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All we want for Christmas is you
(en dat ze dat nummer van Mariah 
Carey nooit meer draaien, dat ook)
Door: Petra Lubbers, redactielid

Dit is het laatste TAVG van 2022, waarin we terug  
kunnen blikken op alwéér vier mooie nummers, waarvan 
één met een gastredactie van het CCE. Met bijdragen van 
columnisten vanuit de Academische Werkplaats Sterker op 
Eigen Benen in Nijmegen, die ons dit keer meenemen in  
de wereld van de veiligheid, zekerheid of overbehandeling. 
Met een juridische casus over de grens van de Wzd en 
de Wvggz, die wordt beantwoord door Brenda Frederiks, 
universitair docent gezondheidsrecht, afdeling ethiek, recht en 
humaniora van het Amsterdam UMC en de afscheidsspeech 
van bestuurslid (en nog veel meer) Marijke Meijer. En natuurlijk 
met diverse artikelen die ons (al dan niet spontaan) worden 
aangeboden door de auteurs en een gastcolumn van Sander  
de Hosson. 

Op de cover staat dit keer Akke, een vrolijk 11-jarig meisje,  
dat graag voor ons tijdschrift wilde poseren. Akke sleepte 
me mee door huis en tuin, poseerde als een volleerd model, 
gaf een demonstratie van haar trampolinekunsten en liet me 
apetrots haar nieuwe fiets zien. Helaas voor Akke werd het 
toch de foto in de hangmat. Daar staat ze stralend op, met 
haar mooie Maatbril, wat een linkje is naar het artikel van 
Christine de Weger, over de bifocale bril voor kinderen met 
downsyndroom. 

En als we het dan toch over kijken hebben: als redactie 
kijken we uit naar een net zo interessant TAVG-jaar als 
2022 was. Boordevol wetenswaardige artikelen, gemixt met 
wat luchtigheid. Maar dat kunnen we niet alleen. Helaas 
hebben we in de redactie te maken met ziekte van één van 
de redactieleden en het aangekondigde afscheid van Wiebe 
Braam. Dat laatste hebben we met wat charme tot nu toe 
weten te voorkomen, want Wiebe is onmisbaar als speurder 
naar interessante onderwerpen en de onvermoeibare vuller  
van de rubriek Elders verschenen. Maar desondanks 
kunnen we nieuwe redactieleden gebruiken. Het kost je 
weinig tijd en het lezen van het TAVG levert je als redactielid 
accreditatiepunten op. Wanneer en waar je dat doet bepaal  
je zelf, dus meld je gerust aan. We vertellen je graag meer.  
Lisette Knoop ging je onlangs voor. Lisette, van harte welkom!

Petra Lubbers.

Redactioneel
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Dan rest mij nu weinig 
meer dan jullie namens 
het bestuur en de  
redactie van het TAVG 
een ontzettend gezellige, 
gezonde en vreedzame 
decembermaand te  
wensen en een nieuw 
enerverend jaar, waarin 
een hoop gaat gebeuren 
voor de arts VG, het vak-
gebied en de vereniging. 
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Veiligheid klinkt als zo’n fijn woord. Als je maar veilig bent, 
is alles goed. Nou ja, alles... Maar veel in ieder geval. Wat is 
veiligheid nu eigenlijk? En bestaat het wel? Als arts VG ben ik 
gewend om met onzekerheid om te gaan en met het afwegen 
van zaken. Alles hangt met elkaar samen, of we dat nu willen 
of niet. In andere delen van de geneeskunde is dat niet zo,  
of lijkt dat niet zo. Want bij een gebroken been gaat het 
natuurlijk ook over meer dan een bot dat stuk is. Het gaat 
over verlies van loopfunctie, over het vermogen om veilig auto 
te rijden. Dat kan per persoon verschillen qua impact: voor 
sommigen verandert er weinig: ze werken al thuis, krijgen 
boodschappen bezorgd, missen niets. Voor anderen betekent 
het mogelijk thuiszitten van werk, onvermogen om de kinderen 
naar sport te rijden, etc. Ik vraag me af of de chirurg zich daar 
ook mee bezighoudt.

Wikken en wegen
Terug naar veiligheid. Ik kwam hierop omdat ik een patiënte 
had die epilepsie heeft, maar al twaalf jaar geen aanvallen meer 
heeft. Ze slikt nog trouw drie keer per dag haar anti-epileptica. 

Toen ik opperde om die eens te gaan afbouwen, kwamen we op 
het punt van veiligheid. Want het is natuurlijk heel veilig voor de 
epilepsie om ze gewoon door te slikken. En het gaf een gevoel 
van zekerheid, voor met name de familie, dat er geen aanvallen 
meer zouden zijn. En natuurlijk zijn er geen bijwerkingen:  
er worden er geen gemeld. Mijn vraag of mevrouw niet actiever 
zou zijn met minder medicatie, dat was een lastige vraag. Die 
kon door de huidige begeleiders niet beantwoord worden, want 
ze kennen mevrouw niet zonder anti-epileptica. Ook niet met 
actieve aanvallen trouwens, maar dat terzijde.

Gezien de richtlijn epilepsie en de situatie was ik bang voor 
overbehandeling. Kijkend naar de gehele mens hoopte 
ik op meer energie bij minder pillen. Na veel overleg en 
gelukkig een afwijkende bloedwaarde (veroorzaakt door het 
anti-epilepticum), mocht ik 1/6 van de dosering afbouwen. 
Dit ondanks dat de neuroloog het niet zo zag zitten, maar 
gesteund door andere artsen VG die veel goede ervaringen met 
afbouw van juist dit middel hadden. Bij deze mevrouw ging 
ik door afbouw haar veiligheid ten aanzien van haar epilepsie 
verminderen. Mijn doel was om onnodige bijwerkingen,  
bij inmiddels twaalf jaar afwezige aanvallen van epilepsie,  
te verminderen. Maar als patiënt of familie hoef je niet zo nodig 
van bijwerkingen af, als ze niet duidelijk zijn. 

Wat is in deze dan het juiste? 
Door de onzekerheid is het onduidelijk waar de grens tussen 
noodzakelijkheid van en overbehandeling met anti-epileptica 
ligt. Per persoon moet mijns inziens overlegd worden welke 
risico’s men bereid is te nemen. 

Een andere vraag is: wordt het juiste nog bepaald door de 
uitkomst? Is er iets anders juist als de bloedwaarde verbetert? 
Of als er toch weer een aanval optreedt? Verandert dat iets 
aan de intentie vooraf? We weten allemaal dat het achteraf 
makkelijker praten is.

Column

De artsen VG van de Academische Werkplaats  
Sterker Op Eigen Benen (Nijmegen) schrijven  
beurtelings een column over hun ervaringen met  
patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.  
In deze Tavg Helen van Assema-van Acquooij.

Veiligheid, zekerheid of overbehandeling?

'Mijn doel was 
om onnodige 
bijwerkingen, bij 
inmiddels twaalf jaar 
afwezige aanvallen 
van epilepsie,  
te verminderen.'
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Dit is een Nederlandse samenvatting van een gepubliceerd 
artikel. Het volledige Engelstalige artikel is te lezen via:  
Breuer, M. E., Bakker-van Gijssel, E. J., Vlot-van Anrooij, K., 
Tobi, H., Leusink, G. L., & Naaldenberg, J. (2022). Exploring 
views on medical care for people with intellectual disabilities: 
an international concept mapping study. International journal 
for equity in health, 21(1), 1-11.

Achtergrond

We weten dat mensen met een verstandelijke beperking 
(VB) vaker complexe vragen hebben met betrekking tot hun 
gezondheid en daarmee ook andere behoeften in medische 
zorg. Landen hebben eigen manieren ontwikkeld om met de 
specifieke medische zorgvragen van mensen met een VB om 
te gaan. Dit varieert van het aanpassen van reguliere medische 
zorg tot het ontwikkelen van subspecialisaties zoals VB 
verpleegkundigen, VB psychiaters en huisartsen met  
een specifieke interesse.1-8 Deze diversiteit geeft veel 
mogelijkheden om van elkaar te leren, maar tegelijkertijd 
bemoeilijkt deze diversiteit dat ook. Want wat verstaat ieder 
onder medische zorg, hoe is dit georganiseerd en welke 
contextuele factoren heb je nodig om te begrijpen waarom 
bepaalde keuzes zijn gemaakt? 

Wat wordt verstaan onder medische zorg is afhankelijk 
van landspecifieke interpretaties, culturele opvattingen en 
institutioneel erfgoed.6 Ook worden de begrippen medische 
zorg en gezondheidszorg vaak door elkaar gebruikt. Bestaande 
beschrijvingen van medische zorg richten zich vaak op een 
specifiek onderdeel van de zorg, zoals toegang of kwaliteit 
van zorg, in plaats van dat ze medische zorg in het algemeen 
beschrijven.9, 10 Belangrijker nog, deze beschrijvingen houden 
geen rekening met de specifieke zorgbehoeften van mensen 

met een VB. In deze studie kijken we hoe onderzoekers en 
professionals uit verschillende landen de medische zorg voor 
mensen met een VB in hun land beschrijven.

Methode 

Door de reisbeperkingen tijdens de COVID-19 lockdown periode 
hebben we deze studie online uitgevoerd. Middels de concept 
mapping (CM) methode11 was het mogelijk om een groot 
aantal professionals en onderzoekers uit te nodigen om mee te 
doen. Uiteindelijk waren zeventien landen vertegenwoordigd 
in deze studie. De drie fasen van deze studie zijn schematisch 
weergegeven in Figuur 1. De deelnemers begonnen met een 
brainstorm waarin ze de startzin “Als je mij zou vragen om 
de medische zorg voor mensen met een VB in mijn land te 
omschrijven, zou ik zeggen..” op zoveel mogelijk manieren 
aan konden vullen. In de tweede fase kregen ze een lijst met 

Artikelen

Hoe wordt de medische zorg  
voor mensen met een 
verstandelijke beperking 
internationaal beschreven?
Door: M.E.J. Breuer1, E.J. Bakker-van Gijssel1, K. Vlot-van Anrooij2 , H. Tobi3 , G. L. Leusink1 en J. Naaldenberg1

1.  Radboud universitair medisch centrum, Radboud Institute for Health Sciences, Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde,  
 Nijmegen, Nederland

2.  ’s Heeren Loo, Advisium, Amersfoort, Nederland
3.  Biometrie, Wageningen University & Research, Wageningen, Nederland

Figuur 1: Schematische weergave van de concept mapping methode.



de antwoorden van alle deelnemers en de opdracht om deze 
te sorteren in samenhangende onderwerpen en deze op 
volgorde van belangrijkheid te zetten. De onderzoekers hebben 
aanvullende analysestappen gevolgd om inzicht in de verkregen 
data te geven en te komen tot een zogenaamde concept map 
waarin overeenkomstige onderwerpen gegroepeerd zijn. Deze 
concept map geeft inzicht in welke kenmerken van belang zijn 
binnen medische zorg voor mensen met een VB. Voor meer 
details over de methode, zie Breuer, Bakker-van Gijssel (2022). 

Resultaten

Deelnemers
Vijfentwintig deelnemers hebben de brainstormfase  
afgerond (71,4%), 21 deelnemers de organiseerfase (60%).  
De brainstromfase ontving input van deelnemers uit 17 landen, 
afkomstig uit zes continenten. Deelnemers hadden gemiddeld 
twaalf jaar onderzoekservaring en/of 17 jaar klinische ervaring. 
Vijftien deelnemers (43%) hadden zowel onderzoeks als 
klinische ervaring. 

Brainstorm
De deelnemers hebben samen 92 verschillende aanvullingen 
op de startzin gegeven. Deze zogenaamde statements zijn 
geanalyseerd om dubbele statements eruit te halen voor fase 
2. Daarnaast is er gekeken naar de wijze waarop de startzin 
werd aangevuld. Opvallend was dat er drie verschillende 
soorten aanvullingen werden gegeven: 1) beschrijvingen van de 

huidige medische zorg voor mensen met een VB, 2) meningen/
oordelen over wat goede medische zorg voor mensen met een 
VB zou moeten bevatten en 3) meningen en ambities over hoe 
medische zorg voor mensen met een VB eruit zou moeten zien.

Concept map 
Nadat de deelnemers de 92 statements hadden gesorteerd, 
hebben de onderzoekers stapsgewijs gekeken welke statements 
er thematisch vaak werden samengevoegd. Middels de 
gebruikte software werd zo een concept map met dertien 
clusters ontwikkeld (zie Figuur 2). Hoe dichter de statements 
en clusters bij elkaar liggen op deze map, hoe meer ze aan 
elkaar gerelateerd zijn. De dertien clusters vertegenwoordigen 
verschillende aspecten die de medische zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking beschrijven. Het onderzoeksteam 
heeft voor elk cluster een beschrijving opgesteld. Deze werd 
gebaseerd op de statements binnen het cluster en beschikbare 
literatuur. Zie 12 voor de beschrijvingen van de clusters.

Interpretatie van de concept map 
De dertien clusters kunnen worden gegroepeerd in vijf 
overkoepelende thema’s: (i) actieve rol van de patiënt, (ii) rol 
van de zorgverlener, (iii) context van zorg en (iv) consequenties 
voor mensen met een VB. Deze vier thema’s komen samen in 
(v) kwaliteit van zorg (Figuur 3). Deze thema’s laten zien dat de 
medische zorg voor mensen met een VB verder reikt dan enkel 
de praktische medische zorgverlening tussen zorgprofessi-
onals en patiënten. 

Artikelen
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Figuur 2: Concept map met dertien clusters.



Het actief betrekken van patiënten met een VB bij hun 
zorg wordt naar voren gebracht als een belangrijk thema. 
Deze actieve betrokkenheid kan bemoeilijkt worden door 
communicatieproblemen en een negatieve houding van 
zorgverleners naar mensen met een VB.13 Mensen met een VB 
hebben vaak ondersteuning nodig bij het communiceren over 
hun gezondheidsproblemen en hebben passende informatie 
nodig om mee te denken over medische beslissingen.14, 15 
Daarnaast moeten patiënten de ruimte, zoals bijvoorbeeld 
langere consulten, en de juiste communicatiemiddelen krijgen 
om hun behoeften te uiten. Medische zorgverleners zijn goed 
gepositioneerd om gedeelde besluitvorming met mensen met 
een VB te faciliteren.16 

Vanwege de complexiteit van de medische zorgvragen van 
mensen met een VB zijn vaak verschillende professionals 
betrokken. Dit maakt dat de rol van de zorgverlener een 
belangrijk thema is. Medische zorgprofessionals hebben 
voldoende kennis, ervaring en begrip van de zorgbehoeften 
van mensen met een VB, evenals specifieke vaardigheden en 
randvoorwaarden nodig om goede zorg te verlenen. Gebrek 
aan coördinatie tussen deze professionals, zoals bijvoorbeeld 
het ontbreken van een deelbaar dossier, kan voor problemen 
zorgen zoals overmedicatie of onnodige dubbele testen.17 
Ondanks de toenemende kennis over de behoefte aan 
specifieke vaardigheden en kennis in de medische zorg voor 
mensen met een VB4,18 zijn auteurs van recente reviewartikelen 
het eens dat er nog steeds onvoldoende ondersteuning is in 
deze zorg.2-4, 19, 20 Dit gemis kan mogelijk verholpen worden 
door systematisch de aandacht voor de speciale medische 
zorgbehoeften van mensen met een VB te verhogen in 
medische curricula en opleidingen.21, 22
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Figuur 3: Vijf thema’s die de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking karakteriseren.

De context waarin medische zorg wordt aangeboden verschilt 
tussen landen maar ook binnen landen bijvoorbeeld voor 
patiënten van verschillende levensfasen waarbij de zorg voor 
kinderen verschilt van die voor mensen met een VB ouder 
dan 18 jaar.2, 7, 8 De verschillen in reacties tussen landen met 
betrekking tot de COVID-19 pandemie laten zien dat begrip 
van de context waarin medische zorg voor mensen met een VB 
wordt verleend belangrijk is om gemaakte keuzes te begrijpen 
en te leren van elkaar.  

De manier waarop medische zorg wordt georganiseerd heeft 
consequenties voor mensen met een VB. Dit is als thema 
terug te zien in de concept map. Er bestaat een oneerlijke 
ongelijkheid in toegang tot en kwaliteit en gebruik van medische 
zorg voor mensen met een VB vergeleken met de algemene 
populatie.13, 23 Het medische zorggebruik van mensen met 
een VB wordt bijvoorbeeld beïnvloedt door discriminerende 
veronderstellingen, zoals stigmatisering, etikettering en 
onvoldoende bescherming.24 De vier beschreven thema’s 
komen samen in kwaliteit van de medische zorg. Deze kwaliteit 
verschilt tussen landen en preventieve zorg ontbreekt vaak.  

Beperkingen van de studie
De werving van deelnemers voor deze studie was gericht op 
heterogeniteit, waardoor een brede diversiteit aan deelnemers 
afkomstig uit zeventien landen en zes continenten geïncludeerd 
konden worden. Desalniettemin zullen toekomstige studies 
met grotere aantallen deelnemers nodig zijn om de thema’s uit 
deze studie verder uit te werken. Daarnaast geeft deze studie 
alleen de perspectieven van onderzoekers en professionals 
op de medische zorg voor mensen met een VB weer, waarbij 
het perspectief van mensen met een VB en hun begeleiders 
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ontbreekt. Hoewel de CM methode op grote schaal wordt 
toegepast in gezondheidsonderzoek en geschikt is om inzicht 
te krijgen in complexe fenomenen,25 ontbreekt een kritische 
beoordeling van deze methode. 

Conclusie 

Gebaseerd op inbreng vanuit verschillende landen, geeft deze 
studie inzicht in welke thema’s specifiek een rol spelen binnen 
de medische zorg voor mensen met een VB. Uit de verzamelde 
statements komt naar voren dat het gaat om meer dan enkel 
de praktische zorgverlening tussen zorgprofessionals en 
patiënten. Thema’s zoals actieve betrokkenheid van de patiënt, 
coördinatie van de zorg, contextuele invloeden op de medische 
zorg en gevolgen van de zorg komen hierbij naar voren.
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Kinderen met Downsyndroom zien niet alleen minder in de 
verte, maar dichtbij zien zij nog slechter. Promotieonderzoek 
van Christine de Weger-Zijlstra van het Radboudumc toont 
aan dat deze kinderen veel beter zien met een bril die beide 
afwijkingen corrigeert. Ook werd een samenhang gevonden 
tussen beter zien en betere executieve functies. 
 

Samenvatting

Aanleiding: Kinderen met Downsyndroom hebben visuele en 
cognitieve beperkingen. Zowel neuronale als oogafwijkingen 
leiden tot visuele beperkingen. Het was onduidelijk of de bril 
behalve het verafzien óók apart het nabijzien moet corrigeren.

Methode: In een multicentre (15) RCT werden 104 kinderen 
met Downsyndroom, 2-16 jaar, gedurende één jaar op  
4 meetmomenten gevolgd. Afhankelijk van de randomisatie 
kregen de kinderen een bifocale bril (longline, additie S+2,5, 
scheidingslijn op de pupil) óf een unifocale bril, beide met 
volledige correctie van de refractieafwijking. Zowel hun visuele 
als executieve functies werden gemeten.

Resultaten: Na een jaar verbeterde de nabijvisus gemeten 
met los staande symbolen in de rij (uncrowded) en gemeten 
met dicht bij elkaar staande symbolen (crowded) meer in de 
bifocale groep (uncrowded, gemiddelde verbetering, bifocaal: 
0,23 LogMAR (95% CI:-0,34;0,80), Cohen’s d:0,85; unifocaal: 

Door: Christine de Weger1,2 

1. Radboudumc Nijmegen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, afdeling Cognitieve Neuroscience,  
Postbus 9101, 6500 HB, Nijmegen, Nederland

2. Bartiméus, Instelling voor slechtzienden, Van Renesselaan 309, 3703 AJ, Zeist, Nederland

Bifocale bril helpt!

Bifocale bril moet de nieuwe 
standaard worden voor kinderen 
met Downsyndroom



0,12 LogMAR (95% CI: 0,47;0,71), Cohen’s d:0.48), p=0,045; 
crowded, gemiddelde verbetering bifocaal: 0,31 LogMAR (95% 
CI:-0,24;0,86), Cohen’s d:1.1; unifocaal: 0,16 LogMAR (95% 
CI: 0,35;0,75), Cohen’s d:0.59, intergroepsverschil: p=0,017). 
De gemiddelde verbetering op het verafzien was vergelijkbaar 
in beide groepen (bifocaal: 0,07 LogMAR (95% CI:-0,34;0,48), 
Cohen’s d=0,29; unifocaal: 0,08 LogMAR (95% CI:-0,35;0,51, 
Cohen’s d=0,35; intergroepsverschil: p=0,565). Het tekort aan 
accommodatie bleef hetzelfde in beide groepen (intergroeps-
verschil: p≥0,313). Strabismus nam al na enkele weken af door 
de bifocale bril (U=1000.5, p=0,010). Alleen in de bifocale 
groep verbeterde het executief functioneren (bifocals: 5.6 
points (95%CI:2.1;9.0), p=0,002, Cohen’s d=0.60; unifocals: 
2.26 points (95%CI: -1.1,5.7, p=0,191, Cohen’s d=0.24); inter-
groepsverschil: p=0,120). Een betere visus (verafvisus en beide 
nabijvisus) correleerde met een hogere score op de executieve 
functie taak (helling nabij uncrowded: -10,2 (95%CI:-18,6;-
1,8), p=0,019; helling crowded: -10,5 (95%CI:-19,8;-1,3), 
p=0,025; helling veraf:-11,2 95%CI-22,0;-0,3), p=0,040). 
Conclusie: Een bifocale bril verbetert de visuele functies bij 

kinderen met Downsyndroom beter dan een unifocale bril.  
Ook de executive functies verbeteren met de bifocale bril. 
Omdat de kinderen niet beter gaan accommoderen hebben ze 
blijvend een nabij-additie nodig. Wij adviseren een bifocale bril 
bij kinderen met Downsyndroom. 

Introductie

In Nederland is Downsyndroom, ook wel trisomy 21 genoemd, 
de meest voorkomende chromosomale aandoening bij 
pasgeborenen.1 Jaarlijks worden er in Nederland ca 275 
kinderen met DS geboren. Dit komt overeen met de jaarlijkse 
incidentie van DS in de USA van 14,5 per 10000.2

Visuele beperkingen bij kinderen met DS
Kinderen met DS hebben bekende fysieke kenmerken, 
specifieke gezondheidsproblemen en een cognitieve 
beperking.3 Hun cognitieve, motorische en visuele ontwikkeling 
verloopt anders dan bij normaal ontwikkelende kinderen. Naast 
neuronale afwijkingen hebben zij ook veel vaker en in ernstiger 
mate oogafwijkingen waardoor zij minder zien.4,5 Hun visus 
veraf is verlaagd en dichtbij in nog ernstiger mate. 
In de literatuur 4,5 worden de volgende incidenties van oog- 
afwijkingen genoemd, lagere visus 80-100%,6,7, refractie- 
afwijkingen 40-90%8-10, accommodatietekort (onvoldoende 
kunnen scherpstellen) 80-90%11-13, strabismus (scheelzien) 
19-34%14-16 en nystagmus (onwillekeurige trilling van het oog) 
9-30%4. De oogafwijkingen komen in combinaties die elkaar 
versterken voor5. Zo is van nystagmus bekend dat  
een lagere visus de onwillekeurige oogbewegingen versterkt. 
De accommodatie (aanpassen van de bolling van de ooglens) 
wordt niet nauwkeurig aangestuurd8, waardoor kinderen met 
DS steeds te weinig accommoderen. Hierdoor zien zij nabij 
nog slechter dan veraf. Kleine refractieafwijkingen kunnen 
zij niet zelf corrigeren. Daardoor hebben zij ook voor kleine 
refractieafwijkingen een bril nodig, in tegenstelling tot normaal 
ontwikkelende kinderen. De refractieafwijkingen nemen 
ook niet af met de leeftijd zoals dat wel gebeurt bij normaal 
ontwikkelende kinderen; er is bij DS geen emmetropisatie9. Bij 
kinderen met DS nemen de refractieafwijkingen zelfs vaak toe 
met de leeftijd8. Strabismus, meestal een esotropie, ontstaat 
bij kinderen met DS vaak pas op een leeftijd tussen de 3 en 6 
jaar14. Dit kan samenhangen met de weinig succesvolle poging 
tot accommoderen. 

Kinderen met DS hebben veelal ook een cerebrale visuele 
beperking.17,18 Met de aanlegstoornis van de hersenen en 
problemen als crowding, accommodatie-tekort, verminderd 
nabijzien, soms ook slechter contrastzien, strabismus en 
vertraagde visuele ontwikkeling, voldoen ze aan de criteria voor 
de diagnose cerebral visual impairment (CVI).19, 20
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Proefschrift
Op 18 oktober om 14.30 uur verdedigde Christine 
de Weger-Zijlstra haar proefschrift getiteld: Beyond 
improving visual acuity in children with Down syndrome. 
The effects of bifocals (online beschikbaar bij de 
Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit, link). 
(Co-)promotoren: prof. Dr. A.V. van den Berg,  
dr. H.H.L.M. Goossens en dr. F.N. Boonstra. 

In dit proefschrift vergeleken wij de effecten van bifocale 
(longline, additie S+2,5 met scheidingslijn op pupil) en 
unifocale brillen, beide met volledige correctie van de 
refractieafwijking, gedurende één jaar bij kinderen met 
Downsyndroom in een gerandomiseerd gecontroleerd 
onderzoek in 15 locaties verspreid over Nederland.

Het werk toont belangrijke gunstige effecten van een 
bifocaal boven een unifocaal aan op het nabijzien en 
strabismus bij kinderen met DS. Er zijn ook aanwijzingen 
gevonden dat visusverbeteringen helpen bij het 
verbeteren van executive functies. 

Ondersteuning met unifocale glazen met volledige 
correctie van de refractieafwijking blijkt eveneens 
positieve effecten te hebben, maar in mindere mate.

Link naar TV-uitzending Eenvandaag 20 oktober 2022: 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/matias-met-
syndroom-van-down-is-dolblij-met-zijn-speciale-bril-ik-
kan-nu-lezen/



Onduidelijkheid over behandeling
Voorafgaand aan ons onderzoek was het de vraag of we 
kinderen met Downsyndroom (DS) beter een bifocale 
bril moeten voorschrijven of toch een unifocale bril, zoals 
gewoonlijk wordt voorgeschreven bij kinderen. Daarnaast 
was het de vraag of de visuele beperking invloed heeft op hun 
cognitieve ontwikkeling. Deze mogelijke samenhang was nog 
niet eerder onderzocht bij kinderen met Downsyndroom.

Bifocale glazen zijn toegesneden op de oogafwijkingen van 
kinderen met DS. Deze brillenglazen hebben twee delen, 
het bovenste deel voor veraf en het onderste deel voor 
dichtbij. In kleinschalige onderzoeken in Engeland21,22 en 
Canada23 waren er bij kinderen met DS die leerden lezen 
en schrijven al veelbelovende resultaten op het nabijzien 
gevonden. Desalniettemin werd in Nederland het nabijzien 
nog maar sporadisch gemeten en gecorrigeerd. Dit mede 
omdat onderzoek bij een bredere groep kinderen met DS, een 
afspiegeling van de totale populatie kinderen met DS, ontbrak. 

Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek 

Om deze vragen te beantwoorden, hebben wij een 
gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT)* verricht op 
15 locaties (zie Fig. 1.) Dit waren 14 ziekenhuizen en één 
instelling voor slechtzienden, verspreid over Nederland. In 
de RCT werd een zo breed mogelijke groep van kinderen met 
Downsyndroom, met allerlei ontwikkelingsleeftijden, een jaar 
gevolgd. De deelnemers waren kinderen met DS, 2-16 jaar, 
met accommodatie-tekort die niet eerder een bifocale bril 
gebruikt hadden. De randomisatie werd gestratificeerd voor 
leeftijd, geslacht en de verbale ontwikkeling (spreken in zinnen 
van 3 woorden en minder, of juist 4 woorden of meer). In de 
interventiegroep kregen de kinderen een bifocale bril type 
longline, met scheidingslijn op de pupil, met volledige correctie 
voor veraf en een additie van S+2,5 voor nabij (zie Fig. 2). In de 
controlegroep kregen de kinderen alleen de volledige correctie 
voor veraf. 104 kinderen zijn een jaar lang gevolgd op 4 controle 
momenten (zie Fig. 3). De beginmeting op T0 werd uitgevoerd 
met eigen bril, of juist zonder bril als het kind geen bril had. 
Na de metingen werd gerandomiseerd en afhankelijk daarvan 
kregen ze een brilrecept voor de bifocaal of unifocaal mee. 
Op T1, na 6 weken, toen het kind net zijn nieuwe bril begon te 
dragen, zijn de metingen herhaald met de nieuwe correcties. Na 
6 maanden (op T2) zagen we de kinderen opnieuw, en na een 
jaar (op T3) zijn de eindmetingen uitgevoerd. 

De leeftijdsgrens van 2 jaar werd aangehouden omdat dit 
meestal de ontwikkelingsfase is waarop het kind kan zitten en in 
neerwaartse richting naar speelgoedjes in zijn hand kijkt of een 
taakje kan uitvoeren. Dit is de benodigde blikrichting voor het 
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* Dit onderzoek werd goedgekeurd door de METC (NL48288.75.14/METC: 14.0333),  
 en is ingeschreven bij www. ClinicalTrials.gov. (nummer NCT02241356).  

Figuur 1: Vijftien  
deelnemende locaties  
van de RCT en het  
Donders Instituut in 
Nijmegen.

Figuur 2: Bifocale bril zoals gebruikt in deze RCT, type longline met volledige 
correctie voor de refractie-afwijking voor veraf met nabij-additie S+2,5, met 
horizontale scheidingslijn tussen veraf en nabijdeel op de pupil.

Figuur 3: Opzet van de RCT.



gebruik van de additie voor nabij in een bifocaal glas. Omdat de 
visuele ontwikkeling in de eerste levensjaren plaats vindt24, is 
vroeg inzetten van een interventie gewenst. Daarnaast zou door 
het dragen van een bifocale bril strabismus ten gevolge van een 
accommodatiestoornis mogelijk voorkomen kunnen worden.

Behalve de visuele functies werden ook executieve functies 
in kaart gebracht. Voor het meten van de visus veraf en nabij 
werden LH-symbolen25 gebruikt. Daarbij werd ook gekeken 
naar crowding26 (de moeilijkheid van het onderscheiden 
van symbolen die vlak naast elkaar staan zoals letters in 
een woord). Dynamische skiascopie, gemodificeerde Nott-
methode27, is toegepast om de accommodatienauwkeurigheid 
te meten. Strabismus werd bij voorkeur met de prismalat 
gemeten. Executieve functies28 is een verzamelnaam voor 
een scala basisfuncties die nodig zijn voor ontwikkeling en 
leren waaronder: werkgeheugen, inhibitie (gedragsregulatie), 
selectieve aandacht (aandacht kunnen richten) en flexibel 
denken (iets vanuit meerdere perspectieven kunnen bekijken). 
De executieve functies werden op 2 manieren onderzocht. 
A) Het kind deed een testje (MEFS)29,30 in de vorm van een 
begeleid spelletje op de iPad. De grootte en het contrast van 
de plaatjes waren ruim voldoende om het taakje ook bij een 
lage visus goed te kunnen uitvoeren. B) De ouders, en indien 
de ouders toestemming gaven, ook de leerkracht, vulden 
vragenlijsten (BRIEF-P31,32 en BRIEF33,34) in. 
 

Resultaten 
 
Resultaten uit de RCT
De resultaten uit de RCT worden in tabel 1 weergegeven.
Na een jaar verbeterde de uncrowded nabijvisus meer in de 
bifocale groep vergeleken met de unifocale groep (gemiddelde 
verbeteringen met bifocaal: 0,23 LogMAR (95% CI: -0,34; 
0,80), Cohen’s d: 0,85; met unifocaal: 0,12 LogMAR (95% CI: 
0,47; 0,71)) Cohen’s d: 0,48. Het gemiddelde verschil tussen 
de groepen was 0,095 LogMAR (95% CI: 0,003; 0,187),  
F = 4,180, p = 0,045).35 (zie Fig. 5A)

De crowded nabijvisus verbeterde nog meer met de bifocale bril 
(gemiddelde verbeteringen met bifocaal: 0,31 LogMAR (95% 
CI: -0,24; 0,86), Cohen’s d:1.1; met unifocaal: 0,16 LogMAR 
(95% CI: 0,35; 0,75), Cohen’s d:0.59. Ook het gemiddelde 
verschil tussen de groepen was nog groter: 0,17 LogMAR (95% 
CI: 0,033; 0,31), F = 6,194, p = 0,017).35 (zie Fig. 5B) 

Bij de visus veraf zagen we een kleine verbetering in beide 
groepen door de geüpdatete volledige correctie van de refrac- 
tieafwijking (gemiddelde verbetering met bifocaal: 0,07 Log-
MAR (95% CI: 0,34; 0,48), Cohen’s d:0,29; met unifocaal: 0,08 
LogMAR (95% CI: 0,35; 0,51), Cohen’s d:0,35). Het verschil 
tussen de twee groepen (0,02 LogMAR (95% CI: 0,05; 0,09)) 
was niet significant (F = 0,334, p = 0,565)).35 (zie Fig. 5C)
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Tabel 1: Globaal overzicht van de resultaten uit de RCT. 

Fig. 4: Minnesota Executive Function Scale (MEFS) afgenomen op iPad.

Fig. 5: Veranderingen in visus (groepsgemiddelden) na ~6 weken  
(T0-T1) en na 1 jaar (T0-T3). Nabijvisus uncrowded, gemeten met losstaande 
symbolen (A), nabijvisus crowded, gemeten met dicht bij elkaar staande 
symbolen (B), visus veraf (C). Positieve getallen van de verandering geven 
verbetering aan. Het getal in de staaf geeft het aantal kinderen waarvoor de 
verandering uit te rekenen was (i.e., valide visusmeting zowel op T0 als op T1 
of zowel op T0 als op T3). Sterretje geeft significantie aan van het verschil in 
de ANCOVA analyse met beginmeting als covariaat. *Significantie p < 0,05; 
**significantie p < 0,01; *** significantie p < 0,001; ns niet significant p < 0,05. 
Foutenbalken geven ±1 SEM (standaard fout van het gemiddelde) aan.  
Blauw = bifocaal. Geel = unifocaal.



Het accommodatie-tekort gemeten door de vertecorrectie 
veranderde in geen van beide groepen gedurende het jaar 
follow-up (p ≥ 0.0.313).36 (zie Fig. 6)

Strabismus verdween of de manifeste strabismushoek nam  
al direct na de start met de bifocale brillen (T1) af, terwijl  
de strabismushoek in de unifocale groep ook na een jaar  
niet veranderd was ten opzichte van de uitgangssituatie  
(U = 1000,5, p = 0,010).36 

De executieve functies gemeten met het taakje (MEFS)  
verbeterden alleen significant in de bifocale groep, maar het 
verschil tussen de groepen was niet significant (gemiddelde 
verbetering: bifocaal 5,6 punten (95% CI: 2,1; 9,0), p = 0,002, 
Cohen’s d = 0,60; unifocaal: 2,26 punten (95% CI: 1,1; 5,7),  
p = 0,191, Cohen’s d = 0,24); intergroepsverschil 3,3 punten 
(95% CI: 0,9; 7,5), p = 0,120).38

Bij vragenlijsten over executieve functies (BRIEF) waren het 
alleen de leerkrachten die na een jaar een significante verbete-
ring op school aangaven met de nieuwe brillen (verandering in 
bifocale groep: −21.9 points (95% CI: 38.3, −5.5), t(9) = 3.029, 
p = 0.014; Cohen’s d = 1.91 (95% CI: 0.42, 3.41)); verandering 
in unifocale groep: -16.7 points (95% CI: 30.6, 2.8), t(12) = 
2.625, p = 0.022; Cohen’s d = 1.46; intergroepsverschil,  
p = 0.594; Cohen’s d = 0.23). Dit betreft een exploratieve  
analyse omdat we maar een beperkt aantal van deze vragen- 
lijsten ingevuld ontvingen. De ouders gaven in de vragenlijsten 
na één jaar geen verandering aan.38

 
Bij de follow-up (op T3) vonden we een correlatie tussen de 
scores op de executieve functie test (MEFS) en de visus- 
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Figuur 6: Accommodatietekort gemeten op 25 cm door vertecorrectie (groepsgemiddelden met standaardfouten). Het getal in de staaf geeft het aantal  
kinderen waarvoor het accommodatie-tekort op dat tijdstip gemeten kon worden. Foutenbalken geven ±1 SEM (standaard fout van het gemiddelde) aan. 
ns: niet significant verschil tussen de groepen (p≥0,05). Blauw = bifocaal. Geel = unifocaal.



maten.38 Kinderen met een betere visus scoorden gemid-
deld beter op de MEFS dan kinderen met een slechtere visus 
(uncrowded nabijvisus, helling 10,2 (95% CI: 18,6; 1,8),  
p = 0,019; crowded nabijvisus, helling 10,5 (95% CI: 19,8; 1,3), 
p = 0,025; en verafvisus, helling 11,2 (95% CI: 22,0; 0,3),  
p = 0,045). Voor zover we weten, is het bestaan van zo’n  
correlatie tussen visuele en executieve functies nu voor het 
eerst onderzocht. 

Verdere inzichten verkregen uit dit onderzoek:
Kinderen met DS kunnen leren om de bifocaal te dragen en 
deze op de juiste manier te gebruiken. In ons onderzoek hadden 
enkele kinderen een paar weken of maanden nodig om dit te 
leren. Daarbij is het belangrijk dat het montuur goed zit zodat 
het glas op de juiste plaats voor de ogen blijft.35  
Alle kinderen die een bifocale bril kregen, hebben de bifocale 
bril het hele jaar follow-up gedragen en zijn met de bril op de 
controlemomenten gekomen.36 Kinderen met DS zullen blijvend 
de ondersteuning van het nabijdeel in de bifocale bril nodig 
hebben, omdat hun accommodatienauwkeurigheid niet verbe-
tert.36 In ons onderzoek hadden alle kinderen een bril nodig om 
hun refractieafwijkingen volledig te corrigeren.35

Bij de visusontwikkeling vonden we een tijdsfactor.35  
(zie Fig. 5) Op T1, toen de kinderen net hun nieuwe bril begon-
nen te dragen, vonden we een kleine verbetering, maar nog 

geen significant verschil tussen de groepen. Na een jaar was 
de nabijvisus (zowel uncrowded als crowded) in beide groepen 
verder ontwikkeld en was er een significant verschil tussen de 
groepen. De gevonden visuele verbeteringen gedurende het 
jaar follow-up zijn veel groter dan de te verwachten verbetering 
doordat het kind een jaar ouder wordt.35,37 In de laatste 6 maan-
den van de follow-up was er nog steeds visuele ontwikkeling, 
het is dus mogelijk dat de versnelde visuele ontwikkeling nog 
verder zal gaan in de daarop volgende tijd.35

Na een jaar was het nabijzien in de bifocale groep niet meer 
slechter dan het verafzien (gemiddelde visus, uncrowded 
nabijzien 0,32 LogMAR (95% CI: 0,05; 0,69); crowded nabijzien 
0,35 LogMAR (95% CI: 0,10; 0,8) en verafzien 0,38 LogMAR 
(95% CI: 0,09; 0,85).35 Ondanks deze verbeteringen in de visus 
(zowel nabij als veraf) bleef deze lager dan bij normaal  
ontwikkelende kinderen (alle p < 0,001).35 Aan het begin van 
de studie was ~60% van de kinderen uit ons cohort slechtziend 
(volgens de WHO-norm, VODS < 0,5 LogMar) voor nabijzien. Na 
een jaar dragen van de bifocale bril daalde dat percentage al  
naar 15%.37 

Regelmatige controle en objectieve refractie, bij voorkeur 
in cycloplegie, is nodig omdat subjectieve refractie bij deze 
doelgroep geen zin heeft. Het zoeken naar de optimale sterkte 
in de bril door het wisselend voorzetten van correctieglaasjes 
heeft geen zin omdat een verandering of de eindvisus daarmee 
niet al direct aangegeven kan worden.35 De visusverbetering 
kan tijd vergen.

Het effect van een bifocale bril op strabismus ontwikkelde zich 
veel sneller dan het effect van de bifocale bril op de visus.36 Al 
direct nadat de kinderen hun nieuwe bifocale brillen begonnen 
te gebruiken, waren de gunstige effecten van de additie S+2,5 
in de bifocale bril op de oogstand zichtbaar. Het elimineren van 
behoefte aan accommodatie zorgde ervoor dat strabismus, 
meestal een later ontstane esotropie, verdween, of afnam 
tot klein, spoor of microstrabismus. De bifocale bril kan zo 
strabismusoperaties voorkomen.36 Het effect van de bifocale 
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Nieuwe standaardbehandeling
De resultaten van het onderzoek worden nu in de praktijk 
gebracht. ‘Er is veel draagvlak binnen de Nederlandse 
kinderoogheelkunde’, zegt Nienke Boonstra, copromo-
tor en één van de onderzoeksleiders. ‘Dit onderzoek is 
in 14 ziekenhuizen en een instelling voor slechtzienden 
uitgevoerd en de specialisten daar zijn overtuigd van de 
effectiviteit van de bifocale bril. We verwachten dat deze 
behandeling zowel nationaal als internationaal de nieuwe 
standaard wordt bij kinderen met Down.’ 

'Al direct nadat de kinderen hun  
nieuwe bifocale brillen begonnen te  
gebruiken, waren de gunstige effecten  
van de additie S+2,5 in de bifocale  
bril op de oogstand zichtbaar.'



bril op een exotropie of een heel grote esotropie kon in ons 
onderzoek niet apart geanalyseerd worden. Deze vormen van 
strabismus kwamen te weinig voor in ons cohort vanwege de 
lage incidentie daarvan bij DS. 

De correlatie tussen de visuele beperking en de achterstand 
in adaptief gedrag aan het begin van de studie38 suggereert 
dat visus een rol speelt in de ontwikkeling van adaptief gedrag 
bij kinderen met Downsyndroom, zoals dat ook het geval is bij 
visueel beperkte kinderen zonder bekende cognitieve stoor- 
nissen.37,39,40 De gevonden verbetering op de MEFS-test voor 
de executieve functies tijdens het dragen van de bifocale bril 
was groter dan de te verwachten verbetering na één jaar ouder 
worden.37,38 Voor de executieve functies vonden we na een jaar 
ook een correlatie tussen visusmaten en executieve functies.38 
Dat kinderen met een betere visus typisch beter scoren op de 
MEFS dan kinderen met een lagere visus suggereert dat visus 
ook een rol speelt bij de ontwikkeling van de executieve functies 
bij kinderen met DS, zoals dat tevens het geval is bij visueel 
beperkte kinderen zonder bekende cognitieve beperkingen.38,41 
Het oorzakelijk verband tussen visusveranderingen en de  
ontwikkeling van executieve functies bij kinderen met DS is 
echter nog onduidelijk. Niettemin is het mogelijk dat de ont-
wikkeling van de executieve functies verbetert onder invloed 
van de steeds verder verbeterende visuele functies met de 
bifocale bril. Dit zou bij een langere follow-up misschien tot een 
significant verschil tussen de interventiegroepen kunnen leiden. 
Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of dit zo is. 

Kinderen met Downsyndroom hebben allemaal meerdere en 
verschillende oogafwijkingen en verschillende afwijkingen 
in visuele functies, adaptief gedrag en executieve functies. 
Deze heterogeniteit in combinatie met hun trage ontwikkeling 
en variërende aandachtsspanne en medewerking vormt een 
uitdaging voor zowel de verwerving als de analyse van de 
onderzoeksgegevens.35-38 Langere follow-up tijden en grotere 
studiepopulaties zijn nodig in toekomstige studies.

Conclusie en aanbeveling

De bifocale bril verhelpt in veel gevallen strabismus en 
verbetert de nabijvisus van kinderen met DS meer dan een 
unifocale bril. Een unifocale bril met volledige correctie van de 
refractieafwijking heeft ook positieve effecten, maar in mindere 
mate. Er zijn ook aanwijzingen gevonden dat visusverbeteringen 
helpen bij het verbeteren van executive functies.

Gezien de resultaten lijkt het voorschrijven van bifocale brillen 
(additie S+2,5 dioptrie) met volledige correctie van de refrac-
tieafwijking bij kinderen met Downsyndroom zinvol vanaf de 
leeftijd dat zij zittend een taakje kunnen uitvoeren.
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Samenvatting

Dit artikel is een Nederlandstalige samenvatting van: von  
Scheibler ENMM, van Amelsvoort TAMJ, Vingerhoets C, 
van Eeghen AM, Boot E. Post-traumatic stress in adults 
with 22q11.2 deletion syndrome. BJPsych Open. 2022 Jul 
7;8(4):e126. doi: 10.1192/bjo.2022.525. PMID: 35795982; 
PMCID: PMC9301773.

Achtergrond

Het 22q11.2 deletiesyndroom (22q11.2DS) is een genetische 
multisysteemaandoening met een geschatte prevalentie van 
1 op 2148.1 Mensen met 22q11.2DS hebben een zeer hoog 
genetisch risico op het ontwikkelen van schizofrenie en ook 
andere psychiatrische aandoeningen komen vaak voor.2 Een 
eerdere studie bij volwassenen met 22q11.2DS rapporteerde 
daarentegen een lage prevalentie van post-traumatisch stress-
stoornis (PTSS) van 0.9%, waar de prevalentie van PTSS in 
de algemene bevolking rond 3.9% ligt.2, 3 Het niet herkennen 
en onderdiagnostiek van PTSS en trauma bij volwassenen 
met 22q11.2DS leidt tot onderbehandeling en een verhoogd 
psychiatrisch lijden.4 Onze hypothese was dat de prevalentie 
van PTSS bij volwassenen met 22q11.2DS hoger ligt dan bij 
de algemene bevolking. In deze studie onderzochten we: 1) de 
prevalentie van, en voorspellers voor, PTSS en 2) de prevalentie 
van potentieel traumatische gebeurtenissen bij 112 volwasse-
nen met 22q11.2DS.

Methoden

We hebben een retrospectief dossieronderzoek gedaan bij 
volwassenen (16 jaar en ouder) met 22q11.2DS die de gespe-
cialiseerde polikliniek bezochten in het Maastricht Universi-
tair Medisch Centrum+ (MUMC) en/of het expertisecentrum 
genetische syndromen van ’s Heeren Loo. Toestemming voor 
onderzoek werd verkregen van de Medisch Ethische Commissie 

Post-traumatische stress  
bij volwassenen met 22q11.2  
deletiesyndroom
Door: Emma N. M. M. von Scheibler1,2, Thérèse A. M. J. van Amelsvoort2, Claudia Vingerhoets1,2,  
Agnies M. van Eeghen1,3 en Erik Boot1,2,4 

1.  Advisium, ’s Heeren Loo Zorggroep, Amersfoort
2.  Afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie, Universiteit Maastricht, Maastricht
3.  Emma kinderziekenhuis, Amsterdam UMC, Amsterdam 
4.  The Dalglish Family 22q Clinic, University Health Network, Toronto, Ontario, Canada

in het MUMC (#14-2044, #19-044). Een vrijstelling van formele 
goedkeuring werd afgegeven door de Medisch Ethische  
Commissie van het Amsterdam UMC. Alle cliënten en/of hun 
wettelijk vertegenwoordiger(s) tekenden een toestemmings- 
formulier voor gebruik van medische gegevens voor onderzoek.
We hebben informatie verzameld met betrekking tot demo-
grafische variabelen, cognitief functioneren (totaal IQ; TIQ) en 
psychiatrische voorgeschiedenis. Een klinische diagnose van 
PTSS was de primaire uitkomstmaat. Daarnaast is gekeken naar 
traumatische gebeurtenissen zoals gedefinieerd in de DSM-5 
onderdeel A van PTSS (blootstelling aan feitelijke of bedreigde 
dood, ernstige verwondering en/of seksueel grensoverschrij-
dend gedrag), potentiële andere trauma’s die invloed hadden 
op het dagelijks functioneren en behandeling van trauma. 
Statistische analyses, waaronder logistische regressieanalyse, 
werden gedaan in SPSS. Statistische significantie werd gedefi-
nieerd als een p-waarde kleiner dan 0,05.

Resultaten

Er werden 112 volwassenen met een genetisch bevestigde  
diagnose van 22q11.2DS geïncludeerd (gemiddelde leeftijd 
32,5 ± 12,4 jaar, 45% man).
Negen volwassenen (8,0%, 95% BI: 3,0-13,0%) hadden een 
klinische diagnose van PTSS van wie er twee waren doorver-
wezen naar de polikliniek in verband met trauma-gerelateerde 
klachten (Tabel 1). Van alle volwassenen hadden er 23 (20,5%) 
één of meer traumatische gebeurtenissen meegemaakt die 
voldoen aan de DSM-5 criteria, waarvan 12 (10,7%) seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, 11 (9,8%) ernstige verwonding en 
4 (3,6%) blootstelling aan feitelijke of bedreigde dood. Daar-
naast werd er bij nog eens 17 volwassenen (15,2%) een andere 
traumatische ervaring gerapporteerd waaronder pesten (n=13, 
11,6%), meerdere ziekenhuisopnames/operaties (n=4, 3,6%) 
en uithuisplaatsing (n=4, 3,6%). Geslacht en TIQ waren geen 
voorspellers voor een PTSS-diagnose. Behandeling voor trauma 
werd gerapporteerd bij 20 volwassenen (17,9%) en bestond 



a  Bij 1 client met PTSS werd de traumatische gebeurtenis niet gespecificeerd.
b  Voldoen aan de DSM-5 criteria voor een traumatische gebeurtenis.
c  Gebeurtenis die niet voldoet aan de DSM-5 criteria voor een traumatische  
 gebeurtenis.
d  Ongeacht of aan de DSM-5 criteria werd voldaan.
N=aantal, 95% BI=95% betrouwbaarheidsinterval, PTSS=post-traumatische 
stress stoornis.

Tabel 1. Trauma bij 112 volwassenen met 22q11.2 deletiesyndroom.

Klinische PTSS diagnose

Traumatische gebeurtenissen a,b
   Seksueel geweld
   Ernstige verwonding
   Feitelijke of bedreigde dood

Andere potentiële traumatische 
gebeurtenis c

Meerdere traumatische  
gebeurtenissen d

Behandeling
   Eye Movement Desensitization  
 Reprocessing
   Cognitieve gedragstherapie
   Overig

20
19

2
2

9

23
12
11
4

17

14

8,0

20,5
10,7
9,8
3,6

15,2

12,5

17,9
17,0

1,8
1,8

3,0-13,0 

13,0-28,0
5,0-16,4
4,3-15,3
0,2-7,1

8,6-21,8

6,4-18,6

10,8-25,0
10,0-24,0

0-4,3
0-4,3

Behandeling van trauma N % 95% BI, %

Voorgeschiedenis van trauma N % 95% BI, %

uit eye movement desensitization and reprocessing therapie 
(EMDR, n=19, 17,0%) en cognitieve gedragstherapie (CGT, 
n=2, 1,8%). Van de negen volwassenen met een PTSS-diagnose 
waren er acht behandeld met EMDR waarvan er een tevens CGT 
kreeg. Eén volwassene met PTSS kreeg geen therapie omdat 
dit niet haalbaar werd geacht in verband met sterke cognitieve 
achteruitgang. Bij vier volwassenen met PTSS werd een positief 
effect beschreven van de behandeling en bij drie werd er mini-
maal tot geen effect genoteerd. Bij één client werd de effectivi-
teit van behandeling niet gerapporteerd. 

Discussie

De resultaten van deze exploratieve studie naar PTSS bij vol-
wassenen met 22q11.2DS onderschrijven onze hypothese met 
betrekking tot een verhoogd risico voor PTSS (8,0%) vergeleken 
met de algemene bevolking (3,9%).3 Eerdere studies lieten zien 
dat mensen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafd-
heid, zoals vaak voorkomt bij 22q11.2DS, een verhoogd risico 
hebben op blootstelling aan traumatische ervaringen en ontwik-
keling van PTSS symptomen,4-6 wat een negatieve invloed kan 
hebben op emotioneel en adaptief functioneren en gedrag.7 
Daarnaast kunnen levensgebeurtenissen eerder als traumatisch 
worden ervaren bij mensen met een verstandelijke beperking, 
ook als deze gebeurtenissen niet voldoen aan de strikte DSM-5 
criteria.4 Echter, PTSS en traumatische ervaringen worden  
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niet altijd herkend in deze populatie.4,5 Dit kan komen doordat 
symptomen worden overschaduwd door, of toegekend aan,  
andere psychiatrische aandoeningen zoals psychose.5 Een  
andere reden kan zijn dat de client en/of familieleden symptomen 
van PTSS niet herkennen en daardoor niet ter sprake brengen of 
het moeilijk vinden om hiervoor hulp te vragen. Ook bij zorgverle-
ners is het mogelijk dat ze minder aandacht schenken aan eerdere 
traumatische gebeurtenissen uit angst om de symptomen te ver-
ergeren en een crisis te luxeren.5 Om deze redenen verwachten wij 
dat trauma en PTSS zijn ondergerapporteerd en gediagnosticeerd 
bij 22q11.2DS.  
Het is van belang dat trauma en PTSS worden herkend zodat be-
handeling kan worden ingezet. Mogelijk verlaagt dit ook het risico 
op psychose in deze hoog-risicogroep.8 Eerdere studies bij mensen 
met een verstandelijke beperking lieten positieve effecten zien  
van behandeling voor trauma.9 Studies naar behandeleffecten  
van PTSS bij 22q11.2DS zijn nodig om de effecten van verschil-
lende vormen van behandeling in deze populatie te onderzoeken.  
De verwachting is dat ook deze groep kan baat hebben bij  
behandelingen zoals EMDR en CGT.

Conclusie

PTSS en traumatische gebeurtenissen komen vaker voor bij vol-
wassenen met 22q11.2DS dan eerder werd aangenomen. Clinici 
en andere zorgverleners zouden bedacht moeten zijn op PTSS-
symptomen zodat behandeling kan worden ingezet en psychia-
trisch lijden kan worden verminderd.
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Introductie 
In een gemiddelde huisartsenpraktijk staan tien patiënten met 
een verstandelijke beperking (VB) geregistreerd, hoewel dit 
aantal door onderherkenning en onderregistratie waarschijnlijk 
hoger is.1,2 Door een verminderd vermogen om ziektesymp-
tomen te herkennen bij deze patiëntengroep is het lastiger 
dan bij patiënten zonder VB om tijdig diagnoses te stellen en 
te behandelen. Als gevolg daarvan is het aantal vermijdbare 
ziekenhuisopnamen en vroegtijdig overlijden hoger bij deze 
patiëntpopulatie.3-5 Ook komt multimorbiditeit relatief vaak 
voor en hebben mensen met VB al vanaf jongere leeftijd een 
kwetsbare gezondheid.3,6 

Epidemiologische patronen verschillen substantieel tus-
sen mensen met en zonder VB, maar over sommige cruciale 
aspecten ontbreekt zelfs basale kennis in de literatuur. Zo wordt 
niet altijd de verschillende leeftijds- en geslachtsverdeling van 
mensen met VB ten opzichte van de algemene populatie mee-
genomen in vergelijkend onderzoek naar chronische ziekten,7 
hiermee doelend op de lagere levensverwachting van mensen 
met VB en een hogere prevalentie van VB onder mannen dan 
vrouwen.1,5 Mede daardoor is het onduidelijk hoe vaak precies 
de chronische ziekten met hoogste impact voorkomen: ische-
mische hartziekte, cerebrovasculaire ziekte, diabetes mellitus, 
en chronische obstructieve longziekte (COPD).8 Daarnaast is er 
weinig informatie voorhanden over comorbiditeiten bij mensen 
met VB die naast deze chronische ziekte voorkomen.9 Hoewel 
comorbiditeiten vaak voorkomen bij mensen met VB,10,11 focust 
literatuur zich voornamelijk op kleinere, niet-representatieve 
VB-populaties of wordt niet gekeken naar kenmerken van 
comorbiditeiten.11-19 

Ondanks de relatief grotere en complexere zorgvraag ontvangen 
zelfstandig wonende mensen met VB de zorg voor hun chroni-
sche ziekte veelal in de niet-VB-georiënteerde setting van de 
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reguliere huisartsenpraktijk. Meer inzicht in chronische ziekten 
bij mensen met VB is essentieel voor het creëren van bewust-
wording onder eerstelijns zorgprofessionals over het belang van 
vroegtijdige detectie en adequaat behandelen van chronische 
ziekten en comorbiditeiten. Deze studie onderzocht daarom (i) 
verschillen in prevalentie van ischemische hartziekte, cerebro-
vasculaire ziekte, diabetes mellitus, en COPD tussen mensen 
met en zonder VB, en (ii) voorkomen en kenmerken van como-
rbiditeiten van chronisch zieke mensen met VB vergeleken met 
degenen zonder VB in de eerste lijn.

Methoden

Door gebruik te maken van de Nivel Zorgregistraties Eerste 
Lijn was informatie beschikbaar over ongeveer een miljoen 
Nederlanders die ingeschreven stonden in een van de 420 
aangesloten huisartsenpraktijken.20 Mensen werden met een 
VB geïdentificeerd wanneer hun medisch dossier de Internati-
onal Classification of Primary Care (ICPC) code P85 (‘Mental 
retardation’) bevatte.21 Om identificatie van VB te verbeteren, 
gebruikten we ook informatie van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) over indicaties voor langdurige zorg en VB-
specifieke ondersteuning.22 Als de VB in een van de databases 
voorkwam werden ze geïncludeerd in de VB-groep. 

Chronische ziekten en comorbiditeiten werden met ICPC-2 
codes geïdentificeerd.21 Wanneer het medisch dossier een di-
agnose bevatte van ischemische hartziekte, cerebrovasculaire 
ziekte, diabetes mellitus, of COPD werden individuen aange-
merkt als chronisch ziek. Comorbiditeiten werden gedefinieerd 
op basis van een eerder ontwikkeld algoritme van Nivel om 
ziekte-episodes te construeren.23 Met behulp van dit algoritme 
werden 108 chronische ziekten geïdentificeerd. Voorkomen van 
comorbiditeiten werd aangemerkt als het percentage mensen 
dat twee of meer chronische comorbiditeiten had naast diens 
chronische ziekte. 



Hoe vaak komen chronische ziekten  
voor bij mensen met en zonder VB?

Met behulp van het koppelen van databases van Nivel en CBS 
konden we 18,114 mensen met VB identificeren en 1,093,995 
mensen zonder VB; een VB-prevalentie van 1.6%. Van degenen 
met VB had 14.9% (n=2,653) een chronische ziekte, tegenover 
16.9% (n=184,681) van degenen zonder VB. 

Op het eerste gezicht lijken chronische ziekten dus vaker voor 
te komen bij mensen zonder VB. Echter, er spelen verschillende 
patronen een rol in het vóórkomen van deze ziekten. Vooral leef-
tijd is hierbij een belangrijke factor (zie figuur 1). Voor mensen 
met VB geldt dat zij vaker op jongere leeftijd al een diagnose 
van een van deze vier chronische ziekten hadden ten opzichte 
van de algemene bevolking. In de leeftijdsgroep 18-24 jaar was 
de prevalentie al drie tot vijf keer hoger voor mensen met dan 
zonder VB. Op de leeftijd 55-59 jaar was dit verschil het grootst: 
ischemische hartziekte kwam hier in 20.2% van de mensen 
met VB voor ten opzichte van 8.3% van degenen zonder VB. 
De hoogste prevalentie van elke chronische ziekte kwam voor 
mensen met VB telkens voor in de groep onder de 70 jaar,  
terwijl prevalentie van chronische ziekten voor mensen zonder 
VB telkens het hoogst was bij degenen boven de 80 jaar.

Ook zijn er verschillende patronen te zien in de invloed van 
geslacht op de prevalentie van chronische ziekten. Mannen  
met VB hadden het vaakst een diagnose van ischemische  
hartziekte, cerebrovasculaire ziekte, diabetes mellitus, of COPD 
dan mannen zonder VB. Voor vrouwen was dit patroon omge-
draaid: vrouwen met VB hadden minder vaak een diagnose van 
een chronische ziekte dan mannen zonder VB. 

Comorbiditeiten zijn veelvoorkomend

Mensen met VB hadden vaker comorbiditeiten, vaker op 
jongere leeftijd, en vaker meerdere comorbiditeiten tegelijk (zie 
figuur 2). Wanneer mensen met VB diabetes mellitus of COPD 
hadden, hadden zij vaker meerdere comorbiditeiten dan zonder 
VB: 1.7% van de 18-24-jarigen met VB en diabetes mellitus 
had twee of meer comorbiditeiten, vergeleken met 0.1% van 
dezelfde groep zonder VB. Van de 18-24-jarigen met VB en 
COPD had 2.5% twee of meer comorbiditeiten, tegenover 0.3% 
van de 18-24-jarigen met COPD zonder VB. Bij mensen met VB 
hadden degenen tot 65 jaar het vaakst twee of meer comorbi-
diteiten naast hun chronische ziekte; voor mensen zonder VB 
kwamen twee of meer comorbiditeiten het vaakst voor na 65 
jaar. Het vaakst hadden mensen met VB van 55-59 jaar twee of 
meer comorbiditeiten naast hun diagnose van diabetes mellitus 
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Figuur 1. Percentage mensen met en zonder verstandelijke beperking met een diagnose van chronische ziekte in 5-jaarsleeftijdgroepen in 2018.



of COPD. Het percentage twee of meer comorbiditeiten nam af 
bij mensen met VB vanaf 70 jaar, terwijl dit toenam bij mensen 
zonder VB. Van de 80-jarigen met VB en cerebrovasculaire 
ziekte, bijvoorbeeld, had 3.5% twee of meer comorbiditeiten, 
tegenover 26.5% van degenen zonder VB. Mannen met VB 
hadden het vaakst twee of meer comorbiditeiten naast hun 
diagnose van ischemische hartziekte, cerebrovasculaire ziekte, 
diabetes mellitus, of COPD. Voor vrouwen gold dit andersom: 
chronisch zieke vrouwen met VB hadden minder vaak twee of 
meer comorbiditeiten dan degenen zonder VB. 

Hart- en vaatziekten waren de meest voorkomende comor- 
biditeiten bij chronisch zieke mensen met VB. De meest  
voorkomende comorbiditeit bij zowel ischemische hartziekte,  
cerebrovasculaire ziekte, diabetes mellitus, als COPD was 
hypertensie. Desondanks was prevalentie lager in mensen  
met dan zonder VB. Ook diabetes mellitus was een veel- 
voorkomende comorbiditeit in mensen met ischemische  
hartziekte, cerebrovascularie ziekte, en COPD. 

Vergelijking met eerdere literatuur

Leeftijd en geslacht bleken belangrijke factoren in de preva-
lentie van chronische ziekten, mogelijk door de demografische 
verschillen tussen mensen met en zonder VB. Hoe leeftijd en 

geslacht chronische ziektepatronen precies beïnvloeden moet 
nog verder worden onderzocht, hoewel het kan zijn dat chroni-
sche ziekten zich op jongere leeftijd ontwikkelen door geneti-
sche kenmerken, vroegere kwetsbaarheid, medicatiegebruik,  
of leefstijl.5,24-26

Zoals al in eerdere literatuur werd gevonden, vonden we dat 
leeftijd belangrijk is in het vóórkomen van chronische ziek-
ten.8,24 Dit bevestigt de kwetsbaarheid waar mensen met VB al 
op jongere leeftijd mee te maken kunnen krijgen.6 Zo vond eer-
der onderzoek dat kwetsbaarheid bij 50-64-jarige mensen met 
VB in dezelfde mate voorkwam als bij mensen zonder VB van 65 
jaar of ouder.6 Echter, de hoge mate van COPD die wij vonden 
bij mensen van 18-24 jaar kan ook komen doordat astma vaak 
foutief wordt gecodeerd als COPD omdat het onderscheid lastig 
te maken is bij mensen met VB.27

Hoewel onze resultaten lijken te suggereren dat mensen met VB 
vanaf 65 jaar gezonder zijn dan mensen zonder VB, kan het zijn 
dat een ‘healthy survivor’-effect heeft plaatsgevonden, waarbij 
alleen de relatief gezonde mensen met VB de leeftijdsgroepen 
bereiken waarin chronische ziekten het meest voorkomen in de 
algemene populatie.
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Figuur 2. Percentage chronisch zieke mensen met en zonder verstandelijke beperking die twee of meer comorbiditeiten hebben in  
5-jaarsleeftijdsgroepen in 2018.
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Het hebben van twee of meer comorbiditeiten komt vaak voor 
bij chronisch zieke mensen met VB,10,12-14,17,18 en vaker op 
jongere leeftijd.11 Echter, omdat veel eerdere studies zich op 
oudere volwassenen focussen is het lastig om vergelijkingen 
te maken.12,14,17 De hoge prevalentie van comorbiditeiten kan 
wellicht komen door de aangeboren of genetische etiologie van 
de VB (bijv. epilepsie bij mensen met VB, of hypothyroïdie bij 
mensen met Down).26,28,29

Klinische implicaties

Deze bevindingen helpen zorgprofessionals zoals huisartsen 
en artsen VG met het creëren van bewustwording over de 
verschillen tussen mensen met en zonder VB. Deze bewust-
wording is noodzakelijk voor en onderliggend aan het verlenen 
van passende chronische ziektezorg voor mensen met VB.30,31 
Hierin kan een intensievere samenwerking tussen huisartsen en 
artsen VG wenselijk zijn voor het herkennen en behandelen van 
chronische ziekten en comorbiditeiten van patiënten met VB.12 
Daarnaast is preventie, zoals gezonde leefstijl, en adequate 
behandeling belangrijk in het verlagen van de hoge ziektelast 
van mensen met VB. Ook hierin kan een samenwerking tussen 
huisartsen en artsen VG helpen de gezondheidsverschillen  
tussen mensen met en zonder VB uiteindelijk te verkleinen.
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Abstract 
Hoewel obstipatie bij mensen met (zeer) ernstige verstande- 
lijke en meervoudige beperking [(Z)EVMB] frequent wordt 
gerapporteerd in de praktijk, is onduidelijk hoe de diagnose  
is gesteld en welke definitie van obstipatie hieraan ten grond-
slag lag.   

Een systematische literatuurreview bij mensen met een  
verstandelijke beperking leverde geen wetenschappelijk  
onderbouwde definitie van obstipatie bij mensen met (Z)EVMB 
op, maar wel een breed scala aan criteria en symptomen die  
kunnen wijzen op obstipatie. De vraag is in hoeverre deze  
criteria en symptomen toepasbaar zijn bij mensen met  
(Z)EVMB mede vanwege hun communicatieve beperkingen. 

D.m.v. een Delphi panel bestaande uit naasten en diverse  
professionals, zoals begeleiders, verpleegkundigen en artsen 
verstandelijk Gehandicapten, is een set aan criteria en sympto-
men opgesteld o.b.v. de literatuur, klinische en ervaringskennis. 

Door: A. Waninge1,2, A.A.J. Van der Putten3, M.C. Wagenaar1, C.P. Van der Schans1,2,4

1. Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, Hanzehogeschool Groningen, Groningen, Nederland; 
2. Health Psychology Research, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, Nederland
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Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, Nederland
4. Revalidatie-geneeskunde, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, Nederland

In twee rondes zijn acht generieke criteria (consensus > 70%) 
gevonden. Deze zijn ook gevonden in de literatuur en gerela-
teerd aan:
• Defecatie (vijf criteria) zoals een onregelmatige frequentie, 

veranderde consistentie, veranderde hoeveelheid; 
• Fysieke kenmerken (drie criteria) zoals algehele malaise,  

vollere buik.

In het Delphipanel zijn vijf generieke gedragsmatige symptomen 
(consensus > 70%) gevonden, zoals veranderingen in eten  
en / of drinken, onrustig gedrag en veranderingen in houding 
en beweging. Deze symptomen werden niet gevonden in de 
literatuur. Vanuit het Delphi panel kwamen ook aan het individu 
gerelateerde, meer persoonlijke criteria en symptomen naar 
voren (consensus < 70%) zoals slaapproblemen, plasproblemen 
en veranderingen in de communicatie.                             

Op basis van de resultaten moet vervolgonderzoek zich richten 
op verdere ontwikkeling van de definitie van obstipatie bij 

Een eerste stap richting een definitie  
en screeningsinstrument
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mensen met (Z)EVMB met aanvullende expertise vanuit bijv. 
experts in maagdarmproblemen. Deze kennis kan onder andere 
gebruikt worden bij de ontwikkeling van een screenings- 
instrument voor begeleiders en naasten om obstipatie tijdig te 
signaleren bij mensen met (Z)EVMB. We hopen dat beide wegen 
leiden tot tijdig signaleren en diagnosticeren van obstipatie bij 
deze doelgroep. 

Vaststellen van obstipatie bij mensen  
met (zeer) ernstige verstandelijke en  
meervoudige beperkingen 

Bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervou-
dige beperkingen [(Z)EVMB)] komen naast de (zeer) ernstige 
verstandelijke en motorische beperkingen ook meerdere 
gezondheidsproblemen voor zoals obstipatie, visuele beper-
kingen, epilepsie en spasticiteit.1 Deze beperkingen hangen 
veelal met elkaar samen waardoor zij voor vrijwel elk aspect 
van hun leven ondersteuning nodig hebben van hun naasten 
en van professionals.2 Ook voor het signaleren van het begin of 
de verergering van gezondheidsproblemen zijn mensen met (Z)
EVMB aangewezen op de mensen die hen ondersteunen.3 Het 
signaleren van onder andere gezondheidsproblemen is echter 
niet eenvoudig omdat mensen met (Z)EVMB veelal non-verbaal 
communiceren en hun communicatieve uitingen veelal  
onconventioneel en idiosyncratisch zijn. Dit stelt hoge eisen 
aan de mensen die hen ondersteunen: zij dienen de signalen te 
erkennen, herkennen en adequaat te interpreteren.¹ 

Diverse studies wijzen uit dat er sprake is van een hoge pre-
valentie van obstipatie bij mensen met (Z)EVMB.4-6 Hoewel 
obstipatie wordt gerapporteerd in 94% van de dossiers van 
mensen met (Z)EVMB, blijkt het signaleren van het ontstaan en 
verergering lastig.6 Obstipatie kan ontstaan door verschillende 
oorzaken, zoals onvoldoende vochtinname, inactiviteit, medica-
tiegebruik en is veelal verweven met andere gezondheids- 
problemen waardoor oorzaak en gevolg lastig te onderscheiden 
zijn.7,8 Obstipatie beïnvloedt de kwaliteit van bestaan en er 
zijn grote gezondheidsrisico’s verbonden aan obstipatie zoals 
rectale prolaps, aambeien, megacolon en darmobstructie. Als 
deze klinische symptomen worden gemist kan dit zelfs fataal 
zijn. 9,10-12 Gezien de invloed van obstipatie bij personen met (Z)
EVMB op hun kwaliteit van bestaan en de gezondheidsrisico’s, 
is het van het allergrootste belang om obstipatie en eventuele 
verergering daarvan tijdig te signaleren en diagnosticeren, 
gebaseerd op duidelijke criteria en symptomen.8,9,10-12 

De gouden standaard voor het diagnosticeren van obstipatie 
voor mensen zonder beperkingen betreft de Rome-criteria 
- bestaande uit medische geschiedenis en lichamelijk onder-
zoek.13-15 Mensen met (Z)EVMB communiceren voornamelijk 

non verbaal en zijn sterk afhankelijk van het signaleren van 
dergelijke criteria door anderen, zoals naasten of zorgprofes-
sionals. Enkele van de Rome-criteria lijken niet toepasbaar 
om obstipatie vast te stellen bij personen met (Z)EVMB, zoals 
het ‘(gevoel van) incomplete ontlasting’, ‘persen gedurende 
tenminste 25% van de ontlasting’ en het ‘gevoel van anorectale 
obstructie of blokkade’, omdat deze vragen niet eenvoudig 
kunnen worden beantwoord door anderen die de persoon met 
(Z)EVMB ondersteunen.16 Bovendien zijn symptomen zoals 
misselijkheid en buikpijn complex om te signaleren bij kinderen 
en volwassenen met (Z)EVMB, omdat ook deze symptomen 
geïnterpreteerd moeten worden door hun naasten of zorgpro-
fessionals.17 Bovendien is het de vraag of mensen met (Z)EVMB 
mogelijk (ook) andere symptomen van obstipatie laten zien, 
die niet opgenomen zijn in algemeen geldende criteria voor de 
algemene bevolking. 

Samengevat: hoewel obstipatie vaak wordt gediagnosticeerd 
bij mensen met (Z)EVMB, is het niet altijd duidelijk hoe deze 
diagnose is bepaald.4,18 Inzicht in definities, criteria en sympto-
men van obstipatie die beschreven worden in de literatuur voor 
personen met verstandelijke beperking zouden kunnen helpen 
om te bepalen welke hiervan geschikt zouden kunnen zijn voor 
definiëren van obstipatie bij mensen met (Z)EVMB. Omdat ook 
niet helder is op welke definities, criteria en symptomen de 
diagnose obstipatie is gebaseerd binnen de ondersteuning van 
mensen met (Z)EVMB, zou het bevragen van experts,  
zoals naasten, begeleiders, verpleegkundigen, verpleegkundig 
specialisten en artsen voor mensen met een verstandelijke  
beperking kunnen bijdragen aan ontbrekende kennis en 
inzichten over obstipatie bij mensen met (Z)EVMB. In dit artikel 
bespreken we de uitkomsten van een systematische literatuur-
review uitgevoerd om definities, criteria en symptomen van 
obstipatie bij mensen met een verstandelijke beperking te 
identificeren (fase 1).19 Vervolgens beschrijven we een Delphi 
studie die is uitgevoerd om de opgedane kennis uit fase 1 te 
combineren met ervaringskennis van experts met als doel een 
set samen te stellen met criteria en symptomen van obstipatie 
bij mensen met (Z)EVMB (fase 2).20 

Fase 1: review van de literatuur.  
Definities, criteria en symptomen gevonden 
in de literatuur

Een systematische review van de literatuur werd uitgevoerd 
volgens de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-Analysis (PRISMA-richtlijnen) binnen elektronische 
databases MEDLINE, Embase, CINAHL, Cochrane en  
PsycINFO in februari en maart 2019.21 Definities, criteria en 
symptomen werden geëxtraheerd en de kwaliteit van definities 
werd beoordeeld. 
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Geïncludeerd werden peer-reviewed tijdschriftartikelen met een 
beschrijving van definitie en/of diagnose van obstipatie van vol-
wassenen en/of kinderen met een verstandelijke beperking die 
tussen januari 1998 en december 2018 zijn gepubliceerd en in 
het Engels geschreven. Inclusie van de artikelen en kwaliteits-
beoordeling van de definitie werd door twee onderzoekers uit-
gevoerd, evenals screening van titel en abstract bij 10% van de 
gevonden artikelen. De kwaliteit van de definities voor obstipa-
tie is beoordeeld met de ‘Checklist for tekst and opinion critical 
appraisal of topic (CAT).22 Een hogere score op deze checklist 
duidt op een hogere kwaliteit van de definitie (bereik: 0-6).

De zoekopdracht leverde 4681 artikelen op. Na verwijderen 
van de dubbele artikelen en op basis van titel en samenvatting 
bleven 88 artikelen over. Na toepassen van de in- en exclusie-
criteria zijn uiteindelijk 24 artikelen geïncludeerd. De kwaliteit 

van de definities varieerde van lage tot hoge kwaliteit. Er werden 
zowel standaarddefinities (n=10), zelf samengestelde definities 
(n=11) als definities zonder bronvermelding (n=3) gebruikt 
in de geïncludeerde studies. De zelf samengestelde definities 
zijn niet nader geëvalueerd en er was geen wetenschappelijke 
onderbouwing beschikbaar. 

In de kolommen van Tabel 1 staan de gevonden symptomen en 
criteria gerelateerd aan bestaande definities van obstipatie, om 
de verschillen en overeenkomsten tussen de meeste gehanteer-
de definities inzichtelijk te maken. De symptomen en criteria 
verschilden in aard, evenals in hoe ze kunnen worden bepaald. 
Mogelijke manieren om symptomen en criteria te onderzoeken 
in de praktijk waren bijvoorbeeld door observatie, medisch 
onderzoek, of op basis van individuele zorg- en ondersteunings-
plannen of medische dossiers zoals medicijngebruik. 
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Tabel 1. Overzicht symptomen en criteria, gerelateerd aan bestaande definities van obstipatie 

* = Rome IV Diagnostic Criteria (Hertz, Kahan, Zalevski, Aframian, Kuznitz & Reichman, 1996; Longstreth, Thompson, Chey, Houghton, 
      Mearin & Spiller, 2006); # = ICD-10 criteria;
^ = Criteria Bristol Stool Scale (Lewis & Heaton, 1997; Fallon, Westaway, & Moloney, 2008);
~ = Criteria voorgestelde definitie van Veugelers et al (2010).
- = anders

Symptomen Criteria 
Rome IV 
* 

ICD-10 
# 

Bristol Stool Scale 
^ 

Veugelers 
~ 

Andere 
- 

Stoelgang <3 keer per week * # ~ 
Consistentie (droge harde ontlasting) * # ^ ~ 
Moeizame doorgang van de ontlasting # ^ 
Vorm ontlasting – harde kleine keuteltjes ~ 
(Gevoel van) incomplete ontlasting * # 
Persen gedurende tenminste 25% van de 
ontlasting 

* 

Gevoel van anorectale obstructie of blokkade * 
Hoeveelheid - 
Langer uitblijven van ontlasting # 
Infrequente ontlasting # 
Bevuilen - 
Ontlasting ophouden - 
Volle buik ~ 
Opgeblazen gevoel # ~ 
Overgeven - 
Pijn (buik/bij ontlasting) # ~ 
Laxantia gebruik - 
Buikonderzoek voor scybala ontlasting ~ 
Meten van doorgangstijd darmen ^ ~ 
Handmatige verwijdering van ontlasting ~ 
Aanwezigheid scybala bij röntgenfoto’s ~ 
Aanwezigheid scybala bij by rectaal onderzoek -

Tabel 1: Overzicht symptomen en criteria, gerelateerd aan veel gehanteerde definities van obstipatie.



In studies die een hogere kwaliteit score wat betreft de definitie 
kregen, zijn de meest gebruikte criteria en symptomen (aantal 
keren gebruikt): 
- stoelgang <3 keer per week (10); 
- droge, harde consistentie van de ontlasting (8); 
- gebruik van laxantia (6); 
- moeilijke doorgang van ontlasting (4); 
- veranderde hoeveelheid, vertraging in ontlasting, onregel- 
matige stoelgang, pijn (buik / bij ontlasting) en bevuilen (3). 

In de studies met een lagere kwaliteit van de definitie worden 
de laatst genoemde symptomen niet of minder vaak gebruikt. 

Concluderend kan gesteld worden dat er in deze systematische 
literatuur review een grote variatie aan definities is gevonden, 
variërend van standaarddefinities tot zelf samengestelde defini-
ties specifiek voor de doelgroep. Echter, geen enkele definitie is 
specifiek getoetst en onderbouwd voor mensen met (Z)EVMB. 
In de geïncludeerde studies werden veel verschillende criteria 
en symptomen beschreven die kunnen wijzen op obstipatie, 
mogelijk zijn een aantal hiervan niet toepasbaar bij mensen  
met (Z)EVMB. 

Fase 2: Delphistudie gericht op  
ervaringskennis en consensus van experts 
over criteria en symptomen van obstipatie

Opzet van de Delphistudie
Het doel van de Delphistudie was het samenstellen van een 
set met criteria en symptomen van obstipatie bij mensen met 
(Z)EVMB, gebaseerd op kennis uit fase 1 gecombineerd met 
ervaringskennis van experts in de ondersteuning van mensen 
met (Z)EVMB.  
Gebaseerd op bevindingen van de systematische literatuur  
review, werd een Delphi studie met twee ronden met tussen-
tijdse evaluatie en analyses uitgevoerd van augustus 2020 tot 
februari 2021 in Nederland. 

Het Delphi-panel bestond uit:
1) ouders of andere belangrijke naasten van personen met (Z)

EVMB van 18 jaar en ouder met obstipatieproblemen (ver-
der: familieleden); en,

2) professionele zorgverleners, namelijk begeleiders,  
verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en Artsen 
Verstandelijk gehandicapten die betrokken zijn bij het  
ondersteunen van mensen met (Z)EVMB, met kennis over 
obstipatie, van verschillende organisaties in Nederland. 
Ethische goedkeuring voor deze studie werd verleend door 
de Hanze Ethische Toetings Commissie (heac.2020.013). 

In zowel de eerste als de tweede ronde beantwoordde het panel 
zowel open vragen over criteria en symptomen van obstipatie 

als stellingen over criteria en symptomen die in de review in 
fase 1 zijn gevonden: ‘Wanneer ik het vermoeden heb dat mijn 
kind / cliënt obstipatie heeft, merk ik dat aan het feit dat…’
Op de stellingen in de eerste ronde kon geantwoord worden met 
een vijf-punts Likert schaal met opties ‘altijd’, ‘vaak’, ‘soms’, 
‘zelden’, ‘nooit’ of ‘dat kan ik niet beoordelen’. Na de eerste 
Delphi-ronde werden de tussentijdse analyses uitgevoerd om de 
tweede Delphi-ronde te ontwerpen. Criteria met een consensus 
van 70% of meer werden met de uitnodiging voor de tweede 
ronde teruggekoppeld naar het panel als voorlopige resultaten 
in een factsheet. 
De deelnemers werd in de tweede ronde gevraagd of zij op basis 
van de tussentijdse resultaten akkoord waren met:
-  De indeling van gevonden criteria en symptomen in de  

domeinen Defecatie, Fysieke kenmerken en Gedragsmatig;
-  Het onderscheiden van criteria voor de domeinen Ontlasting 

en Fysieke kenmerken en symptomen voor het domein  
Gedragsmatig.

Criteria en symptomen die benoemd werden bij de open vragen 
in de eerste ronde zijn als stellingen voorgelegd aan het panel 
in de tweede ronde en hierop kon geantwoord worden met ‘ja’ 
/ ’nee’ / ‘kan ik niet beoordelen’. Van de gegeven antwoorden 
werd wederom het percentage consensus berekend (afkap-
waarden < 30% en > 70%) en antwoorden op open vragen 
werden deductief geanalyseerd.

Na de tweede Delphi-ronde werd een mail gestuurd om de deel-
nemers te informeren dat het Delphi-onderzoek was afgerond 
met een tweede factsheet met voorlopige resultaten. 

Participanten Delphipanel
Aan de eerste ronde van het Delphipanel namen 6 familieleden 
deel (15%) en 41 professionals van 24 zorgorganisaties (28% 
begeleiders; 37% verpleegkundigen / verpleegkundig speciali-
stenen; 35% Artsen Verstandelijk Gehandicapten); in de tweede 
ronde 6 familieleden (16%) en 31 professionals (28% begelei-
ders; 34% verpleegkundigen / verpleegkundig specialisten;  
38% Artsen Verstandelijk Gehandicapten). Van de professionals 
had 17% minder dan vijf jaren en het overgrote deel (61%)  
tussen de tien en negentien jaar werkervaring. 

Resultaten Delphironde 1
In Delphironde 1 werd consensus bereikt voor 7 criteria. Deze 
criteria zijn vervolgens door de onderzoekers ingedeeld in 
domeinen:

Domein Defecatie: 
1) frequentie
2) afwijking van frequentie 
3) consistentie van ontlasting
4) hoeveelheid ontlasting
5) passage van ontlasting
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Domein Fysieke kenmerken: 
1) vollere of ronde buik
2) buikpijn 

Criteria en symptomen waarover geen consensus was bereikt  
in de eerste ronde werden voorgelegd binnen de tweede Delphi-
ronde, evenals de symptomen die benoemd waren bij de open 
vraag met betrekking tot het domein ‘Gedragsmatig’, zoals 
bijvoorbeeld verandering van emoties en / of veranderingen in 
bewegingsgedrag.

Resultaten Delphironde 2
Totaal 97% van de deelnemers (n=35) was het eens met de 
indeling in de domeinen Defecatie, Fysieke kenmerken en 
Gedragsmatig. Eveneens 97% van de deelnemers (n=35) was 
het eens met het onderscheiden van criteria voor de domei-
nen Defecatie en Fysieke kenmerken en symptomen voor het 
domein Gedragsmatig. 

In Delphironde 2 werd aanvullend consensus bereikt in het 
domein Fysieke kenmerken voor 1 criterium (zich niet lekker 
voelen, algehele malaise) en in het domein Gedragsmatig voor 
vijf symptomen (veranderingen in eten en drinken, rusteloos 
gedrag, tekenen van pijn en ongemak, veranderingen in  
houdingen en bewegingen en veranderingen in emoties).

Tabellen 2, 3 en 4 (zie pagina 164) tonen de gevonden criteria/
symptomen van beide rondes weergegeven per domein  
(Defecatie, Fysieke kenmerken en Gedragsmatige kenmer-
ken), uitleg, voorbeelden van kwalitatieve omschrijvingen van 

participanten en consensusresultaten. Na de twee Delphiron-
des zijn acht generieke criteria (consensus > 70%) gevonden 
gerelateerd aan de defecatie (vijf) en fysieke kenmerken (drie), 
en; vijf generieke gedragsmatige symptomen (consensus > 
70%). Daarvan zijn de acht criteria in de domeinen Defecatie en 
Fysiek ook in de literatuur gevonden (tabel 1) en de gedrags-
matige symptomen niet in de literatuur maar enkel via het 
Delphipanel naar voren gekomen. De criteria en symptomen 
met consensus < 70% worden beschouwd als persoonlijk voor 
een individu. 

Reflectie en aanbevelingen voor  
vervolgonderzoek

Het doel van beide studies was om een set samen te stellen met 
criteria en symptomen van obstipatie bij mensen met (Z)EVMB 
gebaseerd op theoretische kennis en ervaringskennis. Op deze 
wijze hebben we een set kunnen samenstellen van generieke 
criteria die gerelateerd zijn aan de ontlasting zelf (domein  
Defecatie met vijf criteria), lichamelijke kenmerken (domein 
fysieke kenmerken met drie criteria) en algemene gedrags- 
veranderingen (symptomen gerelateerd aan het domein  
‘Gedragsmatig’ met vijf symptomen).  

Gebaseerd op de antwoorden van participanten hebben we 
voorgesteld om de criteria en symptomen waarover minder 
consensus bestond bij het Delphi panel (consensus van < 70%) 
als 'persoonlijk' te beschouwen. Deze criteria en symptomen 
kunnen van belang zijn bij het herkennen van obstipatie bij 
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Tabel 2: Resultaten generieke en persoonlijke criteria van obstipatie bij mensen met (Z)EVMB voor het domein 'Defecatie'.

Tabel 2. Resultaten generieke en persoonlijke criteria van obstipatie bij mensen met (Z)EVMB voor het domein ‘Defecatie’  

Domein Defecatie - Generieke criteria (consensus > 70%) en persoonlijke criteria (consensus < 70 %)  
 
No.  Criterium Uitleg en kwalitatieve omschrijving Consensus 

(%) 
1. Frequentie  

 
Frequentie < 3 keer per week   93.6  

2. Afwijking in het frequentiepatroon Afname frequentie    93.5  

  Onregelmatige frequentie      86.4 

3. Hoeveelheid  Kleine hoeveelheid ontlasting 86.9 

  Grote hoeveelheid ontlasting   67.4 

4. Consistentie Droge harde consistentie 83.3 

  Harde kleine keuteltjes   59.6 

5.  Doorgang van de ontlasting  Moeizame doorgang  70.2 

  Incomplete defecatie  68.1 

  Rectale complicaties  65.2 

No: nummer, alleen criteria en symptomen met consensus > 70%, i.e. generieke, zijn genummerd.  
Vetgedrukt: generiek criterium of symptoom;  
Onderstreept: persoonlijk criterium of symptoom; 
Schuingedrukt: kwalitatieve antwoorden  

 

 

 

 



specifieke personen met (Z)EVMB binnen de groep mensen  
met (Z)EVMB en daarom vinden we het van belang om ook  
deze te gebruiken als persoonlijke criteria en symptomen.  
Deze persoonlijke criteria en symptomen kunnen in aanvulling 
op de generieke leiden tot een persoonlijk profiel per persoon 
met (Z)EVMB.  

Het Delphipanel was het eens met de indeling van sympto-
men en criteria binnen beschreven domeinen. We stellen op 
basis van deze consensus voor om deze domeinen zowel in de 
praktijk als in vervolgonderzoek te gebruiken met betrekking 
tot personen met (Z)EVMB. Tot nu toe gebruiken bestaande 
criteria kenmerken met betrekking tot de domeinen Defecatie 
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Tabel 3: Resultaten generieke en persoonlijke criteria van obstipatie bij mensen met (Z)EVMB voor het domein 'Fysieke kenmerken'.

Tabel 4: Resultaten generieke en persoonlijke symptomen van obstipatie bij mensen met (Z)EVMB voor het domein 'Gedragsmatige kenmerken'.

Tabel 3. Resultaten generieke en persoonlijke criteria van obstipatie bij mensen met (Z)EVMB voor het domein ‘Fysieke kenmerken’  

Domein Fysieke kenmerken: Generieke criteria (consensus > 70%) en persoonlijke criteria (consensus < 70 %) 

No.  Criterium Uitleg en kwalitatieve omschrijvingen Consensus 
(%) 

  Laxantia gebruik 97.9 

1. Zich niet lekker voelen, algehele malaise Een andere gelaatskleur; meer transpireren; vaker kokhalzen; misselijk zijn; 
meer speeksel verliezen; in gewicht afvallen; meer oppervlakkig ademhalen; 
verandering in lichaamstemperatuur; flauw vallen; bewustzijn verliezen.  
 

94 

2. Buikomvang Vollere rondere buik           91.3 

3.  Buikpijn Buikpijn  78.3 

  Toename boeren en winden laten  62 
 

  Slaapproblemen   60 
 

  Plasproblemen                               57 

  Braken                                        56.5                 

  Toename epileptische insulten 54 

No: nummer, alleen criteria en symptomen met consensus > 70%, i.e. generieke, zijn genummerd.  
Vetgedrukt: generiek criterium of symptoom;  
Onderstreept: persoonlijk criterium of symptoom; 
Schuingedrukt: kwalitatieve antwoorden  

 

 

 

 

 

Tabel 4. Resultaten generieke en persoonlijke symptomen van obstipatie bij mensen met (Z)EVMB voor het domein ‘Gedragsmatige 
kenmerken’  

Domein Gedragsmatige kenmerken: Generieke symptomen (consensus > 70%) en persoonlijke symptomen (consensus < 70 %) 

No.  Symptoom Uitleg en kwalitatieve omschrijvingen Consensus 
(%) 

1. Veranderingen in eten en / of drinken Minder of geen eetlust; minder of niet meer wil drinken;  medicatie weigeren 100  

2. Onrustig gedrag Minder snel rustig wordt,  meer gespannen ogen  niet meer kan genieten van 
dingen die normaal voor ontspanning zorgen 

100 

3. Tekenen van pijn en ongemak Grimassen, fronsen, verbale uitingen van pijn 97 

4.  Veranderingen in houding en beweging Meer lichamelijke onrust;  meer bewegingsdrang heeft/extreem beweegt;  in 
één houding blijft liggen/zitten.  op zoek is naar een andere houding.  een 
scheve houding aanneemt.  toegenomen spierspanning heeft 

89 

5. Veranderingen in  emoties Minder opgewekt, sneller boos of geagiteerd, (vaker) verdrietig, angstig(er) 
lijkt, minder tegen prikkels of veranderingen kan 
 
 

89 

 Andere geluiden maken Geluiden die gerelateerd kunnen zijn aan ongenoegen, zoals kreunen, 
jammeren, kermen, huilen 

68 

 Veranderingen in oriëntatie op de omgeving Meer of minder:  
teruggetrokken gedrag vertoont;  (meer) gericht lijkt op interne prikkels, 
(meer) motivatie nodig bij het doen van een activiteit, minder alert, meer 
contact proberen te krijgen met de omgeving, om aandacht voor iets lijkt te 
vragen, opzoeken (meer) extreme prikkels opzoekt,  meer masturberen, 
zichzelf vaker pijn doen 

68 

 Veranderingen in communicatie Minder of helemaal niet communiceren 49 

No: nummer, alleen criteria en symptomen met consensus > 70%, i.e. generieke, zijn genummerd.  
Vetgedrukt: generiek criterium of symptoom;  
Onderstreept: persoonlijk criterium of symptoom; 
Schuingedrukt: kwalitatieve antwoorden  



en Fysiek, echter zonder deze criteria toe te wijzen aan speci-
fieke domeinen en zonder gebruik te maken van symptomen 
in het Gedragsmatige domein.13-15,23 Een reden kan zijn dat 
‘het essentieel is dat op symptomen gebaseerde diagnostische 
criteria nauwkeurig, duidelijk en eenduidig zijn’.17 De sympto-
men gevonden binnen het domein Gedragsmatig lijken echter 
zeker waardevol om te gebruiken voor mensen met (Z)EVMB, 
vanwege hun manier van communiceren omdat de diagnose 
obstipatie voornamelijk is gebaseerd op rapportages van 
familieleden en/of professionals en hun interpretaties van de 
symptomen van de persoon. 

Met betrekking tot deze symptomen in het domein Gedrags-
matig, is voor te stellen dat ‘Veranderingen in eten en drinken’ 
specifiek verband kunnen houden met obstipatie. De vraag is 
echter of de andere symptomen mogelijk meer gerelateerd zijn 
aan lichamelijk ongemak en/of pijn in het algemeen, zoals een 
van de deelnemers ook opperde. Om deze vraag te beantwoor-
den, is verder onderzoek in de praktijk met familieleden en 
professionele zorgverleners nodig, evenals vergelijking met bij-
voorbeeld pijnbeoordelingsschalen. Daarbij dient ook nog geke-
ken te worden naar het eerste criterium genoemd in het domein 
'Fysieke kenmerken', namelijk het gebruik van Laxantia. Omdat 
Laxantia worden gebruikt om obstipatie te behandelen lijkt het 
niet logisch om het als criterium te gebruiken.

De gevonden criteria en symptomen kunnen worden geopera-
tionaliseerd door de kwalitatieve uitspraken en uitleg van het 
Delphipanel te gebruiken. Hoewel de criteria die we vonden 
binnen de domeinen Defecatie en Fysieke kenmerken verge-
lijkbaar zijn met die van bestaande criteria voor obstipatie, zijn 
ze in de huidige studie meer gespecificeerd en gedetailleerd, 
en daarmee lijken deze criteria geschikt om beter te worden 
geïnterpreteerd door naasten en professionals.13-15,23 Dit is 
belangrijk, omdat zij hierdoor kunnen rapporteren over de aan-
wezigheid van deze criteria bij de persoon met (Z)EVMB die zij 
ondersteunen, wat zal bijdragen aan signaleren en herkennen 
van obstipatie. 

Beperkingen van de studie
Ondanks onze inspanningen om familieleden te betrekken bij 
dit Delphi-panel, hebben relatief veel meer professionals deel-

genomen. De familieleden die wel deelnamen, meldden dat hun 
kind jonger was dan 20 jaar oud, en professionele zorgverleners 
meldden dat de prevalentie van obstipatie toenam bij personen 
ouder dan 20 jaar. Vervolgonderzoek bij deze groep familiele-
den van personen met (Z)EVMB ouder dan 20 jaar geeft inzicht 
in hoeverre de gevonden resultaten ook voor deze groep gelden. 
Daarbij heeft de COVID-19-pandemie mogelijk de lagere deel-
name van professionele zorgverleners aan de tweede Delphi 
ronde veroorzaakt. Aan de andere kant is er wel consensus 
bereikt over zowel de criteria en symptomen als over de andere 
vragen, en als gevolg hiervan kon deze studie na twee rondes 
worden afgesloten. Tijdens vervolgonderzoek hopen we dat  
de omstandigheden zullen verbeteren.

Tijdens de tweede Delphironde vulde een relatief hoog percen-
tage van de deelnemers bij een aantal criteria en symptomen 
in deze ‘niet te kunnen beoordelen’. Binnen de domeinen 
Gedragsmatig en Defecatie betrof dit vooral Artsen Verstan-
delijk Gehandicapten, verpleegkundigen en verpleegkundig 
specialisten en binnen het domein Fysieke kenmerken vooral 
familieleden en begeleiders. Dit kan betekenen dat deze groe-
pen naasten en professionals elkaar nodig hebben om obstipa-
tie ofwel te signaleren ofwel te diagnosticeren: het integreren 
van kennis vanuit deze perspectieven zou hiervoor mogelijk een 
oplossing zijn. 

Aanbevelingen
We stellen voor dat binnen vervolgonderzoek ten eerste met 
de gevonden criteria een definitie van obstipatie specifiek voor 
mensen met (Z)EVMB ontwikkeld wordt door experts op dit ge-
bied. Ten tweede stellen we voor om met de gevonden sympto-
men een screeningslijst te ontwikkelen die door familieleden en 
begeleiders kan worden gebruikt om symptomen van obstipatie 
vroegtijdig te signaleren. Op deze wijze kan de samenwerking 
tussen de naasten en de professionals ondersteund worden en 
dit kan bijdragen aan vroegtijdige herkenning en diagnostisering 
van obstipatie bij mensen met (Z)EVMB.  
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‘Naasten en professionals hebben elkaar nodig 
om obstipatie bij mensen met (zeer) ernstige 

verstandelijke en meervoudige beperkingen te 
signaleren en te diagnosticeren!’
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1. Inleiding

Slaapapneu is een ernstige slaapstoornis waarbij gedurende  
de slaap de ademhaling veelvuldig wordt onderbroken door 
afsluiting van de luchtwegen (obstructief) of doordat de herse-
nen de ademhaling niet goed reguleren (centraal).1 Slaapapneu 
komt voor in alle leeftijdscategorieën2 en wordt in verband 
gebracht met verhoogde morbiditeit, waaronder slaperigheid 
overdag, hypertensie, hart- en vaatziekten, diabetes type 21,3, 
verminderde kwaliteit van leven4–6 en verhoogde mortaliteit7,8.
 
Slaapproblemen komen bij mensen met downsyndroom veel 
voor.9 Uit een polysomnografiestudie bleek dat 78% van de 
deelnemers slaapapneu had, terwijl cliënten zelf en zorg- 
verleners hiervan geen melding hadden gemaakt.10 In de 
algemene bevolking (zonder verstandelijke beperkingen, VB) 
ligt de prevalentie tussen 2 en 26%.11,12 De significant hogere 
prevalentie bij mensen met downsyndroom is toe te schrijven 
aan verschillende anatomische en fysiologische kenmerken.9,10 
Bovendien is slaapapneu bij hen vaak ernstiger dan in de  
algemene populatie.13 

Polysomnografie, de gouden standaard voor het detecteren 
van slaapapneu, is tijdrovend, duur en belastend.14 Hierdoor 
is het vaststellen van slaapapneu bij mensen met downsyn-
droom lastig. In de dagelijkse praktijk is het vaststellen bij hen 
vaak gebaseerd op klinische (hetero)anamnese door een arts, 
ondersteund met vragenlijsten zoals de Berlin, Epworth en 
STOP-Bang.15,16 Deze vragenlijsten geven echter niet de slaap-
verstoringen weer zoals een polysomnografie dat wel doet.10,15 

Als gevolg hiervan is er sprake van onderdiagnostiek en  
worden mensen met downsyndroom en slaapapneu vaak niet 
(adequaat) behandeld. 

Het is belangrijk slaapapneu in een vroeg stadium vast te 
stellen en te behandelen omdat mensen met downsyndroom 
vatbaarder zijn voor cardiovasculaire en neurocognitieve gevol-
gen van deze slaapstoornis, zoals problemen met het korte- en 
langetermijngeheugen en met taal.17 Daarnaast kan niet-gedi-
agnosticeerde slaapapneu symptomen veroorzaken die foutief 
kunnen worden toegeschreven aan andere aandoeningen, 
zoals dementie.18 Bovendien kan verstoorde slaap leiden tot 
gedragsproblemen.19,20 Hierdoor ontvangen mensen met down-
syndroom en slaapapneu mogelijk niet de juiste begeleiding 
en behandeling, wat ten koste kan gaan van hun kwaliteit van 
leven. Het behandelen van slaapstoornissen kan de cognitie en 
kwaliteit van leven van mensen met downsyndroom verbeteren 
en bevorderen dat ze gezonder oud worden.10

Gezien de relevantie van het vaststellen van slaapapneu is het 
belangrijk deze stoornis bij mensen met downsyndroom op 
een minder ingrijpende en belastende manier te detecteren.21 
Draagbare hulpmiddelen voor thuisgebruik, zoals de WatchPAT, 
kunnen uitkomst bieden.22 

De WatchPAT bestaat uit een polshorloge, vingerprobe en borst-
sensor die thuis tijdens de slaap worden gedragen. Het systeem 
detecteert apneus indirect door de sympathische arousal te 
meten, veroorzaakt door obstructie van de bovenste lucht-
wegen of centraal event. De in de vingerprobe geïntegreerde 
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pulsoximeter registreert de perifere arteriële tonometrie (PAT), 
hartslag en zuurstofwaarde in het bloed; de in het horloge  
geïntegreerde actigraaf de lichaamsbewegingen en de sensor 
die in het midden van het minubrium wordt gedragen het 
snurken, de lichaamshouding en bewegingen van de borstkas. 
Apneus worden door een combinatie van het PAT-signaal, zuur-
stofdesaturatie en verhoging van de hartslag geïdentificeerd. 
Daarnaast maakt de WatchPAT op basis van actigrafie, het 
PAT-signaal en hartritme onderscheid tussen waken en slapen 
en tussen NREM- en REM-slaap. Het algoritme van de bij  
de WatchPAT behorende software genereert op basis van 
de metingen een slaaprapportage, die moet worden geïnter-
preteerd en zo nodig volgens de manuele scoringsrichtlijnen 
handmatig moet worden aangepast.22

De WatchPAT is in de algemene populatie onderzocht in diverse 
patiëntgroepen, onder zowel mannen als vrouwen van verschil-
lende leeftijden, onder wie ook chronisch zieken.14,23–27 De 
toepasbaarheid en validiteit zijn bestudeerd en vergeleken met 
polysomnografie, met veelbelovende resultaten, zo bleek uit 
een meta-analyse.14 Gezien de hoge prevalentie en huidige  
onderdiagnostiek van slaapapneu bij mensen met downsyn-
droom wekt het verbazing dat de WatchPAT tot op heden niet 
bij deze doelgroep is onderzocht.

In deze studie is onderzocht of het vaststellen van slaapapneu 
met de WatchPAT bij mensen met downsyndroom haalbaar is. 

2. Methodes

2.1. Studieopzet 
De haalbaarheid werd onderzocht met een combinatie van 
kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes. We verge-
leken de uitkomsten van de WatchPAT met die van de STOP-
Bang-vragenlijst. Daarnaast onderzochten we bevorderende 
en belemmerende factoren die mensen met downsyndroom, 
zorgverleners en medici bij het gebruik en de acceptatie van de 
WatchPAT ervaarden middels vragenlijsten met Likert-schalen 
en semigestructureerde interviews. Hierbij hanteerden we 
de Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research 
(COREQ).28

2.2. Deelnemers: cliënten, zorgverleners en medici
Cliënten die de WatchPAT gingen dragen, moesten fenotypisch 
downsyndroom hebben en 18 jaar of ouder zijn. Een perma-
nente pacemaker gold als exclusiecriterium omdat deze de 
WatchPAT-metingen kan beïnvloeden.22 Deelnemers werden  
geworven via Alliade, een grote Friese zorginstelling die 
representatief is voor veel Nederlandse gehandicaptenzorgor-
ganisaties. Door doelgerichte selectie verzekerden we ons van 
variatie in mate van VB, leeftijd en geslacht. In totaal werden 
51 cliënten uitgenodigd voor deelname, van wie 31 (61%) 

geïnformeerd toestemming gaven. Redenen om niet mee te 
doen, waren bijvoorbeeld dat wettelijk vertegenwoordigers het 
vaststellen van slaapapneu niet nodig vonden omdat de cliënt 
volgens hen goed sliep; dat ze verwachtten dat de cliënt niet 
zou willen meewerken of dat de cliënt snel overprikkeld is.

Zorgverleners die aanwezig waren op de avond voordat of  
de ochtend nadat de deelnemer met de WatchPAT had  
geslapen (n=29), vulden een vragenlijst in over hun ervaringen. 
Na doelgerichte selectie namen tien van hen deel aan een 
kwalitatief interview. 

Daarnaast werden vier medici (drie artsen VG en één verpleeg-
kundig specialist (VS)) geïnterviewd die betrokken waren bij 
het interpreteren van de WatchPAT-rapportages en de onder-
liggende metingen.

2.3. Ethiek en toestemming 
De Medisch-Ethische Toetsingscommissie van het UMCG  
oordeelde dat dit onderzoek (nr. 2020/354) niet onder de 
reikwijdte viel van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek 
met mensen. Het onderzoek is opgenomen in het UMCG  
Research Register (nr. 202000484) en voldeed aan de  
Algemene verordening gegevensbescherming en de Verklaring 
van Helsinki. De wettelijke vertegenwoordigers van mogelijke 
deelnemers met downsyndroom werden mondeling  
geïnformeerd door een gedragskundige en ontvingen een  
informatiefolder. Zij gaven schriftelijk toestemming voor  
deelname (proxy consent). Wanneer cliënten zich duidelijk 
tegen het dragen van de WatchPAT verzetten, bijvoorbeeld door 
het apparaatje te verwijderen, werd deelname aan het onder-
zoek beëindigd. 

2.4. Dataverzameling 

2.4.1. Kenmerken van de deelnemers 
De volgende sociaal-demografische en klinische kenmerken 
haalden we uit cliëntdossiers: leeftijd, geslacht, woonsituatie en 
wel/geen dementie. De data verzamelden en beheerden we met 
Research Electronic Data Capture (REDCap)29,30, gehost  
bij Alliade.

2.4.2. Niveaubepaling 
Omdat we veronderstelden dat de mate van VB van invloed 
zou kunnen zijn op de acceptatie van de WatchPAT, namen we 
een intelligentietest af. Op basis van het cliëntdossier, klinische 
oordeel van artsen en gedragskundigen, en de verwachte mate 
van VB kozen we de WPPSI-III-NL31, SON-R 2-832 of Bayley-III-
NL33. Er werd geen niveaubepaling gedaan als dit in de vijf jaar 
voorafgaand aan dit onderzoek al was gebeurd, als wettelijk ver-
tegenwoordigers hiervoor geen toestemming gaven, als cliënten 
niet aan de test wilden meewerken of als cliënten (vermoede-
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lijk) dementie hadden. Bij deze deelnemers werd de mate van 
VB gebaseerd op het klinische oordeel en het cliëntdossier. 

2.4.3. Huidige praktijk: STOP-Bang
Momenteel wordt voor het screenen van slaapapneu vaak de 
STOP-Bang-vragenlijst gebruikt.34,35 Het scoremodel hiervan 
bestaat uit acht ja/nee-vragen (score 1/0). Een arts VG die geen 
behandelrelatie met de betreffende cliënt had en niet betrok-
ken was bij de interpretatie van diens WatchPAT-metingen, 
vulde de STOP-Bang-vragenlijst (vanwege coronamaatregelen) 
via Microsoft Teams in met de zorgverlener van de cliënt (ouder 
of begeleider). De klinische gegevens die verder nodig waren 
voor het voltooien van de STOP-Bang, zoals lengte, gewicht, 
bloeddruk en omtrek van de nek, werden bij aflevering van de 
WatchPAT gemeten. Op basis van de STOP-Bang-vragenlijst 
stelde de arts vast of de cliënt een laag, intermediair of hoog 
risico op slaapapneu had.

2.4.4. WatchPAT-metingen 
Cliënten en zorgverleners kregen mondeling en schriftelijk 
uitleg over het gebruik van de WatchPAT. Cliënten hadden de 
gelegenheid om vooraf maximaal twee nachten met een dummy 
te slapen om aan de WatchPAT te wennen. Wanneer cliënten de 
WatchPAT duidelijk weigerden te dragen, werd deelname aan 
het onderzoek beëindigd.

Om genoeg betrouwbare data te verkrijgen, moesten cliën-
ten de WatchPAT tijdens de slaap minstens 4 uur dragen. De 
WatchPAT-data werden anoniem geüpload in de zzzPAT-soft-
ware (Itamar Medical), een online (cloud) managementsysteem 
voor slaaponderzoeken, gehost op Europese servers. Deze data 
werden voor interpretatie doorgestuurd naar de medici. Alle 
data werden gescoord op basis van de 3%-richtlijn. D.w.z. de 
medici moesten de achterliggende metingen beoordelen als in 
de rapportage sprake was van een van de volgende situaties: 
verschil tussen ODI (Oxygen Desaturation Index) en pAHI (PAT 
Apneu-Hypopneu Index) >10 punten én zowel SpO2 als pAHI 
<30 punten, of bij een vermoeden van aritmie of veel centrale 
slaapapneus. Eén arts en VS interpreteerden alle WatchPAT-
metingen. Twee andere artsen die ook betrokken waren bij het 
interpreteren van de STOP-Bang-data interpreteerden alleen de 
WatchPAT-data van deelnemers wier STOP-Bang-data zij niet 
hadden geïnterpreteerd. Uiteindelijk werden alle WatchPAT- 
metingen geïnterpreteerd door twee artsen en één VS. De vol-
gende data uit het eindrapport van de medici werden gebruikt: 
de mate van slaapapneu (geen, licht, matig, ernstig) en het type 
slaapapneu. Alle medici volgden WatchPAT-trainingen en inter-
preteerden de data volgens de WatchPAT-handleiding.22

2.4.5. Ervaringen van cliënten, zorgverleners en medici 
Cliënten: Op basis van de Intrinsic Motivation Inventory36,37 werd 
een vragenlijst met zeven items ontwikkeld. De items werden 

gescoord op een vijfpunts-Likert-schaal met smileys, van  
negatief tot positief.

Zorgverleners: Om de ervaringen van zorgverleners bij het 
werken met de WatchPAT vast te stellen, werd het Meetinstru-
ment voor Determinanten van Innovaties (MIDI)38,39 gebruikt. 
Hierbij kwamen de volgende onderwerpen aan bod: procedu-
rele helderheid, compleetheid, complexiteit, relevantie voor de 
cliënt, voordelen, nadelen, uitkomstverwachtingen, taakopvat-
ting, medewerking van de cliënt, sociale steun, kennis, eigen 
effectiviteitsverwachting en beschikbare tijd. De items werden 
gescoord op een vijfpunts-Likert-schaal, van negatief tot posi-
tief. Daarna werden ze teruggebracht tot een driepuntsschaal 
(eens, neutraal, oneens) voor een bondigere weergave in de 
resultatensectie.

Bij tien zorgverleners werd een semigestructureerd interview 
afgenomen met open vragen over de eerdergenoemde onder-
werpen om diepgaand inzicht te krijgen in hun ervaringen met 
de WatchPAT en bevorderende en belemmerende factoren bij 
het gebruik. De interviews (duur 20-33 minuten) werden afge-
nomen door twee onderzoekers (MAA en ZdJ). De onderzoekers 
en zorgverleners kenden elkaar voorafgaand aan het onderzoek 
niet. De interviews vonden plaats tussen maart en juni 2021, 
via Teams (n=9) en telefonisch (n=1). De dataverzameling werd 
gestopt toen inhoudelijke verzadiging was bereikt, d.w.z. zodra 
in verdere interviews geen nieuwe informatie werd gegeven.

Medici: De medici (n=4) werden geïnterviewd over hun 
ervaringen bij het interpreteren van de WatchPAT-data. Eén 
onderzoeker (MAA) nam de interviews over de eerdergenoemde 
onderwerpen af. De interviews (duur 16-34 minuten) vonden 
plaats in juni 2021 via Teams.

2.5. Data-analyse 

2.5.1. Kwantitatieve analyses 
Om de kenmerken van de deelnemers, de conclusie van de 
WatchPAT-metingen (geen, lichte, matige, ernstige slaapapneu) 
en de data die uit de vragenlijst voortkwamen te beschrijven, 
maakten we gebruik van beschrijvende statistiek. Middels 
onafhankelijke t-toetsen en Fishers exacte toetsen werden de 
cliënten die de WatchPAT accepteerden, vergeleken met de cli-
enten die dit niet deden. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
voor de mate van slaapapneu (geen, licht, matig, ernstig) werd 
bepaald door de overeenkomstpercentages en de kappa-waar-
des te berekenen. k<0 betekent geen overeenkomst, 0-0.20 
lichte, 0.21-0.40 geringe, 0.41-0.60 matige, 0.61-0.80 goede 
en >0.81 nagenoeg perfecte overeenkomst.40 De kwantitatieve 
analyses werden uitgevoerd met de statische software SPSS 
(versie 26.0).
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2.5.2. Kwalitatieve analyses 
De interviews werden woordelijk getranscribeerd en geanaly-
seerd aan de hand van de vijf stappen van thematische  
analyse.41 Dit was een iteratief proces van lezen, categoriseren, 
herlezen en verfijnen. In stap 1 lazen twee onderzoekers (MAA 
en ZdJ) onafhankelijk van elkaar de volledige transcripten. 
In stap 2 werden de transcripten open gecodeerd. In stap 3 
werden de data geïnterpreteerd, gecategoriseerd en in thema’s 
verdeeld. In stap 4 bediscussieerden en verfijnden de onder-
zoekers (MAA en ZdJ) de thema’s totdat overeenstemming was 
bereikt. In de laatste stap werden de definiëring en benaming 
van de thema’s afgestemd op de onderzoeksvraag. Om de 
ervaringen van zorgverleners en medici te verduidelijken, zijn in 
de resultatensectie citaten uit de interviews opgenomen.42 De 
kwalitatieve analyse werd uitgevoerd met ATLAS.ti (versie 9.0). 

3. Resultaten

3.1. Kenmerken van de deelnemers
In totaal werden 31 deelnemende cliënten geïncludeerd. In 
Tabel 1 zijn hun kenmerken weergegeven.

3.2. Acceptatie van de WatchPAT 
Van de 31 cliënten accepteerden 21 (68%) de WatchPAT, d.w.z. 
ze sliepen er minstens 4 uur mee. Uiteindelijk werden negentien 
geslaagde metingen geïncludeerd. Figuur 1 toont een stroom-
schema van de inclusie, waarbij ook de redenen voor het niet 
accepteren van de WatchPAT zijn aangegeven. Tabel 1 geeft 
een vergelijking weer van de kenmerken van de cliënten die de 
WatchPAT wel accepteerden en de cliënten die dat niet deden. 
Duidelijk is dat jongere cliënten en cliënten met lichte/matige 
VB de WatchPAT vaker accepteerden dan oudere cliënten en 
cliënten met (zeer) ernstige VB. 

3.3. Slaapapneu vaststellen met de WatchPAT 

3.3.1. Resultaten van de WatchPAT 
Van de negentien cliënten met een geslaagde meting had één 
geen slaapapneu (5%); zeven hadden lichte slaapapneu (37%), 
vijf matige slaapapneu (26%) en zes ernstige slaapapneu (32%). 
Bij alle cliënten met slaapapneu was sprake van het obstruc-
tieve type; bij twee van hen in combinatie met centrale slaap- 
apneu. Zes cliënten hadden houdingsafhankelijke slaapapneu, 
van wie één REM-slaapafhankelijk.
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Tabel 1  
Kenmerken cliënten
Kenmerken Cliënten totaal 

N=31 (100%)  
Geaccepteerd 
N=21 (68%) 

Niet geaccepteerd 
N=10 (32%)  

P-waarde

leeftijd (jr) 0,01 
Gemiddeld ± SD 46.6 ± 12.2 43.3 ± 13.0 53.7 ± 6.1 

  Bereik  24-62 24-61 43-62
Geslacht (man) 18 (58%) 12 (57%) 6 (60%) 0,99 
Mate VB*  

Licht  1 (3%) 
Licht/matig  5 (16%) 
Matig  10 (32%) 
Matig/ernstig  1 (3%) 
Ernstig/zeer ernstig 14 (45%) 

Mate VB** 0,01 
Licht/matig 17 (55%) 15 (71%) 2 (20%) 

  Ernstig/zeer ernstig 14 (45%) 6 (29) 8 (80%) 
Woonsituatie  

Thuis 2 (7%) 
Zorginstelling 28 (93%) 

(vermoeden van) dementie 0,58 
Ja  4 (13%) 2 (10%) 2 (20%) 
Nee 27 (87%) 19 (90%) 8 (80%) 

*    Bij 27 deelnemers werd een intelligentietest afgenomen (WPPSI-III-NL (n=22); SON-R 2-8 (n=2); Bailey-III-NL (n=3)). 
      Bij twee deelnemers was afname niet mogelijk (geen toestemming (n=2); geen medewerking (n=1)).
** Op basis van klinische beoordeling werden twee studiegroepen onderscheiden: 1. Lichte/matige VB, 2. Ernstige/zeer ernstige VB. 

Tabel 1.
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Deelnemers uitgenodigd voor onderzoek (n=51) 

Deelnemers die WatchPAT accepteerden 
(er > 4 uur mee sliepen) (n=21) 

Deelnemers geïncludeerd in onderzoek (n=31) 

Geen toestemming (n=20)  
(Leeftijd: gemiddeld 51,2; bereik 20-66; 54% 
vrouw; Mate VB: 26% licht, 9% licht/matig, 30% 
matig, 4% matig/ernstig, 30% zeer ernstig) 
 

Deelnemers die WatchPAT niet accepteerden 
(n=10)  
Redenen niet accepteren WatchPAT: 

• onrust 
• WatchPAT ’s nachts verwijderd 
• vingerprobe te groot 

WatchPAT-meting niet geslaagd (n=5) 
Redenen: 

• technisch valide slaapduur te kort (n=2) 
• geen meting door vingerprobe (n=3) 

Deelnemers met geslaagde WatchPAT-meting (n=16) 

Deelnemers die geen verzet toonden bij eerste 
WatchPAT-meting, werden uitgenodigd voor 
hermeting (n=3). 

Totaal aantal deelnemers met valide WatchPAT-
meting geïncludeerd in onderzoek (n=19) 

Figuur 1. Stroomschema inclusie deelnemers 

Figuur 1. Stroomschema inclusie deelnemers.
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3.3.2. Huidige praktijk
Tabel 2 toont een vergelijking van de uitkomsten van de Watch-
PAT en de STOP-Bang. Volgens de STOP-Bang had 58% van de 
deelnemers een laag risico op slaapapneu, terwijl volgens de 
WatchPAT sprake was van lichte, matige of ernstige slaap-
apneu. Deelnemers die bij de STOP-Bang een hoog risico op 
slaapapneu scoorden, hadden volgens de WatchPAT inderdaad 
ernstige slaapapneu.

3.3.3. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de mate van 
slaapapneu (geen, licht, matig, ernstig) bleek goed tot nage-
noeg perfect: tussen arts 1 en 2 was de kappa-waarde (k) 0.91 
(overeenkomstpercentage 94%), tussen arts 1 en de VS 0.71 
(79%) en tussen arts 2 en de VS 0.91 (94%).

3.4. Ervaringen van cliënten, zorgverleners en medici 

3.4.1. Cliënten
Van de 31 cliënten voltooiden 24 de vragenlijst over hun  

ervaringen met de WatchPAT. Zoals Tabel 3 laat zien, verschil-
den deze ervaringen: hoewel de meeste cliënten positief waren, 
had een aanzienlijk aantal een negatiever oordeel.

3.4.2. Zorgverleners 
In totaal vulden 29 zorgverleners de vragenlijst in. Tien van hen 
werden daarnaast geïnterviewd. Tabel 4 toont hun kenmerken 
en Tabel 5 de uitkomsten van de MIDI-vragenlijst. 

De meeste zorgverleners vonden de instructies helder (97%)  
en volledig (93%) en de WatchPAT niet moeilijk in gebruik 
(97%). Ook had het merendeel voldoende kennis om het  
apparaatje te gebruiken (86%) en konden velen zo nodig 
rekenen op hulp van collega’s (83%). In mindere mate waren 
zorgverleners het erover eens of de WatchPAT geschikt is  
voor alle mensen met downsyndroom en of zij het apparaatje 
allemaal zullen accepteren.

Uit de thematische analyse van de interviews kwamen vier 
thema’s naar voren: relevantie, werken met de WatchPAT,  
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Tabel 2 
Vergelijking conclusies WatchPAT en STOP-Bang 

 STOP-Bang 
 

Laag risico (N=12) 
 

Intermediair risico (N=5) 
 

Hoog risico (N=2) 
 

WatchPAT  
Geen slaapapneu (N=1)  
Lichte slaapapneu (N=7)  
Matige slaapapneu (N=5)  
Ernstige slaapapneu (N=6)  
 

 
1 (5%) 
4 (21%) 
3 (16%) 
4 (21%)  

 
– 
3 (16%) 
2 (11%)  
– 

 
– 
– 
– 
2 (11%) 

 

Tabel 2.

Tabel 3 
Ervaringen van cliënten met de WatchPAT 

Item Positief Neutraal Negatief 

Ik vond het omdoen van de WatchPAT interessant.  

Ik kan de WatchPAT afdoen als ik dat wil.  

Ik wilde de WatchPAT omhouden tijdens het slapen.  

Ik heb van tevoren uitleg gekregen over de WatchPAT.  

Ik weet waarom ik de WatchPAT draag.  

Ik vond de uitleg van de begeleider duidelijk.  

Ik voelde me vertrouwd toen de begeleider de WatchPAT bij mij omdeed.  

9 (38%) 

9 (43%) 

11 (48%) 

19 (79%) 

12 (52%) 

14 (58%) 

15 (65%) 

4 (17%) 

6 (29) 

1 (3%) 

2 (8%) 

5 (22%) 

5 (21%) 

1 (4%) 

11 (46%) 

6 (29%) 

11 (48%) 

3 (13%) 

6 (26%) 

5 (21%) 

7 (30%) 

Tabel 3.
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Tabel 4 
Kenmerken zorgverleners 

Kenmerken  Deelnemers totaal  
N=29 

Leeftijd (jr)  
Gemiddelde ± SD  
Bereik  

Geslacht (man)  
Zorgrelatie 

Professioneel zorgverlener  
Ouder  

Hoe lang kent u de cliënt 
< 2 jaar  
2-5 jaar  
5-10 jaar  
10-20 jaar  
> 20 jaar  

 
42,0 ± 15,4 
20-74 
3 (10%) 
 
25 (86%) 
4 (14%) 
 
9 (31%) 
7 (24%) 
6 (21%) 
1 (3%) 
6 (21%) 

 
 

Tabel 4.

Tabel 5  
Ervaringen van zorgverleners met de WatchPAT  

Item Eens Neutraal Oneens 

De WatchPAT-instructie geeft helder aan welke activiteiten ik in 
welke volgorde moet uitvoeren.  

De WatchPAT biedt alle informatie en materialen die nodig zijn om 
er goed mee te kunnen werken.  

De WatchPAT is te ingewikkeld voor mij om te kunnen gebruiken.  

Ik vind de WatchPAT geschikt voor mijn cliënt.  

Het gebruik van de WatchPAT heeft voordelen.  

Het gebruik van de WatchPAT heeft nadelen.  

Ik verwacht dat cliënten waar ik mee werk over het algemeen zullen 
meewerken als ik de WatchPAT gebruik.  

Ik vind het bij mijn functie horen om de WatchPAT te gebruiken.  

Cliënten zullen over het algemeen meewerken als ik de WatchPAT 
gebruik.  

Ik kan op voldoende hulp van mijn collega’s rekenen mocht ik die 
nodig hebben bij het gebruik van de WatchPAT.  

Ik beschik over voldoende kennis om de WatchPAT te gebruiken.  

Indien u dat zou willen, denkt u dat het u dan lukt om de WatchPAT 
bij elke cliënt uit te voeren? 

Onze organisatie stelt mij voldoende tijd beschikbaar om de 
WatchPAT zoals bedoeld te integreren in mijn werk.  

28 (97%) 
 

27 (93%) 
 

1 (3%) 

11 (38%) 

16 (54%) 

12 (41%) 

22 (76%) 
 

17 (60%) 

7 (24%) 

24 (83%) 
 

25 (86%) 

2 (7%) 
 

16 (56%) 

 

0 (0%) 
 

0 (0%) 
 

0 (0%) 

9 (32%) 

10 (35%) 

6 (21%) 

5 (17%) 
 

7 (24%) 

14 (48%) 

0 (0%) 
 

2 (7%) 

14 (48%) 
 

9 (31%) 

1 (3%) 
 

2 (7%) 
 

28 (97%) 

8 (29%) 

3 (10%) 

11 (38%) 

2 (7%) 
 

5 (17%) 

8 (28%) 

5 (17%) 
 

2 (7%) 

15 (45%) 
 

4 (13%) 

 

 

Tabel 5.



Artikelen

impact op cliënten en toekomstige implementatie. Figuur 2 
toont de thema’s en de categorieën daarbinnen. Hierna worden 
ze in meer detail beschreven.

3.4.2.1. Thema: Relevantie
Vrijwel alle zorgverleners vonden het belangrijk om slaapapneu 
te vast te stellen zodat een behandeling kan worden ingezet 
die de kwaliteit van leven van de cliënt mogelijk verbetert. Ten 
opzichte van polysomnografie biedt de WatchPAT volgens zorg-
verleners voordelen: metingen kunnen plaatsvinden in een vei-
lige, bekende omgeving, wat minder belastend is voor de cliënt. 
Ook gaven ze aan het vast te stellen van slaapapneu belangrijk 
te vinden omdat dit een verklaring kan geven wanneer de cliënt 
overdag moe is of in slaap valt.

Het kan gewoon thuis, op de veilige basis, zeg maar. Ik denk  
dat dat een groot voordeel is. En ze slapen in hun eigen bed, 
in hun eigen omgeving. Dat zijn volgens mij altijd pluspunten. 
(Zorgverlener 7) 

3.4.2.2. Thema: Werken met de WatchPAT
Volgens de uitkomsten van de MIDI-vragenlijst vonden zorg- 
verleners de instructies voor de WatchPAT helder en het  
gebruik eenvoudig. Om een meting te laten slagen, moest de 
vingerprobe correct over de vinger worden geplaatst, waarbij 

eerst de plakstrip moest worden verwijderd om een vacuüm te  
creëren, wat enkele zorgverleners vrij lastig vonden. Sommige 
zorgverleners gaven aan dat ze binnen hun werkzaamheden 
voldoende tijd hadden, terwijl anderen aangaven onvoldoende 
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Cliënt: behandeling

Cliënt: minder belastend

Instructies

Werken met WatchPAT

Beschikbare tijd

Informeren en motiveren

Positieve en negatieve ervaringen

WatchPAT aantrekkelijker maken

Vingerprobe kleiner/flexibeler

Draden korter

Instructievideo

Relevantie

Werken met WatchPAT

Impact op cliënten

Toekomstige
implementatie

Categorieën zorgverleners Thema’s

Zorgverleners: begrip

Doelgroep

Cliënt: minder belastend

Zorgverleners: begrip

Medici: minder arbeidsintensief

Categorieën medici

Onzekerheid
Zelfvertrouwen
Ondersteuning
Benodigde tijd

Acceptatie van WatchPAT

Prevalentie en mate van slaapapneu
Resultaten

Beschikbare tijd

Ondersteuning door deskundige en/of collega’s

WatchPAT aantrekkelijker maken

Figuur 2.
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tijd te hebben. Zodra een zorgverlener door tijdgebrek stress 
ervaarde, leidde dit tot weerstand bij de cliënt.

Het is heel klein, het is een horloge en je moet op ‘start’ druk-
ken, meer hoef je niet te doen. Ja, hopen dat de cliënt het 
omhoudt. Het is niet dat je alles eromheen hoeft te organiseren. 
Vond ik heel prettig. (Zorgverlener 1)

Je moet er even aan denken, dat is het enige. Het even in de 
agenda zetten, verder niets lastigs. (Zorgverlener 8)

3.4.2.3. Thema: Impact op cliënten
Zorgverleners informeerden en motiveerden cliënten op  
uiteenlopende manieren, bijvoorbeeld door hen de specifieke 
nacht te laten kiezen voor het dragen van de WatchPAT of door 
de WatchPAT te ‘verkopen’ door te vertellen dat het belangrijk, 
een heel mooi horloge of iets speciaals is. Daarnaast gaven ze 
aan dat het van belang is de tijd te nemen om de cliënt  
te informeren.

Als ik had gezegd ‘morgen gaan we het inzetten’, dan weet ik 
niet of het was gelukt. Nu dacht ik het moet binnen een week  
gebeuren, dus vroeg ik ‘wanneer wil je het?’. Dat is toch een 
stukje eigen regie. (Zorgverlener 1)

Door [de WatchPAT] de hemel in te prijzen, het speciaal te  
maken, alleen voor jou, het uniek te maken. (Zorgverlener 5)

Volgens zorgverleners vonden meerdere cliënten de WatchPAT 
interessant of ‘cool’. Sommigen waren trots dat de meting was 
gelukt. Daar staat tegenover dat anderen de WatchPAT span-
nend of eng vonden, onrustig werden of associaties hadden 
met ziek zijn. Veel cliënten die de WatchPAT niet accepteerden, 
vonden de vingerprobe vervelend. Ook sensorische overprikke-
ling werd genoemd als reden voor het niet accepteren. 

Met de draden zat ze te spelen. Ze gooide [een paar onderdelen] 
op de grond en ze speelde met de rest. Ze heeft het als speel-
goed gebruikt (…) Ze is erg lichaamsgebonden, ze functioneert 
op het niveau van 1,5 à 2 jaar en dit klopt niet in haar plaatje, dit 
hoort er niet te zitten. (Zorgverlener 4) 

Zorgverleners hadden verschillende ideeën over voor wie de 
WatchPAT geschikt zou zijn. Verscheidene zorgverleners gaven 
aan dat cliënten met lichte VB de WatchPAT waarschijnlijk 
eerder accepteren, terwijl anderen vermoedden dat de accep-
tatie beter is onder cliënten met (zeer) ernstige VB. Daarnaast 
verwachtten zorgverleners dat acceptatie van de WatchPAT 
lastiger is bij cliënten op hogere leeftijd, met dementie, die veel 
structuur nodig hebben of die tijdens de slaap veel bewegen. 
Meerdere zorgverleners gaven aan dat ze het bij alle cliënten 
wel willen proberen. 

Ik kan heel hard roepen dat het niets wordt, maar als we  
het niet proberen, hoe weten we het dan? (Zorgverlener 4)

3.4.2.4. Thema: Toekomstige implementatie
De voorstellen van de zorgverleners hadden met name betrek-
king op verbetering van de WatchPAT zelf, bijvoorbeeld door 
het horloge aantrekkelijker, kleiner en lichter te maken. Omdat 
meerdere deelnemers de vingerprobe vervelend vonden,  
stelden zorgverleners voor een kleinere probe te ontwikkelen  
of flexibeler materiaal te gebruiken, zodat de probe meebuigt 
met de vinger. Ook werden kortere draden tussen het horloge 
en de borstsensor aangeraden, onder meer om het in de ogen 
van de zorgverlener mogelijk aanwezige risico op verstikking  
te verkleinen. 

3.4.3. Medici 
Uit de interviews met de vier medici die betrokken waren bij 
het interpreteren van de WatchPAT-rapportage en het beoor-
delen van de metingen, kwamen vier hoofdthema’s naar voren: 
relevantie, werken met de WatchPAT, resultaten en toekomstige 
implementatie. Figuur 2 toont deze thema’s, die hierna verder 
worden beschreven.

3.4.3.1. Thema: Relevantie
Alle medici vonden het belangrijk het slaappatroon in kaart 
te brengen, omdat dit kan verklaren waarom de cliënt slecht 
slaapt of overdag moe is. Allen gaven aan dat de WatchPAT  
een eenvoudig toepasbaar instrument is. Ook gaven ze aan dat 
het (in vergelijking met polysomnografie) minder belastend 
is voor cliënten en dat ze de metingen (in vergelijking met 
actigrafie) in kortere tijd kunnen interpreteren. Anders dan bij 
polysomnografie kunnen medici de WatchPAT-gegevens zelf 
interpreteren en zijn er geen gespecialiseerde voorzieningen en 
apparatuur nodig.

Het is natuurlijk veel minder belastend dan een polysomno-
grafie, met al die draadjes en een nacht elders [in een slaap- 
centrum] slapen. (Arts 3)

3.4.3.2. Thema: Werken met de WatchPAT
Hoewel de medici de WatchPAT-trainingen als nuttig en  
interessant ervaarden, vonden ze de interpretatie van de  
metingen aanvankelijk ingewikkeld. In het begin leidde dit 
tot onzekerheid en ervaarden sommigen een drempel, maar 
naarmate ze meer rapportages en metingen hadden geïnter- 
preteerd, ontstond er meer zelfvertrouwen. Ook de handleiding 
die handvatten bood en de bevestiging van hun conclusies  
door een externe deskundige deden het vertrouwen toenemen. 
De benodigde tijd voor de interpretatie varieerde sterk. Hoe 
complexer de casus en hoe meer de metingen gecontroleerd  
en aangepast moesten worden, hoe meer tijd er nodig was.
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Ik vond het eigenlijk heel leuk, maar in het begin ook een uit-
daging. Zeker bij de eerste trainingen dacht ik ook wel oh, waar 
ben ik aan begonnen. Je ziet best ingewikkelde patronen als de 
meting is gedaan. Maar naarmate je er meer gezien had, werd 
het steeds makkelijker. (Arts 1)

Het is net als rijles. Uiteindelijk zul je het gewoon zelf moeten 
doen. Je moet meters maken om te weten wat je doet. (Arts 2) 

Een paar [gevallen] waren zo duidelijk waren dat ik dacht hier 
ga ik de ruwe data niet in, want één meer of minder maakt voor 
de uiteindelijke uitslag niks uit. Ik vond vooral de twijfelgeval-
len lastig, waarbij je net op het randje zat van lichte of ernstige 
[apneu] (…) Die namen ook de meeste tijd. Dan dacht ik als ik er 
nog dingen [events] uit kan gooien, dan heeft dat echt wel effect 
op de officiële uitslag. (VS) 

3.4.3.3. Thema: Resultaten
De medici waren verrast dat meer cliënten de WatchPAT  
accepteerden dan ze hadden verwacht. Ze hadden gerekend op 
meer problemen met de vingerprobe. De meeste medici vonden 
het opmerkelijk dat vrijwel alle cliënten een zekere mate van 
slaapapneu hadden. Ze waren ook geschokt door de ernst van 
de slaapapneu bij sommige cliënten. 

Wat (…) heel erg opvalt is dat heel veel [cliënten] het toch wel 
accepteren. (…) Bij de vingerprobe had ik echt wel mijn twijfels: 
gaan ze die wel accepteren? (Arts 1) 

Het viel me op dat heel veel mensen behoorlijke apneus  
hebben. En ook dat er mensen bij zijn die het bijna de hele  
nacht hebben. Er was één met een pAHI van ongeveer 90. We 
dachten echt: hoe kan die overdag ooit functioneren? Ja, ik vond 
het wel schokkend. (VS) 

3.4.3.4. Thema: Toekomstige implementatie
Alle medici adviseerden om de WatchPAT te implementeren 
voor toekomstig gebruik. Ze gaven hierbij aan dat vooraf aan 
enkele voorwaarden moet worden voldaan, bijvoorbeeld dat 
voldoende tijd moet worden uitgetrokken voor het interpreteren 
van de rapportages en dat bij vragen en lastige gevallen een 
externe deskundige moet kunnen worden geraadpleegd.  
Om het interpreteren van rapportages goed onder de knie te 
krijgen en houden, is het raadzaam dat een kleine groep medici 
binnen een zorginstelling hiervoor verantwoordelijk is.  
Tot slot stelde een medicus voor het appaatje aantrekkelijker 
te maken, met verschillende dessins, zodat de cliënt de variant 
kan kiezen die hij/zij het leukst vindt, wat de acceptatie  
kan vergroten.
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Ik denk dat je het bij een klein groepje [medici] moet laten (…) 
Als iedereen het kan, doe je het allemaal maar een paar keer per 
jaar. Dat is qua tijdsinvestering heel mooi, maar dan krijg je er 
ook niet echt feeling voor, denk ik. (Arts 1) 

4. Discussie 

In ons onderzoek accepteerde 68% van de deelnemers de 
WatchPAT. Van hen bleek 95% slaapapneu te hebben. Slaap-
problemen worden vaak gerapporteerd bij mensen met down-
syndroom9 en de door ons gevonden prevalentie is grotendeels 
in overeenstemming met eerdere studies, zoals Giménez e.a.10 
(78%) en Trois e.a.13 (94%) Het lagere door Giménez gevonden 
percentage kan worden verklaard doordat de deelnemers aan 
deze studie jonger waren en lichte/matige VB hadden.

In ons onderzoek accepteerde ongeveer twee derde van de 
deelnemers de WatchPAT, meer dan de medici vooraf had-
den verwacht. Hoewel bleek dat de kans op acceptatie van de 
WatchPAT bij jongere cliënten en cliënten met lichte/matige 
VB statistisch significant hoger was, waren er ook verschei-
dene oudere cliënten en cliënten met (zeer) ernstige VB die de 
WatchPAT accepteerden. Met het oog op de hoge prevalentie 
van slaapapneu onder mensen met downsyndroom is het 
raadzaam alle cliënten met de WatchPAT te screenen, ongeacht 
hun leeftijd en mate van VB. Om aan de WatchPAT te wennen, 
konden cliënten gebruikmaken van een dummy. Verscheidene 
zorgverleners dachten dat de cliënt meteen met de echte 
WatchPAT zou kunnen slapen, wat in alle gevallen succesvol 
verliep. Niettemin bleek uit interviews ook dat twee nachten 
met een dummy voor sommige cliënten niet genoeg was om aan 
het apparaatje gewend te raken. Het is dan ook aan te raden 
zorgverleners te laten inschatten of en hoe lang een dummy 
nodig is. 

Voor de mate van slaapapneu bleek de interbeoordelaars- 
betrouwbaarheid tussen de twee artsen nagenoeg perfect, wat 
aangeeft dat hun persoonlijke achtergrond de interpretatie van 
de WatchPAT-metingen niet beïnvloedde. De interbeoorde-

laarsbetrouwbaarheid tussen de arts en VS varieerde van goed 
(0.71) tot nagenoeg perfect (0.91), wat duidelijk maakt dat  
niet alleen een arts maar ook een VS de data kan interpreteren. 
Dit draagt bij aan de haalbaarheid om de WatchPAT in zorg- 
instellingen te implementeren.

Uit ons onderzoek bleek een aanzienlijk verschil tussen de 
subjectieve STOP-Bang-scores en de objectieve resultaten van 
de WatchPAT-metingen. Dit toont aan dat slaapstoornissen bij 
cliënten met downsyndroom, zoals ook onderzocht in eerdere 
studies10,43,44, onvoldoende in kaart worden gebracht met 
vragenlijsten die bij informanten worden afgenomen (zoals de 
STOP-Bang). Dit komt mogelijk doordat vragenlijstscores zijn 
gebaseerd op de perceptie van zorgverleners, die (anders dan 
partners) doorgaans ’s nachts niet in de slaapkamer aanwezig 
zijn, waardoor zij vragen over bijvoorbeeld snurken lastig kun-
nen beantwoorden. Omdat er geen gevalideerde vragenlijsten 
zijn voor het screenen van slaapapneu bij mensen met down-
syndroom, gebruikten we de STOP-Bang, die in de algemene 
bevolking zeer accuraat is gebleken.35 De STOP-Bang gaf bij de 
cliënten in ons onderzoek een onjuist laag risico aan. Dit wijst 
erop dat zorgverleners snurken en vermoeidheid te weinig sig-
naleren. Het is dan ook raadzaam om slaapapneu te detecteren 
met objectieve screeningmethodes. 

4.1. Sterktes van het onderzoek
Voor zover ons bekend is dit het eerste onderzoek naar de haal-
baarheid van het vaststellen van slaapapneu met de WatchPAT 
bij mensen met downsyndroom, een doelgroep met een hoog 
risico op deze slaapstoornis. Door een combinatie van kwanti-
tatieve en kwalitatieve methodes, waarin ook de ervaringen van 
mensen met downsyndroom, zorgverleners en medici werden 
meegenomen, konden we de haalbaarheid vanuit verschillende 
perspectieven beoordelen.

4.2. Beperkingen van het onderzoek
Ons onderzoek kent verschillende beperkingen. Ten eerste 
streefden we bij het werven van deelnemers naar variatie in 
mate van VB. Na beoordeling van de deelnemers bleken  
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cliënten met lichte VB echter ondervertegenwoordigd. Ten 
tweede baseerden we de mate van VB alleen op de uitkomst 
van een intelligentietest, waarbij het adaptief functioneren  
buiten beschouwing bleef. Ten derde vergeleken we de Watch-
PAT-data niet met de uitkomsten van polysomnografie omdat 
deze voor mensen met downsyndroom vaak te belastend is, wat 
ook de reden is dat slaapapneu bij deze doelgroep tot op heden 
wordt ondergediagnosticeerd.14 

4.3. Toekomstige implicaties
Uit dit onderzoek blijkt dat de WatchPAT relatief laagdrempelig 
in zorginstellingen kan worden geïmplementeerd. Enkele  
aanpassingen aan het apparaatje en voldoende tijd voor zorg-
verleners kunnen de acceptatie vergroten. De WatchPAT kan 
worden gebruikt als voorkeursinstrument voor het vaststellen 
van slaapapneu bij mensen met downsyndroom. Polysomno-
grafie kan dan worden beperkt tot second opinions en nader 
onderzoek bij complexe cases.
Binnen de algemene bevolking is op basis van de Apneu-
Hypopneu Index al aangetoond dat de WatchPAT een geschikt 
alternatief is voor polysomnografie. De Apneu-Hypopneu Index 
die door de WatchPAT worden berekend, zijn positief gecorre-
leerd met de door polysomnografie verkregen Apneu-Hypopneu 
Index.14 Toekomstig onderzoek zal moeten aantonen of dit ook 
bij mensen met downsyndroom het geval is.
Vroege detectie van slaapapneu is belangrijk omdat onbehan-
delde slaapapneu kan leiden tot hart- en vaatziekten, verhoog-
de mortaliteit, slaperigheid overdag en verminderd cognitief 
functioneren.13,17,20 Behandeling van slaapstoornissen kan de 
cognitie en kwaliteit van leven van mensen met downsyndroom 
verbeteren.10 Bovendien kan de aanwezigheid van slaapapneu 
leiden tot eerdere cognitieve achteruitgang en de progressie 
van dementie versnellen4,20 doordat door verstoring van de 
slaap de ophoping van amyloïden in de hersenen toeneemt45,46. 
Omdat uit de literatuur blijkt dat slaapapneu ook veel voorkomt 
bij kinderen met downsyndroom47–49, is het raadzaam een 
WatchPAT-algoritme voor kinderen te ontwikkelen, zodat slaap-
apneu ook bij hen in een vroeg stadium kan worden vastgesteld. 
Dit is belangrijk omdat verstoring van de ademhaling tijdens de 
slaap bij kinderen in verband wordt gebracht met groeiachter-
stand, cardiopulmonale complicaties en gedragsproblemen.50,51 

5. Conclusie

Uit dit onderzoek blijkt dat de WatchPAT een veelbelovend 
hulpmiddel is om slaapapneu vast te stellen bij mensen met 
downsyndroom omdat het minder ingrijpend en belastend is  
in vergelijking met polysomnografie.
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Alma MA, Nijenhuis-Huls R, de Jong Z, Ulgiati AM, de Vries 
A, Dekker AD. Detecting sleep apnea in adults with Down 
syndrome using WatchPAT: A feasibility study. Res Dev Disabil. 
2022 Jul 16;129:104302. doi: 10.1016/j.ridd.2022.104302. 
Epub ahead of print. PMID: 35853354.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35853354/

Background: In daily practice, sleep apnea is underdiagnosed 
in people with Down syndrome. The WatchPAT can detect sleep 
apnea in a less invasive way.
Aim: This study aimed to evaluate the feasibility of the 
WatchPAT to detect sleep apnea in individuals with Down 
syndrome.
Methods and procedures: Thirty-one participants with Down 
syndrome (aged 18+) were included. Sleep apnea was detected 
with the WatchPAT and compared to results of the STOP-Bang 
Questionnaire (current practice). Experiences of participants, 
caregivers and clinicians were studied using a combination of 
quantitative and qualitative methods.
Outcomes and results: Among the 68% of participants who 
accepted the WatchPAT, sleep apnea was detected in 95% of 
participants. Younger participants and participants with mild/
moderate intellectual disabilities were more likely to accept 
the device. STOP-Bang did not detect most cases of sleep 
apnea. For the degree of sleep apnea, interrater reliability was 
substantial (k = 0.71) to almost perfect (k = 0.91). Considering 
experiences, caregivers and clinicians were predominantly 
positive about the WatchPAT.
Conclusions: Our study showed that the WatchPAT is a 
promising device to detect sleep apnea in people with Down 
syndrome. Compared to polysomnography, detection with this 
device is less invasive and less burdensome for people with 
Down syndrome. Furthermore, the WatchPAT is a relatively 
accessible solution to implement in care institutions.

Berkvens JJL, Wyers CE, Hans D, Mergler S, Beerhorst 
K, Verschuure P, Tan IY, Majoie HJM, van den Bergh JP. 
Assessment of Trabecular Bone Score: a 7-year follow-up 
study in institutionalized adults with refractory epilepsy and 
intellectual disability. Seizure. 2022 Oct 17;103:32-38.

Purpose: The aim of this longitudinal study was to assess 
trabecular bone scores (TBS) in institutionalized adults with 
refractory epilepsy and intellectual disability and to study the 
association of TBS and incident fractures during seven years of 
follow-up.
Methods: In 2009 and 2016, all institutionalized adult patients 
of a long-stay care facility in the Netherlands (n=261) were 
invited to undergo a dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) 
including vertebral fracture assessment (VFA) and assessment 
of TBS. Vertebrae T4-L4 were analyzed using quantitative 
morphometry. New and worsening vertebral fractures (VFs) 

were considered as incident VFs. Data regarding clinical 
fractures were extracted from the medical files. Patients were 
treated with anti-osteoporosis medication according to the Dutch 
guideline.
Results: Baseline and follow-up DXA, VFA and TBS could be 
obtained in 136 patients (83 male) aged between 18 and 79 
years old (44.7±15.5). At baseline, 36 patients (26.5%) were 
diagnosed with osteoporosis, 68 (50.0%) with osteopenia 
and 32 patients (23.5%) had a normal bone mineral density 
(BMD). As for TBS, 26 patients (19.1%) had a partially 
degraded microarchitecture and 26 patients (19.1%) a 
degraded microarchitecture. During seven years of follow-up, 
80 patients (59%) sustained at least one fracture, of which 28 
patients (35%) had one or more major osteoporotic fractures. 
Thirty-four patients (25.0%) had at least one new or worsening 
morphometric VF. Compared to baseline, TBS significantly 
decreased over seven years of follow-up in non-treated patients 
(-0.039±0.064, p<.001). In patients who were treated with 
bisphosphonates for more than one year during follow-up, TBS 
did not change significantly (p=.093). In multivariate analyses, 
no significant associations were found between TBS at baseline 
and incident fractures during follow-up.
Conclusion: In this study, we found a high incidence of fractures 
and TBS decreased significantly over seven years of follow-up 
in non-treated institutionalized adult patients with refractory 
epilepsy and intellectual disability, but TBS was not associated 
with incident fractures.

Böhmer MN, Oppewal A, Valstar MJ, Bindels PJE, van Someren 
EJW, Maes-Festen DAM. Light up: an intervention study of the 
effect of environmental dynamic lighting on sleep-wake rhythm, 
mood and behaviour in older adults with intellectual disabilities. 
J Intellect Disabil Res. 2022 Aug 25. doi: 10.1111/jir.12969. 
Epub ahead of print. PMID: 36004439.

Background: Evidence-based interventions to improve the 
sleep-wake rhythm, mood and behaviour in older adults with 
intellectual disabilities (ID) are limited. Increasing light exposure 
has been shown to be effective in improving the sleep-wake 
rhythm, mood, and behaviour in other populations. The current 
study investigates the effect of installing environmental dynamic 
lighting in common living rooms of care facilities on sleep-wake 
rhythm, mood, and behaviour in older adults with ID.
Methods: A non-randomised, non-concurrent, multiple baseline 
study was performed from October 2017 to May 2018. Fifty-
four participants [mean (SD) age of 63.42 (8.6) years, 65% 
female] in six care facilities were included. All participants had 
three baseline measurements (Weeks 1, 5 and 9). Dynamic 
lighting was installed in Week 10, after which three intervention 
measurements took place (Weeks 12, 17 and 24). Sleep 
characteristics and the sleep-wake rhythm were assessed using 
actigraphy (GENEActiv). Mood was measured with the Anxiety, 
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Depression and Mood Scale (ADAMS) and behaviour with the 
Aberrant Behaviour Checklist (ABC).
Results: Mixed-effect regression analysis showed a worsening of 
the primary outcome interdaily stability (P = 0.001). This could 
be attributed to one care facility, whereas interdaily stability 
did not change in the other care facilities (P = 0.74). Dynamic 
lighting led to earlier mid-sleep (P = 0.003) and sleep onset 
(P < .0001) and improved mood as indicated by lower scores 
on the ADAMS depression (-0.64 SD, P < 0.001) and social 
avoidance (-0.47 SD, P = 0.004) subscales. The prevalence of 
screening above cut-off for depression decreased from 23 to 
9.8% (OR = .16, P = 0.003). For behaviour, a decrease was seen 
in hyperactivity (-0.43 SD, P < 0.001), lethargy (-0.35 SD, P = 
0.008) and irritability (-0.33 SD, P < .001) as measured with the 
ABC. No adverse effects were reported.
Conclusion: Installing dynamic lighting in common living areas 
for older adults with ID improved the mood and behaviour of the 
residents up to 14 weeks after placement. Integrated dynamic 
lighting is a promising, undemanding and potentially effective 
addition to improve mood and behaviour in care organisations 
for people with ID, but does not seem to do so by improving 
sleep or sleep-wake rhythms.

Gast DAA, Didden R, Westera JJ, van de Rest O, van Hemert 
AM, Giltay EJ. Dietary supplements for aggressive behaviour in 
people with intellectual disabilities: A randomised controlled 
crossover trial. J Appl Res Intellect Disabil. 2022 Oct 12. doi: 
10.1111/jar.13041. Epub ahead of print. PMID: 36224110.

Background: Aggressive incidents are common in people with 
intellectual disabilities. Therefore, we aimed to assess whether 
supplementation of multivitamins, minerals, and omega-3 fatty 
acids (FA) reduces aggressive incidents.
Methods: We conducted a randomised, triple blind, placebo 
controlled, single crossover intervention trial. People with 
intellectual disabilities or borderline intellectual functioning, 
between 12 and 40 years of age, and showing aggressive 
behaviour were included. Participants received either a daily 
dose of dietary supplements, or placebo. Primary outcome 
was the number of aggressive incidents, measured using the 
Modified Overt Aggression Scale (MOAS).
Results: there were 113 participants (placebo, n = 56), of whom 
24 (placebo, n = 10) participated in the crossover phase of the 
trial. All 137 trajectories were included in the analyses. There 
was no significant difference in mean number of aggressive 
incidents per day between those assigned to supplements and 
those who received placebo (rate ratio = 0.93: 95% Confidence 
Interval [CI] = 0.59-1.45).
Conclusion: In this pragmatic trial, we did not find significant 
differences in the outcomes between the supplement and 
placebo arms. The COVID-19 pandemic started midway through 
our trial, this may have affected the results.

Jonker F, de Looff P, van Erp S, Nijman H, Didden R. The 
adaptive ability performance test (ADAPT): A factor analytic 
study in clients with intellectual disabilities. J Appl Res 
Intellect Disabil. 2022 Oct 26. doi: 10.1111/jar.13044.  
Epub ahead of print. PMID: 36288909.

Background: The adaptive ability performance test (ADAPT) 
was developed to assess adaptive skills in individuals with 
intellectual disabilities and borderline intellectual functioning, 
with or without mental disorders. As a follow-up to earlier 
research on the ADAPT, a factor analytic study was conducted.
Method: One thousand and sixty six ADAPTs from clients with 
(suspected) intellectual disabilities or borderline intellectual 
functioning and 129 ADAPTs from participants from the general 
population were collected along with other characteristics (e.g., 
IQ, psychiatric classifications, living situation).
Results: An exploratory factor analysis (EFA) was performed 
and resulted in good fit indices. Subsequent confirmatory factor 
analysis (CFA) and multigroup CFA showed acceptable to good 
fit indices. This resulted in an instrument with eight factors and 
62 items.
Conclusion: Factor analytic results suggest that the ADAPT  
is a valid instrument that measures adaptive skills in individuals 
with intellectual disabilities or borderline intellectual  
functioning.

Lokman S, van Oorsouw WMWJ, Didden R, Embregts PJCM. 
Setting up a new team of support staff for people with mild 
intellectual disability or borderline intellectual functioning and 
severe challenging behaviour: A concept mapping study.  
J Appl Res Intellect Disabil. 2022 Jul 5. doi: 10.1111/
jar.13023. Epub ahead of print. PMID: 35789034.

Background: Studies about teams of staff supporting people 
with intellectual disability have focused on team performance 
of existing teams. This study aimed to examine important 
factors in the process of setting up a new team of support staff. 
Specifically, we considered the process for a team that supports 
service users with mild intellectual disability or borderline 
intellectual functioning who display severe challenging 
behaviour from the orthopedagogical perspective (i.e., with a 
focus on contextual factors).
Method: Three participant groups (service users, support 
staff, and professionals supporting a team) participated in a 
concept mapping procedure, including generating statements 
in interviews and focus groups, sorting, and rating. An expert 
group interpreted the results.
Results: Important factors to one or more groups were: service 
users and support staff getting acquainted early, team safety, 
social support, a shared vision, and a positive reputation of the 
new home.
Conclusions: Four core outcomes were addressed that may help 
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service organisations to provide an environment matching the 
needs of service users who show severe challenging behaviour 
from the start.

Schuengel C, Cuypers M, Bakkum L, Leusink GL. Reproductive 
health of women with intellectual disability: antenatal care, 
pregnancies and outcomes in the Dutch population. J Intellect 
Disabil Res. 2022 Sep 27. doi: 10.1111/jir.12982. Epub ahead 
of print. PMID: 36167410.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36167410/

Background: Research in a handful of countries found that 
women with intellectual disability (ID) faced barriers and risks 
regarding antenatal care and reproductive health. This study 
tested disparities between women in the Netherlands with and 
without ID in antenatal care, pregnancy rates and pregnancy 
outcomes.
Methods: Secondary analyses on the large representative 
panel of primary health patients in the Netherlands by the 
Netherlands Institute for Health Services Research (NIVEL) 
compared women in their reproductive age (18-49 years) with 
(n = 2397) and without (n = 228 608) indicators of ID. Bias 
due to underreporting and under-identification was reduced by 
linkage with an index of ID for the total Dutch population from 
Statistical Netherlands.
Results: Women with ID were more likely to receive 
contraceptive care [95% confidence interval (CI) for odds ratio 
(OR) = 1.37-1.61] and became somewhat more often pregnant 
(95% CI OR = 1.06-2.30) than women from the general 
population, adjusting for age difference and follow-up time. 
No statistical differences were found in medical complications 
during pregnancy, delivery and immediately after birth, but 
women with indicators of ID had a higher risk of losing their 
pregnancy, including through induced abortion (95% CI OR = 
1.26-1.99).
Conclusions: Women with ID have specific needs around 
contraceptive care and risks around their pregnancy that 
may require more awareness among practitioners and better 
understanding of the processes of care and decision-making.

Van Hooijdonk CFM, Tse DHY, Roosenschoon J, Ceccarini 
J, Booij J, van Amelsvoort TAMJ, Vingerhoets C. The 
Relationships between Dopaminergic, Glutamatergic, and 
Cognitive Functioning in 22q11.2 Deletion Syndrome:  
A Cross-Sectional, Multimodal 1H-MRS and 18F-Fallypride 
PET Study. Genes (Basel). 2022 Sep 19;13(9):1672.

Background: Individuals with 22q11.2 deletion syndrome 
(22q11DS) are at increased risk of developing psychosis and 
cognitive impairments, which may be related to dopaminergic 

and glutamatergic abnormalities. Therefore, in this exploratory 
study, we examined the association between dopaminergic 
and glutamatergic functioning in 22q11DS. Additionally, the 
associations between glutamatergic functioning and brain 
volumes in 22q11DS and healthy controls (HC), as well as those 
between dopaminergic and cognitive functioning in 22q11DS, 
were also examined.
Methods: In this cross-sectional, multimodal imaging study, 
glutamate, glutamine, and their combined concentration 
(Glx) were assessed in the anterior cingulate cortex (ACC) and 
striatum in 17 22q11DS patients and 20 HC using 7T proton 
magnetic resonance spectroscopy. Ten 22q11DS patients also 
underwent 18F-fallypride positron emission tomography to 
measure dopamine D2/3 receptor (D2/3R) availability in the 
ACC and striatum. Cognitive performance was assessed with 
the Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery.
Results: No significant associations were found between ACC 
or striatal (1) glutamate, glutamine, or Glx concentrations and 
(2) D2/3R availability. In HC but not in 22q11DS patients, we 
found a significant relationship between ACC volume and ACC 
glutamate, glutamine, and Glx concentration. In addition, some 
aspects of cognitive functioning were significantly associated 
with D2/3R availability in 22q11DS. However, none of the 
associations remained significant after Bonferroni correction.
Conclusions: Although our results did not reach statistical 
significance, our findings suggest an association between 
glutamatergic functioning and brain volume in HC but not in 
22q11DS. Additionally, D2/3R availability seems to be related 
to cognitive functioning in 22q11DS. Studies in larger samples 
are needed to further elucidate our findings.

Vlot-van Anrooij, K., Frankena, T. K., van der Cruijsen,  
A., Jansen, H., Naaldenberg, J., & Bevelander, K. E. (2022). 
Shared decision making in inclusive research: Reflections 
from an inclusive research team. British Journal of Learning 
Disabilities, 50, 554– 563. 
Free full text: https://doi.org/10.1111/bld.12450

Background: Health research is increasingly conducted 
with the active involvement of the people who are the focus 
of the research. People with intellectual disabilities also 
participate actively in research; this is called inclusive research. 
Collaboration in inclusive research teams requires shared 
decision-making (SDM). Although inclusive studies frequently 
refer to decision-making as something the research team 
does together, the decision-making process is still a black box. 
This study aims to provide more insight into SDM in inclusive 
research by reflecting on a 3-year collaboration in an inclusive 
research team. The research questions are: (1) What kinds of 
decisions were made by the inclusive research team? (2) How 
were decisions made by the inclusive research team? (3) What 
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impact did the decisions have on the research project?
Methods: To answer the research questions, the inclusive 
research team members reflected on SDM in their project by 
looking at the documentation of the inclusive research process 
and by conducting semi-structured interviews with the team 
members.
Findings: In all research steps, the inclusive research team 
decided together on the content and procedures of the studies 
and on role division. Reflecting on SDM resulted in an overview 
of the types of decisions made, the information needed and the 
processes involved in making shared decisions. Furthermore, 
the team provided an account of how SDM positively impacted 
the quality of the studies and empowered people with 
intellectual disabilities.
Conclusions: This study provides insights into types of 
decisions, SDM processes and their impact on research. The 
insights give an overview of opportunities and key components 
of SDM that can foster conceptual clarity of SDM in inclusive 
research. In practice, inclusive research teams can use these 
insights to advance successful ways of sharing power in 
decision making, having an impact on the quality of research 
and empowering people with intellectual disabilities.

Weterings S, Oppewal A, Bierma-Zeinstra SMA, Hilgenkamp 
TIM. The responsiveness of muscle strength tests in adults 
with intellectual disabilities. J Intellect Disabil Res. 2022 
Dec;66(12):988-999.

Background: Muscle strength is both a strong predictor for 
future negative health outcomes and a prerequisite for physical 
fitness and daily functioning of adults with ID. Therefore, 
it is important to be able to monitor the muscle strength of 
adults with ID over time. The aim of this study is to assess the 
responsiveness of five field tests that measure muscle strength 
and endurance (grip strength, hand-held dynamometry of leg 
extension and arm flexion, 10RM-test of the seated squat and 
the biceps curl, 30-s chair stand and the 5-times Chair stand) in 
adults with ID after a 24-week resistance-exercise training (RT) 
programme.
Method: The responsiveness of the five muscle strength and 
endurance tests was assessed by correlating the change scores 
of the five tests with the slope of the training progression of 
specific exercises within the RT-programme, namely, the step 
up, seated squat, biceps curl and triceps curl.
Results: The 10RM-test of the seated squat was significantly 
correlated with the step up (R = 0.53, P = 0.02) and the seated 
squat (R = 0.70 P = 0.00). None of change scores on the other 
tests was significantly correlated with the training progression 
of the exercises.
Conclusion: The 10RM test of the seated squat could potentially 
be used to evaluate the effects of an RT-programme in adults 

with ID. Responsiveness of the grip strength, hand held 
dynamometry, 10RM-test of the biceps curl, 30-s chair stand 
and the 5-times chair stand could not yet be confirmed.

Zhang X, Smits M, Curfs L, Spruyt K. Sleep Respiratory 
Disturbances in Girls with Rett Syndrome. Int J Environ Res 
Public Health. 2022 Oct 12;19(20):13082. doi: 10.3390/
ijerph192013082. PMID: 36293662; PMCID: PMC9602589.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36293662/

Individuals with Rett Syndrome (RTT), a rare 
neurodevelopmental disorder, present disordered breathing 
during wakefulness. Whilst findings on breathing during sleep 
are contradictory, the relation between sleep breathing and 
their clinical features, genetic characteristics, age, and sleep 
phase is rarely investigated, which is the objective of this study. 
Overnight polysomnography (PSG) was performed. Sleep 
macrostructure parameters were compared between the RTT 
subjects with and without sleep-disordered breathing (SDB). 
The association between the apnea-hypopnea index (AHI) 
with age at PSG was tested. Particularly for RTT subjects with 
SDB, the respiratory indexes in REM and NREM sleep were 
compared. Stratified analyses per clinical characteristics, 
genetic characteristics, and clinical features' severity were 
performed. Non-parametric statistics were applied. A sample 
of 11 female RTT subjects, aged 8.69 ± 5.29 years with ten 
confirmed with MECP2 mutations, were studied. The average 
AHI was 3.94 ± 1.19/h TST, of which eight (72.73%) had 
obstructive sleep apnea, i.e., six in 1/h TST ≤ AHI ≤ 5/h TST, 
and two in AHI &gt; 5/h TST. The mean SpO2% was 81.00 ± 
35.15%. The AHI was not significantly correlated with their age 
at PSG (rs = -0.15, p = 0.67). Sleep macrostructure in SDB-
absent and SDB-present groups was not different. Respiratory 
indexes in those with obstructive sleep apnea showed no 
difference between REM and NREM sleep nor any of the strata. 
In our clinical sample, more than half of the RTT subjects with 
MECP2 mutations had obstructive sleep apnea in both NREM 
and REM sleep which was unrelated to their clinical features. 
Our results also indicated hypoxemia throughout nocturnal 
sleep in RTT. To conclude, our results suggest that disordered 
breathing during sleep is prevalently present in RTT as an 
independent clinical feature.

Elders gepubliceerd



Donja woont sinds vier jaar op een woonvoorziening voor  
mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Voor  
ze hier kwam wonen is ze lang in behandeling geweest bij  
de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en ook meermaals  
opgenomen met een Rechterlijke Machtiging (RM) onder 
- toen nog - de BOPZ. 

Er zijn diverse diagnoses uit de DSM-classificatie gesteld,  
waaronder psychotische stoornis, schizofrenie, persoonlijk-
heidsstoornis, stemmingsstoornis en angststoornis. Op het 
moment dat ze binnen de woonvoorziening kwam wonen was  
de geldende diagnose verstandelijke beperking en autisme en 
was er geen sprake van bijkomende actieve As-1 stoornissen. 
De psychiatrische behandeling werd ook afgesloten. 

De eerste jaren van haar verblijf op de woonlocatie gaat het 
heel goed. Ze bloeit op en gaat als dagbesteding werken op het 
dagactiviteiten centrum waar ze de receptie bemant. Ze zorgt 
goed voor zichzelf en houdt haar appartement keurig bij. Ze 
krijgt ook een vriendje. 

Helaas loopt een jaar geleden de relatie met het vriendje stuk. 
Donja snapt niet waarom dit gebeurt en begint te ontregelen.  
Ze zegt dat haar ex-vriendje een narcist is en dat hij haar 
manipuleert. Ook benoemt ze dat hij vrienden van hem op haar 
afstuurt om haar bang te maken en ze raakt ervan overtuigd 
dat vriendje ook begeleiding manipuleert om haar angst aan te 
jagen. Door deze overtuigingen wordt ze minder goed toeganke-
lijk voor begeleiding en gaat ze ook aangeven weg te willen van 
de woonlocatie. Ze wil naar haar ouders en die appt en belt ze 
tot wel honderd keer per dag. 

Gezien de als psychose geduide klachten wordt het FACT van 
de ggz ingeschakeld om mee te behandelen. Diverse farmaco-
therapeutische strategieën worden ingezet en psycho-educatie 
wordt aangeboden. Daarnaast worden CGT-technieken toege-
past. Dat alles geeft geen verbetering. De psychiater geeft aan 
dat hij denkt dat met name overvraging maakt dat het beeld in 
stand wordt gehouden. 

Als Donja een maand geleden dreigt om een overdosis  
paracetamol in te nemen (een noodkreet omdat ze het niet 
meer volhoudt steeds gemanipuleerd te worden), wordt ze 
vrijwillig opgenomen binnen de ggz. Na één dag wil ze echter al 
weer met ontslag. Ze geeft aan zich aan begeleidingsafspraken 
te willen houden en de psychiater van de crisisopname afdeling 
ziet geen grond voor een crisismaatregel in het kader van de 
Wet verplichte ggz (Wvggz). Eén dag na ontslag zien we geen  
suïcidaliteit, maar Donja onttrekt zich opnieuw aan begeleiding 
en probeert de woonlocatie midden in de nacht tijdens een 
forse onweersbui te verlaten om naar haar vader te gaan. 

Er volgt overleg met de FACT-psychiater, die aangeeft dat hij 
geen grond ziet voor een crisismaatregel binnen de Wvggz. 
Hij vindt dat de psychotische verschijnselen er wel zijn, maar 
dat deze primair voortkomen uit overvraging bij de aanwezige 
verstandelijke beperking. Daarnaast stelt hij dat de context van 
een ggz-crisisopname afdeling niet passend voor haar is. Het 
aanvragen van een inbewaringstelling (IBS) of RM in het kader 
van de Wet zorg en dwang (Wzd) wordt overwogen. Donja maakt 
immers duidelijk bezwaar tegen een langere opname op haar 
woonlocatie en als ze zou vertrekken is er sprake van ernstig 
nadeel. Ze kan absoluut niet bij ouders terecht en ze heeft geen 
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andere plek om heen te gaan. Er zou sprake zijn van maat-
schappelijke teloorgang en het gevaar voor fysiek letsel, al dan 
niet met de dood ten gevolg.

De vraag die nu voorligt is: komt het ernstig nadeel voort uit de 
verstandelijke beperking of uit een psychiatrische stoornis?  
Immers, als het nadeel veroorzaakt wordt door een psychiatri-
sche stoornis, dan dient het juridisch kader toch de Wvggz te 

zijn. Is de verstandelijke beperking oorzakelijk dan is de Wzd  
het aangewezen kader. Of dienen we te kijken naar waar  
de beste zorg geleverd kan worden en op basis hiervan het 
juridisch kader te bepalen? 

In deze casus hebben we ervoor gekozen een RM in het kader 
van de Wzd aan te gaan vragen en als zich in de tussentijd een 
noodsituatie voordoet een IBS. 
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Wat vindt de jurist? Het antwoord van:
Mr. Dr. Brenda Frederiks, Universitair docent 
gezondheidsrecht, afdeling ethiek, recht en  
humaniora Amsterdam UMC
Een ingewikkelde casus. Sinds 2020 hebben we te maken met twee wetten voor dwang: de 
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). De wet-
gever heeft ervoor gekozen om mensen met een psychiatrische aandoening onder de Wvggz 
te laten vallen en mensen met een psychogeriatrische aandoening en een verstandelijke 
beperking onder de Wzd. Dit lijkt te suggereren dat ‘beperkingen’ te scheiden zijn, maar de 

praktijk is veel weerbarstiger. Veel cliënten met een verstandelijke beperking hebben ook psychiatrische problematiek.  
Dit zien we overigens ook steeds meer bij ouderen. Daarnaast komen ook steeds meer cliënten vanuit de psychiatrie naar 
de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of ouderenzorg. 

De Wzd en de Wvggz kennen ieder hun eigen procedures. Instellingen voeren ook veelal maar een wet uit: de Wzd of de 
Wvggz. Voor mij als jurist is het lastig te beoordelen of het ernstig nadeel voortkomt uit de verstandelijke beperking of uit de 
psychiatrische stoornis. Dat is een verantwoordelijkheid van de arts voor verstandelijk gehandicapten (arts VG) dan wel de 
psychiater om dit in een medische verklaring nader te duiden zodat de rechter daarover een passend besluit kan nemen, 
wordt het een rechterlijke machtiging of toch een zorgmachtiging?

In de jurisprudentie is de afgelopen jaren sinds de invoering van de Wzd en de Wvggz een aantal criteria benoemd die  
meewegen bij de beslissing of een client met dubbele problematiek een RM dan wel een Zorgmachtiging moet krijgen.  
Het gaat daarbij niet alleen om de actuele zorgbehoefte maar ook om de continuïteit van de zorg die in een vertrouwde 
omgeving in aanmerking moet worden genomen (Hoge Raad 10 juli 2020). 

Het is voor mij echter wel een vraag of een RM daadwerkelijk iets gaat toevoegen aan de kwaliteit van leven van deze 
cliënt. Een RM betekent nog niet dat een cliënt ook daadwerkelijk binnengehouden mag worden. Het is wel mogelijk om 
verlof en ontslag te reguleren. Het binnenhouden van een cliënt is echter een beperking van de bewegingsvrijheid of zelfs 
insluiten als ze niet van haar kamer of appartement mag. Is dat een passende ingreep in de levensfase waar ze zich nu 
bevindt? De cliënt valt onder de Wet zorg en dwang gezien haar beperking. Dus mocht het echt nodig zijn dan is een vorm 
van onvrijwillige zorg wel mogelijk, mits er sprake is van ernstig nadeel en daarnaast aan een aantal andere voorwaarden 
is voldaan. Maar de uitdaging van de Wzd en ook de Wvggz is om in het voortraject samen met cliënt en eventueel ook 
haar familie te kijken wat ze nodig heeft, waardoor onvrijwillige zorg zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Een cliënten-
vertrouwenspersoon kan daarin ook een belangrijke rol spelen. 

Heb jij ook een casus voor in het TAVG? Deel met onze lezers opvallende, leerzame en interessante situaties uit de 
praktijk. Voor richtlijnen over opmaak en logistieke aanwijzingen: zie https://nvavg.nl/tavg
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‘Hij denkt en beleeft op het niveau van een kind van vijf,’ 
fluistert de verpleegkundige me toe, vlak voor ik de kamer 
betreed. Ze pakt mijn arm vast: ‘Leg het uit zoals je het 
een kleuter zou vertellen.’ Mijn taak wordt er niet bepaald 
makkelijker op wanneer ze toevoegt: ‘De familie heeft gevraagd 
om niet over de dood of over doodgaan te praten. Daar wordt  
hij heel erg bang van.’

Het is een verhaal dat me nog lang zal heugen. Als consulent 
van het palliatief team ben ik door de uroloog gevraagd 
mee te denken over een man van bijna vijftig jaar. Hij heeft 
een verstandelijke beperking en woont al jaren in dezelfde 
woongroep in een nabijgelegen zorginstelling. De uroloog heeft 
me eerder die middag verteld dat de patiënt veel pijn heeft en 
al hoge doseringen morfine via een pomp krijgt. De dosering is 
de laatste tijd snel opgehoogd in verband met ondraaglijke pijn. 
De uroloog vermoedt dat er een gat in zijn darm is ontstaan, 
waardoor de darminhoud zich vrijelijk in de buik verplaatst.  
Het is bekend dat dit naast fatale bloedvergiftiging ook helse 
pijn kan veroorzaken.

Beer
Ik sta op het punt mij te mengen in een verhaal dat al maanden 
speelt, besefte ik toen ik de brief van de huisarts las. Deze 
verhaalt over patient’s delay. Het heeft lang geduurd voordat de 
patiënt zelf de klachten duidelijk uitte. Hij had al langer buikpijn, 
maar pas toen zijn gezicht vermagerde, werd er alarm geslagen. 
Het was allemaal veel te laat; de blaaskanker had zich al een 
weg gebaand door andere organen, er waren lokale lymfeklier-
uitzaaiingen en ook het verslag van de lever-echografie liet weinig 
aan de verbeelding over.

Als ik poolshoogte neem, is er geen twijfel mogelijk. Dit is een 
stervende man. De tekens van zijn naderende dood tonen zich 
onmiskenbaar op zijn marmerachtige gezicht. Een vrolijk uitziende 
beer met twee zwarte kraalogen ligt naast hem. Hij heeft er zijn 
arm omheen geslagen. 

Hij kreunt. Zijn lijden valt moeilijk aan te zien, niet in de laatste 
plaats voor de familie rond het bed. Het is beslist duidelijk dat er 
iets moet gebeuren, maar gevoelsmatig raak ik in een spagaat. 
Hoe leg ik aan iemand uit dat hij dood zal gaan, terwijl hij dat 
maar beperkt kan begrijpen? Hoe leg ik aan iemand uit dat hij 
dood zal gaan, terwijl de familie gevraagd heeft er niet over te 
praten? Hoe vertel ik dat ik zijn bewustzijn zal laten dalen tot hij 
niet meer wakker wordt, zodat hij niet hoeft te voelen hoe het is 
om dood te gaan?

Verward
Vlak van tevoren heb ik nog gebeld met een ethicus van de 
universiteit. De theorie van palliatieve zorg uit de richtlijnen is 
helder. Met hem dreun ik het op: ‘Verder ophogen van morfine 
kan tot onacceptabele verwardheid leiden. Er is eigenlijk geen 
andere mogelijkheid meer dan starten met palliatieve sedatie.  
Met een medicijn dat zijn bewustzijn zal verlagen.’ De theorie is 
vaak makkelijk, de praktijk veel weerbarstiger. Ook voor de dokter 
aan het bed. Hoe voelt dat eigenlijk, om zoiets te doen bij iemand 
die onvoldoende beseft wat er gebeuren gaat, die je aankijkt en  
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Oerliefde

Hoe vertel ik dat ik 
zijn bewustzijn zal 
laten dalen tot hij niet 
meer wakker wordt, 
zodat hij niet hoeft te 
voelen hoe het is om 
dood te gaan?



je misschien vertrouwt. Wát voel je als arts dan eigenlijk?
De ethische overwegingen vallen me lastig. Mag dit eigenlijk 
wel bij iemand die geen expliciete toestemming geeft? De 
ethicus is duidelijk en helpt me: de ernst van de situatie staat 
onomstotelijk vast en het ziektebeeld leidt zeker tot de dood, 
waarschijnlijk vandaag al. Er is geen alternatief meer. Er is ook 
geen conflict van plichten. De enige plicht die mij rest is al het 
handelen dat leidt tot een menswaardig einde.

De pompstand van de morfine staat op 32 milligram per uur, 
een torenhoge dosering. Toch reageert de man nog als hij mij 
ziet. ‘Hoi,’ klinkt het zacht. Naast zijn bed zitten zijn beide 
ouders – ik schat ze in de zeventig – en zijn zussen. Hoewel ik 
ze door de schemering nauwelijks kan zien, voel ik hun verdriet. 
In mijn leven heb ik weinig hechtere familiebanden gezien dan 
die van gezinnen waarbij een van de leden een verstandelijke 
beperking heeft. Er zijn geen woorden om die onvoorwaardelijke 
liefde goed te omschrijven. Taal blijft hier in gebreke.

Slapen
Ik probeer het uit te leggen. Een beetje ‘met handen en voeten’, 
zo goed als het gaat. Ik praat over vertrekken, over diep in slaap 
vallen en over niet meer wakker worden. Ik vermijd woorden  
als dood en overlijden. Misschien gaat het allemaal met horten 
en stoten, maar ik vermoed dat ik erin slaag goed uit te leggen 
wat er gebeuren gaat; ik zie dat zijn ogen rustiger worden, dat 
zelfs het kreunen even verdwijnt. En als ik klaar ben, weet ik niet 
goed of de onomkeerbare, zo rauwe realiteit helemaal tot hem 
doorgedrongen is. Maar er is beslist iets veranderd, want ik voel 
zijn hand en hoor zijn zachte stem: ‘Ik wil nu slapen.’  
Ik beschouw het als zijn toestemming. Want ik vermoed dat hij 
donders goed door heeft wat er gaat gebeuren, ondanks zijn 

verstandelijke beperking Is er niet iets van een soort oerinstinct 
zijn waardoor ieder mens voelt dat het einde nadert? Dat het 
goed is?

In de tien minuten dat de verpleegkundige en ik weg zijn om 
de medicatie klaar te maken, neemt de familie afscheid. Ik 
ben daar niet graag bij. Enerzijds uit respect voor deze zo grote 
intimiteit, anderzijds omdat het confronterend is, voelbaar tot in 
de diepste vezel van het lichaam. Er past nu niets dan afstand.

Ademloos
Als ik terugkom in de kamer, onderbreek ik een moment dat 
misschien wel oneindig zou moeten voortduren. ‘Oerliefde’ 
noemde een opleider het ooit; die term ben ik nooit vergeten.
Ik vertel dat het medicijn wellicht niet meteen werkt, dat er 
nog wat tijd zal zijn om te praten. Toch zie ik een laatste kus en 
vallen er nog woorden die klinken alsof ze de laatste zijn. Dan 
wordt het stil als ik zijn arm pak, de arm waar het infuusnaaldje 
in zit. Hij laat het gedwee toe. Ik spuit het medicijn in, daarna 
leg ik zijn arm weer om de beer. Zijn zwarte kraalogen lijken 
alles onbewogen in zich op te nemen.

Iedereen in de kamer registreert ademloos de heftigheid van  
dit afscheid. Ook ik voel het. Ik moet weg uit deze kamer. Ik 
struikel bijna als ik vertrek, kijk kort nog even naar de gezichten. 
Ik weet niet goed hoe ik afscheid moet nemen en wat ik 
moet zeggen. Misschien gaat dit laatste stukje wat onhandig, 
misschien te snel, maar het komt uit de grond van mijn hart en 
is zo oprecht gemeend: 

‘Wat zal hij gemist worden.’
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Carend is een zorgplatform dat opgericht werd door longarts 
Sander de Hosson en internist Sabine Netters en bestaat nu  
uit vele zorgverleners uit het veld. Het doel is het verbeteren 
van kennis en kunde over palliatieve zorg, zodat deze zorg nog 
beter wordt.  

Carend organiseert wekelijkse webinars, congressen, fysieke 
nascholingen én heeft een veelgelezen website met columns, 
nieuwsberichten en een actief forum waarin zorgverleners, 
maar ook patiënten en naasten elkaar kunnen treffen.



Op 18 november 2022 nam Marijke Meijer afscheid als  
bestuurslid van de NVAVG, om van een welverdiend pensioen 
te genieten. Wij gaan Marijke missen als collectief geheugen, 
rots in de branding, ‘taalnazi’, secretaris, waarnemend  
voorzitter, commissielid, adviseur, visitator, portefeuillehouder 
en nog veel meer. Marijke kreeg tijdens de ALV de gelegenheid 
om de leden nog een aantal dingen op het hart te drukken.  
De tekst van haar toespraak lees je hieronder. 

‘Vandaag sluit ik een carrière van 37 jaar af als arts werkzaam  
in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik 
maak van de gelegenheid gebruik jullie voor de laatste keer 
nog eens een boodschap in de maag te splitsen. Aan enige 
zendingsdrang heeft het mij namelijk nooit ontbroken. Mijn 
boodschap leid ik in met een korte terugblik op de start van 
mijn eigen beroepscarrière.

Die begon in 1985 als internaatsarts bij de van der  
Woudenstichting in Delft. Een kleine stichting met 120  
intramurale bedden en enkele gezinsvervangende tehuizen en 
dagverblijven. Dat ik in de, wat destijds nog zwakzinnigenzorg 
heette, terecht kwam was min of meer toeval. Ik was daarvoor 
drie en een half jaar huisarts geweest in Steenwijk, een klein 
stadje in Noordwest-Overijssel. Ik verhuisde voor de liefde naar 
de Randstad en solliciteerde in de ouderenzorg, de verzeke-
ringsgeneeskunde en de gehandicaptenzorg, maakte niet uit 
wat als ik maar een baan had. De laatste sector wilde me wel 
hebben, met dien verstande pas nadat de als eerste geselec-
teerde kandidaat de functie bij nader inzien niet wilde hebben.

Ik meldde me op 1 november 1985 ’s morgens om half 9 en 
werd ontvangen door het hoofd van de administratie als plaats-
vervanger van de directeur. Die was helaas verhinderd, want 
die zat op een Rotarycongres in San Diego. De plaatsvervanger 
wees me de dokterskamer, de koffiemachine en het afsluitbare 
personeelstoilet en meldde dat er om half elf een dokter van 
Craeyenburg, een nabijgelegen zorginstelling, zou komen om 
me in te werken. Om half elf verscheen een zongebruinde  
dokter H., die me de sleutel van de dossierkast overhandigde, 
me opnieuw het toilet en de koffiemachine wees en me na  
anderhalf uur weer alleen achterliet. Daarmee was mijn  
inwerkperiode afgesloten. 
In de weken die volgden maakte ik kennis met de bewoners.
Jan, een dertigjarige man met downsyndroom, die de laatste 
tijd zo achteruitging en opeens niet meer sprak.
Edith, een veertigjarige vrouw met ernstig autisme, die slecht 

tegen de prikkels van de drukke woongroep kon en op haar 
kamer haar dagen sleet met lege handen en een lege blik op de 
historische Paardenmarkt. Ruud, die een merkwaardig uiterlijk 
had en tegen zichzelf sprak in de spiegel waarbij hij zichzelf tot 
bloedens toe anaal automutileerde.

Ik leerde al snel dat ik met mijn huisartsgeneeskundige kennis 
geen antwoord had op de zorgvragen van bovengenoemde 
patiënten. En ik merkte ook al snel dat ik mijn huisartsgenees-
kundige kennis met zo’n kleine patiëntenpopulatie niet op peil 
kon houden. 

Wat is dit eigenlijk voor een vak? Gelukkig trof ik vakgenoten  
bij de NVAZ, de voorloper van de NVAVG, op landelijke en  
regionale bijeenkomsten. Ik was regelmatig onder de indruk  
van de kennis van collega’s die al langer in deze zorg rond- 
liepen. Ik leerde snel bij en concludeerde al gauw dat dit vak 
een specialisme is. En ik vond het super boeiend. Alhoewel we 
dat toen nog gewoon heel boeiend noemden.

Het was de tijd van de normalisatie, ontmanteling van de  
instituten en vermaatschappelijking van de zorg. Mensen  
met een verstandelijke handicap waren gewone burgers en 
konden dus ook wel toe met gewone dokters. Ik wist inmiddels 
wel beter, maar er was niet veel erkenning voor onze  
specialistische expertise.
In 1996 meldde ik me daarom voor het eerst als bestuurslid. 
Samen met veel betrokken collega’s uit het land hebben we na 
een tamelijk moeizaam en langdurig proces kunnen bereiken 
dat ons vakgebied als specialisme is erkend in 2000, tegen de 
stroom van de maatschappelijke ontwikkelingen in. Maar ook 
met de specialisatie op zak was het nog niet makkelijk. In de  
afgelopen 22 jaar heb ik met enige regelmaat nog gedacht dat 
het vakgebied het mogelijk toch niet zou gaan redden. Met 
name in de zorgorganisaties en hun koepelorganisatie merken 
we soms terughoudendheid. De dokters zouden terug willen 
naar het medisch model uit de jaren vijftig waar de geneesheer-
directeur het voor het zeggen had. 

Maar dat willen we helemaal niet, we willen optimale gezond-
heid van onze patiëntengroep bewerkstelligen. Daarvoor heb je 
deskundige dokters nodig die efficiënt hun werk kunnen doen, 
dus goed gefaciliteerd met vakinhoudelijke en secretariële 
ondersteuning. Maar ook met een goede positionering in de 
zorgorganisatie, zodat je invloed kan hebben op beleidskeuzes 
van de organisatie die de gezondheid van de bewoners of de 
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Zeg eens vaker nee
Door: Marijke Meijer, arts VG n.p. 

188    



organisatie van de medische zorg zouden kunnen beïnvloeden. 
Reden waarom ik me in 2017 opnieuw kandidaat stelde voor 
het bestuur.

De laatste zevenjaar was ik tevens visitator voor de kwaliteits-
visitatie en in die rol heb ik het aan goede randvoorwaarden 
helaas nogal eens zien ontbreken. Ik trof regelmatig enigszins 
moedeloze collega’s aan die hun vak leuk vonden, maar onte-
vreden waren over de invloed die ze hadden en de waardering 
die ze ondervonden. Maar dat zou niet moeten, we hebben 
belangrijke expertise in de aanbieding.

Ik schetste waar de beroepsgroep vandaan komt, maar in de 
afgelopen 37 jaar is er gelukkig een enorme ontwikkeling door-
gemaakt. Het overgrote deel van de artsen VG heeft de drieja-
rige opleiding gevolgd, meer dan 10% van onze beroepsgroep is 
gepromoveerd, meer dan de helft is in een of andere vorm actief 
binnen de vereniging en bestuurlijk zitten we aan alle belangrij-
ke tafels. Vakinhoudelijk hebben we echt iets te bieden, bijvoor-
beeld op het gebied van proactieve gezondheidsbewaking bij 
syndromen (wat we met een lelijke term health watch noemen) 
en in de diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen. 
Maar we kunnen niet achteroverleunen.  
We blijven de belangrijkste ambassadeurs voor goede  
gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beper-
king. Als wij die rol niet pakken dan doet niemand dat. Maar 
bedenk wel: wij zijn dokters voor de patiënt en niet voor de 

instelling. Ik citeer hier de boodschap van onze mediagenieke 
collega Michiel Vermaak in de Arts&Auto onlangs.

Vandaag staan we aan de vooravond van opnieuw een belang-
rijke periode. We krijgen miljoenen subsidie van VWS, waar men 
nadrukkelijk de meerwaarde van ons vakgebied ziet.
Subsidie voor vakgebonden richtlijnontwikkeling, maar ook 
subsidie om het proces van professionalisering van de vereni-
ging en het vakgebied verder te stimuleren. Het is echter niet 
voldoende dat het bestuur en het bureau zich ontwikkelen, dat 
moeten jullie als artsen VG in de dagelijkse praktijk ook doen. 
Daar ligt wat mij betreft nog wel een uitdaging. De competentie 
medisch leiderschap die sinds een aantal jaren is opgenomen 
in het competentieprofiel lijkt binnen onze beroepsgroep nog 
niet zo goed ontwikkeld. Die gaat niet over leiding geven, maar 
je een leider tonen. Het zou jullie tekortdoen om onze beroeps-
groep als braaf, bescheiden en meegaand te beschrijven, maar 
de gemiddelde arts VG is geen activist en kan aan assertiviteit 
nog wel wat winnen.
Ik wil daarom zeggen: sla eens wat vaker met de vuist op tafel, 
wees zelfbewust van je unieke expertise, van je maatschap-
pelijke verantwoordelijkheden en onderhandel krachtiger, over 
een efficiëntere inrichting van de medische zorg, een betere 
positionering en een beter salaris. En als dit niet je natuurlijke 
gedrag is, volg een cursus om die kwaliteiten verder te ontwik-
kelen of zoek supervisie/coaching. Die boodschap gaf ik ook 
vaak als visitator maar wil hem graag ook hier delen. 
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'Sla eens wat vaker met de 
vuist op tafel, wees zelfbewust 

van je unieke expertise, 
van je maatschappelijke 
verantwoordelijkheden  

en onderhandel krachtiger  
over een efficiëntere inrichting 

van de medische zorg,  
een betere positionering en  

een beter salaris.'
Marijke Meijer.
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Bewaak beter je grenzen, zeg af en toe eens nee en ga niet  
vanuit je hulpverlenersdrang zaken oplossen die niet op je 
bordje liggen. Wij zijn als artsen VG gewend aan het omgaan 
met imperfecties en nemen daardoor te makkelijk imperfecties 
in onze werkomgeving op de koop toe. We lossen het wel op. 
Maar daarmee ondergraven we onze eigen positie.
Blijf daarnaast actief bijdragen aan de ontwikkeling van dit 
prachtige vakgebied, door deelname aan een inhoudelijke werk-
groep of aan het bestuur, bedrijf de wetenschap en houd vooral 
onderling de verbinding, dat maakt ons cq jullie krachtig. 

Tot slot wil ik een paar mensen bedanken. Ik ben in de geluk-
kige omstandigheden geweest om te ervaren hoe fijn het is dat 
het bestuur van de NVAVG ondersteund wordt door mensen 
van het bureau. Petra, die al veertien jaar dag en nacht voor de 

Dit is Akke. Akke is 
elf jaar en de jongste 
uit een gezin met vijf 
kinderen, waarvan de 
oudste twee inmiddels 
het huis uit zijn. Ze is 
dol op al haar zussen 
en heeft met ieder van 
hen een unieke band. 

Toen Akke geboren 
werd was het een  
verrassing dat ze 
downsyndroom had. 
We wisten dit van 
tevoren niet. Gelukkig 
waren er fysiek geen  

grote problemen. Akke was een makkelijke baby en groeide op 
tot een leuk en actief meisje. Ze is vanaf haar vierde jaar naar 
de montessorischool in de buurt gegaan. De school waar haar 
zussen ook op zaten. Daar zit ze nu nog steeds, maar dan in 
groep 7. Met een uur extra ondersteuning per dag volgt ze haar 
eigen leerlijn. 

Ze geniet van de sociale contacten, doet alles zo ‘normaal 
mogelijk mee’ en heeft daar echt vriendinnen met wie ze ook na 
schooltijd afspreekt. Zo is ze aan het begin van dit schooljaar op 
kamp geweest naar Zeeland, waar elke dag tussen de 10 en 15 
kilometer gelopen werd. Hier hebben we zeker voor geoefend 
van tevoren en ze heeft bijna alle kilometers zelf gelopen en ook 

vereniging klaarstaat (heb je ook wel eens een mailtje van haar 
ontvangen om 5 uur ’s morgens?). Maar ook de beleidsmede-
werkers Merel en Saskia, die je werk uit handen nemen en dat 
vaak veel beter doen dan de gemiddelde dokter. Dank daarvoor!
Ik wil mijn medebestuursleden bedanken voor de afgelopen 
inspirerende jaren. We hebben samen gezucht en geworsteld, 
veel geleerd, mooie resultaten geboekt en samen ook veel 
plezier gehad. 

Ik heb ervan genoten met deze talentvolle en goed opgeleide 
jongere generatie samen te werken. Ik draag met gerust hart het 
stokje aan hen over, maar als jullie nog eens advies willen van 
deze oudgediende dan weten jullie me vast wel te vinden. Ik ben 
blij al die jaren aan de ontwikkeling van dit mooie vak te hebben 
kunnen bijdragen en wens jullie heel veel succes!

de rest van het kamp geweldig meegedaan en genoten.
Daarnaast zit ze op turnen, speelt ze in een G-hockeyteam en  
is ze dol op feestjes, zingen en dansen. Een actief leven waar  
zij erg van geniet.

Nu Akke groter wordt is ze ook steeds meer bezig met zelf- 
standigheid en de toekomst. Zo wil ze graag op kamers en  
dokter, tandarts en moeder worden… Voor ons wordt het dan 
de uitdaging hoe we hier met haar over in gesprek gaan,  
zodat haar doelen en wensen reëel worden/blijven en haar zelf-
vertrouwen en onbevangenheid zoveel mogelijk intact blijven. 
Zo houdt Akke ons weer scherp en zet ze ons aan het denken.

Wij zij als gezin erg blij dat Akke er is. Door haar kijk op de  
wereld, haar onbevangenheid en hoeveelheid liefde brengt ze 
echt iets extra’s in de wereld. Daar zijn wij heel erg trots op en 
daar genieten we dagelijks van!

Op de cover
Door: Karien van Gijn, moeder van Akke

De redactie kwam in contact met Akke via Maatbril,  
waar Akke een bril van draagt. In het juninummer  
van 2021 stond een artikel over kinderarts en  
coördinerend downspecialist bij Alrijne Ziekenhuis  
dr. Michel Weijerman, die uitlegt dat kinderen met het 
downsyndroom vaak een andere stand van de oren  
hebben, waardoor een standaardbril vaak niet goed op  
het gezicht blijft zitten. Je leest het artikel via: 
https://nvavg.nl/tavg-tijdschrift-van-de-arts-vg/ 
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Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 

Voor het medisch team van ASVZ zijn we op zoek naar één of meerdere: arts voor 
verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde en huisarts of 
basisarts (al dan niet met interesse voor arts VG-opleiding). 

Werkplek 
Naast het samen zorgdragen voor medisch welzijn van de cliënten is ASVZ een 
opleidingsinstelling voor de arts VG-opleiding. We bieden tevens stageplaatsen voor 
huisartsen in opleiding en coassistenten. De zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking wordt binnen ASVZ multidisciplinair vormgegeven. Je werkt samen met 
onder andere begeleiders, teamleiders, orthopedagogen, huisarts en paramedici. Er is 
een uitgebreide arts VG polikliniek. Je kan aan de slag over de hele regio van ASVZ, 
van Rotterdam, Waardenland tot Brabant. 

Het behandelmodel Triple-C speelt een belangrijke rol binnen ASVZ. De onvoorwaardelijke 
ondersteuningsrelatie met de cliënt staat hierin centraal. Werken volgens Triple-C is mede bepalend voor hoe 
je werkt als arts bij ASVZ. Wil je meer lezen over Triple-C? Ga dan naar: www.triplecwerkplaats.nl 

Het team 
Het medisch team bestaat momenteel uit elf artsen VG en vijf basisartsen, waarvan drie in opleiding tot arts 
VG. Een mooie mix van jonge dokters en artsen met veel ervaring. Werken als arts bij ASVZ betekent dat je 
keuze hebt om bijvoorbeeld te werken op locaties met verblijf en behandeling of meer poliklinisch of met een 
bepaalde doelgroep zoals mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb) of ernstige meervoudige 
verstandelijke beperking (EVMB). De taken en het werk verdelen we zo, dat we iedereen binnen het team in 
hun kracht kunnen zetten. De artsen worden ondersteund door verpleegkundig ondersteuners en het 
secretariaat van de medische dienst. 

Je profiel 
 Je bent afgestudeerd basisarts of arts verstandelijk gehandicapten, huisarts of specialist 

ouderengeneeskunde; 
 Je bent geïnteresseerd in het werken met mensen met een verstandelijke beperking; 
 Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen; 
 Je ziet een uitdaging in het samenwerken in multidisciplinair verband; 
 Je bent creatief in het oplossen van niet alledaagse problemen. 
 
Ons aanbod 
 Samenwerken in een groot team van gedreven professionals; 
 Diverse opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden; 
 Salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg (FWG 65/70/75 afhankelijk van opleiding en ervaring); 
 Keuze secundaire arbeidsvoorwaarden; zelf kiezen wat past bij jouw persoonlijke situatie; 
 Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 

Bijzonderheden 
Binnen deze vacature is ruimte voor meerdere aanstellingen en de uren per week zijn in overleg te bepalen. Je 
hebt in deze functie telefonische avond-, nacht- en weekenddiensten. Bij een dringende situatie hoef je niet zelf 
naar de locatie te rijden, maar is er andere medisch specialist beschikbaar. 

Meer informatie en solliciteren 
Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Erika de Vreugt of Ingrid van Zoest, 
leidinggevenden Medisch team. Te bereiken via tel: 0184-491620, helpdesk medische dienst. Je kan ook een 
mail sturen naar edvreugt@asvz.nl. 

Solliciteren kan via onze site op www.werkenbijasvz.nl of stuur je cv en brief naar Wouter van Dormolen, 
M&O ASVZ, recruitment@asvz.nl   
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Arts VG 
  
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! 
 

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 VG 

werk je volgens de wet- en regelgeving zoals de kwaliteitswet zorginstellingen, de wet Zorg en 

Dwang, de WGBO en adviseer je het management ten aanzien van het medisch beleid binnen de 

organisatie. 

Wat krijg je van ons? 
 

 Een jaarcontract van 16 - 36 uur met uitzicht op een vast dienstverband; 
 Salaris conform CAO Gehandicaptenzorg en functieniveau in FWG schaal 75 (€ 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 binnen een team in een prettige sfeer te werken, 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 poliklinische zorg voor extramurale- en externe cliënten. 
 

Wie ben jij? 
 

 Je bent geregistreerd arts VG of zult binnenkort afstuderen als arts VG. 
 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. 

 

Enthousiast? 

Mooi, we zijn erg benieuwd naar jou! Voor inhoudelijke vragen over de functie van arts VG binnen 

Cordaan of als je eens een dag(deel) mee wil lopen, kun je bellen met 020-6306114 voor een 

gesprek met de artsen VG Annemieke Kanninga, Madzy Rispens, Myrthe Kerstholt of Karla Magilsen. 
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Basisarts 
24-36 uur per week 

 
 

“Houd jij ervan om op creatieve wijze je vak uit te oefenen en wil je 
ontdekken of de gehandicaptenzorg de plek is waar jij energie van krijgt?” 

 
WerkGever: Zideris is een middelgrote organisatie met een eigen gezicht. Wij bieden 
professionele behandeling, begeleiding en ondersteuning aan jongeren, volwassenen en 
ouderen met een verstandelijke beperking. Zideris biedt eigenzinnige zorg en werkt daarbij 
met de methodiek Gentle Teaching.  
 
WerkPlek: Met de collega’s van de medische zorg werk je in Rhenen als arts nauw samen in 
multidisciplinair verband met verschillende behandelaren, vakcoaches en persoonlijk 
begeleiders. Naast de locatie in Rhenen zijn er locaties in Veenendaal, Wageningen, 
Bilthoven, Huis ter Heide, Mijdrecht en Epe. Er wordt samengewerkt met verschillende 
huisartspraktijken. 
 
Werkzaamheden: Samen met onze collega’s van medische zorg, werk je in de directe zorg 
onder supervisie van een van onze artsen VG. Je hebt hierbij je eigen locaties waar je nauw 
samenwerkt met verschillende behandelaren, persoonlijk begeleiders en huisartsen. Je 
draagt inhoudelijk bij aan het behandelplan en bent te consulteren voor de eigen huisarts of 
betrokken specialisten. We werken ook samen met een consulent neuroloog en -psychiater.  
 
We bereiden ons voor op de toekomst door met het team medische zorg te bouwen aan 
goede en goed georganiseerde zorg voor onze cliënten en aan het netwerk in onze regio. 
Ook draag je bij aan de ontwikkeling van medisch en organisatorisch beleid. 
 
Wat zit er in jouw rugzak? 

 Je bent leergierig, creatief en communicatief en werkt graag samen in een team 
 Je bent proactief en oplossingsgericht 
 Je hebt zin om te bouwen aan langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking 
 Je bent in ons regionale netwerk een van de gezichten en een aanspreekpunt 
 Je bent BIG geregistreerd en hebt eigen vervoer en een rijbewijs 

Wat krijg je daarvoor terug? 
Het betreft een dienstverband voor 24 - 36 uur per week die we samen flexibel inrichten 

 Een ambitieus team van AVG’s, doktersassistentes en verpleegkundigen 
 Een uitdagende en stimulerende werkomgeving die volop in ontwikkeling is en ruimte 

om jezelf te ontwikkelen 
 Honorering is marktconform volgens de CAO Gehandicaptenzorg 

 
Ben je geïnspireerd door het voorgaande? 
Heb je zin om ons team te versterken? Dan nodigen we je van harte uit om bij ons een kijkje 
te nemen en te solliciteren. Je kunt jouw CV en motivatie sturen naar: vacature@zideris.nl  
Inlichtingen kun je inwinnen door te bellen of een whats app bericht te sturen naar Suzanne 
Blokker-Ammeraal (Manager Behandeling) via 06-57878260. 
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Bij Prinsenstichting werken mensen met hart voor de gehandicaptenzorg. Wij hebben één doel: samen 
kijken naar wat kan, zodat cliënten kunnen leven zoals zij dat willen. Zo gewoon als mogelijk.  
 
Ook als arts VG lever jij hier een belangrijke bijdrage aan.   
 
Wat ga je doen? 
Bij Prinsenstichting kiezen we voor samen. Samen werken, samen zorgen, samen doen. We gaan met 
elkaar om vanuit de filosofie van Gentle Teaching. We werken aan relaties waarin elke betrokkene 
zich veilig, geliefd en gewaardeerd voelt, verbonden met de ander.  
 
Zodiak is het deskundigheidscentrum van Prinsenstichting met al jarenlang een succesvolle polikliniek. 
Zodiak is er voor behandelvragen van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, die 
een gespecialiseerd antwoord nodig hebben, zowel wonend bij de Prinsenstichting als elders.  

De zorg van de artsen VG bij Prinsenstichting wordt geleverd door verschillende artsen VG vanuit de 
afdeling Zodiak. Binnen Zodiak wordt multidisciplinair samengewerkt met - onder andere -
seksuologen, gedragsdeskundigen, logopedisten en ergotherapeuten. Samen hebben wij één doel: de 
cliënt helpen het beste uit zichzelf te halen en een eigen leven te leiden, zoals de cliënt dat wil. 

We zijn op zoek naar een enthousiaste, creatieve en doortastende arts VG, maar als Basisarts en/of 
Specialist Ouderenzorg (SO), Kinderarts of verpleegkundig specialist ben je ook van harte welkom om 
op deze vacature te reageren.  
 
Je biedt medische zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking binnen een 
stevig en ambitieus team met artsen VG, verpleegkundigen gehandicapten zorg, doktersassistenten en 
medisch secretaresses. De cliëntgroep is zeer gevarieerd van kinderen tot ouderen met uiteenlopende 
zorgbehoefte. De cliënten hebben een beperking variërend van een lichte verstandelijke beperking tot 
een ernstige meervoudige beperking. De problematiek is veelal complex van aard en je werkt samen 
met collega's uit het multidisciplinaire team. Je hebt contacten met onder andere ouders en 
verwanten, begeleiding, gedragsdeskundigen, paramedici en specialisten uit het ziekenhuis. We 
maken gebruik van elkaars expertise en hechten belang aan intervisie. Wetenschappelijke ambities 
worden door ons ondersteund en je hebt op de lange termijn de mogelijkheid om je te specialiseren in 
specifieke doelgroepen/expertise.  
Daarnaast zijn we een opleidingsinstelling en kun je bij ons de opleiding tot arts VG volgen. 
 
Wat bieden wij? 
We zijn een lerende organisatie en geloven in de kracht van samenwerking en geven jou als 
professional de ruimte om je (nog) verder te ontwikkelen. Een loopbaan lang. Bovendien is er volop 
ruimte voor eigen initiatief.  
 

 een jaarcontract dat bij goed functioneren kan worden omgezet tot een contract voor 
onbepaalde tijd; 

 mogelijkheid tot het volgen van de opleiding arts VG 
 flexibiliteit in jouw werkdagen en –uren; 
 de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Gehandicaptenzorg. De functie is ingedeeld in 

FWG 75;  

Wil je meer weten?  
We komen graag met jou in gesprek over de mogelijkheden. Voor meer informatie hierover of deze 
vacature kun je contact op nemen met Madelon Toepoel, te bereiken via poli arts VG tel.nr. 0299-459 
498. 
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In verband met vertrek van één van de artsen en de wens tot uitbreiding van het team 
zijn we bij Ons Tweede Thuis in Aalsmeer op zoek naar 1 of 2 artsen VG/Arts 
Verstandelijk Gehandicapten voor 24-36 uur per week. 

Wat ga je doen? 
Als arts VG lever je specialistische medische zorg aan cliënten betreffende de specifieke 
problemen die samenhangen met de verstandelijke beperking. Je diagnosticeert en 
indiceert de noodzakelijke (para)medische zorg en verricht consultatieve taken voor de 
huisartsen. 
Er is een diversiteit aan doelgroepen: LVB+, EMB, NAH, LG, autisme, ouderen en 
kinderen. Samen met gedragsdeskundigen en locatiemanagers geef je het beleid en de 
zorg voor de cliënten binnen de voorzieningen multidisciplinair vorm. Er vindt 
samenwerking plaats met (kinder- en jeugd) psychiaters van de GGZ, neurologen van 
epilepsiecentrum SEIN en revalidatieartsen. 

Wat bieden wij? 
Wij bieden regelmatige werktijden en goede kansen en mogelijkheden om je 
vakinhoudelijk verder te ontwikkelen. Je wordt onderdeel van een gezellig en 
enthousiast team bestaande uit artsen VG, een Jeugdarts, een kinderarts sociale 
pediatrie en specialistisch verpleegkundigen. Er wordt tevens gezocht naar een specialist 
ouderengeneeskunde als aanvulling op ons team. 

• De functie is ingedeeld in schaal 75 van de CAO- Gehandicaptenzorg. Wij bieden 
een contract tussen de 24 en 36 uur met een bruto maandsalaris van minimaal 
€5.487,- en maximaal €8.438,- (o.b.v. een volledig dienstverband van 36 uur per 
week) 

Wie ben jij? 
Je hebt de opleiding tot arts VG (bijna) afgerond. Teamwork is absoluut een vereiste. Je 
hebt een flexibele opstelling en goede communicatieve eigenschappen. Je kunt je werk 
grotendeels zelf indelen en je beschikt over een auto. 

 
Contactgegevens 
Op www.onstweedethuis.nl kun je meer informatie over onze organisatie vinden. Over 
de functie kun je bellen met Arne Theunissen, hoofd behandeling, 06-82099969.  
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