with MID-BIF in secure
forensic settings.
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not exacerbate as indicated by a significant decrease in
general psychopathology (in five participants) and an
improvement in general functioning. In five participants
severity of psychotic symptoms decreased.
Conclusions and implications: EMDR therapy is safe and
feasible and the results suggest that it can be an effective
treatment for PTSD in patients with triple mental health
problems in a tertiary mental health treatment setting.
Rosenberg AGW, Pellikaan K, Poitou C, Goldstone AP,
Høybye C, Markovic T, Grugni G, Crinò A, Caixàs A,
Coupaye M, Van Den Berg SAA, Van Der Lely AJ, De
Graaff LCG. Central Adrenal Insufficiency Is Rare in Adults
With Prader-Willi Syndrome. J Clin Endocrinol Metab.
2020 Jul 1;105(7):e2563–71. doi: 10.1210/clinem/
dgaa168. PMID: 32232324; PMCID: PMC7211032.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232324/
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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
hydrocortisone during physical or psychological stress in
patients with PWS. Side effects of frequent hydrocortisone
use are weight gain, osteoporosis, diabetes mellitus, and
hypertension-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 recommend
against routinely prescribing hydrocortisone stress-doses in
adults with PWS.

Vlot-van Anrooij K, Naaldenberg J, Hilgenkamp TIM,
Overwijk A, van der Velden K, Leusink GL. Gaining
actionable knowledge to improve local health-promoting
capacities in long-term care support settings for people
with intellectual disabilities. Patient Educ Couns. 2021
May 23:S0738-3991(21)00388-8. doi: 10.1016/j.
pec.2021.05.033. Epub ahead of print. PMID: 34045091.
Objective: People with intellectual disabilities (ID) are
largely dependent on their environment to live healthily
and, in this, ID-support organizations play a vital role. An
environmental asset mapping tool for ID-support settings
has been developed. This study aims to provide insight
into whether or not the tool can provide a comprehensive
view on assets in the system and actionable knowledge
to improve health-promoting capacities in ID-support
settings.
Methods: Fifty-seven users from four setting completed
the tool on availability, user satisfaction, and dreams
regarding social, physical, organizational, and financial
assets.
Results: The findings provide a comprehensive view of
available assets. Together with user satisfaction and
dreams for improvements, they provide actionable
knowledge for improving the health-promoting capacities
of the settings, including: (1) how use of available assets
can be improved, (2) the type of assets that should
be enriched, and (3) the assets that can be added to
the system.
Conclusion: The asset mapping tool provides a
comprehensive view on assets in the system and
actionable knowledge to improve health-promoting
capacities in ID-support settings.
Practice implications: ID-support organizations can use
the tool to generate actionable bottom-up knowledge for
priority setting and implementing interventions to improve
their health-promoting capacities.

Handboek Gendersensitieve
huisartsgeneeskunde
Onlangs kwam het Handboek Gendersensitieve huisartsgeneeskunde uit. Dit handboek, met
31 hoofdstukken en 45 auteurs, biedt een overzicht van de meest recente kennis over sekse-en
genderverschillen in ziekte en gezondheid.

Diversen

De verschillen tussen vrouwen en mannen staan centraal.
Huisartsen en andere werkers in de eerste lijn spelen in
de medische en geestelijke gezondheidszorg een cruciale
rol in preventie, diagnostiek en behandeling.
Sekseverschillen vanuit biologisch perspectief zijn
belangrijk voor meer lichamelijke functies dan alleen de
reproductie. Iedere lichaamscel heeft immers een sekse.
Daarnaast vraagt goede medische zorg aan vrouwen
en mannen om een brede kennis van biopsychosociale
factoren van ziekte en gezondheid, waarbij kwetsbaarheden in de levensloop van vrouwen niet los gezien
kunnen worden van kwetsbaarheden in de levensloop
van mannen.
De manier waarop vrouwen en mannen in een cultuur
worden grootgebracht en de vigerende rollen van
vrouwelijkheid en mannelijkheid binnen een sociale
context, spelen in het ontstaan van ziekten bij beide
geslachten een belangrijk rol. Een gendersensitieve
(huisarts)geneeskunde, die uitgaat van een geneeskunde
die onderscheid maakt naar biologische, psychologische
en sociaal-culturele verschillen tussen vrouwen en
mannen, gaat uit van een integrale benadering en voegt
als vanzelfsprekend het perspectief van diversiteit toe.
Iedereen is anders, iedereen is van waarde en doet ertoe,
en niemand mag op basis van verschil en vooroordeel van
goede zorg worden uitgesloten.

Radboud university medical center
Dept. of Primary and Community Care
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Op de cover
Petra Lubbers.

Diversen

De foto op de cover is gemaakt door O-Bureau,
in opdracht van de AVG-opleiding.
O-Bureau maakte een fotoreportage met AVG’s
(in opleiding) én cliënten, die onder andere
werden ingezet voor de nieuwe website en de
mediacampagnes voor het werven van nieuwe
aiossen. Op de coverfoto van dit TAVG staan
Annemieke Kanninga (AVG) en Ramon.

Op zoek naar de juiste look and feel
De fotograaf en styliste arriveren en we lopen een rondje
over het terrein om een geschikte fotoplek te vinden.
Best lastig, want het is heerlijk zonnig (te veel contrast) en
de gebouwen hebben binnen niet direct de juiste look and
feel. We vinden uiteindelijk een plekje in de wachtkamer
van de tandarts. Ik krijg luide aanmoedigingen van
wachtende cliënten, wat het op een natuurlijke manier
blijven lachen voor mij veel makkelijker maakt.

Kat in het bakkie
Tijd voor het echte werk. Of we een samen een activiteit
kunnen doen, vraagt de fotograaf. Ramon heeft een
mooie fiets met aanhanger, waarmee hij rommel van
het terrein ophaalt. Misschien kan ik achter in het bakje
zitten terwijl hij fietst? Helaas, de fiets blijkt al achter slot
en grendel te zitten en niemand heeft de sleutel. Maar
ons secretariaat is niet voor één gat te vangen en belt de
huismeester. Tien minuten later kunnen we toch aan de
slag met de fiets. Ik blijk net niet in het bakje te passen,
maar het zorgt wel voor hilariteit en we lachen ons rot.

Sprinkhanen(ge)plaag
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Annemieke: ‘En dan is het zover, de dag van de fotoshoot.
Ik merk aan mijn lichaam dat ik zenuwachtig ben
en spreek mezelf toe. Kom op zeg, je hebt voor veel
hetere vuren gestaan… Maar zo in de spotlights staan
is behoorlijk buiten mijn comfortzone. Gelukkig heeft
Ramon daar wel ervaring mee. Ramon drumt in een band
en is gefilmd tijdens een tournee door Frankrijk. Dat is ook
één van de redenen dat ik hem heb gevraagd. Hij vindt
het hartstikke leuk en geniet van de aandacht. Daarnaast
is Amsterdam een kleurrijke stad en ook dat wil ik hem
graag laten zien.

En dan door naar het laatste deel: foto’s van Ramon.
Ik help de fotograaf met het behouden van Ramons
aandacht. Voor de grap steek ik twee vingers op achter
haar hoofd. ‘Je lijkt wel een sprinkhaan’, buldert Ramon.
Steeds als ik daarna het woord sprinkhaan noem, leidt dat
tot een instant lachsalvo. En zo komen we ook deze sessie
prima door. Vooraf had ik aan Ramon bekend dat ik het
spannend vond. ‘Geeft niks’, zei hij. ‘Ik help je wel, want
ik heb ervaring.’ En dát is hem gelukt. We waren lekker
samen in het moment en hebben erg gelachen.

Het plezier spat ervan af
Twee weken later krijg ik de digitale foto’s. De lol die
we op die dag hadden straalt ervan af. Prachtig gevangen
door een fotograaf die precies weet hoe ze dat voor
elkaar moet krijgen. En als ik het setje afgedrukte foto’s
aan Ramon geef, zie ik die prachtige glimlach weer.
‘Hebben we goed gedaan! En ik heb jou geholpen’,
zegt hij. Inderdaad Ramon, zo is het!

Voor wie het leuk vindt: de verhalen van de band Wimpie en de Domino’s on tour is terug te kijken via
https://www.ntr.nl/Wimpie-de-Dominos-on-tour/373. En wil je meer weten over de AVG’s in de fotocampagne,
ga dan naar https://avgopleiding.nl/in-gesprek-met.

Boekentip
In Ruimte voor kleur beschrijft Peter Siebesma de geschiedenis van psychiatrie en gehandicaptenzorg in hun onderlinge samenhang. Zijn reis door vijftig jaar zorg voert met name langs de weg
van integratie, vermaatschappelijking van zorg en inclusie. Het boek beschrijft niet alleen het
verleden, maar analyseert ook de actualiteit en komt tot aanbevelingen voor een nieuwe koers.
Die baseert Siebesma op de ruime praktijk- en onderzoeksresultaten van de afgelopen vijftig jaar.
Veel is daarin gelukt, veel ook niet.

Diversen

Bijzondere aandacht besteedt de auteur aan de ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke
beperking. Beide sectoren – psychiatrie en gehandicaptenzorg – hebben hun eigen expertise en kunnen elkaar goed
aanvullen. Siebesma bepleit een fusie tussen de landelijke
koepels, structurele samenwerking in regionale teams
en versterking van het intramurale aanbod. Dit kan weer
balans brengen in zorg en behandeling en zal inclusie
juist gaan bevorderen. Zorgvisies worden door hem
steeds herleid tot de vraag of het werkelijk bijdraagt aan
welbevinden en een zinvol bestaan. Hiervoor is het nodig
de juiste golflengte te vinden en de kleur van de cliënt alle
ruimte te geven.
Onderneem samen met de auteur deze boeiende reis
langs vijftig jaar psychiatrie en gehandicaptenzorg en lees
dit inspirerende boek dat zich bij uitstek leent om actief
mee te werken aan verbetering en vernieuwing.
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Peter Siebesma was in de zorg werkzaam als
psycholoog en later als directeur-bestuurder.
Momenteel is hij werkzaam als schrijver, musicus
en beeldend kunstenaar. Hij heeft ervoor gekozen
om zich ook in de lay-out van het boek door de
eigen kleur van de cliënt te laten leiden.

Kenmerken slagvaardigheid en resultaatgericht werken jouw functioneren?
Ben jij op zoek naar een veelzijdige en specialistische functie
bij een ambitieuze waarden gedreven organisatie?
Aveleijn heeft ruimte voor een
Arts Verstandelijk Gehandicapten
(16-32 uur per week)

Vacatures

Als Arts Verstandelijk Gehandicapten verleen je op indicatie specialistische medische zorg aan
cliënten met een verstandelijk beperking met als doel de gezondheidstoestand van de cliënten te
optimaliseren of een goede gezondheid te behouden. Alle cliënten hebben een eigen huisarts.
Je levert een bijdrage aan de kwaliteit van de medische zorg van de instelling in het algemeen.
Daarnaast informeer, ondersteun en adviseer je cliënten en ouders/verwanten bij medische
problematiek, informeer en adviseer je begeleiders en geef je scholing aan medewerkers in de
organisatie. Je krijgt de mogelijkheid om je binnen je functie verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld in de
verslavingszorg. Daarnaast is er de optie om je functie te combineren met het doen van onderzoek.
Waar ga je werken?
De afdeling Zorgondersteuning en Behandeling (ZOB) in Borne bestaat uit ruim 80 medewerkers van
diverse disciplines. In dit professionele team wordt constant gewerkt aan de beste kwaliteit van
advisering aan medewerkers en zorg voor cliënten. De actuele wetenschappelijke inzichten worden
gevolgd en collega’s zijn actief op het gebied van praktijkgericht (wetenschappelijk) onderzoek. Er zijn
contacten met diverse universiteiten. Verdere professionalisering en permanente ontwikkeling zijn
centrale thema’s binnen de afdeling.
Wat vragen wij?
• Je hebt een opleiding tot basisarts, aangevuld met een (bijna afgeronde) opleiding tot arts
verstandelijk gehandicapten (AVG). Inzicht in aanverwante kennisgebieden zoals
neurologische en psychiatrische stoornissen is vereist
• Een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid om te kunnen communiceren op
verschillende niveaus met cliënten en hun verwanten en je beschikt over goede schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden
• Je bent flexibel, enthousiast, humorvol en je staat stevig in je schoenen. Daarnaast ben je
geduldig, ordelijk, integer en betrouwbaar.
Wat bieden we jou?
Al meer dan 50 jaar biedt Aveleijn zorg, ondersteuning, behandeling en advies aan kinderen,
jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking in Twente en de gemeente
Berkelland. Binnen de 80 locaties van Aveleijn werken ruim 2.000 medewerkers en zijn ruim 800
vrijwilligers actief.
Wij zetten jou als medewerker centraal en bieden daarom het volgende:
• Veel ontwikkelingsmogelijkheden in scholing, coaching en takenpakket
• Een baan in een uitdagende werkomgeving
• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals collectieve ziektekostenverzekering, het
meerkeuzesysteem en een eindejaarsuitkering van 8,33%
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Ben je geïnteresseerd en wil je direct reageren?
Graag ontvangen wij jouw CV en motivatie via onze website: www.aveleijn.nl
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Christien Rippen, manager ZOB,
te bereiken via 074-2556600 of c.rippen@aveleijn.nl.
Liever eerst een keer koffie of thee drinken?
Ben je geïnteresseerd geraakt en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op en kom
eerst een keer kennis maken met onze collega’s die jou meer vertellen over het werken bij Aveleijn.
Een afspraak kun je maken via het secretariaat van de afdeling ZOB, te bereiken via 074-2556600 en
dan zien we elkaar snel!

Arts verstandelijk gehandicaptenzorg – Cordaan Amsterdam
Heb jij ervaring en/of affiniteit met de verstandelijk gehandicaptenzorg? Dan zijn wij op zoek naar jou
om ons team bestaande uit 4 artsen en een AIOS te versterken!

Vacatures

Wat ga je doen?
Als arts bied je medische deskundigheid gericht op de specifieke gezondheidsproblemen van mensen
met een verstandelijke beperking. De huisartsgeneeskundige zorg is overgedragen aan de huisarts
met wie je regelmatig medisch beleid afstemt. Je werkt nauw samen met praktijkverpleegkundigen,
en medisch secretaresses en hebt afstemming met de gedragsdeskundige en paramedici.
Je adviseert cliënten, verwanten, medewerkers en medisch specialisten die betrokken zijn bij de
cliënt. Tevens bied je preventieve zorg volgens richtlijnen en healthwatch programma’s. Als arts werk
je volgens de wet- en regelgeving zoals de kwaliteitswet zorginstellingen, de wet BOPZ, de WGBO en
adviseer je het management ten aanzien van het medisch beleid binnen de organisatie.
Wat krijg je van ons?
 Een jaarcontract van 24-32 uur met uitzicht op een vast dienstverband;
 Salaris conform CAO Gehandicaptenzorg en functieniveau in schaal 75 (tussen € 5.205 - €
8.004 o.b.v. een fulltime dienstverband van 36 uur);
 Uitstekende pensioenregeling;
 Eindejaarsuitkering van 8,33% van het bruto jaarinkomen;
 Leuke bonusregeling bij het aandragen van je nieuwe collega´s;
 Parkeren gaat via de Parkeerapp.
Waar ga je werken?
Je komt te werken binnen een team in een prettige sfeer samen met verschillende disciplines zoals
gedragswetenschappers en paramedici. Diverse doelgroepen vallen onder jouw expertise en je biedt
zorg aan cliënten van woonvoorzieningen verspreid over Amsterdam. Daarnaast bieden we sinds
2017 AVG poliklinische zorg voor extramurale- en externe cliënten.
Wie ben jij?
 Je bent geregistreerd AVG of zult binnenkort afstuderen als AVG.
 Je blijft op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen binnen je vakgebied.
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, waarbij je soepel kunt schakelen
tussen de verschillende niveaus waarbinnen je manoeuvreert.
 Ook kun je goed in multidisciplinair verband samenwerken.
 Je ziet het als een uitdaging een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de medische zorg
aan mensen met een verstandelijke beperking en aan de professionalisering van deze zorg.
 Je bent in bezit van rijbewijs en auto.

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je bellen met Laurent Jan van den Bogaard
(Manager Behandeling VGZ) via 06- 2237 5398.
Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je opnemen met Saskia Teunissen (Recruiter) via
steunissen@cordaan.nl of 06- 3918 4897.
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Enthousiast?
Mooi, we zijn erg benieuwd naar jou! Solliciteren kan via https://werkenbijcordaan.nl/o/artsverstandelijk-gehandicaptenzorg-avg-3/ of door je cv en motivatie te mailen naar Saskia Teunissen
(recruiter) via steunissen@cordaan.nl.

Basisarts 24 - 36 uur per week
Esdégé-Reigersdaal is een organisatie die zorg levert aan cliënten met een (verstandelijke) beperking. De cliëntengroep is zeer
gevarieerd, van licht tot zeer ernstig beperkt, in combinatie met complexe lichamelijke of psychiatrische problematiek. EsdégéReigersdaal werkt met de visie ‘Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek’. Wij zetten ons in voor een volwaardig
burgerschap van mensen met een beperking en werken vol enthousiasme mee aan de normalisatie en integratie.

Vacatures

Over de functie
Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de eerstelijns en tweedelijns medische zorg aan een gevarieerde groep
cliënten met een verstandelijke beperking. De medische zorg heeft zowel een klinisch als poliklinisch karakter. Hierbij kun je zo
nodig terugvallen op de AVG's (Artsen Verstandelijk Gehandicapten) en de huisartsen. Je bent als (team)arts ondersteunend
aan de overige (extramurale) clusters. Je werkt in multidisciplinair verband aan het optimaliseren van de gezondheid van onze
cliënten. Je komt te werken in een gevarieerd team van AVG' s, een AVG in opleiding, basisartsen, huisartsen en
praktijkondersteuners. Daarnaast werk je nauw samen met cliëntbegeleiders, gedragsdeskundigen, paramedici,
verpleegkundigen en consulterende specialisten (zoals neuroloog, revalidatiearts en psychiater).
Solliciteer je als basisarts dan bieden we je de mogelijkheid om in 2023 de AVG opleiding te gaan volgen. De eerste tijd heb je
dan gelegenheid om dit interessante en mooie werkveld te verkennen waarna je daarna de AVG opleiding gaat volgen.
Jouw werkplek
Aan de J.Duikerweg 3 te Heerhugowaard is onze medische dienst gevestigd en staat een spreek/behandelkamer op jouw te
wachten. Je ontvangt cliënten op het spreekuur op deze locatie of je ziet de cliënten in hun eigen woonomgeving. Daarnaast
worden spreekuren gedraaid op nog twee andere locaties in Heerhugowaard. De woningen die je bezoekt zijn vooral gelegen in
Noord-Kennemerland maar je kunt ook gevraagd worden om aan te sluiten bij een multidisciplinair overleg in de regio’s WestFriesland en Kop van Noord-Holland, afhankelijk aan van de woonclusters waaraan jij gekoppeld wordt.
Wat breng jij mee?
 Je bent een deskundige en enthousiaste collega;
 Je hebt een (bijna) afgeronde opleiding tot basisarts;
 Je bent BIG-geregistreerd;
 Je bent stressbestendig en kunt zelfstandig werken;
 Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 Je hebt affiniteit met mensen met een (verstandelijke) beperking;
 Je werkt graag samen met diverse disciplines, denk hierbij aan gedragsdeskundige, paramedicus,
(praktijk)verpleegkundige (cliënt)begeleiders etc.
 Je bent in bezit van een rijbewijs.
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Wat bieden wij jou?
 Een veelzijdige en afwisselende baan;
 Groei- en opleidingsmogelijkheden;
 Een jaarcontract dat wij, bij gebleken geschiktheid, voortzetten voor onbepaalde tijd;
 Een bruto maandsalaris, afhankelijk van je ervaring tussen minimaal € 3.738,- en maximaal € 5.648,- bruto per maand
bij een fulltime dienstverband (FWG 65) conform cao Gehandicaptenzorg;
 Een stimulerende werkomgeving in een professioneel en gezellig team;
 Reiskostenvergoeding en een eindejaarsuitkering;
 En uiteraard vakantiegeld, vakantiedagen en een pensioenregeling.
Wil je meer informatie over de functie? Dan kun je contact opnemen met Jacinta Bruin, Arts Verstandelijk Gehandicapten
(AVG), telefoon 072-5763970 of bij Sonja Faas, manager (Para)Medische Diagnostiek en Behandeling, telefoon: 06-10560472.
Je kunt jouw cv en motivatie insturen via de button “Reageren” in de vacature op de website: www.werkenbijesdegereigersdaal.nl  Vacature Basisarts (24-36 uur per week) Wij kijken uit naar je reactie!

AVG (Basis-) arts
Plaats
Den Haag / Rotterdam

Functie omschrijving
Middin heeft een veelheid aan locaties met een verscheidenheid aan doelgroepen. Als Arts voor Verstandelijk Gehandicapten
(AVG) krijg je te maken met een grote diversiteit aan ziektebeelden van mensen met een (verstandelijke) beperking die zo lang
mogelijk hun zelfstandigheid willen behouden. We ondersteunen daarbij in de wensen van de cliënten. De diversiteit bestaat uit
mensen met een verstandelijke beperking, soms gecombineerd met een lichamelijke beperking of psychiatrische problematiek.

Vacatures

De Behandeldienst van Middin is op zoek naar een of twee AVG-artsen. Wie wil onderdeel uitmaken van een zelfsturende-,
specialistische medisch team? Vanuit het team zelfstandig aan het werk zijn, maar wel op elkaar terug kunnen vallen en wekelijks
werkoverleg. Reageer op onze vacature.

Concreet ga je je met het volgende bezighouden:
- het bieden van medische zorg in de vorm van consulten op cliëntniveau (verbonden aan woonvoorzieningen van Middin, maar ook
in poliklinisch verband);
- het leveren van een bijdrage aan de specialistische geïntegreerde behandeling in een multidisciplinair samenwerkingsverband;
- het leveren van een bijdrage aan diverse beleidstaken passend binnen de visie van Middin.
Hier doe je dit:
Als arts binnen Middin maak je deel uit van de Dienst Behandelzaken. Deze afdeling biedt met ruim 100 medewerkers medische,
paramedische en agogische behandeling en begeleiding in de gehele organisatie. Binnen de afdeling werken verschillende
vakgroepen, waaronder de vakgroep AVG. Deze vakgroep bestaat uit 7 AVG-artsen en 1 Aios. Het is een enthousiast-, zelfsturend-,
en specialistisch medisch team. Een ieder in het team werkt zeer zelfstandig, maar weet de collega's wel te vinden wanneer dat
nodig is. Eens per week is er teamoverleg. Binnen het team is er ruimte voor een of twee AVG’s zowel de regio Rotterdam als Den
Haag zijn als werklocatie bespreekbaar. Tevens zijn er mogelijkheden om als opleider werkzaam te zijn.
Functie criteria
Je bent een arts die actief wil bijdragen aan de specialistische kennisontwikkeling van het vakgebied samen met de andere AVG's.
Je hebt een onderzoekende en lerende houding en hebt uitstekende communicatieve en verbindende vaardigheden. Maar bovenal
zoeken wij een enthousiaste collega met een duidelijke visie op- en affiniteit met de gehandicaptenzorg.
Verder heb je een geldige registratie voor het specialisme Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten.
Aanbod
Als je bij Middin werkt, kun je rekenen op veel zelfstandigheid en een inspirerende werkomgeving. Arbeidsvoorwaarden en
salariëring zijn conform cao GHZ.
Voor de functie AVG arts geldt:
- een dienstverband van minimaal 24 en maximaal 36 uur;
- inzet bij voorkeur op locaties in Den Haag / Rotterdam en omstreken

Solliciteren
Reageren op deze vacature kan door te solliciteren via recruitment@middin.nl of via de website www.werkenbijmiddin.nl.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Manon van Meerkerk, Manager Behandeldienst, via 06 414 544
81. We beantwoorden graag al je vragen.
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Werken bij Middin
Middin is gewoon bijzonder. Dat merken niet alleen onze ruim 5.800 cliënten die verdeeld over heel Zuid-Holland de allerbeste
persoonlijke zorg krijgen. Dat merken ook onze circa 3.000 medewerkers. Werken bij Middin betekent gewaardeerd en
gerespecteerd worden. In een inspirerende werkomgeving met gedreven zorgcollega’s, iedere dag alles uit jezelf kunnen halen en
jezelf blijven ontwikkelen. Denken vanuit de cliënt en niet vanuit protocollen. En zichtbaar en met veel voldoening concreet bijdragen
aan waar we met elkaar iedere dag voor gaan: bijzondere mensen gewoon laten zijn.

Vacatures
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Vacature Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Arts voor Verstandelijk
Gehandicapten

el
Erm

Expertisecentrum Advisium Ermelo is een
behandelcentrum voor mensen met een verstandelijke
beperking. Wij bieden zorg aan cliënten van

Vacatures

tie
Loca o

Waar ga je werken?

woonzorgpark Ermelo en de regio daaromheen. De
medische dienst fungeert niet alleen als een
eerstelijnspraktijk voor de mensen van het
woonzorgpark, maar ook als specialistisch
(poliklinisch) centrum voor mensen uit de regio.

van cliënten waar je mee gaat werken, is het voor jou
als professional bijna altijd mogelijk om de inhoud van

We hebben een grote diversiteit aan medische,

het werk aan te laten sluiten bij jouw specifieke kennis

paramedische en gedragswetenschappelijke expertise.

en kunde.

Onze manier van samenwerken laat zich het beste
typeren met de woorden collegiaal, gedreven en

Dit bieden wij

professioneel.
l

Een vast contract.

Hoe ga je helpen?

l

Je werkdagen en -uren zijn in overleg.

Je biedt cliëntgerichte medische zorg en begeleiding

l

Een brutosalaris conform de CAO

aan mensen met een verstandelijke beperking. De

Gehandicaptenzorg van minimaal € 5369,- en

cliëntgroep is zeer gevarieerd. We bieden

maximaal € 8256,- (FWG 75) bij een fulltime

ondersteuning aan cliënten met een lichte tot (zeer)
ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking in alle

dienstverband.
l

Vaste eindejaarsuitkering van 8,33%,

leeftijdscategorieën. Vaak is er ook sprake van

studiekostenfaciliteiten, een Persoonlijk Budget

bijkomende psychiatrische problematiek. De

Levensfase naast de wettelijke vakantie-uren en

problematiek is veelal complex van aard. Je werkt

een vakantietoeslag van 8%.

zowel intramuraal als poliklinisch, mede afhankelijk
Meer weten over de vacature in Ermelo?

Naast behandelinhoudelijke taken lever je een bijdrage

We nodigen je graag uit om in gesprek te gaan over de

aan het (medisch) beleid binnen de organisatie. Je

invulling van deze vacature. Wil je een werkdag bij ons

geeft supervisie en coaching aan basisartsen en artsen

meemaken? Dan behoort dit zeker tot de

in opleiding.

mogelijkheden. Neem gerust contact op met recruiter
Judith van Holthe, 06 - 83 27 96 65.

Binnen ’s Heeren Loo krijg je veel ruimte om je eigen
kennis en expertise in te brengen. Door de diversiteit
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van je eigen affiniteit.

Vacature
Bestuurslid NVAVG
Vacatures

Heb je een duidelijke visie op het vak en interesse voor vernieuwingen
in de AVG-zorg of wil je je hierin ontwikkelen? Wil je een actieve
bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van het AVG-vak en
onze vereniging? Heb je bestuurderskwaliteiten of wil je je hierin
ontwikkelen? En weet je wat er speelt of ben je daar nieuwsgierig
naar? Dan ben jij misschien wel het AVG-bestuurslid dat wij zoeken.
De NVAVG zoekt per direct twee nieuwe bestuursleden.

De organisatie
De NVAVG is de (beroeps)Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten. Wij verbinden de ruim
300 leden met elkaar en behartigen hun belangen. We zijn gesprekspartner van overheden, zorgverzekeraars,
VGN en andere organisaties.
Het bestuur van de NVAVG bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal algemeen
bestuursleden. Binnen het bestuur werken we met vijf bestuurlijke portefeuilles, zodat iedereen zich kan focussen
op een specifiek aandachtsgebied. De portefeuillehouders onderhouden contacten met de diverse commissies
en zorgen voor coördinatie en afstemming binnen het kader van de algemene beleidsdoelen van de NVAVG.
De portefeuille wordt samen met een ander bestuurslid behartigd en vanuit het bureau wordt ondersteuning
verleend op meerdere thema’s.
De vijf bestuurlijke portefeuilles:
1. Portefeuille deskundigheid (Rebecca Seelig, aios AVG en vacature)
2. Portefeuille kwaliteit (Suzanne Duffels, Gerjanne Vlasveld en vacature)
3. Portefeuille beroepsbelangen (Marijke Meijer en Miriam ter Horst)
4. Portefeuille ICT (Matijn Coret en Suzanne Duffels)
5. Portefeuille regionalisering (Gerard Asma en Annefloor Mulder)

Tijdsbesteding
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•
•
•
•
•

Je vergadert 2x per kwartaal online, op vrijdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur.
Eén keer per kwartaal ben je op de vrijdagochtend bij een live vergadering in Utrecht.
Twee keer per jaar woon je op een vrijdag de heidag bij.
Je hebt in afstemming met de portefeuillehouders (meestal eens per maand online) portefeuilleoverleg.
Je vertegenwoordigt in afstemming met de portefeuillehouders de NVAVG bij externe bijeenkomsten en je
onderhoudt (meestal digitaal) contact met het bureau, commissies en werkgroepen.

Voorwaarden
Bestuurders werken onbezoldigd. In overleg met je werkgever is het vaak mogelijk om enkele uren per week
beschikbaar gesteld te krijgen voor bestuurswerkzaamheden. Je onkosten vergoeden we.
De benoeming is voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van tweemaal herbenoeming.

What's in it for me?
Door je aan te sluiten bij het NVAVG bestuur:
• heb je een gratis combilidmaatschap NVAVG/LAD.
• geef je jezelf een kans om je verder te ontwikkelen.
• zit je dicht bij het vuur.
• leer je dingen in breder perspectief te zien.
• kun je invloed uitoefenen.
• maak je deel uit van een gezellige en gemotiveerde groep bestuurders.
• ontvang je deskundige en effectieve ondersteuning van het bureau.

Vacature
Portefeuille
Deskundigheid

Vacature
Portefeuille
Kwaliteit

Tot de aandachtsgebieden van de
portefeuille Deskundigheid horen:
• geneeskundeopleiding;
• opleiding tot AVG (opleidingsplan, in- en
uitstroom, opleidingsvisitaties);
• deskundigheidsbevordering (nascholing);
• herregistratie (deskundigheidsbevordering,
kwaliteitsvisitatie, evaluatie individueel
functioneren);
• eventuele registratie als kaderarts.

Tot de aandachtsgebieden van de
portefeuille Kwaliteit horen:
• richtlijnen en standaarden;
• kwaliteitsinformatie en -registratie (indicatoren,
complicaties, incidenten, calamiteiten,
wachttijden, etc.);
• voorlichting;
• wetenschap.

Wat verwachten we van een nieuw
bestuurslid voor deze portefeuille:
• affiniteit met opleiden, onderwijs en nascholing;
• goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• oog voor nieuwe ontwikkelingen.

De portefeuille wordt ondersteund door
een aantal NVAVG-commissies:
• ethiek;
• slaapgeneeskunde;
• richtlijnontwikkeling (SRO);
• wet- en regelgeving (Wzd);
• project Wzd-implementatie.
Wat verwachten we van een nieuw
bestuurslid voor deze portefeuille:
• affiniteit met kwaliteit en kwaliteitsverbetering;
• goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• oog voor nieuwe ontwikkelingen.
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De portefeuille wordt ondersteund door
een aantal NVAVG-commissies:
• accreditatiecommissie;
• deskundigheidsbevordering;
• kwaliteitsvisitatie;
• universitair onderwijs;
• pr-commissie.

Vacatures

Binnen de portefeuilles deskundigheid en kwaliteit zijn momenteel vacatures. Daarnaast is er in het algemeen
extra ondersteuning gewenst bij elke andere portefeuille. Dus heb je affiniteit met één van de onderwerpen en wil
je je inzetten voor de vereniging, dan nodigen we je van harte uit om je bij één van de bestuursleden te melden.
Zij benaderen je daarna voor een belafspraak.
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TAVG abonnement
NVAVG leden ontvangen het TAVG gratis.
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vrijblijvend via secretariaat@nvavg.nl.
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