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Digitaal vaardig: 
to be or not to be
Door: Marloes van Gastel, arts VG

Enkele maanden geleden woonde ik een bijeenkomst bij over 
social mediagebruik onder kinderen op de basisschool van 
mijn zoontje. De do’s en don’ts werden besproken op een zeer 
inzichtelijke en enigszins humoristische manier, waarbij vrijwel 
alle ouders toch even werden wakker geschud.
Dacht ik een hippe mama te zijn met Facebook en Instagram, 
blijk ik hopeloos achter te lopen en had ik bijvoorbeeld al lang 
met mijn bae kunnen shinen op TikTok. 

Naast het bijhouden van relevante vakliteratuur dus de 
komende jaren verplichte verdieping in social media, zodat ik 
mijn kinderen zo goed en kwaad mogelijk op ’t juiste digitale 
pad kan houden. 

Tijdens de uitleg schoten mijn gedachten naar onze cliënten 
en de toename van problemen voortkomend uit het gebruik 
van social media. En de hierbij horende uitdaging: hoe dit terug 
te dringen? Kunnen we van medewerkers verwachten dat ze 
cliënten hierbij helpen en net zo vaardig of vaardiger zijn dan 
zij? Rijst ook de vraag: 

Hoe digitaal vaardig ben ik zelf en hoe zit het mijn collega’s? 
Hoe handig zijn wij met social media, apps, webinars, 
e-learnings en dergelijke? Gelukkig bleken er in de praktijk een 
paar uitblinkers, bij wie je altijd om raad kan vragen, toen de 
organisatie besloot over te stappen naar Teams. Dit tot grote 
opluchting van een aantal anderen, die op het punt stonden  
hun laptop een enkele reis door het raam naar buiten te  
laten maken. 

En jij? 
Leg jij zaken aan cliënten uit op de oude vertrouwde analoge 
wijze (met natuurlijk alle prachtige communicatiehulpmiddelen 
die ons zijn aangereikt zoals picto’s, tekeningen, foto’s en 
praatkaarten)? Of verwijs je naar digitale hulpmiddelen zoals 
websites en apps? Hoe maak je de afweging wat het meest bij 
iemand past?
Over deze en andere eigentijdse (digitale) vraagstukken is in  
dit nummer van het TAVG veel te lezen. Dat kun je digitaal of 
heerlijk ‘ouderwets’ doen met het exemplaar dat recentelijk bij 
je in de bus is gevallen. 

Deel je casus met ons
Welke wijze je ook kiest, vergeet niet de case report over een 
cliënt met Cri du Chat te lezen. Deze casus houdt ons scherp, 
maar inspireert je misschien ook om voor een volgend nummer 
een interessante, leerzame en/of opvallende situatie uit de 
praktijk met ons te delen. 

Redactioneel
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Marloes van Gastel.

'Dacht ik een hippe mama 
te zijn met Facebook 
en Instagram, blijk ik 
hopeloos achter te lopen 
en had ik bijvoorbeeld al 
lang met mijn bae kunnen 
shinen op TikTok.' 
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Op de arts VG-praktijk zie ik een jong volwassene met een 
ernstig meervoudige beperking (EMB). Haar moeder vertelt dat 
ze recent opgenomen is geweest in een perifeer ziekenhuis. 
Dit was voor ouders en ‘kind’ (‘ze blijven toch altijd kind, hè 
dokter’) een zeer traumatische ervaring. Moeder kon eigenlijk 
niet van haar zijde wijken. Eten en drinken werd bij haar neer 
gezet, maar niemand hielp haar. Ze moest zichzelf maar redden 
op het toilet. De toiletpot was bovendien veel te hoog. Wat 
verwachten ze nou van iemand met obstipatie, dat dit op deze 
manier verholpen wordt?

Spiegelgesprek
Recent vond er in het Radboudumc een spiegelgesprek plaats 
met ouders van kinderen met EMB. Dit gesprek (het was een 
soort focusgroep, voor de onderzoekers onder jullie) werd 
kwalitatief geanalyseerd. Grote thema’s kwamen daar uit naar 
voren: communicatie, organisatie van de zorg, contact met 
externe behandelaars en de ondersteuning van de familie van 
de patiënt. 

Ik ben blij met de aandacht die kinderen met EMB krijgen  
in het Radboudumc. Er wordt zelfs een EMB-poli opgezet. 
Nog mooier vind ik het dat men besloten heeft dat deze zorg 
voor mensen met EMB de aanwezigheid van een arts VG 

in het Radboudumc rechtvaardigt. De afdeling HR van het 
Radboudumc breekt zich het hoofd over hoe ze een arts VG 
aan moeten nemen. Toch maar als een projectleider op het 
EMB-project? De directeur van het Amalia kinderziekenhuis is 
onverbiddelijk. Ze wordt aangenomen als arts verstandelijke 
gehandicapten, geneeskundig specialist. 

Weer een mijlpaal bereikt
Wisten jullie dat vanaf 1 januari 2023 een medisch specialist 
in een academisch ziekenhuis een DBC kan openen voor de 
arts VG-zorg? Ik zie me daar nog zitten, járen geleden samen 
met Agnies, bij de Nza. Het leek erop dat ze het niet begrepen 
en er zat geen schot in de zaak, maar nu is het zover. Weer een 
mijlpaal bereikt.

En met betrekking tot de EMB-er, in de recent verbouwde 
kinderpolikliniek is er een aangepaste toiletruimte gekomen 
waar ouders hun grotere, dan wel kleinere kinderen makkelijk 
kunnen verschonen. Daarmee is de eerste praktische uitkomst 
van het spiegelgesprek een feit.

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 dit Tavg Esther Bakker-van Gijssel. 

EMB en Radboudumc

'Daarmee is de  
eerste praktische 
uitkomst van  
het spiegelgesprek  
een feit.'

Het Radboudumc in Nijmegen.



Fake nieuws, oplichterij en kinderlokkers. Problemen op 
het internet waar iedereen tegenaan kan lopen, maar die 
voor sommige mensen net een stukje moeilijker zijn om 
te herkennen. Studenten Social Work en HBO-ICT van 
hogeschool Windesheim in Zwolle hebben daarom de Nep 
Echt!-app ontwikkeld, die laaggeletterden en jongeren met  
een verstandelijke beperking helpt om een zelfstandiger  
én veiliger online te zijn.

‘We kunnen met de app op verschillende platformen 
controleren of de informatie daarop nep is, of echt’, legt  
Emma Middag van Windesheim uit als ze de app demonstreert. 
‘Bijvoorbeeld op Instagram, dan klik je op het icoontje en dan 
krijg je de vraag 'wat wil je controleren'? Bijvoorbeeld een profiel 
of de veiligheid van mijn profiel controleren, of een groepsapp.’
‘Alles is heel duidelijk en overzichtelijk. En dat is bewust gedaan 
omdat lezen niet altijd even makkelijk is en met lezen kun je 
gemakkelijker herkennen waar het over gaat.’ De app is te 
gebruiken voor onder meer Facebook, Instagram, WhatsApp, 
Marktplaats, Snapchat en TikTok.

Samenwerking
Nep Echt! is ontwikkeld in samenwerking met jongeren met 
een licht verstandelijke beperking bij Frion en Triade Vitree. 

‘Ze kunnen dit goed gebruiken’, aldus Middag. ‘Ze geven 
zelf ook aan dat oplichting vaak plaatsvindt en dat het soms 
heel ingewikkeld is om te zien of iets nep is of echt. Deze app 
kan daarbij helpen, om met tips en controlevragen te zien of 
informatie nep of echt is.’

‘Ze hebben heel goed meegedacht wat we in de app moeten 
zetten. Welke platforms, maar ook welke informatie, welke 
tips, welke onderwerpen, welke iconen. En dus hopen we dat 
ze de app ook gaan gebruiken. We hebben tot nu toe heel veel 
positieve reacties gekregen van de jongeren die we hebben 
gesproken. Daar zijn we heel blij mee.’

In gesprek
Over het doel van de app is Middag duidelijk. ‘We hopen dat 
heel veel jongeren minder vaak de fout in gaan. Maar ook dat 
ze vaker het gesprek aangaan met ouders of begeleiders, als 
ze bijvoorbeeld twijfelen. Dat ze met deze app kunnen zeggen 
'wil je even met me meekijken', en dat jongeren zich uiteindelijk 
online veilig voelen.’

Bron: RTV Oost 26 februari 2023

Jongeren kunnen veilig het  
internet op met Nep Echt!-app  
van Hogeschool Windesheim

Artikelen

Nep Echt!-app helpt jongeren met beperking veilig op het internet.
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In de zorg speelt digitale technologie een steeds grotere 
rol. Zorgprofessionals in de (gehandicapten)zorg moeten 
niet alleen werken met het elektronisch cliëntendossier en 
roostersoftware, ook bijvoorbeeld domotica, beeldbellen en 
allerlei andere e-health toepassingen komen steeds vaker 
voor. Deze digitale toepassingen zijn belangrijk voor de zorg. 
Ze kunnen de werkdruk verlagen. Ze kunnen de cliënt meer 
regie geven en maken zorg en ondersteuning op afstand 
mogelijk waardoor cliënten minder vaak naar een zorginstelling 
hoeven. Technologie kan helpen het arbeidsmarkttekort aan 
zorgprofessionals, dat door vergrijzing in de toekomst alleen 
maar groter wordt, te beheersen. Uit onderzoek van Gupta,  
in opdracht van brancheorganisatie FME, bleek dat 
door de inzet van bewezen effectieve technologie het 
arbeidsmarktprobleem in de zorg kan worden opgelost.1

Echter, om de kansen die digitale technologie biedt te 
verzilveren, is het nodig dat zorgprofessionals voldoende 
in staat zijn om met deze technologie te werken. En daar 
schort het vaak aan. Het programma Digivaardig in de zorg 
werkt sinds 5 jaar hard aan het agenderen van het knelpunt 
digitale vaardigheden in de zorg en het ondersteunen van 
zorgorganisaties bij het verbeteren van de digitale vaardigheden 
van hun medewerkers. Het programma wordt gestuurd en 
gefinancierd door de O&O-fondsen van vijf verschillende 
zorgsectoren (gehandicaptenzorg, VVT, ggz, ziekenhuizen, 
huisartsenzorg) en VWS en wordt gecoördineerd vanuit 
Stichting ECP. Digivaardig in de zorg heeft een groot aanbod 
van leer- en ondersteuningsmateriaal en bijeenkomsten,  
gratis beschikbaar voor de hele zorg. 

Onderzoek naar digitale vaardigheden zorgprofessionals
De laatste jaren is er in verschillende zorgsectoren onderzoek 
gedaan naar de digitale vaardigheden van de zorgprofessionals. 
Elke keer blijkt dat een substantieel deel van de medewerkers 
‘digistarter’ is. De coalitie Digivaardig in de zorg definieert een 
digitale starter als ‘iemand die niet goed (genoeg) zijn weg weet 
te vinden in essentiële programma’s, bij geringe veranderingen 
vastloopt en niet zelf durft te zoeken naar een oplossing’2 ofwel 
iemand die zichzelf lager scoort dan een 6 op de zelfscans die 
de coalitie voor verschillende sectoren heeft ontwikkeld.3 

Het onderzoek in de gehandicaptenzorg is al wat langer 
geleden. Het is in 2018 gedaan bij zorgorganisatie ’s Heeren 
Loo die als eerste zorgorganisatie in Nederland een groot 
programma digitale vaardigheden startte. Dit programma is 
de basis van het programma Digivaardig in de zorg dat nu 
voor alle zorgorganisaties in Nederland beschikbaar is. Uit dat 
onderzoek bleek dat 10% van de medewerkers digistarter is. 
Dit beeld is later bevestigd door onderzoek in andere sectoren. 
In de VVT-sector bleek in 2020 16% digistarter, 25% van de 
55-plussers. In 2021 deed de ggz-sector onderzoek: 9,5% van 
de medewerkers bleek digistarter. Ook het Franciscus Gasthuis 
deed in 2021 onderzoek en concludeerde dat 9,8% van de 
medewerkers digistarter is, onder 60-plussers geldt dat zelfs 
voor 46%.4 

Het is overigens een misverstand dat alleen oudere mede- 
werkers moeite hebben met digitale vaardigheden. Steeds blijkt 
weer dat ook jongeren de basisvaardigheden die nodig zijn om 
goed te functioneren als zorgprofessional niet beheersen. Een 

Digitale vaardigheden  

Een onderschat knelpunt in de 
gehandicaptenzorg
Door: Maaike Heijltjes - project- en communicatieadviseur bij Digivaardig in de zorg en Informatieveilig  
gedrag in de zorg

'Gebrek aan digitale vaardigheden zorgt  
niet alleen voor moeizame adoptie van 
digitale systemen en e-health. Het beperkt 
ook het werkplezier van zorgprofessionals.'
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tiktok video kunnen maken is heel wat anders dan werken met 
Office, het ECD of weten hoe je veilig gebruikmaakt van het 
internet. Het programma Digivaardig in de zorg werkt dan ook 
samen met het onderwijs aan het beter verankeren van digitale 
vaardigheden in de curricula van de relevante mbo- en hbo-
opleidingen. 

Werkplezier
Gebrek aan digitale vaardigheden zorgt niet alleen voor 
moeizame adoptie van digitale systemen en e-health. Het 
beperkt ook het werkplezier van zorgprofessionals. Uit 
alle onderzoeken blijkt veel frustratie en ook onzekerheid, 
schaamte en angst bij zorgverleners die niet digitaal vaardig 
zijn. Met betere digitale vaardigheden gaat het digitale stuk 
van het werk (bijvoorbeeld het bijhouden van dossiers) sneller 
en blijft er meer tijd over voor de cliënt. Zorgprofessionals 
voelen zich zelfverzekerder omdat ze het zelf kunnen en 
niet aan hun collega’s hoeven te vragen om digitale zaken 

voor hen te regelen (iets wat heel veel voorkomt in de zorg!). 
Het werkplezier neemt daardoor toe. Aandacht voor digitale 
vaardigheden kan helpen het verzuim en zelfs de uitstroom uit 
de zorg terug te dringen. 

Digicoach
Wat werkt bij het verbeteren van de digitale vaardigheden in een 
zorgorganisatie? Uit de ervaring van het programma Digivaardig 
in de zorg blijkt de inzet van de digicoach de doorslaggevende 
succesfactor, vooral voor de mensen met beperkte digitale 
vaardigheden. Een digicoach is een zorgprofessional of een 
andere medewerker van de organisatie die de taak heeft om 
zijn/haar collega’s te ondersteunen in het vergroten van hun 
digitale vaardigheden. Een geduldige, coachende en digitaal 
en didactisch vaardige medewerker die veiligheid creëert voor 
de digitale starter, de leervraag verheldert, leermiddelen zoekt 
en collega’s ‘on the job’ coacht om stap voor stap vaardiger te 
worden. Meestal doet een medewerker de rol van digicoach 
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naast zijn of haar gewone werk, het gaat dan vaak om een rol 
van een uur of 8, maar er zijn ook fulltime digicoaches.5 
In 2020 deed een samenwerkingsverband van 14 ouderen- 
zorgorganisaties in de regio Utrecht onderzoek naar de 
resultaten van hun aanpak van digitale vaardigheden (gestart 
in 2020). Dit was een succesvol project waarin de score van de 
digitale starters op de zelfscan steeg van een 4,4 naar een 6,4 
(uit 10). Het evaluatieonderzoek bevestigde dat de digicoach 
de belangrijkste succesfactor was in de gekozen aanpak. 
'Zichtbaarheid, een proactieve benadering en een bekend 
gezicht maken een digicoach succesvol. Digitale starters maken 
afspraken met de digicoach, maar vinden het ook fijn dat de 
digicoach beschikbaar is voor een snelle vraag. De wetenschap 
dat er een digicoach aanwezig is op locatie, maakt dat de 
starter meer durft'.6 

E-learnings of groepstrainingen zijn niet effectief voor mensen 
die nog niet heel digivaardig zijn. De digicoach is laagdrempelig 
en de begeleiding kan op maat geboden worden. Inmiddels zijn 
er naar schatting 3400 digicoaches opgeleid in Nederland. In 
2020 en 2021 stelde VWS hiervoor ook subsidie beschikbaar, 
dat heeft de bekendheid van deze rol flink verhoogd. Helaas is 
deze subsidie inmiddels gestopt. 

Artikelen
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Referenties 
1. Eindrapport ‘Uitweg uit de schaarste. Over noodzaak en belofte van 

medische technologie in de aanpak van personeelstekort in de zorg’.  
25 mei 2022. Onderzoek door Gupta, in opdracht van FME.  
https://www.fme.nl/gupta-rapport-uitweg-uit-de-schaarste

2. Definitie door Jet Zantvoord, in eindrapport Onderzoek digitale 
vaardigheden Franciscus Gasthuis en Vlietland. Oktober 2021.  
https://www.digivaardigindezorg.nl/wp-content/uploads/2021/11/Rapport-
onderzoek-digitale-vaardigheden-Franciscus-Gasthuis-en-Vlietland.pdf 

3. De zelfscans digitale vaardigheden voor de gehandicaptenzorg is te vinden 
op https://www.digivaardigindezorg.nl/gehandicaptenzorg/. Deze zelfscan 
omvat de basisvaardigheden die iedereen in de gehandicaptenzorg zou 
moeten beheersen. Deze scan is opgesteld in samenwerking met een groep 
experts uit de sector en getest bij een ruime groep zorgprofessionals. 

4. Bekijk hier alle onderzoeksrapporten https://www.digivaardigindezorg.nl/
home/projectmanagement/onderzoeksrapporten-digitale-vaardigheden-
per-sector/

5. Bekijk hier het competentieprofiel van de digicoach, opgesteld in 
samenwerking met FWG. https://www.digivaardigindezorg.nl/wp-content/
uploads/2021/07/competentieprofiel-digicoach.pdf

6. Jet Zantvoord, Eindrapport onderzoek digitale vaardigheden. Juli 2020. 
In opdracht van Utrechtzorg. https://utrechtzorg.net/nieuws/programma-
digitaal-vaardig-levert-waardevolle-aanbevelingen-voor-zorg-en-welzijn 

7. Jet Zantvoord, Lotte Kortland en Suzanne Verheijden, Onderzoeksrapport 
‘De succesfactoren van digitaal leiderschap in de VVT’. Juli 2022.  
In opdracht van het ministerie van VWS. https://www.burostrakz.nl/wp-
content/uploads/2022/06/Rapport-leiding-geven-digitalisering-VVT-VWS-
StrakZ.-spread.pdf

Zelf aan de slag
Wat kunt u doen als arts VG? Om zelf digitaal vaardiger te  
worden en om uw organisatie digitaal verder te brengen. 
• Doe zelf de zelfscan Digitale vaardigheden voor de 

gehandicaptenzorg (https://www.digivaardigindezorg.nl/
gehandicaptenzorg/) en bepaal welke digitale vaardigheden 
u wilt verbeteren om uw werk sneller, efficiënter en met meer 
plezier te doen.

• Werk aan uw digitale vaardigheden met bijvoorbeeld de 
leermiddelen van digivaardig in de zorg of van andere 
aanbieders. 

• Maak het onderwerp op een positieve manier bespreekbaar 
in het team en benadruk daarbij dat iedereen nog wat te  
leren heeft op digitaal gebied en dat niemand zich hoeft te 
schamen. Deel bijvoorbeeld digitips met elkaar tijdens een 
overleg of teamdag. Tip: kijk eens op de pagina  
www.digivaardigindezorg.nl/digitips voor digitips om te  
gebruiken of te delen.

• Kaart het thema aan bij de bestuurder en/of de afdeling HRM 
van uw organisatie en wijs hen op de voorbeelden van andere 
organisaties in de gehandicaptenzorg die een programma 
digitale vaardigheden startten en het ondersteuningsaanbod 
van het programma Digivaardig in de zorg. 

Succesfactoren
Andere succesfactoren voor het verbeteren van digitale 
vaardigheden in een zorgorganisatie zijn:
• Commitment en voorbeeldrol van managers en raad   
 van bestuur. Het succes van digitalisering valt of staat  
 met het enthousiasme, de digitale vaardigheden, de   
 skills op het gebied van verandermanagement, het   
 lef, het ondernemerschap en de verbindende rol van  
 de manager. 
• Statement: geen keuze maar noodzaak. Maar met   
 positieve insteek: wij helpen je.
• Voordelen benadrukken (meer tijd voor de cliënt,   
 prettiger werken).
• Samenwerken van afdelingen HRM, ICT, communicatie  
 en zorg.
• Opname in competentieprofiel, functionerings- 
 gesprekken, inwerkprogramma nieuwe medewerkers  
 et cetera.
• Tijd geven aan de zorgprofessionals om de zelfscan te  
 doen, gecoacht te worden of een opleiding te doen.
• Niet focussen op digistarter alleen: iedereen   
 digivaardig!
• Veilige cultuur om te leren creëren, benadrukken van   
 iedereen heeft wel wat te leren op digitaal gebied,  
 de ontwikkelingen gaan snel, als je niet helemaal  
 up-to-date bent is dat niks om je voor te schamen.
• Inzetten van ambassadeurs en goede voorbeelden.
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Introductie

Bij mensen met een verstandelijke beperking zijn de medische 
signalen die zij geven vaak moeilijk waarneembaar en lastig 
te herkennen of interpreteren, mede door bijvoorbeeld een 
bemoeilijkte anamnese of een andere ziektepresentatie. Zowel 
voor huisartsen, artsen VG maar ook specialisten in het zieken-
huis kan dit het ingewikkeld maken om tot de juiste diagnose 
te komen. Dit kan leiden tot vertraging van het diagnostisch 
proces, waardoor het ziektebeeld soms pas in een later stadium 
kan worden vastgesteld en de patiënt daarmee risico loopt op 
complicaties.1,2  

Casus

Dit case report beschrijft een 27-jarige man met het Cri du Chat 
syndroom en daarbij een ernstige verstandelijke beperking, 
autisme en communicatieproblemen. Zijn voorgeschiedenis 
beschrijft chronische otitiden, een vitamine B12- en foliumzuur-
deficiëntie en reflux.

De man presenteerde zich met otorroe van het rechter oor met 
daarbij een temperatuur van 37,7 graden Celsius. De man was 
1 week eerder positief getest op het SARS-covid virus met een 
CT-waarde van 9. Hij was 5 dagen klachtenvrij. 
Gezien zijn voorgeschiedenis van otitiden wordt gestart met 
ofloxacine oordruppels. 
Echter blijft er de daaropvolgende dagen sprake van otorroe en 
koorts met een temperatuur tussen de 38 tot 39 graden Celsius. 
Vervolgens gaat de man verder achteruit. Hij vertoont een wat 
delirant beeld, zit duidelijk niet lekker in zijn vel en er is sprake 
van aanhoudende koorts en een verhoogd C-reactief proteïne 
(CRP) van 65 mg/l. Het mastoïd wordt beoordeeld, maar toont 
geen afwijkingen. In overleg met de KNO-arts wordt er gestart 
met amoxicilline/clavulaanzuur 500/125mg per os 3 maal 
daags. Na twee dagen vindt er controle plaats op de poli KNO 
en wordt geconcludeerd dat er sprake is van een otitis externa 
maar dat deze de koorts en het ziek zijn niet kan verklaren. De 
KNO-arts oppert dat deze klachten mogelijk samenhangen met 
de recente COVID infectie, gezien de lage CT waarde op het 
moment van diagnose.

De volgende dagen vindt er echter er geen verbetering van het 
klinisch beeld plaats ondanks de antibiotica. Er wordt cito lab 
geprikt wat een bezinking toont van 99 mm/uur, CRP van 97 
mg/l en d-dimeren van 4356 ug/L. Alle andere zaken zoals  
elektrolyten, nierfunctie en hemoglobine zijn niet afwijkend. 
Er wordt overlegd met de internist en de man wordt ingestuurd 
voor verdere analyse. Er wordt een echo abdomen verricht wel-
ke geen bijzonderheden toont. De klachten worden verklaard in 
het kader van COVID omdat er geen aanwijzingen zijn voor een 
infectieuze focus elders, anders dan otitis externa.

Na terugkomst uit het ziekenhuis blijft het klinisch beeld  
onveranderd en er bestaat een groot niet pluis gevoel bij de  
begeleiding van de zorginstelling waar de man woont. Bij 
nieuwe controle pakt de man de hand van de arts en legt deze 
op zijn voorhoofd. Ook lijkt er dan sprake van petechiën over  
de schouders. Er is geen sprake van meningeale prikkeling.
Er vindt overleg plaats met de neuroloog en de man wordt 
ingestuurd voor verdere diagnostiek op verdenking meningitis, 
ondanks atypische presentatie. Er wordt een CT cerebrum 
verricht waarop er sprake blijkt van een mastoïditis rechts met 
doorbraak naar intracerebraal. De diagnose die wordt gesteld is 
een meningo-enfecalitis met empyeem tempero-occipitaal en 
pariëtaal rechts met enige shift, vanuit otomastoïditis rechts. 
Er wordt dezelfde avond nog operatief ingegrepen waarbij pus 
wordt gedraineerd. Intraveneuze antibiotica toediening wordt 
gestart. Er wordt geconcludeerd dat er waarschijnlijk sprake  
is van doorgroei vanuit een cholesteatoom als gevolg van  
recidiverende otitiden.

Er volgt een langdurig en intensief traject waarbij gedurende 
3 maanden via een PICC lijn intraveneuze antibiotica worden 
toegediend. Binnen twee weken vindt er een goede klinische 
verbetering plaats waardoor de man de antibiotische behande-
ling via de PICC-lijn in de zorginstelling mag voortzetten. 
Echter wordt de PICC lijn na een paar dagen uitgetrokken door 
de man en bij controle in het ziekenhuis blijkt er een toename 
te zijn van één van de abcessen. Er wordt opnieuw een operatie 
verricht. Vervolgens zijn er geen operaties meer geïndiceerd en 
is intraveneuze antibiotica toediening de enige therapeutische 
optie. Het voortzetten van deze behandeling gebeurt binnen de 

Case report

Een zeldzame complicatie van  
een zeldzaam ziektebeeld
Renée Blom, arts VG i.o., Koraal, locatie Maasveld te Maastricht
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zorginstelling. Ondertussen wordt er maandelijks een MRI- 
cerebrum verricht om het proces op te volgen. Uiteindelijk heeft 
de man gedurende ruim 5 maanden intraveneuze toediening 
van antibiotica nodig gehad. 

Het verdere herstel is goed verlopen. Er is nog een operatie  
verricht om de resten van het cholesteatoom uit te ruimen 
waarbij de gehele gehoorgang is gesloten. Mogelijk was het ge-
hoor al aangetast door het cholesteatoom, maar de man heeft 
nu geen gehoor meer aan het rechteroor. Verder heeft de man 
tot op heden één keer een focale epileptische aanval laten zien, 
welke verklaard kan worden door de structurele veranderingen 
van het brein door de operaties. Sinds het starten van een lage 
dosering lamotrigine zijn er geen insulten meer gezien.

Beschouwing, context en discussie

Middenoorinfecties komen frequent voor bij mensen met een 
verstandelijke beperking. Er zijn meerdere syndromen die ge-
paard gaan met (chronische) middenoorinfecties. Meestal spe-
len anatomische afwijkingen (afwijkende buis van Eustachius, 
afwijkende nasofarynx, schisis), verminderde afweer, hypotonie 
van het mondgebied hierbij een rol. Ook onderbehandeling door 
bemoeilijkte otoscopie vanwege een nauwere gehoorgang en 
het niet goed kunnen aangeven van klachten speelt vermoe-

delijk mee in de verhoogde prevalantie.3 Het is bekend dat er 
bij het Cri du Chat syndroom vaak communicatie problemen 
bestaan doordat er sprake van een betere receptieve taal dan 
expressieve taal. Ze kunnen taal dus vaak beter begrijpen dan 
ze zelf kunnen uiten. Hierdoor kunnen ze onderschat worden 
op het gebied van communicatie.4 Verder bestaat er een hoge 
prevalentie van KNO-problematiek bij dit syndroom. Chronische 
otitis media komt vaak voor en kan leiden tot gehoorverlies.5 

Het hersenabces is vermoedelijk ontstaan vanuit een choleste-
atoom. Hierbij is er sprake van intrekking of ingroei van de huid 
van het trommelvlies naar het middenoor. Dode huidcellen 
worden niet meer naar buiten afgevoerd maar hopen zich op 
aan de binnenzijde van het trommelvlies. Uiteindelijk kan een 
onbehandeld cholesteatoom door het mastoïd heen groeien 
naar de hersenen en  leiden tot meningitis, encefalitis en een 
hersenabces. De incidentie van een cholesteatoom is 9,2 
per 100.000 personen per jaar. Het komt iets meer voor bij 
mannen (58%) dan bij vrouwen (42%). Recidiverende otitiden 
en eerdere operaties aan het oor zijn risicofactoren voor een 
cholesteatoom. Gehoorverlies is een alarmsymptoom en dan is 
het dus belangrijk om het trommelvlies goed te onderzoeken en 
gehooronderzoek te doen. Bij otoscopie moet gelet worden op 
een witte massa achter het trommelvlies en tekenen van intrek-
king van het trommelvlies.6

CT-schedel met ossale reconstructie. Mastoïd rechts toont aangezette weke 
delen langs de externe gehoorgang. Het trommelvlies is niet meer separaat 
identificeerbaar. Weke delen aan de buitenzijde van het trommelvlies 
alsmede opvulling van middenoor epitympanaal. Alleen de hamersteel is nog 
identificeerbaar, de rest van de keten is niet meer als zodanig herkenbaar. 

MRI-cerebrum. Sluiering van het mastoid rechts met heterogeen T2 signaal. 
Op de T1 na contrast is er uitgebreide aankleuring in het mastoid, welke ook 
diffussie restrictie laat zien.
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Een hersenabces is een zeldzame complicatie die kan ontstaan 
vanuit een cholesteatoom of een mastoïditis. De incidentie 
ligt tussen de 0.2 en 1.9 per 100.000 mensen per jaar. Het 
komt iets meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Symptomen 
die hierbij kunnen optreden zijn hoofdpijn, braken, koorts en 
een verminderd bewustzijn. Maar 20% van de patiënten heeft 
de klassieke trias van hoofdpijn, koorts en focale uitvalsver-
schijnselen. Ongeveer de helft van de patiënten heeft koorts en 
nekstijfheid wordt gezien in 25% van de gevallen. De mortali-
teit is de laatste 60 jaar flink gedaald en ligt nu rond de 10%. 
Bij ongeveer 70% van de patiënten is er een goede klinische 
afloop. De rest houdt cognitieve stoornissen of neurologische 
uitvalsverschijnselen. Ongeveer 25% van de patiënten krijgt 
epilepsie.7,8,9

In deze casus vormden de chronische oorinfecties bij het Cri 
du Chat syndroom een verhoogd risico op het ontwikkelen van 
een cholesteatoom. Echter kan een persoon met een ernstige 
verstandelijke beperking de klachten passend bij een choleste-
atoom, zoals gehoorverlies, meestal niet aangeven. Daarbij 
komen oorinfecties veel voor binnen de doelgroep, terwijl een 
dergelijke complicatie zeldzaam is. Verder kan vervolgdiagnos-
tiek erg belastend zijn, waardoor hier vaker van wordt afgezien. 
Dit maakt dat er een grotere kans bestaat op onderdiagnostiek 

naar cholesteatoom bij mensen met een verstandelijke beper-
king. In deze casus speelde ook de COVID pandemie mee in 
het mogelijk vertroebelen van het klinisch beeld en differentiaal 
diagnose. Gedurende meerdere weken werden de klachten  
van de man hieraan gewijd, waardoor andere differentiaal  
diagnoses meer naar de achtergrond verdwenen. 

Relevantie

Deze casus beschrijft een zeldzame complicatie van vaak 
voorkomende KNO-problematiek binnen de gehandicapten-
zorg. Ondanks de zeldzaamheid van het ontwikkelen van een 
cholesteatoom en als gevolg daarvan – nog zeldzamer - een 
hersenabces, willen we middels dit case report  aandacht  
vragen voor de signalen die mogelijk kunnen wijzen op een 
dergelijke complicatie. Deze zeldzame complicatie zou wat  
ons betreft dus in de differentiaal diagnose moeten staan bij 
aanhoudende koorts zonder duidelijke focus bij een cliënt 
bekend met KNO-problematiek. Zeker bij patiënten met een 
verstandelijke beperking die hun klachten niet (goed) kunnen 
uiten en/of een atypische presentatie hebben, is dit een  
extra aandachtspunt. 

Dankwoord

Ik wil graag drs. Bressers (arts VG bij Koraal) en dr. Teernstra 
(neurochirurg MUMC+) bedanken voor het kritisch meelezen. 
Verder ook dank aan dr. Crombag (AIOS radiologie MUMC+) 
voor de hulp bij het beschrijven van de radiologische beelden. 

MRI-cerebrum. Temporaal uitgebreide verdikking en aankleuring van de dura. 
Uitgebreide collecties met randaankleuring en diffusie restrictie gelegen in 
de subdurale ruimte temporaal en pariëtaal zowel subtemporaal als aan de 
convexiteit passend bij empyeem. Zwelling van de temporale en pariëtale 
cortex. In de temporaalkwab een randaankleurende vochtcollectie van 7 mm 
met diffussie restrictie passend bij intracranieel abces.
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Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen 
in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. 
Bijna de helft hiervan is vermijdbaar. Complete en goede 
elektronische overdracht van medicatiegegevens is belangrijk 
en kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en 
ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale 
uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. 
Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, 
complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. 
Voor een actueel en compleet medicatie-overzicht voor 
iedere zorgverlener en iedere patiënt. Artsen VG spelen een 
belangrijke rol bij het voorschrijven van medicatie en het 
monitoren van de effecten van medicatiegebruik. Om die reden 
zijn wij op zoek naar een arts VG die met ons mee wil denken.

Kickstart
In Friesland en de regio Rijnmond zijn in oktober 2022 een 
aantal aangesloten zorgaanbieders en hun leveranciers 
gestart met de implementatie van Medicatieoverdracht. Zij 
zijn de eerste partijen die dit doen, op basis van de nieuwe 
informatiestandaard Medicatieproces 9 in combinatie 
met de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de 
keten. Het is de kickstart van wat de landelijke uitrol van 
medicatieoverdracht in de keten moet worden.

Landelijk programma
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) neemt 
namens de sector gehandicaptenzorg deel aan het landelijk 

Programma Medicatieoverdracht. In dit programma acteert 
de VGN ook namens de Nederlandse Vereniging voor Artsen 
Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG). 

Met het programmabureau ‘Samen voor medicatieoverdracht’ 
werken we aan (de voorbereiding op) de implementatie 
van de herziene richtlijn. De herziene richtlijn heeft impact 
op de dagelijkse praktijk van medicatieverstrekkers, 
medicatievoorschrijvers, medicatietoedieners en cliënten. 
Vanuit het programma worden belangrijke randvoorwaarden 
voorbereid, zoals afspraken rond toestemming en privacy, 
toegang en autorisatie, landelijke formats voor (boven)
sectorale implementatieplannen en samenwerkingen met 
softwareleveranciers. 

Belang van en voor artsen VG
Raadpleging onder de leden van VGN heeft uitgewezen 
dat, vooral in situaties waarin zowel de huisarts als de arts 
VG betrokken zijn bij de behandeling van een cliënt, artsen 
vaak niet op de hoogte zijn van elkaars voorschriften. De 
uitwisseling van medicatiegegevens gaat dat verbeteren. 
Andere verbeteringen zijn het verder uitbreiden van het digitaal 
receptenverkeer, het digitaal beschikbaar hebben van een 
actueel en compleet medicatieoverzicht en het digitaliseren  
van de toedienlijst.  

Medicatieoverdracht: samen op  
weg naar medicatieveiligheid
Door: Betsy Korenblik - projectsecretaris, Yvonne Beckers - projectleider, Han Huizinga- senior beleidsadviseur VGN

Welke arts VG wil met ons meedenken?
Het programma is nu in een fase beland waarin er nagedacht moet worden over 
de zorgbrede landelijke uitrol, die gaat starten na afronding van de kickstart. 
Daarnaast is er deelname vereist in de kernteams CiO (Contra-indicaties en 
overgevoeligheden) en Labwaarden voor medicatie. Hiervoor zijn wij nog op zoek 
naar een Arts VG die namens de sector wil meedenken en doen in het programma. 
De bijeenkomsten zijn online, er staat een vacatievergoeding tegenover, de voor-
bereidingstijd en vergadertijd bedraagt ongeveer 4 uur per maand.  

Heeft u interesse? Mail ons dan op medicatieoverdracht@vgn.nl.  
We sturen u graag meer informatie.



Social media heeft voor veel mensen een prominente plaats 
ingenomen in het dagelijks leven. We onderhouden onze 
sociale contacten, we lezen er het laatste nieuws en we 
sleuren ons door de verveling heen door gedachteloos te 
swipen in onze tijdlijn. Zoals met iedere technologie zijn er 
heel wat voor- en nadelen te benoemen van social media. 
Binnen de gehandicaptenzorg zien we ook dat cliënten de 
weg allang zelf hebben gevonden naar deze podiums. Onze 
cliënten maken er veelvuldig gebruik van. Jongeren met een 
licht verstandelijke beperking zijn eerder slachtoffer van 
cyberpesten, manipulaties en seksueel misbruik via sociale 
media dan andere jongeren. Dat constateerden de deelnemers 
aan de expertsessie van Kennisnet, dat al in 2014 onderzoek 
hiernaar deed. Vanuit het onderzoek bleek tevens dat één op 
de vijf beroepskrachten in een bepaalde mate moeite heeft om 
media te beheersen en hierdoor niet goed kan ondersteunen  
in de juiste mediabegeleiding.1 

In tijden van online risicovol gedrag worden er binnen de zorg 
vaak brandjes geblust. Socialmedia juf komt u even langs? 
Dan kunt u even mijn cliënt leren wat zij niet moet doen op 
het internet! Soms ligt de ingang echter ergens anders dan 
direct bij de client. Het trainen van zorgprofessionals is een 
van de krachtigste pilaren die ondersteunend kunnen zijn 
in de juiste mediabegeleiding voor cliënten. In 2020 gaf 
Netwerk Mediawijsheid het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) 
de opdracht om onderzoek te doen onder beroepskrachten 
in de gehandicaptenzorg.2 De bevindingen vanuit dit 
onderzoek waren dat driekwart van de beroepskrachten in de 
gehandicaptenzorg ervaart dat mensen met een beperking 
vaardiger zijn in de omgang met media dan zijzelf. Het overgrote 
deel heeft behoefte aan meer inzicht.

Invloed van media op lichamelijk welbevinden
Als arts VG kun je het ook zomaar treffen dat media een 
rol speelt bij het lichamelijke welbevinden van patiënten. 
Denk daarbij aan het niet meer zelf kunnen stoppen met 
schermgebruik en de invloed op het slaappatroon. Het 
overprikkeld raken, ontregeld zijn van dagritme, het speelt 
allemaal door vanaf de socials naar het offline leven. Goed om 
dus te beseffen dat juist het doorvragen naar ook de online 
wereld in de behandelkamer een belangrijk item is. 

En dan? Je hebt de invloed gezien, de klachten gehoord, 
wie gaat dit vraagstuk nu verder oppakken?
Vanuit die invalshoek is Socialmedia juf dan ook ontstaan. 
Binnen onze visie benader je mediabegeleiding namelijk altijd 
vanuit meerdere zijdes. De cliënt heeft recht op gedegen 
voorlichting en materialen, de begeleider heeft tools nodig en 
de nodige kennis van socials. Daarom koppelen we trainingen 
voor zorgprofessionals altijd aan het beschikbaar stellen van 
leermaterialen of lessen voor cliënten. Wanneer je beiden 
versterkt, kom je tot mooie leermomenten. 

Verdronken in de wereld van complottheorieën
Aan de hand van de volgende praktijksituatie licht ik deze 
visie graag toe. In de casus van Martine kwam de vraag voor 
mediabegeleiding. Martine woonde in een 24 uurs locatie en 
de laatste tijd was haar gedrag veranderd. De laatste weken 
was Martine begonnen met hard gillen en het bonken van de 
armen tegen haar muren. De buren waren al gaan klagen bij 
begeleiding, want ook in de nacht ging het gedrag door. In 
coronatijd was er veel voor Martine veranderd; er waren strenge 
regels gekomen vanuit de organisatie, die haaks stonden op de 
persconferentie op televisie. Vertelde meneer Rutte nog vrolijk 
dat we weer naar de kapper mochten, voor de zorgorganisatie 
waren nog steeds de deuren op slot. Martine stortte zich in de 
online wereld, die bleef voor haar over. Corona was een trigger 
geworden, het was een onderwerp waar op de socials genoeg 

Social media begeleiding binnen  
de gehandicaptenzorg
Door: Linda Vergouwen-Vermaire - eigenaar Socialmedia Juf
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'Wie wil begrijpen wat 
onze cliënten zien en 
ervaren moet ook een 

stuk inzicht hebben 
in hoe algoritmes en 

filterbubbles werken.' 
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over werd geschreven. Martine verdronk in de wereld van de 
complottheorieën en sloot zich aan bij online groeperingen. 

Binnen het woonteam waren begeleiders hard aan het zoeken 
naar de juiste begeleiding. Coronatijd was de periode waarin 
nepnieuws nog nooit zoveel rond was gegaan. Als socialmedia 
juf mocht ik binnen het team uitleg komen geven over 
nepnieuws, deepfakes en complottheorieën. Daarbij hebben 
we de casus van Martine als uitgangspunt ingezet. Wie wil 
begrijpen wat onze cliënten zien en ervaren moet ook een stuk 
inzicht hebben in hoe algoritmes en filterbubbles werken.  
Hoe meer Martine leest op de socials over deze onderwerpen, 
hoe meer ze krijgt aangeboden in haar tijdlijn. 

Het waren eyeopeners voor het team. Een morgen vol eerlijke 
antwoorden, waarbij bleek dat ook zorgprofessionals worstelen 
met alle informatie. Een zorgprofessional wil namelijk goede 
zorg verlenen, maar wat als je het zelf ook even niet meer 
weet? Bespreken is dan zo lastig. Het gedrag van Martine 
was niet onbekend, sterker nog: een heel team was deze 
morgen bruikbare tips aan het delen. Het aangaan van het 
gespreksonderwerp, daar lag de uitdaging. Gelukkig zijn er 
genoeg influencers die van oudsher nog steeds uitkomst 
bieden. Een Socratisch gesprek kan hierbij namelijk heel veel 
uitkomst bieden. 

Goede mediabegeleiding is het versterken van het systeem
De digitale leeromgeving is voor de begeleiders opengesteld  
na de training. Daarin mogen ze de leermaterialen voor cliënten 
gebruiken en de eigen cursus nog eens nalezen. Soms is de 
vraag: ‘kun je onze client wat leren?', wat zoveel betekent als 
‘geef ons handvaten en tools om social media te begrijpen, 
zodat we het gesprek kunnen voeren’. 

desocialmediajuf@gmail.com 'Socrates, ik hoop  
dat zorgprofessionals 

hem inzetten als 
inspirator. Het enige 

nadeel van deze 
influencer is, dat ik 

hoop dat ze niet gaan 
googelen hoe hij aan 

zijn einde kwam.'

Meer inspiratie nodig over mediawijsheid en 
verstandelijke beperking? 
https://netwerkmediawijsheid.nl/verslag-netwerksessie-
op-internet-met-een-vb/

Bronnen 
1. https://www.kennisnet.nl/app/uploads/kennisnet/publicatie/ 

LVB-jeugd_en_sociale_media.pdf
2. https://netwerkmediawijsheid.nl/onderzoek/mediagebruik-jeugdigen-

beperking/

Linda Vergouwen-Vermaire.
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Inleiding

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) 
zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychische en/of 
gedragsproblemen, mede samenhangend met een beperkt 
inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen1. Vooral 
jongeren met een LVB kunnen hierdoor in transitie naar 
volwassenheid tegen psychologische en sociale hindernissen 
aanlopen2. Deze hindernissen nemen bij het ouder worden toe, 
aangezien het verschil in cognitief- en adaptief functioneren 
ten opzichte van leeftijdsgenoten steeds duidelijker wordt, 
waardoor het steeds lastiger wordt te voldoen aan de 
verwachtingen van de maatschappij. Dit fenomeen staat 
bekend als ‘growing into deficit’3,4. 

Psycho-educatie
Door middel van psycho-educatie, wat bestaat uit het geven  
van informatie over het hebben van een LVB en eventuele 
psychiatrische nevendiagnoses met aandacht voor de sterke 
en zwakke kanten van de persoon, kan meer (zelf)inzicht, 
een passend verwachtingspatroon en een vergroot gevoel van 
zelfvertrouwen ontstaan5. Artsen verstandelijk gehandicap-
ten (artsen VG) geven, al dan niet in samenwerking met de 
gedragswetenschapper en woonbegeleiders, regelmatig bewust 
of onbewust psycho-educatie aan hun patiënten met een LVB. 
Deze psycho-educatie gaat veelal over psychiatrische stoornis-
sen, maar minstens net zo belangrijk is het geven van psycho-
educatie over de LVB zelf. Uit onderzoek blijkt dat dit zorgt voor 
minder kans op terugval, betere therapietrouw en kwaliteit van 
leven en lagere zorgkosten6. Adequaat aangepaste interventies 
kunnen er bovendien toe leiden dat de patiënt nieuw gedrag en 
nieuwe vaardigheden kan aanleren7. 

Het belang van psycho-educatie over LVB
In interviews met mensen met een VB die zijn gehouden voor de 
ontwikkeling van de richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen 
met een verstandelijke beperking’ (VB) geven mensen met 
een VB ook zelf aan dat informatie en educatie over hun 
stoornis of beperking en het verkrijgen van inzicht in het eigen 
gedrag hen helpt8. Ze uiten zich positief over interventies 
die hen helpen om te gaan met zaken waar ze moeite mee 
hebben8. Doordat de naasten van een patiënt meegenomen 
kunnen worden in de psycho-educatie, wordt bij hen ook meer 
begrip en kennis gecreëerd. Zij kunnen hierdoor mogelijk 

beter en sneller anticiperen op problemen. Kennis van de 
LVB en eventuele bijkomende psychiatrische stoornissen, zou 
bovendien richting kunnen geven aan vervolgconsulten, waarbij 
er naar verwachting makkelijker aangesloten kan worden bij 
de hulpvraag van de patiënt. Derhalve is het van belang om 
op de hoogte te blijven van mogelijke (digitale) hulpmiddelen 
die deze psycho-educatie, en hiermee indirect ook de vervolg-
behandeling, ten goede kunnen komen.
 
Aangepaste vormgeving
Onderzoek heeft aangetoond dat psycho-educatie over 
psychiatrische stoornissen bij kinderen en volwassenen met 
een LVB net zo effectief is als bij mensen zonder VB6,9. Wel 
is het verstandig om, alvorens de psycho-educatie gegeven 
wordt, te voldoen aan een aantal randvoorwaarden. Zo is het 
belangrijk nevenproblematiek waar een behandeling voor 
nodig is eerst te identificeren en om de VB te onderkennen. 
Ook is het raadzaam om de psycho-educatie anders vorm te 
geven9. Mensen met een VB denken vaak op een concrete 
manier en hebben hierdoor moeite met abstracte informatie. 
Psycho-educatie zal bij deze groep dus vooral gericht moeten 
worden op uitleg over en herkenning van de gevolgen van de 
beperking in het dagelijks leven, middels concrete voorbeelden 
en praktische adviezen hoe hiermee om te gaan10. Uiteraard 
moet de psycho-educatie ook aansluiten bij het niveau van de 
verstandelijk beperkte patiënt en zullen de communicatie en de 
inhoud hierop aangepast moeten worden. Derhalve is het advies 
om creatieve methodes toe te passen, zoals het gebruik maken 
van spelelementen en visuele ondersteuning. Een digitale vorm 
van psycho-educatie lijkt zich hier bij uitstek goed voor te lenen. 

Digitalisering in de zorg
Sinds de coronapandemie heeft de digitalisering in de medische 
wereld een enorme vlucht genomen11. Online vergaderen is 
voor veel artsen inmiddels een standaard praktijk geworden 
en onder andere in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 
worden vormen van blended care, een combinatie van analoge 
(face-to-face) en digitale zorg, steeds meer gemeengoed12. 
Daarnaast wordt steeds vaker ingezet op slimme zorg, zoals 
de inzet van zorgrobots, digitale platforms voor patiënten, 
beeldschermzorg en virtual reality in de behandeling12. 
Onderzoek toont bovendien aan dat digitale psychologische 
interventies via videobellen voor patiënten zonder VB net zo 
effectief zijn als face-to-face interventies13. Ook de Vereniging 
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Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) onderkent dat digitale 
begeleiding en behandeling steeds meer een vanzelfsprekend 
onderdeel wordt van de zorg, ook voor patiënten met een VB. 
Zij zien ICT-veranderingen en digitalisering als een deel van 
het antwoord op uitdagingen van deze tijd, zoals schaarsere 
financiële middelen en krapte op de arbeidsmarkt14. 

De rol van de arts VG
Hoewel digitale consulten inmiddels ook onder artsen VG 
behoorlijk ingeburgerd zijn, zullen de meeste artsen VG nog 
weinig ervaring hebben met digitale behandelmogelijkheden. 
Enerzijds doordat er nog weinig digitale behandelingen 
specifiek voor mensen met een VB beschikbaar zijn15, 
anderzijds aangezien er onder artsen VG mogelijk nog 
onvoldoende bekendheid is met de mogelijkheden, valkuilen 
en randvoorwaarden van digitale behandeling voor onze 
doelgroep. Omdat psycho-educatie over LVB een belangrijke 
stap in de behandeling kan zijn, is het van belang dat artsen 
VG op de hoogte zijn van (digitale) psycho-educatie modules 
voor mensen met een LVB. Een aantal concrete initiatieven 
zullen gegeven worden om meer inzicht te krijgen in de (on)
mogelijkheden van psycho-educatie voor mensen met een LVB 
en de rol van de arts VG hierbij.
  

Psycho-educatie over LVB in Nederland 

Er zijn in Nederland verschillende initiatieven die een bijdrage 
leveren aan het aanbod van digitale psycho-educatie over LVB. 
‘Dit Ben Ik’, ‘Beautiful Me!’, ‘Weet Wat Je Kan’ en ‘Straatwijzer’ 
zijn hier voorbeelden van. Deze maken in meer of mindere 
mate gebruik van verschillende digitale werkvormen en kunnen 
derhalve elk geplaatst worden op een digitaal spectrum. Dit 
digitale spectrum wordt zichtbaar in tabel 1. Ondanks hun 
individuele unieke kenmerken, hebben ze alle gemeen dat ze 
zich richten op het verlenen van psycho-educatie over LVB  
met als doel de beschermende factoren van de doelgroep  
te versterken. 

Dit Ben Ik
‘Dit Ben Ik’ is een psycho-educatieve behandelmodule 
over LVB en bijkomende problematiek in de vorm van een 
groepsbehandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar en hun 
ouders. Het is onderdeel van de ©Ollie-methode, gericht op 
psycho-educatie over LVB aan personen met LVB en verwanten. 
‘Dit Ben Ik’ richt zich op het vergroten van kennis en inzicht, 
maar ook op acceptatie, vaardigheden met betrekking tot 
de LVB (en bijkomende problematiek) en positieve kanten 
en kwaliteiten. Tevens krijgt de specifieke opvoedingstaak 
van ouders aandacht in het programma. Bovendien bevat de 
module informatie over de binnen de gehandicaptenzorg vier 
meest voorkomende bijkomende problematieken (autisme, 
aandachtstekortstoornis, hechting, trauma). Het programma 
bestaat uit groepsbijeenkomsten, waarbij lotgenotencontact 

een belangrijke werkzame factor vormt. Daarnaast wordt 
in persoonlijke coachingsessies de vertaling naar ieders 
persoonlijke situatie en dagelijkse leven gemaakt. Deze worden 
op maat en in overleg ingezet. ‘Dit Ben Ik’ vindt face-to-face 
plaats met fysiek materiaal en wordt ondersteund met digitale 
elementen, zoals virtual reality om de LVB zelf te ervaren, 
filmpjes en digitale contactmomenten.
 
Beautiful Me
‘Beautiful Me!’ is een digitaal psycho-educatief hulpmiddel 
voor jongeren en jongvolwassenen met een LVB en voor 
hun omgeving. Het pakket bestaat uit 8 korte filmpjes met 
bijbehorende instructiebladen om de filmpjes na te bespreken. 
Het materiaal is bedoeld om als professional gemakkelijker het 
gesprek aan te kunnen gaan met jongeren met een LVB, hun 
ouders/verwanten en met hun (toekomstige) omgeving over 
zaken waar jongeren en jongvolwassenen met een LVB mee te 
maken krijgen. In de filmpjes vertellen verschillende jongeren 
en jongvolwassenen met een LVB waar ze bij het desbetreffende 
onderwerp aan denken, over hun eigen ervaringen daarmee en 
wat ze willen meegeven aan anderen. De filmpjes zijn neutraal 
en oordeelloos van opzet. De instructiebladen, onderverdeeld in 
bladen voor de jongeren en jongvolwassenen, bladen voor hun 
ouders en bladen voor niet-LVB-professionals, dienen hierbij als 
inspiratie. Hierop worden suggesties gegeven voor gebruik met 
voorbeeldvragen en -stellingen.
 
Weet Wat Je Kan
‘Weet Wat Je Kan’ (WWJK) is een psycho-educatiemodule 
over LVB die zowel met een papieren werkboek als 
blended (e-WWJK) kan worden doorlopen. Het is op vraag 
van de forensische sector, waarin mensen met een LVB 
oververtegenwoordigd zijn, ontwikkeld voor volwassen 
mensen met een LVB en gedragsproblematiek. In de praktijk 
wordt ondervonden dat de herhalingskans kleiner is als zij 
na behandeling beschermende factoren hebben kunnen 
realiseren. Hiervoor is het belangrijk dat zij hun beperking 
onderkennen en hulp accepteren en dat niet ervaren 
als teken van zwakte, maar als een copingvaardigheid. 
Behalve in de forensische zorg wordt ‘WWJK’ ook gebruikt 
in de verstandelijk gehandicapten (VG) zorg, de GGZ en de 
verslavingszorg. De module is gebaseerd op elementen uit de 
cognitieve gedragstherapie en educatie is daarmee niet de 
hoofdmoot. ‘WWJK’ is erkend als ‘goed onderbouwd’ door de 
Erkenningscommissie Justitiële Interventies.
 
Straatwijzer
‘Straatwijzer’ is een blended psycho-educatieprogramma 
over LVB en bijkomende psychiatrische stoornissen, gericht 
op jongeren van 12 tot 18 jaar met dergelijke problematiek 
en op hun ouders. Men doorloopt een virtuele straat met 
daarin negen verschillende huizen waarin middels teksten, 
filmpjes en oefeningen uitleg wordt gegeven over thema’s die 
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kenmerkend zijn voor het hebben van een LVB. Daarnaast 
biedt ‘Straatwijzer’ de optie om een tiende huis/thema in 
de straat te activeren die op vergelijkbare wijze informatie 
verschaft over de stoornis die van toepassing is op de jongere 

in kwestie (aandachtstekortstoornis, autismespectrumstoornis, 
gedragsstoornis, depressieve stoornis, angststoornis). 
‘Straatwijzer’ kan geheel digitaal worden doorlopen waarbij 
bij aanvang, eventueel halverwege en bij afsluiting face-to-
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Tabel 1. Het digitale spectrum van psycho-educatie over LVB.

Meest analoog Meest digitaal

Dit ben ik Beautiful Me! Weet Wat Je Kan Straatwijzer

Korte omschrijving

Doelgroep

Methode

Duur

Mate van interactie

Onderzoeksbevindingen

Positieve ervaringen uit de 
praktijk

Verbeterpunten vanuit de 
praktijk

Hoe te verkrijgen?

Middels groepsbijeen-
komsten & persoonlijke 
coaching vergroot men 
de kennis over VB en de 
acceptatie

Jongeren met LVB en hun 
ouders

Face-to-face en met 
behulp van fysiek materiaal 
ondersteund met digitale 
elementen

22-34 weken

Elke week een groeps- 
bijeenkomst en een  
persoonlijke coaching sessie

Uit Routine Outcome 
Measuring (ROM) blijkt 
verbetering van het zelf-
beeld, toegenomen inzicht, 
positievere kijk op de 
jongeren en hun gedrag en 
hogere commitment voor 
vervolgbehandeling

Samen deelnemen,  
contact met lotgenoten,  
het minder praten en meer 
doen, de activiteiten

De digitale functies komen 
nog onvoldoende tot hun 
recht (i.v.m. technische pro-
blemen en hoge drempels)

Informatie op te vragen via 
olliemethode@amarant.nl

Middels korte filmpjes 
worden (psycho-educatieve) 
gesprekken met de 
behandelaar gestimuleerd

Jongeren en jongvolwas-
senen met LVB en hun 
omgeving

Acht filmpjes met bijbe-
horende instructiebladen 
voor jongeren, ouders en 
niet-LVB-professionals

Naar inschatting 
behandelaar

De filmpjes worden samen 
met de behandelaar geke-
ken, waarna ze gezamenlijk 
worden nabesproken

Uit een gebruikersevaluatie16 

komt naar voren dat het als 
positief en bruikbaar wordt 
beoordeeld

Herkenning in verhalen 
en beelden (bij patiënt), 
herkenning van verdriet en 
valkuilen (bij begeleider)

Beperkte hoeveelheid 
onderwerpen en informatie, 
wat nog uitgebreid zou 
kunnen worden

Kosteloos voor LVB-
professionals  
(beautiful.me@sheerenloo.nl)

Men doorloopt een werkboek 
(papier of blended) om zo 
de beperking te helpen 
onderkennen

Volwassenen met LVB en 
gedragsproblematiek en hun 
naasten

Werkboek voor cliënten en 
naasten en kaarten met 
samenvattingen, analoog en/
of digitaal

Op eigen tempo

Naar behoefte

Uit het KFZ rapport17 blijkt 
dat de blended versie van 
WWJK van toegevoegde 
waarde is, zolang goed 
rekening wordt gehouden 
met de wensen en mogelijk-
heden van de cliënt. Hierin 
wordt ook beschreven hoe 
de module blended kan 
worden aangeboden en hoe 
het blended gebruiken kan 
worden gestimuleerd. 

Grote mate van personali-
satie/tastbaarheid. Aan-
sluitend bij de wensen en 
behoeften van cliënt kan er 
tijdens het doorlopen van de 
module afgewisseld worden 
tussen de papieren en 
blended versie.  

In de toekomst zou er een 
manier moeten komen om de 
patiënten die WWJK gevolgd 
hebben later nog op te volgen

Kosteloos te downloaden 
vanaf de websites van  
Trajectum, Transfore en  
het KFZ. Digitale versie via 
MindDistrict, Karify en  
Jouw Omgeving. 

Men doorloopt een digitale 
straat en doet in elk huis op 
speelse wijze kennis op over 
een relevant thema

Jongeren met LVB (en 
bijkomende psychiatrie) en 
hun ouders

Kennis wordt geheel digitaal 
overgedragen middels 
teksten, filmpjes, tekeningen 
en oefeningen

Op eigen tempo

Start- en eindgesprek met 
behandelaar en tussendoor 
per mail en/of naar behoefte

Een eerste studie toont 
aan dat het volgen van 
Straatwijzer leidt tot een 
significante toename in 
kennis ov LVB bij zowel 
jongeren als ouders. 
Een erkenningstraject 
interventies langdurige zorg 
loopt momenteel bij Vilans. 

Laagdrempeligheid, hoge 
mate van herkenning, meer 
zelfvertrouwen

Verdere uitbreiding ten 
opzichte van psychiatrische 
stoornissen

Tegen kostprijs via  
Jouw Omgeving  
(info@jouwomgeving.nl)
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face, telefonische of digitale contacten plaatsvinden. Hierbij 
kunnen verdiepende vragen over de behandelde thema’s 
worden besproken. Daarnaast kunnen de (in het programma 
ingebouwde) metingen van opgedane kennis en kwaliteit van 
leven worden gemonitord en worden gebruikt als onderwerp van 
gesprek in de (verdere) behandeling. ‘Straatwijzer’ stimuleert 
bovendien dat ouder en jongere met elkaar in gesprek gaan 
over het onderwerp, waardoor ouders meer bij de behandeling 
betrokken worden en als mediator kunnen optreden wanneer 
de jongere met LVB vragen heeft. 
  

Digitaal versus analoog 

In tabel 1 worden de bovengenoemde psycho-educatiemodules 
over LVB geplaatst op een spectrum van meest analoog naar 
meest digitaal. Bij het indiceren van psycho-educatie is het van 
belang om een weloverwogen keuze te maken voor een meer 
analoge of juist meer digitale vorm. Voor beide uiteinden van het 
spectrum zijn kansen en valkuilen te benoemen vanuit zowel de 
literatuur als de klinische praktijk.
 
Kansen van digitale werkvormen
Digitalisering in de zorg biedt verschillende kansen. Zo noemen 
zorgprofessionals uit de GGZ effectievere behandeling, doel-
matiger werken en minder reistijd als voordelen van zorg 
op afstand18. Ook zou digitalisering kunnen bijdragen aan 
een oplossing voor verschillende langlopende knelpunten 
in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld lange wachtlijsten en 
personeelstekorten19. Soms kunnen modules worden ingezet 
bij patiënten die op de wachtlijst staan voor behandeling, 
waardoor bepaalde zorg sneller toegankelijk wordt. De ervaring 
leert daarnaast dat er door de inzet van digitale modules meer 
patiënten per hulpverlener behandeld kunnen worden. Doordat 
steunfiguren bij de (digitale) behandeling betrokken worden, 
kunnen zij waar nodig een mediërende rol krijgen waardoor er 
minder directe contacten met de hulpverlener nodig zijn.
Daarnaast kunnen juist mensen met een LVB baat hebben 
bij digitale werkvormen, vanwege de geboden visuele onder-
steuning en toevoeging van spelelementen om de interesse 
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vast te houden9. In de modules ‘Weet Wat Je Kan’ en 
‘Straatwijzer’ wordt om die reden veel gebruikgemaakt van 
filmpjes en animaties. De LVB-doelgroep heeft bovendien 
veel herhaling nodig om nieuwe kennis te internaliseren. 
Dit kan eenvoudig worden ingebouwd in digitale modules20. 
Zo eindigt bij de module ‘Straatwijzer’ ieder thema met een 
terugblik en samenvatting van de stof. Daarnaast krijgt iedere 
patiënt en deelnemende verwant aan het begin en het eind 
van een thema dezelfde kennisvragen over het desbetreffende 
thema, waardoor de hulpverlener een goed beeld krijgt van het 
leereffect. De hulpverlener kan hieruit ook aandachtspunten 
halen om op een later moment verder op in te gaan. Een ander 
voordeel van digitale modules is dat patiënten deze in hun eigen 
tempo kunnen doorlopen, waardoor het risico op overvraging 
wordt verminderd. Behalve het tempo, kunnen ook de locatie en 
het tijdstip grotendeels door de patiënt zelf worden gekozen20. 
Dit verlaagt niet alleen de drempel om deel te nemen, maar 
motiveert de patiënt en zijn omgeving ook om zelf regie te 
nemen, wat vervolgens weer een positieve invloed kan hebben 
op de therapietrouw en het succes van de behandeling21.  
Deze voordelen van digitale modules worden in de praktijk  
ook herkend door behandelaren van ‘Straatwijzer’ en ‘Weet  
Wat Je Kan’. 
 
Valkuilen van digitale werkvormen
Daarentegen moeten ook de valkuilen van digitale werkvormen 
bij de LVB-doelgroep worden onderkend. Eén van de meest 
voor de hand liggende valkuilen is de afhankelijkheid van 
technologieën. Zowel de patiënt als de behandelaar moeten 
over voldoende digitale vaardigheden beschikken en 
daarnaast moeten de apparatuur, het online platform en de 
internetverbinding goed functioneren. In de praktijk merken 
behandelaren die gebruikmaken van ‘Weet Wat Je Kan’, dat 
het stimuleren van eigen regie, zoals dat gebeurt bij de digitale 
behandelvormen, niet voor alle patiënten goed werkt. Het 
lukt patiënten met een LVB niet altijd om zelfstandig online te 
werken en ook vanuit de omgeving laat de ondersteuning soms 
te wensen over. Deze patiënten hebben soms meer baat bij een 
duidelijke structuur, vaste afspraken en sociale controle, zoals 
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het geval is bij analoge werkvormen. Een ander voordeel van 
analoge werkvormen dat wordt genoemd door behandelaren 
is dat ze meer mogelijkheden ervaren om algemene informatie 
over LVB direct te personaliseren voor de patiënt. Zo kan 
de behandelaar tijdens de psycho-educatie specifieke 
voorbeelden geven die herkenbaar zijn voor de patiënt. Naar 
verwachting leidt dit ertoe dat de patiënt de gegeven informatie 
gemakkelijker kan begrijpen, onthouden en toepassen in 
het leven van alledag. Hierbij speelt mee dat er in analoge 
werkvormen ruimte is voor communicatie op alle verschillende 
niveaus, namelijk zowel verbaal en non-verbaal als paralinguaal, 
waardoor er sneller een werkrelatie ontstaat en onderwerpen 
gemakkelijker ter sprake komen20.
 

Discussie  

Aangezien de digitalisering momenteel nog steeds in volle gang 
is, verwachten wij dat artsen VG in de toekomst steeds meer 
te maken krijgen met de keuze tussen een analoge, digitale 
of blended behandelvorm. Deze mogelijkheden hebben zo 
hun eigen voor- en nadelen en randvoorwaarden waaraan 
voldaan moet worden. Allereerst moet er gekeken worden 
naar de kenmerken van de patiënt zelf, waarbij rekening 
gehouden moet worden met zijn/haar (on)mogelijkheden, 
het acceptatieproces, zijn/haar ideale manier van leren en de 
mate van zelfstandigheid en therapietrouw. Als er twijfel is 
over de therapietrouw, kan er beter gekozen worden voor een 
analoge variant aangezien de therapietrouw hierbij over het 
algemeen hoger ligt dan bij online interventies22. Ten tweede 
moet er rekening gehouden worden met de omgeving van 
patiënt (o.a. beschikbaarheid van digitale middelen en hulp 
indien nodig). Tenslotte moet er ook gekeken worden naar de 
behandelcontext. Het maakt bijvoorbeeld uit hoe lang eventuele 
wachtlijsten zijn en met welke vormen van psycho-educatie de 
beschikbare behandelaren vertrouwd zijn. Wanneer het voor 
de behandelrelatie van belang is om een vertrouwensband op 
te bouwen, bijvoorbeeld wanneer psycho-educatie voorafgaat 
aan een individuele therapie, kan om die reden gekozen worden 
voor een analoge variant van psycho-educatie in plaats van 
een digitale variant. Samen met de patiënt en het systeem om 
hem/haar heen kan gekeken worden welke vorm van psycho-
educatie het meest passend is. Blended behandelen biedt de 
mogelijkheid om aspecten van beide vormen in de behandeling 
te verenigen. De modules ‘Beautiful Me’, ‘Dit ben ik’, ‘Weet Wat 
Je Kan’ en ‘Straatwijzer’ zijn voorbeelden van blended psycho-

educatie modules voor mensen met een LVB die op dit moment 
in Nederland gebruikt worden. De mate van digitalisering 
verschilt per module, waarbij ‘Straatwijzer’ het meest 
gebruikmaakt van digitale werkvormen, gevolgd door ‘Weet Wat 
Je Kan’, vervolgens ‘Beautiful Me’ en als laatste ‘Dit Ben Ik’, 
wat overwegend gebruik maakt van analoge werkvormen. 
 
Psycho-educatie over LVB als taak van de arts VG
Over de rol van de arts VG in het geven van psycho-educatie 
over LVB kan gediscussieerd worden. Enerzijds zou men kunnen 
beargumenteren dat de VB op zich geen medische aandoening 
is en dat behandeling die gericht is op de LVB dus meer 
thuishoort bij de gedragswetenschapper of psycholoog. Daar 
komt nog bij dat er grote tekorten in de beroepsgroep spelen 
en er dus kritisch gekeken moet worden naar het takenpakket. 
In dit licht zou het een logische keuze zijn om psycho-educatie 
inderdaad onder te brengen bij een andere beroepsgroep.
Aan de andere kant kan de arts VG ook niet helemaal om 
psycho-educatie heen. De doelgroep bestaat nu eenmaal 
uit mensen met een VB welke invloed heeft op de medische 
gezondheid. Regelmatig geeft de arts VG uitleg aan patiënten 
over hun gezondheid en wordt toegelicht wat belangrijk 
is om gezond te worden en te blijven. Daarbij worden 
gedragsproblemen en ook psychiatrische problemen als 
belangrijke aandachtsgebieden van de arts VG gezien8. Het zal 
de arts VG niet onbekend zijn hoezeer de VB psychiatrische en 
gedragsproblemen kan beïnvloeden. Om die reden zou de arts 
VG dan ook een rol kunnen of moeten spelen bij het geven van 
psycho-educatie over LVB. 
 
Een systematische aanpak
In de praktijk zal vrijwel iedere arts VG psycho-educatie over 
LVB in meer of mindere mate oppakken. Mogelijk worden 
hierbij niet altijd heel bewuste keuzes gemaakt over wie op welk 
moment, op welke manier en over welk onderwerp psycho-
educatie geeft. Is de arts VG zich voldoende bewust van het 
belang van psycho-educatie voor mensen met een VB? Zou 
eigenlijk niet iedere patiënt met een LVB het verdienen om op 
zijn/haar niveau gedegen uitleg te krijgen over het hebben van 
een LVB en hoe hiermee om te gaan? Psycho-educatie over 
LVB zou wellicht een meer systematische aanpak verdienen 
binnen het werkveld van de arts VG. De arts VG zou een rol 
kunnen spelen bij de indicatiestelling voor psycho-educatie, 
oog hebbend voor een passende vorm en adequate inbedding 
binnen de bredere behandeling van een patiënt met een LVB. 

'Digitalisering in de zorg is onontkoombaar,  
zo ook voor mensen met een LVB.' 
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De uitvoering kan vervolgens worden ondergebracht bij een 
gedragswetenschapper, psycholoog of andere gekwalificeerde 
professional.  
 
Toekomstperspectief
Om dit alles in te praktijk te kunnen bewerkstelligen, is het 
van belang dat behandelaren geschoold worden in de digitale 
behandel(on)mogelijkheden en dat er, gezien de nog beperkte 
evidentie15, meer en kwalitatief beter wetenschappelijk 
onderzoek gedaan wordt naar de effectiviteit van met name 
digitale vormen van psycho-educatie bij LVB. Als we kijken naar 
de toekomst is de verwachting dat blended behandelvormen, 
waaronder blended psycho-educatie, zullen doorzetten in de 
zorg. Ook nieuwere technieken, zoals virtual reality en serious 
gaming zijn veelbelovend23 en worden nu al toegepast binnen de 
digitale psycho-educatiemodules voor LVB, zoals bij ‘Dit Ben Ik’. 
 
Conclusie
Kortom, digitalisering in de zorg is onontkoombaar, zo ook 
voor mensen met een LVB. Derhalve is het goed om als arts 
VG bewust te zijn van de (on)mogelijkheden omtrent digitale 
psycho-educatie en te bezinnen op de eigen rol hierbij, om op 
deze manier de meest gepaste en effectieve zorg te kunnen 
blijven verlenen aan deze kwetsbare doelgroep. 
 



Mark Vervuurt licht in dit artikel toe waarom extra aandacht 
voor het verbeteren van de gezondheid van mensen met een 
LVB en hun betrokkenen nodig is. Hij legt de keuze uit voor de 
ontwikkeling van een actiegerichte app met als onderlegger 
Positieve Gezondheid. De vormgeving en de inhoudelijke 
elementen en voorwaarden bij de inzet van de app komen aan 
bod evenals eerste ervaringen met de app van de testgroep.

B-appy in het kort
B-appy geeft de gebruiker inzicht in diens gezondheid en 
handvatten om daar vervolgens zo zelfstandig mogelijk, en 
desgewenst samen met belangrijke anderen, stappen in 
te zetten. De gebruiker kiest in de app die coach die qua 
leerstijl het beste past. Er zijn zes dimensies van gezondheid: 
lichaam, gevoelens en gedachten, zinvol leven, kwaliteit van 
leven, meedoen en dagelijks leven. Aansprekende filmpjes 
en animaties geven uitleg per dimensie. De app biedt op een 
aantrekkelijke manier in elke dimensie games en acties. De 
beleving van gezondheid is visueel gemaakt in de mate waarin 
een stad is verlicht. Zo is ook - eigen ervaren- vooruitgang te 
zien. Het Positieve Gezondheidsmodel van Institute for Positive 

Health (IPH) is de onderlegger van de app. Eigen regie,  
samen doen met het netwerk en uitgaan van de positieve  
kracht van de mens zijn leidend.

Er zijn reeds twee artikelen met een deels overlappende 
strekking over B-appy verschenen. In LVB-en-de-Digitale-
wereld LKC-LVB (2021) en in Tijdschrift voor Positieve 
Psychologie no 4, 2022.

Waarom extra aandacht voor het verbeteren van  
gezondheid voor mensen met een LVB?
Er zijn sterke aanwijzingen dat lichamelijke en psychische 
problemen veel voorkomen bij de doelgroep. Zo noemt Willems 
in haar dissertatie (2019) op pagina 162: ‘Slechts 44% van 
deze doelgroep behaalt de beweegrichtlijnen en 47.7% van de 
volwassenen heeft overgewicht of obesitas.1 In vergelijking met 
de algemene populatie hebben mensen met een verstandelijke 
beperking een ongezondere leefstijl; ze bewegen te weinig, 
zitten veel en hebben ongezonde eetgewoontes.’ Er zijn ook 
duidelijke aanwijzingen dat psychische problematiek vaker 
voor komt bij de LVB-doelgroep dan bij de algemene populatie.2 
Gezondheidsproblemen komen bij de doelgroep LVB vaker 
voor door de geringere zelfredzaamheid en door de invloed van 
een sociale omgeving waarin vaker een ongezonde levenswijze 
voorkomt zoals minder bewegen, roken, ongezond eten en 
isolement.3 Maria van den Muijsenbergh, bijzonder hoogleraar 
gezondheidsverschillen en persoonsgerichte zorg, haalt in haar 
oratie uit 2018 onderzoek aan waaruit blijkt dat mensen met 
minder scholing, zoals mensen met een LVB, vaker lichame-
lijke aandoeningen, psychische en sociale problemen hebben 
dan mensen die meer onderwijs hebben gehad.4 Zij ziet deze 
verschillen in de mate van lichamelijke aandoeningen, maar 
ook in de mate van psychische en sociale problemen. Slechte 

Door: Drs. Mark Vervuurt - ASVZ

B-appy, een gezondheidsapp 
voor mensen met een lichte 
verstandelijke beperking (LVB)  
van 16 jaar en ouder
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behuizing, geen werk hebben of gevaarlijk werk doen of  
onvoldoende geld hebben om (gezond) eten te kopen hebben 
directe negatieve invloed op gezondheid. Daarnaast leiden 
armoede, schulden of eenzaamheid tot gezondheidsproblemen, 
doordat ze tot chronische stress leiden. Van den Muijsenbergh 
noemt in haar oratie dat chronische stress op haar beurt  
weer leidt tot een te hoog cortisolgehalte dat de kans op  
hart- en vaatziektes, suikerziekte en depressie vergroot.  
Daar komt bij dat ook het gevoel van zelfwaardering lager 
wordt, omdat er weinig lukt. Er is dus sprake van een vicieuze 
cirkel waarin sociale, lichamelijke en psychische factoren elkaar 
negatief beïnvloeden. Het geeft aan dat, wil je gezondheid 
verbeteren, je met al deze factoren rekening moet houden.  
Een eendimensionale insteek volstaat niet.

Ervaringen uit de zorgpraktijk
Ook uit de zorgpraktijk blijkt de complexiteit van 
gezondheidsklachten van de doelgroep en hoe lastig dit 
aan te pakken is. De documentaire ‘De praktijk van de 
achterstandsdokter’ volgt enkele huisartsen in Rotterdam 
Zuid.5 De huisartsen rennen zich de benen uit het lijf en 
voelen zich als een waterdrager naar zee. De mensen die 
er bij de huisarts komen hebben veel stressklachten en 
aanhoudende lichamelijke klachten (ALK). Een relatief 
groot deel van de bevolking in deze wijken in Zuid leeft in 
armoede, heeft minder opleiding dan gemiddeld, slechte 
woon- en/of werkomstandigheden en/of leeft in isolement. 
Laaggeletterdheid komt veel voor en/of men beheerst de 
Nederlandse taal niet goed genoeg. De huisartsen voelen zich 
onmachtig doordat er bij de klachten veel factoren - zoals 
hierboven genoemd - meespelen waar zij geen invloed op 
hebben. Als GZ-psycholoog werk ik voor ASVZ ook in dit deel 
van Rotterdam met volwassenen met een licht verstandelijke 
beperking (LVB) en zie dezelfde complexe problematiek.  
Er spelen vaak de eerder genoemde sociale en maatschap-
pelijke problemen mee die buiten de invloed van mij als 
behandelaar liggen. Individueel behandelen op de psychische 
klachten met alleen de client in de behandelkamer heeft dan 
weinig zin. Samenwerking met andere betrokkenen zoals 
begeleider, huis- of AVG-arts en/of wijkteam is nodig. 

De behoefte van de doelgroep
Uit navraag bij de instellingen Alliade, Ambiq en ASVZ 
bij ervaringsdeskundigen, cliënten met een LVB en hun 
begeleiders blijkt dat er een grote behoefte is aan heldere 
informatie over wat gezondheid is en aan een positieve en 
concrete manier om gezondheid te verbeteren. Bestaande 
informatie op websites, in apps ervaart men als te talig, te 
medisch of te divers; de gegeven adviezen door artsen of 
begeleiders ervaart men vaak als bevoogdend of negatief.  
Deze gaan vooral in op wat niet mag of niet goed voor je is.  
Een client: ‘Hoezo mag ik maar één keer pizza per maand, 

bekijk het!’ of een andere reactie: ‘Dan zegt die arts dat ik  
van alles anders moet doen, ik moét niks!’ 

Gezondheidsapp B-appy als houvast 
Al met al is er genoeg aanleiding om hier gerichte aandacht aan 
te besteden. Daarom heeft het expertisenetwerk e-health voor 
mensen met een LVB (e-lvb) in 2018 het initiatief genomen 
om een gezondheidsapp te ontwikkelen voor mensen met een 
LVB die hun gezondheid willen verbeteren. B-appy is een app 
voor smartphone of tablet waarmee mensen (16+) met een 
LVB concrete en positieve houvast krijgen om hun gezondheid 
te verbeteren. De app gaat uit van ieders wil en kracht tot 
ontwikkeling en herstel. Ze gaat ook uit van de behoefte 
aan autonomie en de behoefte aan verbinding met anderen. 
In de app is deze insteek terug te vinden in een beeldende 
en actiegerichte vertaalslag van de gesprekstool Positieve 
Gezondheid.6 Dat doet B-appy op een speelse en uitdagende 
manier met games, ‘Klokhuisachtige’ filmpjes en met digitale 
coaches. Keuzes uit verschillende concrete acties geeft de 
gebruiker de nodige regie; je moét niks. 

Positieve Gezondheid als onderlegger
De voorbeelden uit de zorgpraktijk in Rotterdam Zuid maken 
duidelijk dat gezondheid niet eendimensionaal is. Gezondheid 
is een samenspel van lichamelijke, psychische, sociale en 
maatschappelijke factoren. Dit samenspel is mooi concreet en 
met een positieve insteek uitgewerkt door het IPH. Zij benadert 
gezondheid als een breed begrip vanuit de natuurlijke drang 
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van de mens tot herstel. Zij noemt dit Positieve Gezondheid 
en heeft dit vorm gegeven in een gesprekstool. Deze heeft zes 
dimensies; lichamelijke gezondheid, gevoelens en gedachten, 
zinvol leven, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven. 
De zes elkaar beïnvloedende dimensies - van lichamelijk tot 
psychisch tot sociaal – spelen dus allemaal mee. Door dit in de 
beeldvorming mee te nemen komt niet alleen een omvattend 
beeld naar voren van gezondheid en hoe iemand gezondheid 
beleeft, ook geeft de multidimensionale insteek meerdere 
aangrijpingspunten voor verbetering. Wat werkt is voor iedereen 
specifiek. We kiezen daarom als basis van B-appy voor deze 
mensgerichte benadering. Het IPH heeft de samenhang van  
de dimensies verbeeld in een spinnenweb.7 

In B-appy vult de gebruiker de eenvoudige gesprekstool van 
Positieve Gezondheid in. Dat is hier voor elke dimensie één 
vraag met een vijfpuntschaal. De gebruiker ziet vervolgens 
een ‘stad’ met zes stadsdelen die elk een dimensie van 
Positieve Gezondheid verbeelden. In deze stad is de eigen 
gezondheidsbeleving te zien in de mate waarin de stadsdelen 
oplichten. Hoe lichter hoe tevredener men is. Men kan terug- 
kijken in de tijd naar eerdere ‘metingen’ en zo zien of er veran- 
dering is in beleving van gezondheid en op welke dimensies. 

Heldere informatie en keuzevrijheid
Een belangrijke boodschap van ervaringsdeskundigen is dat 
zij laagdrempelige en positief geformuleerde informatie willen 
en keuzevrijheid willen in hoe ermee aan de slag te gaan. 
Voorschrijven en waarschuwen werkt niet goed of juist vaak 
averechts, is ook wat ervaringsdeskundigen, begeleiders en 
behandelaren n de testgroepen aangeven. Dat geldt zeker 
voor de doelgroep mensen met LVB omdat dat een aanpak is 
die zij vanuit een kwetsbare positie vaak hebben ervaren en 
die hun afhankelijkheid als het ware aanleert. Zo valt ook mij 
als behandelaar in de praktijk regelmatig op dat er ‘over’ de 
client gesproken wordt waar deze bij is. Een pijnlijk maar ook 
grappig voorbeeld van aangeleerde afhankelijkheid maakte ik 
mee toen ik een cliënte vroeg zelf een verslagje te schrijven 
van de behandelsessies. Zij schreef deze in de derde persoon 
enkelvoud... 

B-appy geeft duidelijke uitleg over elke dimensie met een 
introfilmpje dat volwassenen aanspreekt. Daarna kiest men 
zelf met welke dimensie men aan de slag wil. De acties waaruit 
men kan kiezen via een swipefunctie zijn direct, concreet 
en context gebonden (waar, wanneer, met wie, hoe vaak). 
Wetenschappelijke kennis en practisebased kennis van 

De dimensies verbeeld in een stad.



Samendoen
Zoals met elke nieuwe tool, hangt het gebruik en duurzame 
inzet niet alleen af van zaken zoals gebruiksvriendelijkheid, 
duidelijkheid en speelplezier. Samendoen met belangrijke 
anderen is onmisbaar. Dat geldt sowieso, maar zeker bij 
de meeste mensen met een LVB waarbij generalisatie niet 
vanzelfsprekend is; samendoen is vaak nodig. Uit mijn eigen 
praktijk blijkt bijvoorbeeld dat de behandelingen waarbij 
een begeleider of familielid actief meedoet, het effect van 
de therapie groter is. Er ontstaat een gezamenlijkheid en 
dat zorgt voor betere integratie van informatie en ervaring 
uit de behandeling in het dagelijkse leven. De verwachting 
is dat dat ook geldt bij de werkzaamheid van B-appy. Hoe 
vaker bijvoorbeeld een begeleider samen met de client acties 
bespreekt en doet, hoe beter het volgehouden wordt. Hoe meer 
mensen uit het netwerk zelf met B-appy werken, hoe meer  

professionals en ervaringsdeskundigen over wat de gezondheid 
bevordert, is vertaald in concrete acties. Bijvoorbeeld: ‘Ik eet 
elke maaltijd twee keer langzamer dan ik gewend ben’ of ‘ik 
wandel of fiets elke dag een half uurtje’ of ‘Ik maak elke dag  
een praatje met iemand in de buurt’. De cliënten die B-appy  
nu testen geven aan dat ze blij zijn met de voorbeeldacties: ‘Dit 
niet zelf hoeven te bedenken is echt fijn! De acties zijn duidelijk 
omschreven en goed te doen’. Een begeleider vertelt: ‘een 
van de acties is dat je drie dingen in de avond bedenkt waar je 
dankbaar voor bent…dat werkt echt heel positief, ik voel me 
blijer en rustiger. Die ervaring ga ik delen met mijn cliënten.’ 
Weer een ander geeft aan dat de voorbeeldfilmpjes van 
eenvoudige yoga-oefeningen heel inspirerend zijn: ‘die yoga-
oefening doe ik samen met een cliënt, eerst staan we samen  
te klungelen maar dan worden we er steeds beter in en dat is 
echt heel ontspannend en plezierig.’ 

Plezier
Een niet te onderschatten motiverende factor is plezier. In de 
testgroepen komt dit steevast als positieve feedback terug. 
Dat zit in B-appy in de vorm van minigames zoals een quiz 
en ‘whack a mole’. In de stad staat een huis dat de gebruiker 
kan inrichten met spullen. Het zijn beloningen van de games 
en voor afgehandelde acties. De meeste testers ervaren de 
spelelementen als aansprekend en motiverend om aan de slag 
te blijven met gezondheid. Zo vertelt een ervaringsdeskundige: 
‘Bezig zijn met gezondheid is gewoon leuk zo!’ Een ander 
ervaart het inrichten van het huis, dat centraal staat in de stad 
als ‘keileuk, daardoor heb ik ook zin om de acties te doen’. 
Het spelen van de quizzen, ‘whack-a-mole’ en beloningen 

om daarmee een huis in te richten blijkt eveneens een 
aantrekkelijke motivator om met de app aan de slag te blijven. 
Zo vertelt een ander:’ ik houd erg van spelletjes en leuke dingen 
die je kunt verdienen, dat zit er allemaal in’.
Ook begeleiders uit de testgroep geven aan dat ze blij zijn met 
de duidelijke en aantrekkelijke vorm waarop de informatie over 
gezondheid gebracht wordt. Sommige begeleiders verklapten 
dat ze zelf ook nog een extra whack-a-mole spelen om nog een 
item te verdienen voor de inrichting van het huis. 

Digitale coach
Een andere motivator zit in de inzet van een digitale coach die 
de gebruiker zelf kan kiezen. Deze zorgt voor een steuntje in de 
rug om de gedragsverandering vol te houden. Om recht te doen 
aan voorkeur van leerstijl van de gebruiker kan deze kiezen voor 
een coach die hem/haar het meeste aanspreekt en in de app 
begeleidt. Zo is er bijvoorbeeld de deskundige professor, de 
vriendelijke of de zorgende vriend(in) en een directief huisdier. 
Deze digitale coaches begeleiden de gebruiker bij de acties 
in de app. Zo geven zij nadere uitleg, motiveren tot acties en 
complimenteren als een actie is uitgevoerd. 
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het motiveert. Een voorwaarde hierbij is samenspraak. Dat 
betekent dat de begeleider of andere betrokkene het gesprek 
met de client over de info en acties in B-appy aangaat vanuit 
gelijkwaardigheid. Dat uit zich bijvoorbeeld in het zelf gebruiken 
van de app, de kennis delen over de eigen gezondheidsbeleving 
en wat werkt (en niet) om acties vol te houden. De mensgerichte 
benadering van B-appy laat zich ook hierin zien.
Naast begeleiders verwachten we ook dat behandelaren, 
paramedici, artsen VG en huisartsen B-appy kunnen inzetten. 
Bijvoorbeeld voor het verstrekken van laagdrempelige 
informatie over specifieke gezondheidsissues zoals slapen, 
eten en bewegen met daarbij concrete acties om dit kunnen 
verbeteren. B-appy biedt een gezamenlijke en aansluitende 
taal en een concrete houvast om de gezondheid een zetje in de 
goede richting te geven. Dat is essentieel voor deze doelgroep. 

Werkt de app?
Gezien de nu bijna afgeronde fase van B-appy met een 
testgroep van ongeveer 60 cliënten en hun begeleiders, 
is de informatie die we ophalen kwalitatief. Dat gaat over 
of de digitale coaches en de minigames aanspreken, over 
de begrijpelijkheid en aantrekkelijkheid van de informatie 
en filmpjes en over de flow. Ook gaat het over welke acties 
aanspreken en voor de testers vruchten afwerpen.
De eerste reacties zijn beloftevol, zoals te lezen was in de 
quotes her en der in dit artikel. We kunnen echter in deze 
fase niet zeggen of mensen door de app hun gezondheid als 
verbeterd ervaren. Onderzoek daarnaar verwachten we in 2023 
te starten als de testfase voorbij is en een grotere groep B-appy 
gaat gebruiken. 
Naast het meten van effect van B-appy op de beleving van 
verbetering van gezondheid is wetenschappelijk onderzoek 
nodig naar wélke aspecten specifiek werkzaam zijn. Dan 
gaat het over het effect van de psycho-educatie in filmpjes, 
de speelse elementen, de beloningen en de inzet van de 
digicoaches. Ook is onderzoek nodig naar welke interventies 
van professionals en andere betrokkenen het effect van de  
app ondersteunen.
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De doelstelling van e-lvb is om met de mogelijkheden die e-health biedt het 
welzijn van mensen met een LVB te vergroten. E-lvb start altijd bij de behoeften 
van cliënten en voor hen belangrijke anderen en zoekt in de aanpak naar zo 
laagdrempelig mogelijke oplossingen. 

Kijk op de website voor actuele informatie over het aanbod: www.e-lvb.nl.
U kunt ook contact opnemen door een mail te sturen naar info@e-lvb.nl 
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Blagowidow N, Nowakowska B, Schindewolf E, Grati FR,  
Putotto C, Breckpot J, Swillen A, Crowley TB, Loo JCY,  
Lairson LA, Óskarsdóttir S, Boot E, Garcia-Minaur S, Cristina 
Digilio M, Marino B, Coleman B, Moldenhauer JS, Bassett AS, 
McDonald-McGinn DM. Prenatal Screening and Diagnostic 
Considerations for 22q11.2 Microdeletions. Genes (Basel).  
2023 Jan 6;14(1):160.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36672900/

Diagnosis of a chromosome 22q11.2 microdeletion and 
its associated deletion syndrome (22q11.2DS) is optimally 
made early. We reviewed the available literature to provide 
contemporary guidance and recommendations related to the 
prenatal period. Indications for prenatal diagnostic testing 
include a parent or child with the 22q11.2 microdeletion or 
suggestive prenatal screening results. Definitive diagnosis 
by genetic testing of chorionic villi or amniocytes using 
a chromosomal microarray will detect clinically relevant 
microdeletions. Screening options include noninvasive prenatal 
screening (NIPS) and imaging. The potential benefits and 
limitations of each screening method should be clearly  
conveyed. NIPS, a genetic option available from 10 weeks 
gestational age, has a 70-83% detection rate and a 40-50% 
PPV for most associated 22q11.2 microdeletions. Prenatal 
imaging, usually by ultrasound, can detect several physical 
features associated with 22q11.2DS. Findings vary, related to 
detection methods, gestational age, and relative specificity. 
Conotruncal cardiac anomalies are more strongly associated 
than skeletal, urinary tract, or other congenital anomalies such 
as thymic hypoplasia or cavum septi pellucidi dilatation. Among 
others, intrauterine growth restriction and polyhydramnios are 
additional associated, prenatally detectable signs. Preconception 
genetic counselling should be offered to males and females 
with 22q11.2DS, as there is a 50% risk of transmission in 
each pregnancy. A previous history of a de novo 22q11.2 
microdeletion conveys a low risk of recurrence. Prenatal genetic 
counselling includes an offer of screening or diagnostic testing 
and discussion of results. The goal is to facilitate optimal 
perinatal care.

 
Boot E, Óskarsdóttir S, Loo JCY, Crowley TB, Orchanian-
Cheff A, Andrade DM, Arganbright JM, Castelein RM, Cserti-
Gazdewich C, de Reuver S, Fiksinski AM, Klingberg G, Lang 
AE, Mascarenhas MR, Moss EM, Nowakowska BA, Oechslin E, 
Palmer L, Repetto GM, Reyes NGD, Schneider M, Silversides C, 
Sullivan KE, Swillen A, van Amelsvoort TAMJ, Van Batavia JP, 
Vingerhoets C, McDonald-McGinn DM, Bassett AS. Updated 
clinical practice recommendations for managing adults with 
22q11.2 deletion syndrome. Genet Med. 2023 Jan 31:100344.

This review aimed to update the clinical practice guidelines for 
managing adults with 22q11.2 deletion syndrome (22q11.2DS). 

The 22q11.2 Society recruited expert clinicians worldwide to 
revise the original clinical practice guidelines for adults in a 
stepwise process according to best practices: (1) a systematic 
literature search (1992-2021), (2) study selection and synthesis 
by clinical experts from 8 countries, covering 24 subspecialties, 
and (3) formulation of consensus recommendations based on the 
literature and further shaped by patient advocate survey results. 
Of 2441 22q11.2DS-relevant publications initially identified, 
2344 received full-text review, with 2318 meeting inclusion 
criteria (clinical care relevance to 22q11.2DS) including 894 
with potential relevance to adults. The evidence base remains 
limited. Thus multidisciplinary recommendations represent 
statements of current best practice for this evolving field, 
informed by the available literature. These recommendations 
provide guidance for the recognition, evaluation, surveillance, 
and management of the many emerging and chronic 22q11.2DS-
associated multisystem morbidities relevant to adults. The 
recommendations also address key genetic counseling and 
psychosocial considerations for the increasing numbers of adults 
with this complex condition.

 
Dijkstra M, Rommes E. Dealing with disability: challenges in 
Dutch health care of parents with a non-Western migration 
background and a child with a developmental disability. Disabil 
Rehabil. 2022 Nov;44(23):7178-7189.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34624201/

Purpose: Parents of children with developmental disabilities 
who have a non-western migration background often experience 
unique challenges in foreign health care systems. This study 
aimed to describe these experiences to better understand these 
challenges and thereby improve health care provision.
Method: Twelve parents were interviewed using in-depth, semi-
structured interviews. Our data was analysed, and themes were 
identified using open, selective, and axial coding.
Results: Multiple parents in our study had a different perception 
of what constitutes a "handicap", may regard it as something 
that is very severe and highly stigmatized and will be less aware 
of the complex system of care professionals that aim to support 
them in the care for their child. Additionally, communication with 
care professionals may be complicated because of language 
differences and expectations about the division of roles and 
responsibilities between parents and professionals. This may 
result in lower involvement in health care.
Conclusion: As a result of cultural differences in the meaning, 
information and interaction about disabilities, non-western 
migrant parents will have a harder time coping with the 
diagnosis of their child's disability and will experience more 
challenges with their involvement in health care.1Implications 
for RehabilitationTo be aware that non-western parents who 
are told their child has a disability are likely to experience more 
shame, fear of stigma and may have other definitions of disability 
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than western parents.To pay specific attention to explain as 
much as possible about the causes, meaning and medical as 
well as societal future expectations for children with a disability 
to parents with another cultural background.To explore which 
knowledge parents have about their child's disability and the 
Dutch health care system, so that information and support can 
be personalized.To make sure there are translators present who 
can not only translate in the correct language but who can also 
explain commonly used terms for disabilities and other medical 
concepts, diagnostic procedures, and other specificities of 
the health care system of the host country to migrant parents.
To psycho-educate parents with a migrant background that 
they are expected to be actively involved in the professional 
care for their child with a disability without this having negative 
consequences for the care of their child.

 
Heung T, Conroy B, Malecki S, Ha J, Boot E, Corral M, Bassett 
AS. Adult Height, 22q11.2 Deletion Extent, and Short Stature 
in 22q11.2 Deletion Syndrome. Genes (Basel). 2022 Nov 
5;13(11):2038.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36360275/

The 22q11.2 deletion syndrome (22q11.2DS) manifests as a 
wide range of medical conditions across a number of systems. 
Pediatric growth deficiency with some catch-up growth is 
reported, but there are few studies of final adult height. We 
aimed to investigate how final adult height in 22q11.2DS 
compared with general population norms, and to examine 
predictors of short stature in in a cohort of 397 adults with 
22q11.2DS (aged 17.6-76.3 years) with confirmed typical 
22q11.2 microdeletion (overlapping the LCR22A to LCR22B 
region). We defined short stature as <3rd percentile using 
population norms. For the subset (n = 314, 79.1%) with 
22q11.2 deletion extent, we used a binomial logistic regression 
model to predict short stature in 22q11.2DS, accounting for 
effects of sex, age, ancestry, major congenital heart disease 
(CHD), moderate-to-severe intellectual disability (ID), and 
22q11.2 deletion extent. Adult height in 22q11.2DS showed a 
normal distribution but with a shift to the left, compared with 
population norms. Those with short stature represented 22.7% 
of the 22q11.2DS sample, 7.6-fold greater than population 
expectations (p < 0.0001). In the regression model, moderate-
to-severe ID, major CHD, and the common LCR22A-LCR22D 
(A-D) deletion were significant independent risk factors for 
short stature while accounting for other factors (model p = 
0.0004). The results suggest that the 22q11.2 microdeletion 
has a significant effect on final adult height distribution, and on 
short stature with effects appearing to arise from reduced gene 
dosage involving both the proximal and distal sub-regions of 
the A-D region. Future studies involving larger sample sizes with 
proximal nested 22q11.2 deletions, longitudinal lifetime data, 
parental heights, and genotype data will be valuable.

Elbers RG, de Oude KI, Kastanidis T, Maes-Festen DAM, 
Oppewal A. The Effect of Progressive Resistance Exercise 
Training on Cardiovascular Risk Factors in People with 
Intellectual Disabilities: A Study Protocol. Int J Environ Res 
Public Health. 2022 Dec 8;19(24):16438.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36554319/

Progressive resistance exercise training (PRET) reduces 
cardiovascular risk factors (CVRF) in the general population. It 
is unknown if PRET also reduces these risk factors in adults with 
intellectual disabilities (ID). The aim is to present the protocol 
of an intervention study that investigates the effect of PRET 
on CVRF in adults with ID. We will use a repeated time series 
design with one study group. Adults with mild-to-moderate ID 
and at least two CVRF are eligible (Netherlands Trial Register, 
NL8382). During a 12-week baseline period, measurements 
take place at a 6-week interval. After this, the PRET programme 
starts for 24 weeks, after which all measurements will 
be repeated. We will use hierarchical regression models, 
adjusted for sport activity and medication use, to estimate 
the effect of PRET. After the intervention, the participants 
will be followed-up for 12 weeks. We will evaluate factors for 
successful implementation of exercise in daily life. Primary 
outcomes are: hypertension, obesity, hypercholesterolemia, 
diabetes, metabolic syndrome. Secondary outcomes are: 
physical fitness, sarcopenia, physical activity, activities of daily 
living, falls, challenging behaviour. If our results show that the 
PRET programme is effective, it may be a promising non-
pharmacological intervention to reduce CVRF in adults with ID.

 
Koks-Leensen MCJ, Schalk BWM, Bakker-van Gijssel EJ, 
Timen A, Nägele ME, van den Bemd M, Leusink GL, Cuypers 
M, Naaldenberg J. Risk for Severe COVID-19 Outcomes among 
Persons with Intellectual Disabilities, the Netherlands. Emerg 
Infect Dis. 2023 Jan;29(1):118-126.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36573557/

The COVID-19 pandemic has disproportionately affected 
persons in long-term care, who often experience health 
disparities. To delineate the COVID-19 disease burden among 
persons with intellectual disabilities, we prospectively collected 
data from 36 care facilities for 3 pandemic waves during March 
2020-May 2021. We included outcomes for 2,586 clients 
with PCR-confirmed SARS-CoV-2 infection, among whom 161 
had severe illness and 99 died. During the first 2 pandemic 
waves, infection among persons with intellectual disabilities 
reflected patterns observed in the general population, but 
case-fatality rates for persons with intellectual disabilities were 
3.5 times higher and were elevated among those >40 years of 
age. Severe outcomes were associated with older age, having 
Down syndrome, and having >1 concurrent condition. Our 
study highlights the disproportionate COVID-19 disease burden 
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among persons with intellectual disabilities and the need for 
disability-inclusive research and policymaking to inform disease 
surveillance and public health policies for this population.

 
Koppen IJN, Menke LA, Westra WM, Struik F, Mesman S, van 
Wijk MP, Huisman SA. Fatal gastrointestinal complications in 
Pitt-Hopkins syndrome. Am J Med Genet A. 2022 Dec 13.

Pitt-Hopkins syndrome (PTHS) is a rare neurodevelopmental 
disorder caused by mutations of the transcription factor 4 (Tcf4) 
gene. Individuals with PTHS often suffer from severe abdominal 
bloating and constipation. In this short communication, we 
discuss two individuals with PTHS who died unexpectedly due 
to gastrointestinal complications. We aim to increase awareness 
among healthcare professionals who care for individuals with 
PTHS, to ensure adequate screening and management of 
gastrointestinal symptoms in this population. Moreover, we 
discuss how fatal gastrointestinal complications may be related 
to PTHS and provide an overview of the literature.

 
Kruithof K, Willems D, Nieuwenhuijse A, Olsman E. Care and 
support for persons with profound intellectual and multiple 
disabilities without parents: A qualitative exploration. Res Dev 
Disabil. 2022 Nov;130:104334.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36115069/

Background: Persons with profound intellectual and multiple 
disabilities (PIMD) increasingly outlive their parents. While this 
is expected to negatively affect them, little is known about the 
actual situation of persons with PIMD without parents.
Aim: To explore how parental roles are taken over by others, 
when persons with PIMD have outlived their parents, and how 
this affects the care and support for- and quality of life (QoL) of 
persons with PIMD.
Methods: We interviewed seven siblings, and six professionals 
(N = 13) involved in the care and support for persons with PIMD 
without parents, and analysed the data thematically.
Results: Siblings described a lack in family communication 
about the transition, yet felt responsible to fill the gap 
their parents left behind. Professional legal guardians felt 
professional responsibility towards their clients, yet described 
they had a limited assignment to fulfil. Professional caregivers 
underscored the importance of family in the care and support 
for persons with PIMD, while describing sometimes taking on 
extra responsibility for clients without parents.
Conclusions: Support aimed at facilitating a timely transfer 
of responsibilities, and at clarifying the content of these 
responsibilities, could better prepare both siblings and 
professionals to mitigate the impact of the loss of parents for 
persons with PIMD.

de Kuijper G, de Haan J, Deb S, Shankar R. Withdrawing 
Antipsychotics for Challenging Behaviours in Adults with 
Intellectual Disabilities: Experiences and Views of Prescribers. 
Int J Environ Res Public Health. 2022 Dec 19;19(24):17095.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36554973/

International current best practice recommends the 
discontinuation of antipsychotics for challenging behaviours 
in people with intellectual disabilities (ID), due to lack of 
evidence of efficacy and risks of harmful side-effects. In clinical 
practice, discontinuation may be difficult. The aim of this study 
was to gain insight into prescribers' practice by investigating 
their experiences with the discontinuation of long-term 
antipsychotics for challenging behaviour. From professionals' 
associations thirty-four registered ID physicians, psychiatrists 
and specialist mental healthcare nurses were recruited who 
completed an online questionnaire in this survey-study. Almost 
all participants had attempted to deprescribe antipsychotics for 
their patients with ID. Sixty-five percent of participants achieved 
complete discontinuation in 0-25% of their patients, but none 
in over 50%. Barriers were a lack of non-pharmaceutical 
treatments for challenging behaviours and caregivers' and/
or family concern. Seventy percent of participants indicated 
that their institutions had encouraged implementing their 
discontinuation policies in line with the new Dutch Act on 
Involuntary care and a new Dutch multidisciplinary guideline 
on problem behaviour in adults with ID. Support and facilitation 
of clinicians from institutions' managers and political and 
professional bodies may be helpful in further implementation 
of best practice in the treatment of challenging behaviour in 
people with ID.

 
de Kuijper GM, Den Besten-van Ravenswaaij JJC, Hoekstra 
PJ, de Bildt A. Preferred outcome measures in treatments 
for challenging behaviour in individuals with intellectual 
disabilities: Results of an inclusive Delphi method. J Appl Res 
Intellect Disabil. 2022 Dec 16.

Background: Interventions for challenging behaviours in 
individuals with intellectual disabilities benefit from outcome 
monitoring that takes clients' preferences into account. We 
determined clients' and representatives' preferred outcome 
domains and measures to secure their involvement in treatment 
decisions for challenging behaviours.
Method: We used an inclusive Delphi method. A focus group of 
individuals with mild intellectual disabilities and representatives 
of those with moderate and severe intellectual disabilities 
prepared the first round by assisting us in collecting possible 
outcomes. Panels of individuals with intellectual disabilities 
and representatives were composed to achieve consensus on 
instruments for preferred outcome domains.
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Results: Preferred outcome domains were behaviour, side-
effects of psychotropic drugs, quality of life, daily functioning, 
caregiver burden and family quality of life. Corresponding 
outcome measures included self-report, interview and proxy-
scales, including spoken versions.
Conclusion: Including the preferred domains on outcomes 
of interventions for challenging behaviours is recommended. 
Research on corresponding outcome measures is necessary.

 
Óskarsdóttir S, Boot E, Crowley TB, Loo JCY, Arganbright 
JM, Armando M, Baylis AL, et al. Updated clinical practice 
recommendations for managing children with 22q11.2 deletion 
syndrome. Genet Med. 2023 Jan 31:100338.

This review aimed to update the clinical practice guidelines 
for managing children and adolescents with 22q11.2 deletion 
syndrome (22q11.2DS). The 22q11.2 Society, the international 
scientific organization studying chromosome 22q11.2 
differences and related conditions, recruited expert clinicians 
worldwide to revise the original 2011 pediatric clinical practice 
guidelines in a stepwise process: (1) a systematic literature 
search (1992-2021), (2) study selection and data extraction 
by clinical experts from 9 different countries, covering 24 
subspecialties, and (3) creation of a draft consensus document 
based on the literature and expert opinion, which was further 
shaped by survey results from family support organizations 
regarding perceived needs. Of 2441 22q11.2DS-relevant 
publications initially identified, 2344 received full-text reviews, 
including 1545 meeting criteria for potential relevance to 
clinical care of children and adolescents. Informed by the 
available literature, recommendations were formulated. Given 
evidence base limitations, multidisciplinary recommendations 
represent consensus statements of good practice for this 
evolving field. These recommendations provide contemporary 
guidance for evaluation, surveillance, and management of the 
many 22q11.2DS-associated physical, cognitive, behavioral, 
and psychiatric morbidities while addressing important genetic 
counseling and psychosocial issues.

 
Pouls KPM, Koks-Leensen MCJ, Assendelft WJJ, Mastebroek 
M, Leusink GL. Primary mental healthcare for adults with mild 
intellectual disabilities: a Dutch database study. Eur J Gen 
Pract. 2022 Dec;28(1):234-241.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36412308/ 

Background: General practitioners (GPs) are increasingly 
confronted with people with both mild intellectual disability 
(MID) and mental health (MH) problems. Little is known about 
the type of MH problems for which people with MID visit their 
GP and the care provided.

Objectives: To identify the type and prevalence of MH disorders 
and MH-related complaints in people with MID in primary care 
and care provided, compared to people without ID.
Methods: By linking the Netherlands Institute for Health 
Services Research's primary care databases, comprising 
electronic health records, with Statistic Netherlands' social 
services and chronic care databases, we identified 11,887 
people with MID. In this four-year retrospective study, MH-
related International Classification of Primary Care (ICPC) 
codes and care characteristics were compared between people 
with MID and without ID.
Results: Of the people with MID, 48.8% had MH problems 
recorded vs. 30.4% of the people without ID, with significant 
differences in substance abuse, suicide attempts, and 
psychosis. Of the MID group, 80.3% were not registered by their 
GP with the ICPC code mental retardation. GPs provided more 
care to people with MID and MH problems than people without 
ID but with MH-problems regarding consultations (median 6.4 
vs. 4.0 per year) and variety of prescribed medications (median 
2.7 vs. 2.0 per year).
Conclusion: In primary care, the prevalence of MH problems 
and care provided is high in people with MID. To improve 
primary mental healthcare for this group, it is essential to 
increase GPs' awareness and knowledge on the combination of 
MID and MH.

 
von Scheibler ENMM, van Eeghen AM, de Koning TJ, Kuijf 
ML, Zinkstok JR, Müller AR, van Amelsvoort TAMJ, Boot E. 
Parkinsonism in Genetic Neurodevelopmental Disorders: 
A Systematic Review. Mov Disord Clin Pract. 2022 Oct 
31;10(1):17-31.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36699000/

Background: With advances in clinical genetic testing, 
associations between genetic neurodevelopmental disorders 
and parkinsonism are increasingly recognized. In this review, 
we aimed to provide a comprehensive overview of reports 
on parkinsonism in genetic neurodevelopmental disorders 
and summarize findings related to genetic diagnosis, clinical 
features and proposed disease mechanisms.
Methods: A systematic literature review was conducted in 
PubMed and Embase on June 15, 2021. Search terms for 
parkinsonism and genetic neurodevelopmental disorders, 
using generic terms and the Human Phenotype Ontology, were 
combined. Study characteristics and descriptive data were 
extracted from the articles using a modified version of the 
Cochrane Consumers and Communication Review Group's data 
extraction template. The protocol was registered in PROSPERO 
(CRD42020191035).
Results: The literature search yielded 208 reports for data-
extraction, describing 69 genetic disorders in 422 patients. 
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The five most reported from most to least frequent were: 
22q11.2 deletion syndrome, beta-propeller protein-associated 
neurodegeneration, Down syndrome, cerebrotendinous 
xanthomatosis, and Rett syndrome. Notable findings were 
an almost equal male to female ratio, an early median age of 
motor onset (26 years old) and rigidity being more common 
than rest tremor. Results of dopaminergic imaging and 
response to antiparkinsonian medication often supported 
the neurodegenerative nature of parkinsonism. Moreover, 
neuropathology results showed neuronal loss in the majority 
of cases. Proposed disease mechanisms included aberrant 
mitochondrial function and disruptions in neurotransmitter 
metabolism, endosomal trafficking, and the autophagic-
lysosomal and ubiquitin-proteasome system.
Conclusion: Parkinsonism has been reported in many GNDs. 
Findings from this study may provide clues for further research 
and improve management of patients with GNDs and/or 
parkinsonism.

 
Smits HJH, Seelen-de Lang BL, Penterman EJM, Nijman 
HLI, Noorthoorn EO. Improvement in the quality of life of 
outpatients with severe mental illness in conjunction with 
intellectual disabilities and post-traumatic stress disorder.  
J Appl Res Intellect Disabil. 2023 Jan;36(1):58-67.

Background: Elucidating the influence of mild intellectual 
disability (MID; IQ 50-70)/borderline intellectual functioning 
(BIF; IQ 70-85) and (comorbid) post-traumatic stress disorder 
(PTSD) on the quality of life of patients with serious mental 
illness (SMI) could improve their mental health care.
Method: This study comprises a prospective longitudinal 
cohort study using routine outcome monitoring data. The 
cohort comprised 601 patients who had undertaken at least 
one Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA). 
The scores for screeners to detect MID/BIF and PTSD were 
analysed, and a repeated measures analysis of variance and 
a multi-level linear regression was performed on the MANSA 
scores.
Results: The average quality of life for all patient groups 
increased significantly over time. A between-subject effect on 
quality of life was observed for PTSD, but not MID/BIF.
Conclusions: PTSD but not MID/BIF is associated with a lesser 
quality of life over time.

 
Zonneveld E, van Schelven F, Boeije H. Effects of the 
COVID-19 pandemic on quality of life among relatives of 
individuals with intellectual disabilities: A longitudinal study.  
J Appl Res Intellect Disabil. 2023 Jan;36(1):68-77.
Free full text: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36134473/

Background: The COVID-19 pandemic poses risks to the 
quality of life (QoL) of relatives of individuals with intellectual 
disabilities. This paper investigates relatives' QoL and 
associated risk and buffering factors before and during the 
pandemic.
Method: Surveys were administered to three samples of 
relatives in the Netherlands in 2019 (N = 105) and during the 
first waves of COVID-19 in June (N = 207) and October 2020 
(N = 332). Associations between QoL and care burden, care 
competence, social support, and resilience, and changes over 
time were analysed using (logistic) regressions.
Results: No significant changes in overall QoL nor its domains 
were found. Care burden was negatively associated with QoL 
and increased during the pandemic. Care competence was 
lower than in 2019. Competence, social support, and resilience 
were positively associated with QoL.
Conclusions: Although relatives' QoL remained stable, the 
pandemic poses non-negligible risks to their wellbeing. It is, 
therefore, crucial to provide relatives with adequate support.

Elders gepubliceerd
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Er gebeurt veel achter de schermen: de ontwikkelingen  
volgen elkaar in rap tempo op. Tijdens de ALV van 14 april hoor 
je alle details en kun je vragen stellen, maar hier lees je alvast 
de samenvatting. 

Er loopt een aantal door VWS gesubsidieerde projecten.  
Project Arbeidsmarktstrategie is vorig jaar afgerond, project 
Wzd is december 2022 afgerond en in februari gecontroleerd 
door de accountant en project Praktijkvoering loopt tot  
1 juni 2023. 

Project Richtlijnen artsen langdurige zorg
Daarnaast is er voor twee projecten subsidie aangevraagd. 
Op 17 februari 2023 heeft VWS de subsidie toegekend voor 
het project Richtlijnen artsen langdurige zorg 2022-2026, dat 
met terugwerkende kracht per 26 september 2022 loopt en 
dat samen met Verenso wordt uitgevoerd. Vooruitlopend op 
de toekenning is trainee Anne Stegeman daar samen met de 
SRO al volop mee bezig. Daarnaast is er een vacature voor een 
beleidsadviseur kwaliteit, die je verder in dit blad vindt. 

Project Professionalisering
Het tweede project waarvoor subsidie is aangevraagd is 
het project Professionalisering, waarover je tijdens de ALV 
van november 2022 al meer hebt gehoord. Deze subsidie 
is nog niet toegekend, door vertraging bij VWS. Omdat de 
subsidieperiode bij toekenning per 26 september 2022 gaat 
lopen, wordt ook dit project proactief aangepakt. Projectleider 
en beleidsmedewerker Merel Mooren is projectleider en 
sinds 1 februari 2023 in dienst van de NVAVG. Samen 
met het bestuur en TasTe Consultancy zijn er al de nodige 
professionaliseringsslagen gemaakt. Daarover meer in de 
bestuursmededelingen. 

Bezetting van het bureau
Meer professionalisering leidt tot meer werk. Daarom komt  
Yvet Luthart het bureau per 1 april 2023 versterken. Zij neemt 
de secretariële en administratieve taken op zich en gaat 32 uur 
per week werken, deels vanuit ons eigen kantoor in Utrecht. 
Petra Lubbers gaat zich dan bezighouden met communicatie  
in de breedste zin. Daar vallen bijvoorbeeld ook het TAVG en  
de deskundigheidsbevordering onder. 

Nieuw administratiesysteem: AFAS
Het feit dat de NVAVG nu werkgever is geworden, het op een 
goede manier voeren van projectadministraties en het kunnen 

monitoren en verantwoorden van grote geldstromen vraagt  
om een professionelere administratie. Daar zijn we de  
afgelopen maanden intensief mee bezig geweest, met het 
gevolg dat dat nu ‘staat’. Met hier en daar nog wat symptomen 
van kinderziekten, maar die drukken we snel de kop in.  

Achter de schermen
Door: Petra Lubbers 

Diversen

Wil je meedenken?
Je bent altijd van harte 
welkom. Sluit aan bij de ALV 
op 14 april of mail je ideeën 
naar bestuur@nvavg.nl. 

Op de volgende pagina een korte 
impressie van de ALV 2022.
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De ALV en studiedag op 18 november 
2022 was een groot succes.  
We zien je graag op 14 april! 
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Al lang stond dit boek op mijn lijstje om aan te schaffen,  
nadat ik er veel goeds over had gehoord. Nu het dan eindelijk 
op mijn deurmat viel, ben ik er dan ook snel in gaan bladeren. 

Het boek heeft een overzichtelijke inhoudsopgave. Het 
begint met een inleidend hoofdstuk over farmacokinetiek en 
dynamiek. Een fijne opfrisser van deze kennis.  

Vervolgens worden de verschillende geneesmiddelengroepen 
per groep behandeld. Aan bod komen de benzodiazepines, 
antidepressiva, stemmingsstabilisatoren, antipsychotica, 
middelen bij dementie, middelen bij ADHD en uiteindelijk 
middelen bij verslaving. In elk hoofdstuk wordt ingegaan 
op de indicaties, verschillende middelen binnen de groep, 
bijwerkingen en interacties. De insteek is heel praktisch en 
de keuzevolgorde van middelen die wordt aangehouden komt 
veelal overeen met hoe het in de geldende richtlijnen van de 
verschillende indicatie gebieden is beschreven. 

Per geneesmiddelengroep wordt er ook een paragraaf gewijd 
aan speciale doelgroepen, zoals ouderen, kinderen en  
jeugdigen en zwangeren. Helaas ontbreekt het hier wel aan  
de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking.  
Deze doelgroep word wel genoemd in het boek waar het gaat 
over de off-label toepassing van antipsychotica.

Het boek is in mijn ogen niet een boek dat ik nu van A tot Z 
ga doorlezen, maar wat ik vooral praktisch zal gebruiken als 
naslagwerk en om praktijkgerichte informatie op te zoeken in 
casus waarbij psychofarmacavraagstukken aan de orde zijn. 
Door de overzichtelijke inhoudsopgave en de handige tabellen 
in het boek leent het zich hier prima voor. 

En al komt de doelgroep mensen met een verstandelijke 
beperking maar beperkt aan bod, toch ben ik van mening  
dat het boek zeker een aanvulling is in de boekenkast van de 
arts VG die psychofarmaca voorschrijft. 

Boekrecensie

Praktische psychofarmacologie, 
Molemans, zesde geheel herziene 
editie
Door: Joyce Voeten-van de Louw, arts VG en aios psychiatrie

Bestellen?
Kijk op https://www.molemans.online/bestel-het-
boek?mc_cid=be22baa03c&mc_eid=35ac82bd53
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Hinke Drijver doet vanuit de Academische Werkplaats  
Viveon onderzoek naar het DIAG: het Diagnostisch Instrument 
Adaptief Gedrag (DIAG). Deze vragenlijst is ontwikkeld om 
adaptieve vaardigheden te meten bij kinderen en volwassenen 
met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.  
Ze is op zoek naar deelnemers met een matige, ernstige of  
zeer ernstige verstandelijke beperking van 12 jaar of ouder. 

Aanmelden via gedragswetenschappers 
Hinke is op zoek naar gedragswetenschappers. Zij melden  
de cliënt aan, begeleiders vullen vervolgens de vragenlijsten  
in die nodig zijn voor dit wetenschappelijke onderzoek.  
Meer informatie en uitleg is te vinden op DIAGplatform.nl. 
Direct contact met Hinke is mogelijk via info@diagplatform.nl 

Waarom dit onderzoek?
De vragenlijsten die nu voor deze doelgroep worden gebruikt, 
zijn niet meer van deze tijd en onvoldoende gericht op de 
Nederlandse situatie. We hebben een nieuwe lijst gemaakt: 
het DIAG. We zijn in september 2022 begonnen met de tweede 
fase van de DIAG-studie, waarin het DIAG in de praktijk wordt 
getest. Daarom zijn we op zoek naar deelnemers uit de praktijk. 
Deelname is belangrijk voor het verbeteren van de kwaliteit  
van het DIAG. 

www.diagplatform.nl 

Deelnemers gezocht!

Onderzoek Diagnostisch Instrument 
Adaptief Gedrag (DIAG)

©diagplatform.nl
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Dit keer ging ik voor de cover langs bij Karima, die bij  
Aveleijn in Almelo woont. Karima is een echte kunstenaar:  
ze kleit, schildert en tekent en ze geeft straatoptredens, 
waarbij ze zingt en danst. Ze vindt het leuk om mensen aan  
het lachen te maken. Bijvoorbeeld met een stripboek, dat  
door haarzelf is getekend. 

Karima heeft haar eigen appartement bij Aveleijn. Ze doet  
alles zelf (soms met een beetje hulp) en ze kookt graag. 
Vanavond staat er couscous op het menu. 

Sinds twee jaar heeft ze verkering met Michael, die in Nijverdal 
woont. De ene keer gaat ze met de taxi naar Michael toe en  
de andere keer komt hij bij haar. Samenwonen zit niet in de 

planning. Voorlopig woont Karima samen met de koeien die  
ze van klei maakt (en trots laat zien). 

De foto’s maken we tegenover het appartement van Karima. 
Als een echte Doutzen poseert ze na wat aanwijzingen als een 
volleerd model!

Op de cover
Door: Petra Lubbers

'En dan ben ik aan de 
beurt, want Karima  

wil ook foto’s maken. 
‘Hup, beetje indraaien  

en je kin vooruit!’ 
roept ze. En natuurlijk  

doe ik wat ze zegt. 
Voor wat hoort wat.'



Channa de Winter
Bij het uitvoeren van de 
visitaties kijk je kritisch 
naar het ontwikkelproces 
van artsen VG. Daarbij 
kun je ook reflecteren 
op je eigen ontwikkeling. 
Naast de openhartige 
ontmoetingen, kan een 
kijkje in de keuken van 
een ander inspiratie geven 
voor je eigen praktijk.

Margreet Walinga
Tijdens een visitatie 
valt mij altijd op hoe 
gemotiveerd wij artsen 
VG zijn. Het enthousi-
asme over de wezenlijke 
inhoud van ons werk 
spat er vaak van af. Dit 
soms in tegenstelling tot 
de knellende banden, 
hopeloze bureaucratie 
en organisatieproble-
men die ook ervaren 
worden. Ik vind het als visitator een uitdaging om mee te zoeken 
naar die vonken in ons vak en mee te denken over hoe iemand 
zijn werk weer op kan tillen naar een niveau van deskundigheid, 
werkplezier en ambitie dat bij diegene past. De gesprekken die 
daarover gaan geven mijzelf ook ideeën, inspiratie en motivatie 
om nieuwe wegen in te slaan of bestaande ‘hobbels’ aan te 
pakken. Het is daarom intensief, maar geweldig om een visitatie 
mee te mogen begeleiden!

Marijke Meijer
Wat ik het leuke vind aan 
het visitatorschap? Je mag 
ongehinderd bij anderen 
in de keuken kijken en 
uitgebreid samen praten 
over ons vak. Dat is altijd 
interessant en je hoopt 
ook op deze manier een 
bijdrage te leveren aan  
het verder ontwikke-
len van ons boeiende 
vakgebied. Vooraf moet 

je je wel door veel teksten heen worstelen, maar het gesprek is 
altijd buitengewoon boeiend. Daar komt nog bij dat ik al jaren 
in de één of andere rol voor de NVAVG heb bijgedragen aan het 
verder ontwikkelen van het vakgebied, maar dit is voor  
het eerst een betaalde klus. Ik doe het uiteraard zeker niet  
voor het geld, maar het is wel een leuke bijkomstigheid na  
al die jaren vrijwilligerswerk.

Formele selectiecriteria voor visitatoren
•  Je bent minimaal 5 jaar in het bezit van een geldige   

registratie als arts VG op het moment dat je visitator wordt.
• Je hebt de visitatie als gevisiteerde succesvol    

afgesloten (deze voorwaarde wordt later ingevoerd).
•  Je hebt de training voor visitatoren gevolgd. Daarnaast zijn  

er inhoudelijke criteria: de visitator heeft voorafgaand aan 
 de specifieke training voor visitatoren.
•  Aantoonbare affi niteit en (enige) bekendheid met   

kwaliteitssystemen.
•  De voor het uitvoeren van visitaties vereiste    

communicatieve vaardigheden.
•  Een behoorlijke (praktijk)kennis van beleid, richtlijnen   

en beroepscodes van de NVAVG.

Kwaliteitsvisitatoren gezocht!

Deze artsen VG gingen je voor

    37

Diversen

Lijkt het je inspirerend en interessant om ook visitator te worden?
Meld je dan bij Jacqueline Gerritsen van de commissie kwaliteitsvisitatie.  
Je kunt haar bereiken via kwaliteitsvisitatie@nvavg.nl.  
Meer over kwaliteitsvisitatie lees je op de website:  
https://nvavg.nl/kwaliteitsvisitatie/.



Steeds meer zorgorganisaties voor mensen met een 
verstandelijke beperking bieden vertegenwoordigers van 
cliënten de mogelijkheid om in het elektronisch cliëntendossier 
(ECD) te kunnen lezen. Zo ook de organisatie waar Klaas 
woont. Klaas is een licht verstandelijk gehandicapte jongeman 
van 23 jaar. Zijn moeder is zijn curator. Bij opname is gevraagd 
of moeder als curator inzage wil hebben in de rapportages 
binnen het ECD. Zij gaf aan dat te willen, dus ze kan nu alle 
rapportages die de begeleiding schrijft meelezen. 

Intussen verblijft Klaas een half jaar op de woonlocatie en wordt 
duidelijk dat het problemen geeft dat moeder alle rapportages 
leest. Begeleiding wordt regelmatig door moeder benaderd, die 
zegt dat ze vindt dat Klaas bepaalde zaken wel en niet mag en 
dat ze wil dat begeleiding hem dingen verbiedt. Begeleiding ziet 
echter geen reden om hem de door moeder gevraagde zaken 
te verbieden en vindt eerder dat hij die dingen wél moet doen 

om zich verder te ontwikkelen. Het gaat dan om zaken als ’s 
avonds alleen ergens heen gaan met vrienden of het bezoeken 
van een sportclub. Als begeleiding Klaas toestaat deze dingen 
wel te doen, staan ze in dubio of ze hier wel of niet over moeten 
rapporteren, omdat moeder meeleest. 

Daarnaast spreekt moeder Klaas met grote regelmaat aan 
op dingen die hij gedaan heeft en die in haar ogen niet goed 
zijn. Ze heeft daarover in de rapportage gelezen. Dat heeft 
een negatief effect op Klaas. Ook daarom twijfelt begeleiding 
regelmatig of ze dingen wel of niet moeten noteren. 

Wat vindt Klaas er zelf van?
Klaas zelf is nog nooit gevraagd of hij het eigenlijk wel goed 
vindt dat zijn moeder zijn rapportages leest. Naar aanleiding 
van het bovenstaande dilemma besluit de gedragsdeskundige 
om met Klaas in gesprek te gaan over wat hij er eigenlijk zelf 

Juridische casus

Wel of niet meelezen in  
het dossier?
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van vindt. Ze ontdekt dat hij helemaal niet wil dat zijn moeder 
meeleest, maar dacht dat hij daar niks over te zeggen heeft. 
Klaas kan goed verwoorden waarom hij liever niet wil dat 
moeder meeleest en wat voor- en nadelen van het meelezen 
zijn. De gedragsdeskundige beoordeelt dat hij wilsbekwaam is 
ten aanzien van het maken van de keuze of moeder wel of niet 
mag meelezen in zijn ECD. 

De vraag is nu of de curator van een wilsbekwame client  
ter zake het recht heeft om de rapportages van het ECD in te 
zien als de client dat niet wil? Kan moeder de toegang tot het 
ECD ontzegd worden, en dan voor alles of voor delen? 

Juridische casus
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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

Met de komst van elektronische cliëntendossiers is het voor vertegenwoordigers veel 
eenvoudiger geworden om mee te lezen met rapportages over een client. In de Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst (de Wgbo) is vastgelegd dat vertegenwoordigers 

inzage mogen hebben in een dossier. Daarbij moet wel in acht worden genomen of een client wilsbekwaam ter zake 
toestemming hiervoor heeft gegeven. Deze regel geldt ook als het om een mentor of curator gaat. 

In deze casus werd pas op een vrij laat moment besloten om een gesprek aan te gaan met Klaas. Een belangrijk 
leermoment van deze casus is dat tijdig met een client moet worden besproken welke informatie wel en niet gedeeld mag 
worden met zijn of haar vertegenwoordiger. De Wgbo vormt hiervoor de basis, maar ook de Wet zorg en dwang waarin 
is vastgelegd dat ‘een vertegenwoordiger pas optreedt namens de cliënt voor zover een deskundige overeenkomstig de 
daarvoor gangbare richtlijnen een beslissing heeft genomen die inhoudt dat de cliënt niet in staat kan worden geacht 
tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van een beslissing die hem betreft’. Een dergelijk besluit moet 
zorgvuldig worden vastgelegd en worden besproken met de curator van Klaas. De kans bestaat dat de curator het niet 
eens is met deze beslissing, maar het recht van de client prevaleert op dat moment. Dus kan moeder zeker inzage in de 
rapportages of delen daarvan ontzegd worden. 

En als Klaas wilsonbekwaam ter zake was?
Dan zou in principe de curator het dossier mogen lezen met daarin de rapportages. Toch kan de gedragskundige dan 
besluiten om geen inzage te geven in de rapportages, of delen van de rapportages, als dit niet verenigbaar is met de zorg 
van een goed hulpverlener. De Wgbo biedt daarvoor de wettelijke grondslag. De wetgever benoemt niet welke situaties dit 
zijn, maar het kan dan gaan om situaties die in de casus worden benoemd. Het is aan de gedragskundige om hierover een 
zorgvuldig besluit te nemen. Dat kan soms lastig zijn in de praktijk, zeker als een curator daarom blijft vragen, maar ook 
cliënten die wilsonbekwaam ter zake zijn hebben een recht op privacy. 

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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www.novicare.nlNovicare is gecertificeerd volgens EN 15224 zorg & welzijn, eisen op basis van ISO 9001.

ARTS VERSTANDELIJK 
GEHANDICAPTEN (arts VG)
Oost Nederland, Brabant en Noord-Holland

Vacature

(uren in overleg)

Voor jou
–  Dé kans om jezelf te ontwikkelen
–  Uitdagende baan, met pioniersrol
–  Toffe, inspirerende werkomgeving
–  Enthousiaste, gemotiveerde collega’s
–  Een goed salaris (FWG 75 GHZ)

Van jou
–  Grenzen durven verleggen
–  Positieve en leerbare houding
–  Blijven ontwikkelen is jouw ding
–  Van samenwerken krijg jij energie
–  Professionele werkhouding: check!

Jouw Kracht
–  Je durft te pionieren en grenzen te verleggen 

om zo te komen tot een toekomstbestendige 
zorg voor onze cliënten

–  Je hebt een positieve en leerbare houding
–  Je vindt het leuk om in een omgeving te 

werken die zich blijft ontwikkelen
–  Je zoekt graag de samenwerking op en past 

daarmee goed in onze werkwijze van zorg en 
behandeling, zowel dichtbij als op afstand

Jouw Keuze
–  Je komt te werken in een inspirerende 

werkomgeving, met een enthousiast team
–  Je krijgt een werkpakket op maat met ruimte 

om je verder te ontwikkelen
–  Je neemt deel aan intern georganiseerde en 

geaccrediteerde scholingen, symposia en 
intervisie met je vakgroep

–  Je krijgt uitstekende arbeidsvoorwaarden, denk 
hierbij aan een ruim eigen scholingspakket, 
flexibele werktijden, een laptop én 
werktelefoon

Jouw koers
Aan de slag als arts verstandelijk gehandicapten (arts VG) bij Novicare? Wordt dit jouw nieuwe job? 
Dan krijg jij dé kans om jezelf verder te ontwikkelen. Kies jij voor werken in een innovatieve en 
innoverende werkomgeving? En jij mag jouw baan zelf vormgeven. Benieuwd naar meer? 
Lees dan snel verder…

Wat betekent werken bij Novicare voor jou?
Onze kracht? Die ligt bij onze behandelaren. Bij jou dus! Dat jij jouw werk goed kan uitvoeren, is voor 
ons enorm belangrijk. Daarom kijken we bij het inrichten van je pakket naar jou als persoon en je 
ambities. En natuurlijk bieden we flexibiliteit, zodat je werk optimaal aansluit bij jou.

En waarom zijn wij naar jou op zoek? We groeien hard. Dit komt doordat er veel behoefte is aan onze 
manier van zorgverlening waarbij langdurige samenwerking, borging én optimalisatie van de zorg 
speerpunten zijn.

Pak het moment
Pak jij het moment? Laat zeker jouw sollicitatie achter via novicare.nl/artsVG! 
Heb je nog vragen of wil je nog iets bespreken? Geen probleem! Bel of WhatsApp mij, 
Henk Lauwers (regioleider VG), via 06-51261741.
Liever eerst in de praktijk meekijken? Neem een kijkje in onze keuken: novicare.nl/keuken



Net als wij wil jij dat mensen met een verstandelijke beperking de beste zorg krijgen. Bij de NVAVG doen we dat door het  
ontwikkelen, implementeren en borgen van richtlijnen, handreikingen en onderwijs en door in een breed werkveld te blijven 
zoeken naar verbeterkansen. Bij de ontwikkeling van een aantal richtlijnen en handreikingen werken we intensief samen met 
Verenso (de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde), dat doen we binnen het traject Richtlijnen Artsen in  
de Langdurige Zorg. 

Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van beleid op het gebied van kwaliteit van zorg. Je houdt  
overzicht op de verschillende onderwerpen en projecten binnen dat aandachtsgebied en je stuurt waar nodig onze beleidsmede-
werkers op deze onderwerpen en projecten functioneel aan. Een groot deel van de richtlijnontwikkeling vindt de komende jaren 
plaats binnen het traject Richtlijnen Artsen in de Langdurige zorg. Je stemt de ontwikkelingen binnen en buiten dit traject op 
elkaar af en je zorgt voor een tijdige en correcte verantwoording van eventuele subsidies en projecten. Daarnaast vertaal je  
de bevindingen en resultaten vanuit de werk- en projectgroepen naar beleid.  Je onderhoudt contacten met commissie- en werk-
groepleden en andere stakeholders en je bent een gedegen sparringpartner. Je houdt de ontwikkelingen in het veld bij en  
ziet kansen voor in- en externe samenwerking en subsidieaanvragen.

Als ervaren beleidsmedewerker of projectleider heb je
• minimaal vier jaar relevante ervaring en een academisch werk- en denkniveau.
• bij voorkeur een academische opleiding op het terrein van gezondheidszorg, waarbij kennis van de gehandicaptenzorg of de 

langdurige zorg een pre is.
• kennis van het werk van zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk.
• kennis van kwaliteitsprocessen, bij voorkeur in een zorgomgeving.
• ervaring met projectmatig werken en ervaring als projectleider.
• ervaring met het samenwerken met zorgprofessionals en het begeleiden en ondersteunen van commissies en/of werkgroepen.
• plezier in het werken in een complexe politieke omgeving met verschillende belangen en de vaardigheid om daar goed mee  

om te gaan. 
• competenties als resultaatgerichtheid en overtuigingskracht, je kunt goed samenwerken en je hebt een goede schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid en netwerkvaardigheid.

Wie zijn wij?
De NVAVG heeft als doel om alle mensen met een verstandelijke beperking de juiste medische zorg te bieden. Onder andere  
door kennis te delen, richtlijnen te ontwikkelen en het vak van de arts VG beter op de kaart te zetten. Verder behartigt de NVAVG 
de belangen van de ruim 300 leden, waarvan de meesten arts VG of aios VG zijn. Binnen de NVAVG zijn er diverse commissies,  
met elk zijn eigen aandachtsgebied. Denk aan ethiek, deskundigheidsbevordering, richtlijnontwikkeling, palliatieve zorg,  
duurzaamheid, slaap en accreditatie. Je leest er meer over op www.nvavg.nl. 

Wat kun je van ons verwachten?
Je kunt bij de NVAVG aan de slag met een leuke, afwisselende en zelfstandige functie. De komende jaren maken we een flinke 
professionaliseringsslag. Door die ontwikkelingen kun je je functie nog grotendeels zelf invullen. 
Je salaris ligt tussen de € 3945 en € 5957 bruto per maand en je hebt 201 vakantie-uren bij een fulltime dienstverband  
(36 uur per week). Je krijgt een eindejaaruitkering van 8.33% en we regelen je pensioen bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.  
De aanstelling is in eerste instantie voor één jaar, met uitzicht op een vaste arbeidsovereenkomst.

Interesse?
Stuur je cv met motivatie naar secretariaat@nvavg.nl. 
Wil je eerst meer informatie? Stuur een mail naar merel.mooren@nvavg.nl of bel 06-26980480, dan vertellen we je meer. 
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Senior beleidsmedewerker/ 
projectleider ‘kwaliteit van zorg’
32 uur per week | Utrecht | WO

De Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) is op zoek naar een



Arts VG

Wat ga je doen?
Als Arts VG diagnostiseer en behandel je cliënten. Met verwanten, collega’s en medisch specialisten overleg je over 

medische vraagstukken. Je doet controles bij cliënten met specifieke vragen op het gebied van gedragsproblematiek, 

epilepsie en het gebruik van psychofarmaca. Ook verricht je preventieve zorg, houd je je bezig met het toepassen van 

de Wet zorg en dwang en denk je mee in beleidsmatige zaken rondom medische vraagstukken. Ook neem je deel aan 

de regionale Arts VG Achterwachtdiensten.

Je werkt nauw samen met de huidige Arts VG. Op de diverse locaties zijn een huisarts, gedragsdeskundigen, 

verpleegkundigen, persoonlijk begeleiders, medisch secretaresses en verschillende paramedici werkzaam. 

Een multidisciplinaire setting dus, met veel samenwerking!

Wat bieden we jou?
• Een gevarieerde baan met grote diversiteit én ruimte voor jouw eigen specialisatie.

• Een marktconform salaris.

• Interessante secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder de keuze uit een fietsplan, computerplan en kopen van  

 vakantie-uren.

• Een goed pensioen via het Pensioenfonds Zorg & Welzijn, 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.

• Volop mogelijkheden tot (bij)scholing en/of opleidingen en workshops.

• Grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit.

• Ook al ken je de antroposofie nu nog niet, deze inspiratiebron is een extraatje.

• Door een beginfase van samenwerking met andere zorgorganisaties ontstaat er wellicht ook voor jou in deze functie  

 de mogelijkheid om breder inzetbaar te zijn.

Wat verwachten we van jou?
• Je bent afgestudeerd arts VG.

• Door jouw fijne communicatie bied je duidelijkheid en  

 laat je je niet snel uit het veld slaan.

• Je werkt gestructureerd en geeft structuur aan collega’s  

 en bewoners.

• Je hebt interesse in de antroposofie en de toepassing  

 hiervan in jouw vakgebied.

• Je bent in het bezit van een rijbewijs.

• Je kunt goed samenwerken en ook zelfstandig.

Wie zijn wij? 
Samen werken aan een betekenisvol leven. Dát is onze 

missie. De Raphaëlstichting biedt zorg aan 1.200 mensen 

van alle leeftijden. Wij ondersteunen mensen met een 

zorgvraag vanwege hun verstandelijke beperking of NAH. 

Ook zijn wij actief in de psychiatrie en verpleeghuiszorg. 

Er werken 1.400 medewerkers op diverse locaties in 

Noord-Holland en Zuid-Holland. Onze inspiratiebron 

is de antroposofie. We vormen een gemeenschap met 

iedereen die wil meedoen.

Interesse
Ben jij de persoon die we zoeken? Stuur je cv en motivatie 

naar: solliciteren@raphaelstichting.nl en vermeld in 

de titel Arts VG.

Heb je inhoudelijke vragen over deze vacature? Stel ze 

dan aan onze artsen VG José Zuijdam 06 - 86 87 15 01

en Rob Jongbloed 06 - 23 33 28 35. Of stel je vraag via 

solliciteren@raphaelstichting.nl Raphaëlstichting
Zorg van mens tot mens

Wil jij je dagelijks laten verrassen door de bijzondere ontmoetingen met onze cliënten, die vaak erg goed met 
‘het hart kunnen luisteren’? Voel je dan vooral heel welkom en ga bij ons aan de slag als Arts VG!

www.raphaelstichting.nl/werkenbij

Vacatures
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De financiering van behandeling binnen de langdurige zorg is flink in beweging. De toenemende zorgvraag en de decentralisatie 
van zorg vragen om een verandering van de organisatie en financiering van (medische) behandeling. Zeker als we onze  
expertise in willen zetten voor een bredere groep cliënten met een verstandelijke beperking met diverse vormen van zorg.  
Over die veranderingen zijn we gesprek met landelijke partijen. Ons doel: optimale organisatie en financiering van onze zorg.  
En daar hebben we jou ook bij nodig. 

Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van beleid op het gebied van organisatie en financiering van 
zorg. Je houdt overzicht op de verschillende onderwerpen en projecten binnen je aandachtgebied en je stuurt daarbij zo nodig de 
beleidsmedewerkers functioneel aan. Je zorgt voor een tijdige en correcte verantwoording van subsidies en projecten. Daarnaast 
vertaal je de bevindingen en resultaten vanuit de werk- en projectgroepen naar beleid en je onderhoudt contacten met commis-
sie- en werkgroepleden en andere stakeholders. Je houdt de ontwikkelingen in het veld bij en je ziet kansen voor in- en externe 
samenwerking en subsidie-aanvragen. 

Als ervaren beleidsmedewerker of projectleider heb je
• minimaal vier jaar relevante ervaring en een academisch werk- en denkniveau.
• bij voorkeur een academische opleiding op het terrein van gezondheidszorg, waarbij kennis van de gehandicaptenzorg of de 

langdurige zorg een pre is.
• kennis van het werk van zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk.
• kennis van financiering(sstromen), bij voorkeur in een zorgomgeving.
• bij voorkeur kennis van wet- en regelgeving in de gehandicaptenzorg en/of langdurige zorg.
• ervaring met projectmatig werken en ervaring als projectleider.
• ervaring met het samenwerken met zorgprofessionals en het begeleiden en ondersteunen van commissies en/of werkgroepen.
• plezier in het werken in een complexe politieke omgeving met verschillende belangen en de vaardigheid om daar goed mee  

om te gaan. 
• competenties als resultaatgerichtheid en overtuigingskracht, je kunt goed samenwerken en je hebt een goede schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid en netwerkvaardigheid.

Wie zijn wij?
De NVAVG heeft als doel om alle mensen met een verstandelijke beperking de juiste medische zorg te bieden. Onder andere  
door kennis te delen, richtlijnen te ontwikkelen en het vak van de arts VG beter op de kaart te zetten. Verder behartigt de NVAVG 
de belangen van de ruim 300 leden, waarvan de meesten arts VG of aios VG zijn. Binnen de NVAVG zijn er diverse commissies,  
met elk zijn eigen aandachtsgebied. Denk aan ethiek, deskundigheidsbevordering, richtlijnontwikkeling, palliatieve zorg,  
duurzaamheid, slaap en accreditatie. Je leest er meer over op www.nvavg.nl. 

Wat kun je van ons verwachten?
Je kunt bij de NVAVG aan de slag met een leuke, afwisselende en zelfstandige functie. De komende jaren maken we een flinke 
professionaliseringsslag. Door die ontwikkelingen kun je je functie nog grotendeels zelf invullen. 
Je salaris ligt tussen de € 3945 en € 5957 bruto per maand en je hebt 201 vakantie-uren bij een fulltime dienstverband  
(36 uur per week). Je krijgt een eindejaaruitkering van 8.33% en we regelen je pensioen bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.  
De aanstelling is in eerste instantie voor één jaar, met uitzicht op een vaste arbeidsovereenkomst.

Interesse?
Stuur je cv met motivatie naar secretariaat@nvavg.nl. 
Wil je eerst meer informatie? Stuur een mail naar merel.mooren@nvavg.nl of bel 06-26980480, dan vertellen we je meer. 

 

Senior beleidsmedewerker/ projectleider 
‘organisatie en financiering van zorg’
32 uur per week | Utrecht | WO

De Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) is op zoek naar een
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Wil jij als arts VG werken bij een ambitieuze en waarden gedreven organisatie?  

Heb jij de wens om binnen je functie ook onderzoek te doen?  
Dat is mogelijk bij Aveleijn! 

 
 
Wij hebben ruimte voor een  
arts verstandelijk gehandicapten         
 
die met expertise en bevlogenheid  
de afdeling Zorg Ondersteuning en Behandeling aanvult.  
 
 
Als arts verstandelijk gehandicapten verleen je op indicatie specialistische medische zorg aan cliënten 
met een verstandelijk beperking met als doel de gezondheidstoestand van de cliënten te optimaliseren 
of een goede gezondheid te behouden. Alle cliënten hebben een eigen huisarts, dat betekent dat je de 
ruimte hebt om je te richten op de specialistische arts VG-zorg. Het doen van onderzoek behoort ook 
tot de mogelijkheden. Dit is voor jou misschien wel dé juiste combinatie in deze afwisselende baan!  
 
Jouw collega's  
De afdeling Zorgondersteuning en Behandeling (ZOB) in Borne bestaat uit ruim 80 collega’s van 
diverse disciplines, zoals gedragswetenschappers, psychodiagnostisch medewerkers, 
vaktherapeuten, doktersassistentes, praktijkverpleegkundigen, regieverpleegkundige, verpleegkundig 
specialist, 2 artsen VG, één arts VG in opleiding, huisarts, een consulterend psychiater, een 
consulterend kinderpsychiater en een WZD-arts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jij als persoon  
Je voelt je thuis binnen een organisatie waar je veel vrijheid hebt, maar ook verantwoordelijkheid, 
waar de lijntjes kort zijn en je wordt gewaardeerd. Je vindt het prettig om in gesprek te zijn met 
cliënten en verwanten en met jouw geduld, expertise, vertrouwen en humor bij te dragen aan de zorg 
en daarmee aan onze missie 'een leven vol betekenis'. Voor deze functie is het een vereiste dat je de 
opleiding tot basisarts afgerond hebt en aangevuld hebt met een (bijna afgeronde) opleiding tot arts 
verstandelijk gehandicapten (arts VG). Ook heb je inzicht in aanverwante kennisgebieden zoals 
neurologische en psychiatrische aandoeningen.  
 
Wat bieden wij? Je komt te werken binnen een professioneel team, waar veel kennis is en we samen 
zorgdragen voor de behandeling bij zorgvragen van cliënten. Jij kan een geweldige bijdrage leveren 
en goede aanvulling zijn voor het team en voor onze unieke doelgroep.  
 
Ben jij nieuwsgierig naar deze functie binnen Aveleijn en wil je graag wat meer weten?  
We nodigen je van harte uit om binnenkort eens langs te komen, zodat we je nog veel meer kunnen 
vertellen over deze baan binnen onze organisatie. Hiervoor kun je contact opnemen met Gwen Kwak 
via, 06-82223964, g.kwak@aveleijn.nl.  
Voor meer informatie over de vacature kun je terecht op www.aveleijn.nl. Tot snel! 
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Arts verstandelijk gehandicapten (0,6 Fte – 1,0 Fte)  

 
Ben jij als arts VG toe aan een nieuwe uitdaging? Zou jij graag werken in een groot multidisciplinair 
team met voldoende en leuke collega’s? Dan ben jij de arts VG die we bij Siza zoeken! Je bent als arts 
VG bij Siza elke dag bezig met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of niet-
aangeboren hersenletsel.  
 

De casuïstiek waar je mee te maken krijgt, is divers. Siza is een ‘gemengde’ zorgorganisatie. Wij 
leveren zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking èn niet aangeboren 
hersenletsel (NAH). Ook specialiseren we ons steeds meer in de zorg aan mensen met NAH+(+).  
Affiniteit met deze diverse patiëntenpopulatie is geen harde eis maar wel een pré. Je maakt 
onderdeel uit van de Medische Dienst van Siza. Binnen de Medische Dienst werken we met een 
multidisciplinair medisch behandelteam bestaande uit: artsen VG, specialisten 
ouderengeneeskunde, huisartsen en een psychiater. Daarnaast werken er bij Siza in handicaps 
gespecialiseerde paramedici en gedragskundigen. Er wordt interdisciplinair samengewerkt.  
 

Sinds de start van de arts VG-opleiding leidt Siza aios artsen VG op. Er zijn continu 2 of 3 artsen in 
opleiding wat een leuke dynamiek in het team geeft. Op de AVG-praktijk Siza Arnhem zien we 
mensen met een verstandelijke beperking die door de huisarts verwezen zijn. De AVG-praktijk Siza 
Arnhem maakt onderdeel uit van een extramuraal behandelteam met onder andere GZ-
psychologen, psychodiagnostisch medewerkers en paramedici. Je werkt met cliënten met een 
verstandelijke beperking die bij Siza wonen, maar het is ook mogelijk om cliënten die buiten Siza 
wonen te zien op de polikliniek of consulten te doen bij collega-organisaties. Digitaal overleggen is 
ook heel goed mogelijk, maar er blijven natuurlijk momenten waarop je elkaar fysiek wil ontmoeten. 
We streven naar een gezonde mix hierin. Je basiswerkplek zal Arnhem zijn. 

 
Siza biedt je een vaste aanstelling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Gehandicaptenzorg 
schaal 75 en bevat voordelen voor jou zoals een dertiende maand, eindejaarsuitkering van 8,33% en 
144 vakantie-uren en 57 PBL-uren (op basis van fulltime).  
 
Het heeft onze voorkeur als je bij ons in dienst komt. Wil je niet in dienst komen van Siza maar wil 
je onze Medische Dienst wel komen versterken op zzp-basis, dan zien we je reactie ook graag 
tegemoet zodat we samen kunnen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
 

Ben je op basis van de informatie in deze vacature geïnteresseerd, maar heb je toch nog vragen of 
wil je inderdaad een keer een dag meelopen? Neem dan gerust contact op Esther Bakker, Medisch 
Directeur, op 06 1299 6262. Direct solliciteren kan natuurlijk ook, mail je korte motivatie en recent 
cv dan naar Robbert Bitter, recruiter van Siza, via: robbert.bitter@siza.nl.     
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Beleidsadviseur Kwaliteit 
Academisch | 24/40 uur per week | Utrecht 

 

De ontwikkelingen in de langdurige zorg gaan snel. De zorgzwaarte neemt toe en we zien meer 
complexe problematiek, terwijl het tekort aan zorgprofessionals toeneemt en de budgetten 
krimpen. Ga er maar aan staan. Als jij wel houdt van een uitdaging en je je samen met ons hard 
wilt maken voor kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg, dan ben jij de beleidsadviseur die we 
zoeken!  

Waar blink jij in uit? 

Je bent een enthousiaste teamspeler en een efficiënte doener, die de verbindende schakel vormt 
tussen Verenso (specialisten ouderengeneeskunde) en de NVAVG (artsen VG). Als beleidsadviseur 
maak je onderdeel uit van het gezamenlijke projectteam van het meerjarenprogramma Richtlijnen 
artsen langdurige zorg. Het doel daarvan is het ontwikkelen van monodisciplinaire richtlijnen en 
handreikingen voor artsen in de langdurige zorg, die gericht zijn op preventie, diagnose en 
medicamenteuze behandeling.  

Door gezamenlijk op te trekken kunnen de artsen in de langdurige zorg een belangrijke stap zetten 
richting de best passende zorg. Met je brede blik en je creatieve denkvermogen help je ons die 
stap te zetten, waarbij je verbinding legt tussen wetenschap en praktijk.    

Wie ben je? 

Je hebt een academisch werk- en denkniveau, je bent resultaatgericht en je hebt ervaring met 
projectmatig werken.  

Met wie ga je samenwerken? 

Je gaat aan de slag voor de beroepsverenigingen voor specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) 
en artsen VG (NVAVG), die in Gebouw ’t Hart in Utrecht gehuisvest zijn. Beide verenigingen zetten 
zich in om hun doelgroep van de juiste en de beste zorg te voorzien. Dat doen ze onder andere 
door samenwerking, opleiding en belangenbehartiging en dus ook door richtlijnontwikkeling.  

Wat kun je van ons verwachten? 

• Een salaris tussen € 4.700 en € 6.500 bruto per maand op basis van een fulltime 
dienstverband van 40 uur, afhankelijk van je kennis en ervaring. 

• Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. 
• De mogelijkheid om hybride te werken. 

 
Je komt in dienst bij Verenso of de NVAVG.  
 
Wil je meer weten over de functie?  

Neem dan contact op met Else Poot, teammanager Kwaliteit bij Verenso, via tel. 030-227 1910 of 
met Gerjanne Vlasveld, arts VG, via: gerjanne.vlasveld@nvavg.nl. 

Kijk op www.verenso.nl en www.nvavg.nl voor meer informatie over Verenso en de NVAVG.   

Ga je solliciteren? 

We kijken uit naar je schriftelijke sollicitatie met motivatie en cv. Je kunt deze mailen naar  
Lisette Vaughan via lvaughan@verenso.nl 
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