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S8 Leefstijlinterventies in de praktijk 
 
Mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening (EPA) leven aanzienlijk korter en in minder goede 
kwaliteit van leven dan de algemene bevolking. Een leefstijl met ongezonde eetgewoonten en weinig beweging 
speelt hierin een belangrijke rol. Steeds meer studies tonen positieve effecten van leefstijlinterventies op 
lichamelijke en geestelijke gezondheid en er zijn eerste aanwijzingen dat leefstijlinterventies kunnen bijdragen 
aan de preventie van psychische klachten. Naar dit laatste zijn echter nog weinig grote studies. Bij een gebrek 
aan studies in de alledaagse praktijk is er bovendien onvoldoende inzicht in hoe mensen met EPA 
leefstijlverbetering en daarmee gezondheidswinst kunnen bereiken in hun dagelijks leven. Dit symposium is een 
samenwerking tussen onderzoekers en behandelaren die hier antwoorden op willen geven en heeft als doel 
meer inzicht te verschaffen in en te leren van beweeg- en voedingsinterventies bij (het voorkomen van) EPA in 
verschillende settings. 
 
S8.1 
 
Het effect van toegevoegde beweging bij behandeling van ernstige depressie 
 
Frank Kruisdijk p1,2,3 / Marijke Hopman-Rock 2,3,4 / Aartjan Beekman 5 / Ingrid Hendriksen 2,4 
 
P: Presenterende auteur / spreker 
 
1. GGz Centraal 
2. Body@Work, TNO-VU Amsterdam 
3. Department of Public and Occupational Health, Amsterdam UMC 
4. TNO 
5. Amsterdam UMC, afdeling psychiatrie 
 
Achtergrond   
Tot 2008 uitgevoerde meta-analyses naar bewegen bij depressie toonden aan dat veel studies geen betrekking 
hadden op behandelde patiënten in de gespecialiseerde GGZ. Vaak betrof het vrijwilligers of jonge patiënten, 
vaak met lichte tot milde depressies en veel gerandomiseerde gecontroleerde trials, voornamelijk voor 2000 
uitgevoerd,  werden kwalitatief als gebrekkig beoordeeld door Cochrane. Drie studies waren kwalitatief 
voldoende bevonden, waarbij een matig effect bleek (Standards Mean Difference van -0.42, 95% CI -0.88 – 0.03).                                                                                                                                                              
 
Doel   
Uitvoering van een kwalitatief hoog, pragmatische en gerandomiseerde, gecontroleerde trial (RCT), de EFFect Of 
Running Therapy on Depression (EFFORT-D), uitgevoerd in de gespecialiseerde GGZ.   
 
Methoden   
Volwassen deelnemers met een depressie Hamilton-depressie van ≥ 14. De helft van de deelnemers  
gerandomiseerd naar een bewegingsinterventie (Running Therapie of Nordic Walking), toegevoegd aan de 
reguliere protocollaire depressiebehandeling. Tweemaal per week gedurende één uur, zes maanden lang 
beweeginterventie. Meetmomenten bij inclusie (T0), na drie (T3), zes (T6) en twaalf (T12) maanden. De primaire 
uitkomstmaat was de verwachte afname in depressieve symptomen gemeten op de HAM-D17. 
Cardiorespiratoire fitheid werd gemeten met behulp van een sub-maximale fietstest. Biometrische gegevens en 
bloedtesten voor metabole- en ontsteking parameters. Vragenlijsten voor co-morbide pijnklachten, angst, 
persoonlijkheidstrekken, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit.                                                                                                                    
 
  



Resultaten   
Verbetering depressiescores, echter onafhankelijk van de toegevoegde beweging. Door relatief kleine aantallen 
(46 deelnemers, 24 interventiegroep), zou het gebrek aan power een verklaring kunnen vormen. De grootte van 
het effect was dermate klein, (Cohen’s d van 0.18, intention-to-treat analyse en 0.10, per protocol analyse) dat 
een trial met grotere aantallen deelnemers, niet zou leiden tot een klinisch relevant effect op depressieve 
symptomen.                                                                                                                                                                   De 
effecten van de interventie op de fitheid, de maximale externe power output (Wmax∙kg-1) en de maximale 
zuurstof uptake (VO2max∙kg-1), waren groot: een toename van 15%,respectievelijk 18.5 %,  in de 
interventiegroep binnen drie maanden, vergeleken met 0% resp. 3% in de controlegroep. Ook werd een gunstig 
effect gevonden op cardiovasculaire risicofactoren zoals Body Mass Index, buikomvang en visceraal vet, met een 
Cohen’s d effectgrootte > 0.8 ten gunste van de interventiegroep. De fitheid-effecten waren opvallend genoeg 
onafhankelijk van de verbetering van de depressieve symptomen.          
                                                                                                                  
Conclusie   
EFFORT-D onderstreept het belang van de noodzaak van een toegevoegd beweegprogramma bij ernstig 
depressieve patiënten, met name om het cardiovasculaire risico in de toekomst te verminderen, onafhankelijk 
van het gewenste effect op depressieve symptoom vermindering. Psycho-educatie over het nut van bewegen 
beter richten op de voordelen voor fitheid en het voorkomen van cardiovasculaire en metabole problemen, dan 
primair op de verbetering van depressie.                                                                                                                                        
 
Literatuurverwijzing   
Effect of running therapy on depression (EFFORT-D). Design of a randomised controlled trial in adult patients 
[ISRCTN 1894],Kruisdijk et al. BMC Public Health 2012, 12:50                                                                                                                      
-EFFORT-D study process evaluation: challenges in conducting a trial into the effects of running therapy in 
patients with major depressive disorder; Kruisdijk et al. Ann Gen Psychiatry (2018) 17:10                                                                                            
EFFORT-D: results of a randomised controlled trial testing the EFFect of running therapy on depression, Kruisdijk 
et al. BMC Psychiatry (2019) 19:170  



S8.2 
 
Effect van twee voedingsstrategieën voor de preventie van een depressieve stoornis bij volwassenen met 
overgewicht of obesitas: de MooDFOOD trial     
 
Mariska Bot p1,2 / Ingeborg Brouwer 3 / Miquel Roca 4  / Elisabeth Kohls 5 / Brenda Penninx 6 / Gerard van 
Grootheest 6 / Mieke Cabout 3 / Ulrich Hegerl 7 / Margalida Gili 4 / Matthew Owens 8 / Marjolein Visser 3 
 
P: Presenterende auteur / spreker 
 
1. Amsteram UMC 
2. GGZ inGeest 
3. VU Amsterdam 
4. University of Balearic Islands, Palma de Mallorca, Spain 
5. University of Leipzig 
6. Amsterdam UMC 
7. University Leipzig 
8. University of Exeter 
 
Achtergrond   
Onderzoek laat zien dat ernstige depressie (major depressive disorder; MDD) samenhangt met slechtere 
voedingsgewoonten en deficiëntie van sommige nutriënten. Er is echter weinig experimenteel onderzoek naar 
het effect van interventies die ingrijpen op voedingsgerelateerd gedrag of voedingsstoffen ter preventie van 
MDD. 
 
Doel   
Onderzoeken van het effect van twee voedingsstrategieën (multinutriënt-voedingssupplementen en 
voedingsgerelateerde gedragsactivatie (food-related behavioural activation; F-BA)) op het voorkómen van een 
nieuwe MDD episode bij mensen met overgewicht met subsyndromale depressieve symptomen. 
 
Methoden   
Aan deze 2x2 factoriële, gerandomiseerde gecontroleerde studie deden 1025 volwassenen mee uit 4 Europese 
landen met overgewicht (BMI 25-40 kg/m2) en verhoogde depressieve symptomen (Patient Health 
Questionnaire-9 (PHQ-9) scores ≥5) maar zonder MDD in de afgelopen 6 maanden. De interventies duurden 1 
jaar en bestonden uit dagelijkse voedingssupplementen (1412 mg omega-3 vetzuren, 30 μg selenium, 400 μg 
foliumzuur en 20 μg D-3 vitamine plus 100 mg calcium) versus placebo, en/of 2) 21 individuele en groep F-BA -
sessies versus geen F-BA. Deelnemers werden toegewezen aan placebo zonder F-BA (n = 257), placebo met F-BA 
(n = 256), voedingssupplementen zonder F-BA (n = 256) en voedingssupplementen met F-BA (n = 256). Primaire 
uitkomst was het ontstaan van MDD gedurende 1 jaar (Mini International Neuropsychiatric Interview). 
 
Resultaten   
Na 1 jaar zaten 779 van de 1025 deelnemers (gemiddelde leeftijd 46.5 jaar, 75% vrouw) nog in de studie. 
Gedurende dat jaar ontwikkelde 105 deelnemers (10%) MDD. Zowel de voedingssupplementen als 
voedingsgerelateerde gedragsactivatie als hun combinatie had geen effect op het ontstaan van MDD. Er werden 
wel effecten op sommige secundaire eindpunten gevonden. 
 
Conclusie   
Op basis van de resultaten van het onderzoek is het gebruik van deze voedingssupplementen en de 
voedingsgerelateerde gedragsactivatie bij mensen met overgewicht en subsyndromale depressieve symptomen 
niet geïndiceerd om depressie te voorkomen. De bevindingen van dit onderzoek zullen in het licht van andere 
studies worden besproken en implicaties voor de praktijk zullen worden gegeven. 
 
Literatuurverwijzing   
Bot M, Brouwer IA, Roca M, Kohls E, Penninx BWJH, Watkins E, van Grootheest G, Cabout M, Hegerl U, Gili M, 
Owens M, Visser M (2019). Effect of multinutrient supplementation and food-related behavioral activation 
therapy on prevention of major depressive disorder among overweight or obese adults with subsyndromal 
depressive symptoms: the MooDFOOD randomized clinical trial. JAMA, 321(9), 858-868. 



S8.3 
 
Procesevaluatie van de SMILE-leefstijlinterventie voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening: de 
ervaringen van cliënten en groepsleiders 
 
Florine Walburg p1 / Willemijn de Joode 1 / Hella Brandt 1 / Marcel Adriaanse 1 / Maurits van Tulder 1 / Berno van 
Meijel 1,2 
 
P: Presenterende auteur / spreker  
 
1. VU Amsterdam 
2. Hogeschool Inholland 
 
Achtergrond   
Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van de naar schatting 11-25 jaar verminderde 
levensverwachting voor personen met ernstige psychische aandoeningen (EPA). In februari 2018 werd de SMILE-
leefstijlinterventie voor het eerst gestart, gericht op het verbeteren van de lichamelijke gezondheid van mensen 
met EPA. 
 
Doel   
Procesevaluatie van een leefstijlgroepsprogramma inclusief de subjectieve percepties van patiënten en 
groepsleiders. 
 
Methoden   
Er zijn 15 interviews met cliënten en 15 interviews met zorgverleners die het programma hebben gegeven, 
verricht. De interviews zijn gebaseerd op het RE-AIM model en de MIDI. Alle interviews zijn opgenomen, 
verbatim getranscribeerd en onafhankelijk geanalyseerd door twee onderzoekers in MAXQDA software.   
 
Resultaten   
De eerste resultaten tonen aan dat bewustwording van een gezonde levensstijl tijdens de interventie een 
belangrijke rol leek te hebben gespeeld. Zowel patiënten als groepsleiders vonden de interventie waardevol en 
leuk. De materialen en structuur van de SMILE-interventie, het uitvoeren van de interventie in een groep en de 
praktische aspecten van de interventie werden ervaren als bevorderende factoren om het programma uit te 
voeren. De ervaren belemmeringen voor zorgverleners waren timemanagement voor de voorbereiding en het 
geven van groepssessies en het uitvallen van groepsleiders gedurende het programma. 
 
Conclusie   
Het uitvoeren van de interventie is als goed ervaren door zowel de groepsleiders als de cliënten. Programma 
wordt gezien als waardevol en leuk. Tijdsinvestering en uitvallen van groepsleiders waren belemmeringen in het 
uitvoeren van de interventie. De groepsleiders vonden het haalbaar om de interventie uit te voeren. 
 
Literatuurverwijzing   
Walburg FS, van Meijel B, van Tulder MW, Adriaanse MC. Cost-effectiveness of a lifestyle intervention for people 
with a serious mental illness (SMILE): design of a pragmatic cluster-randomised controlled trial. BMC psychiatry. 
2019 Dec;19(1):151. 
 
Green CA, Yarborough BJ, Leo MC, Yarborough MT, Stumbo SP, Janoff SL, Perrin NA, Nichols GA, Stevens VJ. The 
STRIDE weight loss and lifestyle intervention for individuals taking antipsychotic medications: a randomized trial. 
American Journal of Psychiatry. 2014 Dec 17;172(1):71-81. 
 
Yarborough BJ, Stumbo SP, Yarborough MT, Young TJ, Green CA. Improving lifestyle interventions for people 
with serious mental illnesses: Qualitative results from the STRIDE study. Psychiatric rehabilitation journal. 2016 
Mar;39(1):33.  



S8.4 
 
Kostenanalyse van de implementatie van een leefstijl-bevorderende behandeling voor mensen met een ernstige 
psychiatrische aandoening in de kliniek 
 
Jeroen Deenik p1,2,3 / Harold van Driel 1 / Diederik Tenback 4 / Geert Frederix 5 / Chris van Lieshout 5 / Peter van 
Harten 1,2 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. GGz Centraal 
2. Maastricht University 
3. Hogeschool Windesheim 
4. CTP Veldzicht 
5. THINC, Julius Center for Health Sciences and Primary Care, UMC Utrecht 
 
Achtergrond   
Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) leven tot 20 jaar korter dan de algemene bevolking. 
Een ongezonde leefstijl speelt hierin een grote rol. Leefstijlinterventies hebben laten zien zowel lichamelijke als 
geestelijke gezondheid te kunnen verbeteren. Een van de obstakels naar implementatie in de dagelijkse praktijk 
is het gebrek aan studies naar effecten op de langere termijn en studies die de kosteneffectiviteit analyseren. 
Een multidisciplinaire leefstijl-bevorderende behandeling voor mensen met EPA in de kliniek (MULTI) liet recent 
als eerste voor deze doelgroep op de langere termijn (na 18 maanden) verbeteringen zien in fysieke activiteit, 
lichamelijke gezondheid, psychosociaal functioneren en medicatiegebruik, ten opzichte van de gebruikelijke 
behandeling.   
 
Doel   
Het retrospectief analyseren van de zorgkosten vóór en na de implementatie van MULTI, vergeleken met de 
groep die de gebruikelijke behandeling continueerde. 
 
Methoden   
Van de eerder onderzochte groep (N=114; 65 MULTI, 49 gebruikelijke behandeling) werden kosten geëvalueerd 
van het kwartaal vóór implementatie (Q1 2014) en het kwartaal na 18 maanden MULTI (Q3 2015). 
Geanonimiseerde dossierdata en programmaschema’s werden gebruikt om contacten en activiteiten te 
identificeren waar de patiënten aan deelnamen, evenals medicatiegebruik en verwijzingen naar externe 
hulpverleners. Voor ieder contact was bekend welke en hoeveel zorgprofessionals erbij betrokken waren. Op 
basis van salaristabellen van GGZ Nederland werden personeelskosten berekend per patiënt. Verblijfskosten 
werden gedestilleerd uit tarieven van zorgzwaarteprofielen en gestelde tarieven van de Nederlandse Zorg 
Autoriteit (NZA). Medicatiekosten werden teruggerekend op basis van de gedefinieerde dagelijkse dosering en 
apothekersprijslijsten. Tarieven voor externe behandelingen werden gebaseerd op tarieven van de NZA. Kosten 
werden in regressieanalysen geanalyseerd met correctie voor baseline kosten en verschillen tussen de MULTI en 
gebruikelijke behandelgroep.   
 
Resultaten   
Analyse van totale kosten van verblijf, patiëntcontacten en -activiteiten, medicatiegebruik en 
ziekenhuisverwijzingen laten een niet-significante kostenreductie bij MULTI zien ten opzichte van de 
gebruikelijke behandeling (-€802.52, 95% BI = -2227.05 – 622.0). De grootste kostenbesparing was zichtbaar 
voor medicatiegebruik. Ook binnen de gebruikelijke behandeling was een reductie van totale kosten zichtbaar, 
mogelijk door de overkoepelende bezuinigingen. Meer inzicht in afzonderlijke kostenposten zal worden gegeven. 
 
  



Conclusie   
Deze studie draagt bij aan het schaarse onderzoek naar kosten van leefstijlinterventies in de GGZ. De uitkomsten 
laten zien dat de implementatie van MULTI niet voor extra kosten heeft gezorgd en zelfs in een kleine 
kostenreductie heeft geresulteerd. Echter is uit eerder implementatieonderzoek gebleken dat investering in 
ondersteuning voor de teams nodig is om de behandelmethode te bestendigen en breder te implementeren. 
Afgezet tegen eerder gepresenteerde substantiële verbeteringen in lichamelijke gezondheid, psychosociaal 
functioneren en medicatiegebruik, lijken de resultaten van de huidige studie een investering te rechtvaardigen. 
De uitkomsten zijn in lijn met eerdere onderzoeken en hypothesen over de kosteneffectiviteit van 
leefstijlinterventies in de GGZ en werken mogelijk drempelverlagend voor de invoering van deze interventies in 
de praktijk.   
 
Literatuurverwijzing   
Czosnek L, Lederman O, Cormie P, Zopf E, Stubbs B, Rosenbaum S: Health benefits, safety and cost of physical 
activity interventions for mental health conditions: A meta-review to inform translation efforts. Mental Health 
and Physical Activity 2019, 16:140-151. 
 
Deenik J: Thinking inside the box: changing lifestyle to improve the health status of inpatients with severe mental 
illness. Maastricht: Maastricht University; 2019. 
 



S9 Samengesteld symposium 2 
 
S9.1 
 
Autisme en problematisch eetgedrag, hoe vroeg begint dit in het leven?     
 
Wietske Ester p1,2,3 / Maarten van ’t Hof 1,2,4,5 / Ina van Berckelaer-Onnes 1,6 / Fadilah Serdarevic 4,5 / Henning 
Tiemeier 5,7,8 / Manon Hillegers 4,5 / Wijbrand Hoek 2,9,10 / Pauline Jansen 4,5,11 
 
P: Presenterende auteur / spreker  
 
1. Sarr Expertisecentrum Autisme, afdeling jeugd, Youz, Rotterdam 
2. Parnassia Academie, Den Haag 
3. Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Curium-LUMC, Oegstgeest 
4. Generation R, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 
5. Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie en -psychologie, Erasmus MC, Rotterdam 
6. Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden, Leiden 
7. Afdeling Epidemiologie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 
8. Afdeling Psychiatrie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 
9. Afdeling Psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen 
10. Department of Epidemiology, Mailman School of Public Health, Columbia University, New York, United 

States 
11. Afdeling Psychologie, Onderwijs en Kind studies, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam   
 
Achtergrond   
Bij kinderen met autisme komen eetproblemen en buikklachten vaak voor. Deze eetproblemen hebben 
voornamelijk betrekking op eenzijdig eten en angst voor nieuw voedsel. Buikklachten waar deze kinderen last 
van hebben zijn obstipatie, voedselallergie en diarree. Het is onduidelijk wanneer deze eetproblemen beginnen. 
 
Doel   
Onderzoek van eetproblemen en buikklachten bij kinderen met autisme. 
 
Methoden   
Vanuit een samenwerking tussen Sarr expertisecentrum Autisme/Youz kinder- en jeugdpsychiatrie en de 
Generation R Studie van het Erasmus MC Rotterdam, zijn 3559 kinderen en hun ouders uit de algemene 
bevolking onderzocht. Moeders vulden vragenlijsten in over autisme kenmerken die zij bij hun kind zagen op 6-
jarige leeftijd (Social Responsiveness Scale), en over eetproblemen van hun kinderen als baby tot de leeftijd 10 
jaar. 
 
Resultaten   
Pasgeborenen die flesvoeding in plaats van borstvoeding krijgen hadden meer autisme kenmerken in de 
kindertijd. Ook bleken pasgeborenen die vaak kleine hoeveelheden dronken en hongerig/onverzadigd bleven, in 
de kindertijd meer autisme kenmerken te hebben. Omgekeerd zagen we ook dat hoe meer autisme kenmerken 
er bij kleuters waren, hoe meer eetproblemen zij later in de kindertijd en in de vroege puberteit hadden, met 
name selectief eten en extern eten (gaan eten bij het zien of ruiken van voedsel).  
 
Conclusie   
Kinderen met autisme kenmerken hebben vaker eetproblemen die al zichtbaar zijn in de zuigelingen periode en 
aanhouden tot in de puberteit. Dit betreft zowel voedselvermijdend als voedselbenaderend gedrag. Eerdere 
onderzoek van ons team liet zien dat een snelle groei in de baarmoeder samenhing met voedselbenaderend 
gedrag in de kindertijd (Ester, 2019). Gezien de link tussen geboortegewicht en autisme symptomen, verklaart 
de prenatale groei mogelijk een deel van het afwijkende eetgedrag van kinderen met autisme. 
 
Literatuurverwijzing   
Ester W et al, 2019: Fetal size and eating behavior in childhood: a prospective cohort study. IJE, 48(1):124-133.  



S9.2 
 
Autisme, gedrag en het darm microbioom in kinderen: de Generation R Studie 
 
Robert Kraaij p1 / Djawad Radjabzadeh 1 / Carolina Medina Gomez 1 / André Uitterlinden 1,2 / Pauline Jansen 3 / 
Charlotte Cecil 2 
 
P: Presenterende auteur / spreker  
 
1. Inwendige Geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam 
2. Epidemiologie, Erasmus MC, Rotterdam 
3. Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie, Erasmus MC, Rotterdam 
 
Achtergrond   
De microbiota-darm-hersen as heeft de laatste jaren veel aandacht verkregen door de vele publicaties over 
associaties tussen de darm bacteriesamenstelling en cognitie en gedrag [1]. Een eenvoudig model hiervoor is dat 
de vele bacteriën in de darm, die samen het darm microbioom vormen, in combinatie met omgevingsfactoren 
metabolieten produceren die via het bloed en de nervus vagus langdurige effecten hebben op de hersenen. 
Voor verdere uitwerking van dit model zullen associaties moeten worden bepaald in grootschalige cohort 
studies. 
 
Doel   
De associatie bepalen tussen het darm microbioom en gedrag bepaald aan de hand van de Child Behavior 
Checklist (CBCL) in 1891 9-jarige kinderen van de Generation R Studie. 
 
Methoden   
De Generation R Studie is een longitudinaal cohort van kinderen vanaf de geboorte tot na de puberteit in het 
centrum van Rotterdam [2]. Op de leeftijd van 9 jaar zijn er feces samples verzameld van de kinderen en zijn 
CBCL vragenlijsten ingevuld door de ouders, naast de vele standaard metingen en bepalingen die worden 
uitgevoerd binnen deze studie. De taxonomische samenstelling van het microbioom in feces is bepaald door 
middel van het sequencen van het 16S ribosomaal RNA gen. Gedrag is bepaald aan de hand van de CBCL 
vragenlijst ingevuld door de moeder en ingedeeld in 9 subschalen: angstig/depressief, 
teruggetrokken/depressief, lichamelijke klachten, sociale problemen, gedachte problemen, 
aandachtsproblemen, regelbrekend gedrag en agressief gedrag. Drie van deze subschalen (sociale problemen, 
aandachtsproblemen en agressief gedrag) zijn gebruikt om autisme te beoordelen. Associaties van het darm 
microbioom met autisme en gedrag zijn bepaald aan de hand van de diversiteit van het microbioom, de volledige 
samenstelling van het microbioom en individuele taxa van het microbioom. 
 
Resultaten   
Diversiteit en de volledige samenstelling van het darm microbioom zijn niet geassocieerd met autisme of gedrag 
zoals bepaald in de 9 subschalen in kinderen van 9 jaar. Tweeëntwintig individuele taxa zijn wel geassocieerd 
met autisme en verschillende subschalen, hoewel deze associaties niet meer significant zijn na correctie voor 
meerdere testen.   
 
Conclusie   
Er zijn geen significante associaties gevonden tussen het darm microbioom en autisme en gedrag in 9 jaar oude 
kinderen in onze studie. 
 
Literatuurverwijzing   
Cryan et al. (2019) The Microbiota-Gut-Brain Axis. Physiol Rev. 99:1877. PMID: 31460832. 
Kooijman et al. (2016) The Generation R Study: design and cohort update 2017. Eur J Epidemiol. 31:1243. PMID: 
28070760



S9.3 
 
Precisie psychiatrie in kinderen en adolescenten: is therapeutic drug monitoring de toekomst? 
 
Sanne Kloosterboer p1 / Birgit Koch 1 / Teun van Gelder 1 / Gwen Dieleman 1 / Manon Hillegers 1 / Bram Dierckx 1 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. Erasmus MC 
 
Achtergrond   
Psychofarmaca worden veelvuldig off-label voorgeschreven in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Optimale 
doseringen, lange termijn effecten en bijwerkingen zijn vaak niet goed bekend. In de kinderleeftijd verandert het 
lichaam snel, zodat zowel farmacokinetiek als –dynamiek variabel kunnen zijn. Precisie psychiatrie door middel 
van het meten van bloedspiegels (Therapeutic Drug Monitoring, TDM) kan de kennis van de PK/PD van en de 
behandeling met psychofarmaca bij kinderen mogelijk verbeteren.  Echter, het is tot nu toe onbekend wat de 
optimale concentraties van psychofarmaca in kinderen en adolescenten zijn. 
 
Doel   
Inzicht in de farmacokinetiek en –dynamiek van psychofarmaca in kinderen en adolescenten, om zo 
geïndividualiseerd doseren mogelijk te maken. 
 
Methoden   
Er is een systematic review uitgevoerd naar de (kwaliteit van de) literatuur van TDM van psychofarmaca in de 
kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast is een minimaal invasieve methode ontwikkeld om bloedspiegels van 
psychofarmaca in kinderen te meten, de Dried Blood Spot methode. In het SPACe consortium in zuidwest 
Nederland zijn vervolgens tussen 2016 en 2019 kinderen met een autisme spectrum stoornis vervolgd die 
risperidon, aripiprazol of pipamperon gebruikten. Naast effectiviteit en bijwerkingen werden op meerdere 
momenten concentraties van de antipsychotica en metabolieten bepaald met onze Dried Blood Spot methode. 
Deze concentraties werden gebruikt om op basis van een wiskundig model de farmacokinetiek in kinderen te 
beschrijven. Daarna werden de bloedspiegels van risperidon en pipamperon gerelateerd aan zowel effectiviteit 
als bijwerkingen. 
 
Resultaten   
We hebben in kaart gebracht dat er een voor 10 psychofarmaca binnen de kinder-en jeugdpsychiatrie een 
relatie is beschreven tussen bloedspiegels en bijwerkingen dan wel effecten in goed uitgevoerde gepubliceerde 
studies. In het SPACe-consortium werden 81 kinderen en adolescenten geïncludeerd, in deze kinderen is een 
totaal van 385 spiegels verzameld. Van de 3 middelen werd een farmacokinetisch model gemaakt. Bovendien 
werd voor zowel risperidon als pipamperon een relatie gevonden tussen bloedspiegels, effectiviteit en 
bijwerkingen. 
 
Conclusie   
Spiegels van antipsychotica in kinderen kunnen goed voorspeld worden op basis van wiskundige modellen. 
Bovendien werd een relatie gevonden tussen antipsychotica spiegels en effectiviteit en bijwerkingen, zoals ook 
voor andere psychofarmaca is aangetoond in deze populatie. Dit betekent dat Therapeutic Drug Monitoring 
mogelijk de behandeling met psychofarmaca in de kinder- en jeugdpsychiatrie kan optimaliseren. 
 
Literatuurverwijzing   
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Achtergrond   
Hoewel het hebben van een klinische autisme diagnose vaak wordt geassocieerd met beperkingen in het 
functioneren, zijn autistische trekken in de algemene populatie mogelijk juist geassocieerd met voordelen. Zo 
wordt er verondersteld dat autistische trekken mogelijk geassocieerd zijn met minder alcoholgebruik.   
 
Doel   
Het doel van deze studie is het onderzoeken van de associatie tussen autistische trekken en alcoholgebruik 
binnen een grote algemene adolescentenpopulatie.   
 
Methoden   
Van het IMAGEN-cohort werden 2045 adolescenten geïncludeerd, die werden gevolgd van hun 14e tot 18e jaar. 
Lineaire regressie modellen werden gebruikt om te kijken naar 1) het effect van autistische trekken op de 
prevalentie van alcoholgebruik (gemeten met de AUDIT-C), 2) de relatie tussen autistische trekken en patronen 
van alcoholgebruik, en 3) de specifieke effecten van de verschillende autistische trekken op alcoholgebruik.   
 
Resultaten   
Een hogere totaal score op de vragen over autistische trekken, was geassocieerd met minder alcohol gebruik 
over de periode van 14 tot 18 jaar (t = -4.69, b = -0.064, p < 0.001). Onder de adolescenten die aangaven wel 
eens alcohol te hebben dronken was het hebben van meer autistische trekken geassocieerd met minder alcohol 
gebruik per gelegenheid, en minder ‘binge’ drinken dan hun leeftijdsgenoten. Er werden tevens significante 
associaties gevonden tussen alcoholgebruik en beperkingen in sociale vaardigheden (p < 0.001), angst (p = 
0.001) en een verhoogde aandacht voor details (p < 0.001).   
 
Conclusie   
Autistische trekken (beperkingen in sociale vaardigheden, angst en verhoogde aandacht voor details) fungeren 
als buffer tegen alcoholgebruik in de adolescentie.   
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Achtergrond   
Autisme kenmerkt zich door problemen in de sociale interactie en communicatie. Pivotal Response Treatment 
(PRT) is een behandeling die zich richt op deze kernproblematiek [1]. Door te focussen op de kern (o.a. motivatie 
voor contact en initiatiefname), kunnen vaardigheden op een breder ontwikkelingsgebied eveneens worden 
gestimuleerd. Door ouders en leerkrachten te betrekken in de behandeling wordt de generalisatie van 
vaardigheden in dagelijkse situaties bevorderd. Hoewel eerdere studies veelbelovende resultaten laten zien, is er 
weinig bekend over 1) het effect van PRT bij verschillende leeftijdsgroepen en 2) factoren die bijdragen aan de 
effectiviteit. De inzet van robotica kan de motivatie voor sociale communicatie bij kinderen met autisme 
vergroten en daarmee van toegevoegde waarde zijn voor de behandeling. 
 
Doel   
Het is van belang de effectiviteit van PRT op het bevorderen van sociaal-communicatieve vaardigheden en het 
globaal functioneren bij kinderen en adolescenten met autisme nader te onderzoeken. Ook is het doel om 
inzicht te verkrijgen in factoren die hieraan bijdragen. 
 
Methoden   
Door middel van twee gerandomiseerde klinische trials hebben we PRT vergeleken met de gebruikelijke zorg 
(TAU) binnen Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie:  
-Onderzoek 1): PRT bij jonge kinderen (3 t/m 8 jaar): met inzet van een robotje (PRT+robot) en zonder inzet van 
een robotje (PRT) gedurende 20 weken.   
-Onderzoek 2): PRT bij schoolgaande kinderen en adolescenten (9 t/m 15 jaar) gedurende 12-20 weken.  
In beide onderzoeken is de verandering van sociaal-communicatieve vaardigheden gemeten met de Social 
Responsivenes Scale (SRS) [3], ingevuld door ouders en leerkracht. Verbetering in globaal functioneren is 
beoordeeld met de Clinical Global Impression- Improvement scale (CGI-I) [4], door een onafhankelijke clinicus. 
Metingen zijn gedaan voor de start van behandeling, als tussenmeting, eindmeting en follow-up. 
 
Resultaten   
In beide onderzoeken liet repeated measures analyse een hoofdeffect van tijd zien voor zowel de SRS ingevuld 
door ouders (3 t/m 8 jaar: p < .001; 9 t/m 15 jaar: p < .001) en door leerkrachten (3 t/m 8 jaar: p = .027; 9 t/m 15 
jaar p <. 001). Dit geeft aan dat er een algehele groei was in sociaal-communicatieve vaardigheden, ongeacht de 
groep. 
Uit onderzoek 1 bleek dat er bij jonge kinderen de grootste groei te zien was in de PRT+robot groep (p = .001). 
Uit onderzoek 2 bleek dat er bij schoolgaande kinderen en adolescenten de grootste groei te zien was in de PRT 
groep (p = .003). Verder werd in onderzoek 1 een groter percentage klinische responders op de CGI-I bij einde 
behandeling gevonden in de PRT+robot groep (66.7%) t.o.v. de TAU groep (36.4%, p = .040) maar niet t.o.v. de 
PRT groep (44.0%). In  onderzoek 2 werd een significant groter percentage klinische responders bij follow-up 
gevonden op de CGI-I in de PRT groep (78.9%) ten opzichte van de TAU groep (45.5%, p = 021). 
 
Conclusie   
Voor jonge kinderen met autisme lijkt zowel PRT als de gebruikelijke zorg effectief te zijn in het bevorderen van 
sociaal-communicatieve vaardigheden en het verbeteren van globaal functioneren. De grootste en meest 
bestendige groei werd echter gevonden in de PRT met robot, wat aangeeft dat inzet van robotica binnen PRT 
kan bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit. Voor schoolgaande kinderen en jongeren met autisme lijkt 
PRT effectiever te zijn dan de gebruikelijke zorg in het bevorderen van sociaal-communicatieve vaardigheden en 
het verbeteren van globaal functioneren. Tijdens de presentatie worden de resultaten bediscussieerd en 
suggesties gedaan voor verder onderzoek. 
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Achtergrond   
Signalering van autismespectrumstoornissen (ASS) is onderdeel van de taak van jeugdartsen werkzaam in de 
Centra Jeugd en Gezin. Er is een gebrek aan kennis omtrent ASS in professionals werkzaam in de preventieve 
gezondheidszorg1,2,3 en er is weinig bekend over het blijvende effect van educatie over ASS. 
 
Doel   
Evalueren van het effect van een online cursus op het kennisniveau van ASS, competentiebeleving, psychiatrisch 
stigma en doorverwijzingen van jeugdartsen. 
 
Methoden   
93 jeugdartsen volgden de verplichte, online cursus ‘Signalering ASS bij kinderen van 4-6 jaar voor jeugdartsen’ 
bestaande uit drie Live Online Learning (LOL) sessies. Met behulp van vragenlijsten werd ASS-kennis en 
competentiebeleving voor, direct na en na zes maanden follow-up gemeten. Psychiatrisch stigma werd gemeten 
door de ‘Community Attitudes towards the Mentally Ill’ (CAMI) vragenlijst, welke voor de cursus en na zes 
maanden follow-up werd afgenomen. Doorverwijzingen werden twee maanden voor de cursus en bij follow-up 
bijgehouden door de jeugdartsen. 
 
Resultaten   
We zagen een stijging in algemene (F(2, 154) = 8.93, p < .001) en arts-specifieke (F(2, 154) = 23.92, p < .001) ASS-
kennis direct na de cursus. De arts-specifieke kennis scores bleven hoger (p=.01) bij follow up (M = 6.46, SD = 
1.65) in vergelijking met de scores van voor de cursus (M = 5.87, SD = 1.65). Competentiebeleving ten aanzien 
van het signaleren van ASS (F(1.56, 120.27) = 141.41, p < .001) was direct na de cursus hoger dan daarvoor. De 
gemiddelde scores bij follow up (M = 36.95, SD = 4.08) waren tevens hoger (p < .001) dan voor de cursus (M = 
29.05, SD = 5.56). Er werd geen verschil in psychiatrisch stigma en het aantal potentiële ASS-doorverwijzingen 
gevonden. 
 
Conclusie   
Deze studie toont aan dat een online cursus lange-termijn effecten heeft op ASS-kennis en competentiebeleving 
bij jeugdartsen. Er is meer aandacht nodig voor onderwijs gericht op vroege kenmerken van ASS, communicatie 
en mogelijkheden voor doorverwijzing in de eerstelijnsgezondheidszorg. 
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S10 MINDSET: perspectief voor comorbiditeit van stemmings- en ontwikkelingsstoornissen 
 
Depressie, angst en verslaving vertonen een hoge comorbiditeit met de neurobiologische 
ontwikkelingsstoornissen ADHD en autisme. Dit noodzaakt om onderscheidende en overlappende ziekte-
mechanismen te onderzoeken die een rol spelen bij het ontstaan, voortbestaan en behandelen van deze 
psychiatrische stoornissen.   
Traditionele classificatie systemen zoals DSM-5 en ICD-11, vertroebelen het zicht op gedeelde ziekte-
mechanismen. De MINDSET-studie (Measuring Integrated Novel Dimensions in Neurodevelopmental and Stress-
related Mental Disorders; n=600) is opgezet vanuit een RDOC perspectief dat beter aansluit bij onderliggende 
neurobiologische mechanismen.Met behulp van multi-level data (imaging, neuropsychologie, gedrag) wordt 
onderzocht hoe neurocognitieve mechanismen, zoals aandachtsbias, geheugenbias en rumineren, het 
vóórkomen van psychiatrische symptomen op transdiagnostische wijze inzichtelijk maken in samenhang met 
onderliggende biologische processen. 
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Achtergrond   
Depressie wordt gekenmerkt door een sterkere aandacht voor negatieve stimuli, in het bijzonder het moeilijk 
loskoppelen van de aandacht van negatieve stimuli. Recent onderzoek toont aan dat een negatieve 
aandachtsbias ook aanwezig kan zijn bij andere psychische stoornissen, waaronder ADHD. Daarnaast is bekend  
dat depressie en ADHD vaak samen voorkomen.   
 
Doel   
We wilden onderzoeken of negatieve bias bij ADHD inderdaad een marker is voor een comorbide depressie of 
een kenmerk van ADHD onafhankelijk van depressie. 
 
Methoden   
Depressieve patiënten (n = 63), patiënten met ADHD (n = 43), patiënten met ADHD en depressie (n = 25) en 
gezonde controles (n = 68) bekeken 12 plaatjes met gezichten met verschillende uitdrukkingen (boos, verdrietig, 
blij, neutraal), terwijl hun oogbewegingen continu werden geregistreerd met behulp van een eyetracker. Als 
uitkomstvariabelen werden de duur van de blik, het aantal terugkijken, de locatie en de duur van de eerste 
fixatie gebruikt. 
 
Resultaten   
In vergelijking met beide patiëntengroepen bekeken controles de positieve gezichtsuitdrukkingen significant 
meer dan de andere uitdrukkingen. Zowel de depressiegroep als de groep patiënten met ADHD en depressie 
lieten significant minder herbezoeken van de positieve gezichten zien in vergelijking met de ADHD en 
controlegroep. Er waren geen significante groepsverschillen op de andere uitkomsten en met name de 
negatieve gezichtsuitdrukkingen. 
 
Conclusie   
In tegenstelling tot eerder onderzoek werd er geen negatieve aandachtsbias gevonden bij patiënten met een 
depressie (comorbide met ADHD of niet). Wel lieten patiënten met depressie of depressie als comorbiditeit een 
vermindering van een positieve bias zien, waarbij dit kenmerk niet onderscheidend was voor een ADHD 
diagnose. Verminderde verwerking van positieve gezichtsuitdrukkingen lijkt een transdiagnostische kenmerk 
voor depressieve symptomen te zijn. 
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Achtergrond   
Depressie wordt gekarakteriseerd door een negatieve focus binnen het verwerken van informatie en regels. Een 
klassiek hypothese stelt dat deze negatieve ‘bias’ ontstaat doordat mensen met depressie meer leren van straf 
dan van beloning. Verschillende studies vonden dat dit effect in gedrag samenging met verminderde beloning 
gerelateerde activatie in het striatum. Een meer recente hypothese benadert depressie vanuit het predicitve 
processing perspectief. Hierin wordt gesteld dat mensen met depressie dysfunctionele verwachtingen hebben, 
die er voor zorgen dat ze gebeurtenissen uit hun omgeving negatief interpreteren (een pessimistische kijk op de 
wereld). De resultaten die deze hypotheses onderbouwen zijn voornamelijk gebaseerd op onderzoek in 
depressieve patiënten zonder comorbide psychische stoornissen. Echter is comorbiditeit in de praktijk meer de 
regel dan de uitzondering. Dit maakt het lastig om resultaten te generaliseren naar een bredere populatie. 
 
Doel   
In deze studie onderzochten we of we bewijs voor één of beide hypotheses (meer leren van straf vs 
dysfunctionele verwachtingen) van de negatieve leer bias konden vinden in een heterogene groep van 
depressieve patiënten.   
 
Methoden   
We onderzochten negatieve learning bias door middel van een reversal learning taak en fMRI. In deze taak 
moeten participanten de uitkomst (beloning of straf) van een voor hen geselecteerde plaatje voorspellen. Nadat 
een participant een aantal goede voorspellingen had gedaan, veranderede de uitkomst: op het plaatje wat 
eerste een beloning opleverde, volgde onverwacht een straf, en vice versa. We vergeleken controles (n=24) met 
patiënten (n=66) met en zonder depressie, waarbij comorbiditeit van een angststoornis, verslaving, ADHD en 
autisme spectrum stoornis (ASS) mogelijk was 
 
Resultaten   
Er was geen verschil in gedrag tussen de controles en de patiënten. Daarentegen was er bij patiënten een 
verhoging in activatie in pre-frontale en striatale gebieden na het zien van onverwachte beloning. Dit effect was 
zichtbaar in alle patiëntengroepen, en niet specifiek voor patiënten met depressie. 
 
Conclusie   
We vonden geen bewijs voor verhoogd leren van straf in depressieve patiënten met comorbide stoornissen. Wel 
zagen we verhoogde activatie tijdens het zien van een onverwachte beloning, en dit was niet zichtbaar tijdens 
onverwachte straf. Dit kan er op wijzen dat patiënten een beloning onverwachter vonden dan controles, en is in 
lijn met het predicitive processing perspectief. Dit effect was niet specifiek voor depressie, maar was zichtbaar in 
verschillende psychiatrische aandoeningen (angststoornissen, ADHD, ASS).   
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Achtergrond   
Individuen die traumatische gebeurtenissen meemaken tijdens de jeugd hebben meer kans op het ontwikkelen 
van een psychiatrische stoornis later in het leven (Hovens et al., 2010). Naast het ervaren van jeugdtrauma(‘s) 
lijkt ook het hebben van een negatieve geheugenbias – het vaker en beter herinneren van negatieve informatie 
– een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van psychiatrische klachten. Vooral in emotionele stoornissen 
zoals depressie is de relatie met jeugdtrauma en negatieve geheugenbias vaak bevestigd (Beck, 2008). Echter, in 
ontwikkelingsstoornissen is hier veel minder onderzoek naar gedaan. Recentelijk hebben Vrijsen et al. (2018) 
jeugdtrauma en negatieve geheugenbias gelinkt aan ADHD symptomen in gezonde volwassenen.   
 
Doel   
In deze studie onderzochten wij of de relatie tussen negatieve geheugenbias, jeugdtrauma en ADHD symptomen 
ook aanwezig is in een psychiatrische patiëntenpopulatie. 
 
Methoden   
We gebruikten een sub-sample van de MIND-Set studie, bestaande uit 204 patiënten met één of meerdere 
psychiatrische stoornissen. Alle patiënten vulden de NEMESIS vragenlijst in voor het meten van jeugdtrauma en 
de CAARS-SS vragenlijst voor het meten van de ernst van ADHD symptomen. Negatieve geheugenbias werd 
gemeten met de Self-Referent Encoding Task. Er is door middel van regressie analyses gekeken naar de relaties 
tussen deze variabelen waarbij geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en negatieve stemming zijn gebruikt als 
covariaten (conform Vrijsen et al., 2018).   
 
Resultaten   
We vonden geen significante associatie tussen jeugdtrauma en negatieve geheugenbias (b = .014, t = 1.242, p = 
.216). Negatieve geheugenbias en jeugdtrauma waren beiden wel significant geassocieerd met ADHD 
symptomen (b = 6.798, t = 2.607, p < .01 en b = 1.518, t = 3.786, p < .001 respectievelijk).   
 
Conclusie   
Een sterkere negatieve geheugenbias was geassocieerd met ernstigere ADHD symptomen, ondanks dat er 
gecorrigeerd werd voor negatieve stemming. Dit betekent dat negatieve geheugenbias mogelijk een 
belangrijkere rol in ADHD speelt dan voorheen gedacht werd. Dit zou de hoge comorbiditeit tussen ADHD en 
emotionele stoornissen zoals depressie en angststoornissen (Herrmann et al., 2010) kunnen helpen verklaren.    
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Achtergrond   
Onderzoek laat zien dat repetitief negatief denken (Repetitive Negative Thinking: RNT) een belangrijke,  
transdiagnostische voorspeller is voor het optreden en de prognose van een breed spectrum aan psychiatrische 
stoornissen (1). Twee hersennetwerken die een belangrijke rol spelen bij RNT zijn het frontoparietale netwerk 
(FPN) en default mode netwerk (DMN) (2). Het FPN speelt een centrale rol bij hogere cognitieve functies. Het 
DMN speelt een belangrijke rol bij het optreden van spontane gedachten en bij het verwerken van informatie die 
betrekking hebben op een individu zelf (3, 4). Studies laten zowel in rust als onder stress aan RNT gerelateerde 
veranderingen zien in deze netwerken (2, 5). Stress geïnduceerde veranderingen zijn te begrijpen vanuit het 
perspectief dat RNT wordt beschreven als een (maladaptieve) reactie op negatieve ervaringen of stress (5). 
Enkele studies hebben in specifieke patiëntengroepen onderzoek gedaan naar met RNT geassocieerde 
veranderingen in het brein. De huidige studie is het eerste onderzoek dat de neurobiologische grondslagen van 
RNT transdiagnostisch onderzoekt in een patiëntengroep met een grote diversiteit aan psychiatrische 
stoornissen. 
 
Doel   
Een beter begrip krijgen van de transdiagnostische, neurobiologische grondslagen van repetitief negatief denken 
in psychiatrische stoornissen.   
 
Methoden   
We hebben de hersenconnectiviteit van het FPN en DMN bestudeerd in de Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
scanner in rust en ook hebben we stress geïnduceerde veranderingen in deze netwerken onderzocht. De mate 
van RNT is bepaald door middel van de Perseverative Thinking Questionnaire (PTQ) (6). Er is een patiëntengroep 
geïncludeerd met een brede range aan psychiatrische stoornissen (n = 153), met de nadruk op stress-
gerelateerde stoornissen (i.e. depressie en angststoornissen) en ontwikkelingsstoornissen (i.e. attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD) en autisme). Met behulp van lineaire regressie is onderzocht in welke mate de 
connectiviteit binnen het DMN en FPN de mate van RNT voorspelden. 
 
Resultaten   
De sterkte van de connectiviteit binnen het FPN in de rust scan was een positieve voorspeller van de PTQ score.  
Veranderingen in diverse maten voor stress, waaronder de hartslag en de subjectieve stress scores, bevestigden 
dat stress inductie succesvol was. Er werd gevonden dat een stress geïnduceerde afname van connectiviteit 
binnen het DMN een voorspeller was voor een hogere PTQ-score.   
 
Conclusie   
In deze studie bieden we initieel bewijs voor de transdiagnostische relatie tussen RNT en twee hersennetwerken 
die een centrale rol spelen in een breed spectrum aan psychiatrische stoornissen. De verhoogde connectiviteit 
binnen het FPN weerspiegelt mogelijk de aandacht vereisende, hogere cognitieve aspecten van RNT (7). In rust 
speelt het DMN normaal gesproken een belangrijke rol bij het optreden van een vrije en flexibele stroom aan 
spontane gedachtes (8). Dat een verminderde connectiviteit binnen het DMN onder stress gerelateerd is aan 
meer RNT weerspiegelt mogelijk de meer rigide en minder flexibele manier van denken die hiervoor 
kenmerkend is (7). Bovenstaande bevindingen leggen de basis voor verder transdiagnostisch, neurocognitief 
onderzoek naar dit klinisch uiterst belangrijke symptoom.   
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Achtergrond   
Psychiatrische stoornissen worden gekenmerkt door een hoge mate van heterogeniteit.1 Dit komt onder andere 
doordat patiënten vaak meer dan één stoornis hebben. 
Zowel de ernst van de psychiatrische aandoeningen als de mate van beperkingen in het dagelijks functioneren 
zijn een indicatie van de impact van psychiatrische aandoeningen.2 Voor patiënten zelf is de mate waarin zij 
kunnen functioneren in het dagelijks leven belangrijker voor de waardering van hun gezondheid dan de 
afwezigheid van ziekten.3 
 
Doel   
In deze studie werd het verband tussen de mate van functionele beperkingen en verschillende soorten 
psychiatrische comorbiditeit (stress-gerelateerde stoornissen: depressie, angststoornissen/ 
ontwikkelingsstoornissen: adhd en autisme spectrum stoornis) onderzocht.  
Hierbij werd onderzocht of de ernst van de psychiatrische symptomen de gevonden verbanden verklaart. 
Daarnaast werd ook gekeken op welke functionele domeinen zich beperkingen voordeden. 
 
Methoden   
Data uit MIND-Set werden gebruikt om het verband tussen het type comorbiditeit (stress- gerelateerde 
stoornissen/ ontwikkelingsstoornissen/ combinatie van beide), de ernst van de psychiatrische symptomen en de 
mate van functionele beperkingen te analyseren. De psychiatrische diagnoses werden vastgesteld met behulp 
van gestandaardiseerde interviews en voor de ernst van de psychiatrische symptomen zijn zelf-invul 
vragenlijsten gebruikt. De functionele beperkingen werden gemeten met de World Health Organization Disability 
Assessment Schedule 2.0. 
Er werd gebruik gemaakt van lineaire regressiemodellen, die zijn gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, 
opleidingsniveau en lichamelijke ziekten. De ernst van de psychiatrische symptomen werd vervolgens 
onderzocht als verklarende factor door deze aan het model toe te voegen.   
 
Resultaten   
Patiënten met psychiatrische comorbiditeit hadden significant meer functionele beperkingen dan patiënten met 
één psychiatrische stoornis. Hierbij hadden patiënten met stress-gerelateerde stoornissen meer functionele 
beperkingen dan patiënten met ontwikkelingsstoornissen en dan patiënten die zowel een ontwikkelingsstoornis 
als een stress-gerelateerde stoornis hadden. De ernst van depressieve symptomen was de belangrijkste 
verklarende factor in dit verband.  
De domeinen ‘activiteiten’, ‘omgaan met mensen’, en ‘deelname aan de samenleving’, waren de meest 
aangedane functionele domeinen. 
 
Conclusie   
Dit onderzoek laat zien dat stress-gerelateerde stoornissen een grotere impact hebben op functionele 
beperkingen dan ontwikkelingsstoornissen en de combinatie van beide. Het verdient aanbeveling om 
geïntegreerde psychiatrische behandeling in te zetten waarbij niet alleen gekeken wordt naar de psychiatrische 
diagnose, maar ook rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van symptomen van andere aandoeningen, 
zoals depressieve symptomen, waarbij het behandeldoel zowel symptomatisch als functioneel herstel is.   
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Achtergrond   
De hoge prevalentie van comorbiditeit tussen psychiatrische stoornissen onderstreept het belang om 
overlappende cognitieve mechanismen te onderzoeken welke onderliggend kunnen zijn aan (de ontwikkeling 
van) meerdere stoornissen (Insel et al., 2010). Een eerste stap zou het loslaten van de traditionele categorische 
classificatie systeem kunnen zijn (bijv. DSM-5, ICD-11) en naar ernst van de symptomen over stoornissen heen te 
kijken (NIHM, 2008). Op deze wijze zouden er dus gezamenlijke cognitieve markers naar voren kunnen komen. 
Een voorbeeld van zo een marker zou aandachtsbias kunnen zijn. Aandachtsbias is een cognitieve vertekening 
waarbij er meer aandacht gevestigd wordt op specifieke informatie. Een negatieve aandachtsbias fungeert als 
een cognitieve risicofactor voor het ontwikkelen van depressie of angst (De Raedt & Koster, 2010; Gotlib & 
Joormann, 2010). Veel bias onderzoek heeft zich dan ook op deze stress-gerelateerde stoornissen gericht. In 
(symptomen van) depressie wordt er vooral een maintained negatieve aandachtsbias gevonden, waarbij deze 
patiënten langer naar negatieve stimuli kijken vergeleken met gezonde controles. In (symptomen van) angst 
wordt er vooral een (initiële) aandachtsbias voor bedreigende stimuli gevonden. Depressie en angst komen 
veelal voor in neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zoals aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit 
(ADHD) en autisme spectrum stoornis (ASS) (Skokauskas & Gallagher, 2010; Sobanski, 2006) en sinds kort is het 
bias onderzoeksveld ook begonnen met het exploreren van de evidentie van biases in deze stoornissen. Maar, 
tot op heden is het niet bekend wat het effect is van een eerder in het leven ontwikkelde ADHD of ASS en een op 
latere punt in het leven ontwikkelde depressie en/of angststoornis op aandachtsbias. In dit onderzoek zullen we 
dan ook een eerste exploratie doen naar de associaties van symptomen van depressie, angst sensitiviteit, ADHD 
en ASS in een stress-gerelateerde stoornis groep, neurobiologische ontwikkelingsstoornis groep en een 
comorbide groep (d.w.z., patiënten met zowel een stress-gerelateerde stoornis als een neurobiologische 
ontwikkelingsstoornis). Zodoende willen wij onderzoeken of er associaties zijn met de ernstmaat van depressie, 
angst sensitiviteit, ADHD en ASS binnen verschillende groepen en hieruit volgend kunnen bekijken of 
aandachtsbias een transdiagnostische marker kan zijn. 
 
Doel   
Door middel van dit onderzoek willen wij een eerste exploratie uitvoeren ter bevordering van het generen van 
nieuwe hypothesen en het stimuleren van transdiagnostisch onderzoek naar de relatie van de mate van 
symptoom ernstniveaus en (aandachts)bias, welke mogelijk een cognitieve marker kan zijn, in psychiatrische 
patiënten, waarbij we het belang willen onderstrepen van het in kaart brengen van eventuele psychiatrische 
comorbiditeit in bias onderzoek. 
 
Methoden   
Om dit te onderzoeken hebben wij een eye-tracking taak ontwikkeld om aandachtsbiases te meten. Het is een 
free-viewing taak die generieke non-sociale en sociale stimuli bevat welk verschillen in valentie (i.e., positief of 
negatief), om zodoende de sensitiviteit te vergroten een aandachtsbias te vinden in stress-gerelateerde en 
neurobiologische ontwikkelingsstoornissen. Het aantal participanten in de stress-gerelateerde groep is 99, in de 
neurobiologische ontwikkelingsstoornissen groep: 32, de comorbide groep: 78. Door middel van een netwerk 
analyse zullen de associaties met de ernstmaten in de groepen met de aandachtsbias scores voor sociale en non-
sociale stimuli onderzocht worden. 



Resultaten   
In tegenstelling tot onze verwachtingen, laten de resultaten niet de associatie zien van depressie- en 
angstsymptomen met een negatieve bias voor (non-)sociale stimuli in de stress-gerelateerde groep dit resultaat 
is in overeenstemming met Beevers et al. (2019), wel vinden we in deze groep dat ADHD symptomen 
samenhangen met een negatieve aandachtsbias voor non-sociale stimuli in lijn met Vrijsen et al. (2018). Deze 
bevindingen bieden verder bewijs voor de mogelijke relevantie van Beck’s cognitieve model voor depressie voor 
neuro-ontwikkelingssymptomen. In de andere netwerkmodellen zijn er geen associaties van de ernstmaten van 
de symptomen met aandachtsbias gevonden. De symptoomscores voor depressie, angst sensitiviteit en ADHD 
waren redelijk geassocieerd met elkaar in alle netwerken. Dit zou kunnen duiden op een gemeenschappelijk 
etiologie bijvoorbeeld door (verhoogde) stress reactiviteit. Recent onderzoek wijst uit dat hoge stress-exposure 
in persisterende gecombineerde ADHD type geassocieerd is met verhoogde angst- en depressie symptomen 
(Hartman, Rommelse, van der Klugt, Wanders, & Timmerman, 2019). 
 
Conclusie   
Geconcludeerd kan worden gesteld dat associaties van negatieve aandachtsbias met symptomen van ADHD 
verder bewijs leveren voor de mogelijke relevantie van cognitieve bias als een cognitieve kwetsbaarheid. Toch 
lijkt het algehele resultaat in deze studie aan te duiden dat aandachtsbias wellicht geen cognitieve marker is voor 
de ernstmaat van psychiatrische symptomen in een psychiatrische patiëntenpopulatie. 
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S11 ADHD bij volwassenen: van slaap naar big data en terug  
 
Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) wordt gekenmerkt door symptomen van aandachtstekort, 
concentratieproblemen, en/of hyperactiviteit en impulsiviteit. Deze symptomen leiden tot beperkingen in het 
functioneren bij kinderen, volwassenen, en ouderen. In dit symposium worden de eerste resultaten getoond van 
een big data onderzoek naar de predictie van ongediagnosticeerde ADHD in een psychiatrische populatie. Verder 
wordt het belangrijke thema slaap bij ADHD van verschillende kanten belicht: 78% van de volwassenen met 
ADHD heeft een verlate slaapfase. We bespreken ons onderzoek naar het functioneren van het oog bij ADHD in 
relatie met de biologische klok, het onderzoek naar de beste behandeling van de verlate slaapfase bij ADHD, en 
het onderzoek naar de verschillende slaapstoornissen bij ADHD. Ook komen onderzoek naar effect en 
bijwerkingen van stimulantia bij ouderen met ADHD aan de orde, en het effect van ADHD behandeling op 
huiselijk geweld. 
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Screening en diagnostiek van slaapproblemen bij ADHD in de klinische praktijk: verkennend onderzoek naar de 
omvang van het probleem  
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Achtergrond   
Er zijn veel aanwijzingen voor een sterk verhoogde prevalentie van slaapproblemen bij kinderen en volwassenen 
met ADHD. Wel 78% van de volwassenen met ADHD heeft een verlate slaapfase [1].  Maar ook andere 
slaapdiagnoses lijken in verhoogde mate voor te komen bij ADHD, zowel bij kinderen als bij volwassenen [bijv: 
2,3].   
 
Doel   
Nagaan hoe vaak en welke slaapstoornissen voorkomen bij volwassenen met ADHD in de klinische praktijk. 
 
Methoden   
Alle patiënten die voor intake bij PsyQ Programma ADHD in Den Haag komen zijn gescreend met behulp van de 
Holland Sleep Disorder Questionnaire (HSDQ). Bij een positieve screening op een slaapstoornis werd  verder 
onderzoek gedaan en zo nodig doorverwezen naar een slaapkliniek voor polysomnografie. 
 
Resultaten   
Na een jaar zijn  N=421 patiënten met ADHD gescreend, waarvan 72% positief screende op een of meer 
slaapstoornissen. Hiervan is 23% doorverwezen voor verdere slaap onderzoek. Tijdens het symposium zullen de 
meest recente resultaten van screening en diagnostiek worden besproken, evenals de resultaten van 
polysomnografie. 
 
Conclusie   
Slaapstoornissen komen in sterk verhoogde mate voor bij volwassenen met ADHD. Verder onderzoek moet 
nagaan wat de impact is van de behandeling van de slaapstoornissen op de ADHD klachten. 
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Achtergrond   
Partner geweld heeft een zeer hoge prevalentie (24,8%) (1) in de samenleving en heeft ernstige consequenties 
voor daders, slachtoffers en kinderen. Effectieve behandeling van partnergeweld dient zich onder andere te 
richten op dynamische risicofactoren die het geweld in standhouden. Verschillende studies (2) hebben een 
associatie aangetoond tussen ADHD-symptomen en het voorkomen van partnergeweld. Helaas wordt de 
diagnose ADHD nog frequent gemist, ook in de forensische psychiatrie (3). De impact van het herkennen en 
behandelen van ADHD-symptomen op de behandeling van partnergeweld is nog nauwelijks onderzocht. In deze 
presentatie worden de resultaten van het ITAP (Impact of Treatment of ADHD on Intimate Partner violence) 
onderzoek gepresenteerd. 
 
Doel   
In het ITAP-onderzoek is onderzocht of afname van ADHD-symptomen samenhangt met afname van 
partnergeweld tijdens een behandelperiode van een jaar op een forensische polikliniek voor huiselijk geweld. De 
invloed van comorbide stoornissen, die eveneens als risicofactoren voor partnergeweld worden beschouwd, is 
eveneens onderzocht in het effect op de behandeling. 
 
Methoden   
347 Daders van partnergeweld, die zich aanmeldden bij de Waag Utrecht en Amersfoort voor behandeling, zijn 
geïncludeerd in het onderzoek en diagnostisch onderzocht middels de DIVA, de MINI-plus en de SCID2. 209 
Participanten werden met ADHD gediagnosticeerd en hebben meegedaan met het vervolgonderzoek. Op vijf 
meetmomenten (voor aanvang behandeling en respectievelijk 8, 16, 24 en 52 weken na start behandeling) werd 
de frequentie van ADHD-symptomen gemeten met de ADHD Rating Scale (zelfrapportage) en de frequentie van 
partnergeweld met de Conflict Tactics Scale 2 (CTS2, zelf-rapportage) en de Modified Overt Aggression Scale 
(MOAS, rapportage door therapeut). Om de associatie tussen ADHD-symptomen en uitkomsten op de CTS2 en 
de MOAS te onderzoeken, hebben we regressieanalyses met herhaalde metingen uitgevoerd met de score op de 
ADHD Rating Scale als onafhankelijke variabele en uitkomsten op de CTS2 en de MOAS als uitkomstvariabelen. 
 
Resultaten   
Er werden significante verminderingen van ADHD-symptomen (d=.80) en frequentie van psychologisch (d=.60 – 
1.05), fysiek (d=.40 - .60) en therapeut-gerapporteerd partnergeweld (d=1.20) gevonden. De afname van 
partnergeweld hing met name samen met de afname in ADHD-symptomen. Comorbide diagnoses en gebruik 
van medicatie had geen invloed op deze associatie. 
 
Conclusie   
Met deze observationele studie kunnen we geen uitspraken over causaliteit doen, maar de sterke associatie 
tussen frequentie van ADHD-symptomen en frequentie van partnergeweld suggereert wel dat het herkennen en 
behandelen van ADHD-symptomen van groot belang is binnen de behandeling van partnergeweld. 
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Achtergrond   
ADHD komt ook voor bij 2.8% van de volwassenen ouder dan 55 jaar (1) en een toenemend aantal ouderen 
zoekt hulp voor hun ADHD-klachten. Stimulantia vormen de eerste keus medicamenteuze behandeling bij 
volwassenen met ADHD, maar het is nog onbekend hoe deze medicatie door ouderen wordt verdragen en wat 
de respons is (2). Omdat ouderen vaker cardiovasculaire aandoeningen hebben dan jongere volwassenen is het 
belangrijk om de interactie en bijwerkingen van stimulantia in deze populatie vast te stellen (3,4). Dit is de eerste 
studie die de respons op, en cardiovasculaire bijwerkingen van stimulantia onderzocht bij een grote  groep 
oudere volwassenen met ADHD in een naturalistische setting.   
 
Doel   
Meer inzicht verkrijgen in effect en bijwerkingen van stimulantia bij volwassenen met ADHD boven de 55 jaar.    
 
Methoden   
Gegevens van 148 patiënten werden uit het Electronisch Patienten Dossier (EPD) verzameld die 
gediagnosticeerd en behandeld werden in een gespecialiseerde polikliniek voor ADHD (PsyQ den Haag). 
Patiënten werden voorafgaand aan de start met medicatie systematisch gescreend op lichamelijke 
aandoeningen; bloeddruk, pols en gewicht en ev. ECG werden geregistreerd.   
 
Resultaten   
Bijna 70% van de patiënten die stimulantia gebruikten rapporteerde positief effect op hun ADHD symptomen. 
Op groepsniveau was er een klein maar significant verschil in gewicht voor (n= 38, M=81.4, SD=16.7) en na (n= 
38, M=80.6, SD=16.9) gebruik van methylfenidaat (t (37)=2.29, p = 0.03). Tevens was er een significant verschil in 
hartslag voor  (n=45, M=69,2 SD= 9.51) en na  (n=45, M=73.1, SD= 10.5) gebruik van methylfenidaat  (t (44)=-
2.15, p = 0.04). Op groepsniveau waren er geen statistisch significante verschillen tussen systolische en 
diastolische bloeddruk voor en na gebruik van stimulantia. Op individueel niveau werden wel verschillen 
gevonden, er trad in ongeveer evenveel gevallen verhoging als verlaging van de bloeddruk op. Een patiënt 
staakte de medicatie vanwege een mogelijk verband tussen het gebruik van stimulantia en cardiovasculaire 
bijwerkingen. Deze en overige resultaten zullen worden besproken tijdens de voordracht. 
 
Conclusie   
Bij behandeling van ouderen met ADHD  met stimulantia dient gelet te worden op mogelijke cardiovasculaire 
bijwerkingen. Bij gezonde ouderen, mits  zorgvuldig gemonitord, is het risico op cardiovasculaire incidenten laag.     
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Achtergrond   
Eerder onderzoek met objectieve maten heeft aangetoond dat het merendeel van de volwassenen met 
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) last heeft van chronische inslaapproblemen. 78% van hen heeft 
een verlaat slaapritme [1], een kenmerk van Delayed Sleep Phase Syndrome (DSPS). DSPS wordt gekenmerkt 
door problemen met inslapen op de gewenste tijd (na 23.30) en/of een slaaplatentie van minstens 30 minuten. 
Het gevolg van DSPS is vaak chronisch slaaptekort [2]. Dit heeft vervolgens een negatieve invloed op de 
gezondheid en brengt een verhoogd risico op chronische ziekten met zich mee, zoals obesitas, diabetes, 
hypertensie, metabool syndroom, hart- en vaatziekten, en zelfs kanker [3,4]. ADHD is inderdaad geassocieerd 
met een slechtere gezondheid [5,6]. Aangezien het om een relatief jonge en vooralsnog gezonde groep 
patiënten gaat, is het van groot belang om de ontwikkeling van chronische ziekten te voorkomen. 
 
Doel   
In de FASE-studie is onderzocht wat de beste behandeling is voor DSPS bij volwassenen met ADHD. Er wordt 
gekeken of mensen met ADHD en DSPS afwijkende laboratoriumwaarden hebben  van biomarkers voor 
chronische aandoeningen, en of toediening van melatonine ’s avonds een positief effect heeft op de slaapfase, 
slaapduur, ADHD-symptomen, en de biomarkers. Bovendien wordt onderzocht of lichttherapie een additief 
effect heeft op de behandeling met melatonine. 
 
Methoden   
FASE is een dubbel-blind placebo-gecontroleerde gerandomiseerde studie. 51 mensen (18-55 jaar) met ADHD en 
DSPS zijn gerandomiseerd voor slaapeducatie plus (1) 0,5 mg melatonine, (2) 0,5 mg placebo, of (3) 0,5 mg 
melatonine en 30 minuten lichttherapie tussen 7.00 en 8.00 uur. Elke behandeling duurde 3 weken. De primaire 
uitkomstmaat is het tijdstip van Dim-Light Melatonin Onset (DLMO) direct na behandeling, een biomarker voor 
het circadiane ritme. Secundaire uitkomstmaten zijn de profielen van eetlusthormonen, insulineresistentie en 
andere biomarkers, kwaliteit van leven, (in)slaapduur, slaperigheid en vermoeidheid, eetlust, voedselinname, 
ADHD-symptomen, en tevredenheid over de behandeling. 
 
Resultaten   
Het FASE onderzoek is onlangs afgerond. De eerste resultaten laten zien dat net als in onze twee eerdere 
onderzoeken [1,7] de DLMO in deze groep 1,5 uur later was dan gemiddeld, namelijk om 22:51 uur. De tijd in 
bed was vrij lang (8,5 uur), maar deze groep lag gemiddeld ruim 102 minuten per nacht wakker, wat een korte 
netto slaapduur (6 uur en 51 minuten) en lage slaapefficiëntie (72%) tot gevolg had. Van deze groep had 52% 
overgewicht, 19% een gestoorde glucosetolerantie, 25% een verhoogde 24-uurs-bloeddruk, en 39% een te laag  
vitamine D. De uitkomsten na de interventies worden momenteel geanalyseerd en zullen tijdens het NVvP 
worden gepresenteerd. 
 
Conclusie   
De eerste baselinedata laten zien dat volwassenen met ADHD en DSPS indicatoren voor een slechtere 
gezondheid hebben vergeleken met normwaarden. Op het congres zullen uitgebreidere baselinedata en 
resultaten van de interventies worden gepresenteerd.   
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Achtergrond   
Het visuele systeem is mogelijk afwijkend bij mensen met een aandachtstekortstoornis (ADHD). Afwijkingen in 
het visuele systeem bij ADHD kunnen verband houden met een verlaat circadiaan ritme, dat al aanwezig is bij 
kinderen (1) en een prevalentie van 78% heeft bij volwassenen met ADHD (2). Het circadiane ritme wordt 
gereguleerd door de nucleus suprachiasmaticus (SCN) in de hersenen en krijgt onder ander informatie van de 
intrinsieke lichtgevoelige retinale ganglioncellen (ipRGCs)(3). Het ipRGC systeem reageert op de licht intensiteit, 
vooral op blauw licht, en moduleert onder andere de pupilreflex en de afgifte van melatonine (4). Bij mensen 
met een winterdepressie is al aangetoond dat het ipRGC systeem suboptimaal reageert op licht (4). 
 
Doel   
Onderzoek naar de relatie tussen ADHD symptomen, de functie van het ipRGC systeem in het oog, het 
gezichtsvermogen, en het circadiane ritme voor en na 3 weken lichttherapie bij volwassenen met ADHD. 
 
Methoden   
Bij baseline en na 3 weken lichttherapie werden de volgende metingen gedaan: de functie van het ipRCG 
systeem via de pupilreflex op rood en blauw licht; het gezichtsvermogen door een optometrist. ADHD 
symptomen en het circadiane ritme zijn zowel objectief als subjectief gemeten. 
 
Resultaten   
De eerste baseline- gegevens zijn bekend bij de deelnemers met ADHD en controles. De resultaten van de 
kleurdiscriminatie-taak laten zien dat ADHD-deelnemers een hogere errorscore hebben in vergelijking met de 
controles. Bij de optometrist is onder andere de oogaslengte is gemeten.  Hierin verschillen beide groepen 
gemiddeld niet. De gevonden oogaslengte valt binnen de normale range. 73% van de deelnemers met ADHD 
heeft sferische afwijkingen in beide ogen, bij de controles is dit 66%. 
 
Conclusie   
De eerste baseline gegevens tonen aan dat ADHD deelnemers moeilijker kleuren kunnen onderscheiden in 
vergelijking met controles. De gemiddelde oogaslengte verschilde niet tussen de ADHD groep en de controles. 
De ADHD groep had meer sferische afwijkingen in vergelijking met de controles. Meer gedetailleerde resultaten 
over het gezichtsvermogen, de pupilrespons, het circadiane ritme en het effect van 3 weken lichttherapie 
volgen. 
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Achtergrond   
ADHD komt voor bij 3-5% van de kinderen, volwassenen en ouderen. In de psychiatrie is de prevalentie veel 
hoger: 23% bij verslaafden (Van Emmerik ea 2012), 32% bij borderline patiënten (Weibel ea, 2018), 20-25% bij 
bipolaire en chronisch depressieve patiënten (Bron ea 2016; Pinna ea 2019), en 23% bij patiënten met een 
paniekstoornis (Fones ea 2000). De prevalentie van ADHD in de psychiatrie is dus behoorlijk consistent, in de 
range van 20-30%.   
 
Doel   
Het is belangrijk ADHD te herkennen omdat met behandeling niet alleen de ADHD verbetert, maar ook de kans 
op chroniciteit van de andere stoornissen afneemt. Dit blijkt uit de Scandinavische registratie studies: er zijn 
minder hypomane episoden als patiënten met bipolaire stoornis en ADHD ook medicamenteus behandeld 
worden voor de ADHD. Ditzelfde geldt vanwege de chaos en vergeetachtigheid bij ADHD voor de behandeling 
van depressie, of het zich houden aan een dieet, of chronisch medicatie gebruik voor elke andere aandoening.   
 
Methoden   
Door middel van machine learning is een predictiemodel ontwikkeld om patiënten met grote kans op ADHD te 
detecteren binnen de psychiatrische populatie van Antes (n=19.594). Hiervoor werd gebruik gemaakt van 
gepseudonimiseerde data van de decursus in het EPD. Via supervised machine learning zijn verschillende 
modellen getraind op de tekstdata van twee groepen patiënten (met- en zonder diagnose ADHD).   
 
Resultaten   
Bij 5,6% van de populatie was ADHD reeds vastgesteld. Op grond van de literatuur zou in deze populatie min. 
20% een diagnose ADHD moeten hebben. Met behulp van het machine learning model werden nog 1.453 
patiënten (7,6%) ontdekt met potentiële ADHD, (sensitiviteit /recall) 0,69 en een precisie van 0,86. 
Vervolgonderzoek ter bevestiging van de diagnose bij patiënten, en ter replicatie van de methode in andere 
psychiatrische populaties is aangewezen.   
 
Conclusie   
Het doel is op termijn een waarschuwingssignaal te kunnen geven aan behandelaars als er kans is op ADHD. Dit 
kan stagnerende behandelingen vlot trekken en de patiëntenzorg verbeteren. Als deze methode effectief is, kan 
deze ook ingezet worden voor de opsporing van andere stoornissen. 
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S13 Nederlands onderzoek op het raakvlak van slaap en psychiatrie  
 
Slaap en psychiatrie kennen een langdurige en wederkerige relatie. Enerzijds vormen slaapproblemen een 
diagnostisch criterium bij tal van psychiatrische stoornissen. Anderzijds is slaap ook oorzakelijk betrokken bij 
psychiatrische stoornissen door de cruciale rol die het speelt in verschillende mentale functies, zoals geheugen 
en emotieregulatie. De slaap-gerelateerde verstoring van deze functies leidt (in)direct tot psychiatrische 
symptomen en ziekten, terwijl het herstel ervan een  aangrijpingspunt vormt voor (nieuw te ontwikkelen) 
therapieën. In dit symposium krijgt u een update van recent en spannend Nederlands onderzoek op het raakvlak 
van slaap en psychiatrie: over verschillende stoornissen heen, en van het jongste kind tot de oudste oudere. 
Nederlands bekendste slaapprofessor Eus van Someren leidt het symposium in en introduceert rusteloze slaap 
als misschien wel het belangrijkste mechanisme in het ontstaan en aanhouden van diverse psychiatrische 
stoornissen.   
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Achtergrond   
Het merendeel van de psychiatrische patiënten heeft last van rusteloze slaap. In deze inleiding op het 
symposium wordt aan de hand van een serie onderzoeken van de Slaap & Cognitie groep aan het Nederlands 
HersenInstituut aangetoond dat dit wel eens heel ingrijpend van belang kan zijn voor de persistentie van 
emotionele problemen die kenmerkend zijn voor psychiatrische stoornissen.   
 
Doel   
Goede slaap helpt niet alleen bij het onthouden van belangrijke dingen, maar ook bij het vergeten van de 
eventueel bijbehorende stress, emoties en spanningen. Tijdens slaap veranderen de verbindingen tussen 
hersencellen: waar sommige verbindingen sterker worden zodat je dingen kunt onthouden, worden andere juist 
zwakker waardoor bijbehorende spanning wordt afgeschud en intense emoties bedaren. Dit nachtelijk 
verwerken kennen we van uitdrukkingen als 'er een nachtje over slapen' en 'dingen een plek geven'. 
 
Methoden   
Nu blijkt uit de serie onderzoeken echter dat het nachtelijk afschudden van spanning voorbehouden is aan 
goede slapers. Slecht slapers hebben minder profijt van de nacht. Sterker nog, bij mensen met de meest 
rusteloze nachten kan slaap zelfs een averechts effect hebben op stress, emoties en spanningen. 
 
Resultaten   
De presentatie bespreekt de studies die gebruik maakten van een breed scala aan onderzoekstechnieken: 
observationeel populatie-onderzoek, slaap-EEG metingen, fMRI, experimentele schaamte-inductie en targeted 
memory reactivation [1-4]. 
 
Conclusie   
De bevindingen zijn belangrijk voor de psychiatrie. Het bestaan van maladaptieve slaap maakt het bijvoorbeeld 
begrijpelijk dat depressieve symptomen juist zo sterk kunnen opknappen van slaapbelemmerende interventies 
zoals slaapdeprivatie, slaaprestrictie en REM-slaap onderdrukkende antidepressiva. 
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Achtergrond   
Slaapduur en slaapkwaliteit zijn essentieel voor een goede ontwikkeling [1,2]. Daarom is het begrijpen van deze 
vroege slaappatronen van belang om tijdig te kunnen interveniëren [3]. Er is echter nog maar weinig bekend 
over de rol  van chronotype (ook wel de interne klok), slaapproblemen en de sociaal-emotionele ontwikkeling in 
jonge kinderen [4,5]. 
 
Doel   
Het doel van deze observationele studie is het onderzoeken van de relatie tussen chronotype, slaapproblemen, 
sociaal-emotionele problemen en psychopathologie in jonge kinderen.   
 
Methoden   
In een observationele studie van 491 kinderen werden chronotype (Children’s Chronotype Questionnaire, mede 
geverifieerd met midpoint-sleep actigrafie), slaapproblemen (Child’s Sleep Habits Questionnaire) en sociaal-
emotionele problemen (Child Behavior Checklist) gemeten op 4-jarige leeftijd. Daarnaast werden symptomen 
van psychopathologie gemeten door middel van een gestructureerd klinisch interview met de moeders op 4.5 
jarige leeftijd (CDISC-YC-IV). 
 
Resultaten   
In lineaire en logistische regressie analyses en na correctie voor diverse confounders (waaronder etniciteit, 
gender, sociaal economische status en mentale gezondheid van moeder), is een laat chronotype van het kind 
gerelateerd aan zowel meer slaapproblemen (r=0.4, P<0.001) als sociaal-emotionele problemen (F = 5.45, p = 
.020). Bovendien blijkt door middel van mediatie analyses, dat de relatie tussen chronotype en symptomen van 
angststoornissen (B=2.9, p=0.04), aandachtstoornissen (B=0.13, P=<0.001) en oppositioneel gedrag  (B=0.06, 
p=0.03) volledig gemedieerd worden door de slaapproblemen.   
 
Conclusie   
Onze bevindingen suggereren dat vooral bij kinderen met een laat chronotype het belangrijk is om aandacht te 
hebben voor voldoende slaap op jonge leeftijd om symptomen van psychopathologie te voorkomen. 
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Achtergrond   
Slapeloosheid (insomnie) is een belangrijk symptoom, maar ook een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling 
van een depressie. Hersenstructuur-associaties van slapeloosheid bij mensen met een depressie zijn tot op 
heden vrijwel onbekend, maar zouden kunnen helpen bij een betere behandeling. 
 
Doel   
Het doel van de huidige studie is om te onderzoeken hoe hersenstructuur gerelateerd is aan slapeloosheid bij 
patienten met een depressie. 
 
Methoden   
Corticale dikte, oppervlakte en subcorticale volumes zijn bepaald op T1-gewogen MRI-scans van 1053 patiënten 
met een depressie (leeftijdsrange 13-79 jaar) van 15 cohorten van de ENIGMA-MDD werkgroep. Slapeloosheid is 
gemeten op basis van de drie slapeloosheid items van de Hamilton Depression Rating Scale (HDRS, range 0-6). 
Specificiteit is geëvalueerd in 260 patiënten met een bipolaire stoornis (ziektecontroles) en 831 gezonde 
controles. 
 
Resultaten   
Voor corticale dikte en subcorticaal volume zijn geen significante associaties gevonden, daarentegen is de 
corticale oppervlakte wel significant geassocieerd met de mate van slapeloosheid (f2 = 0.01, R2 =0.9%, p = .044). 
Depressieve patiënten met een sterkere mate van slapeloosheid hadden kleinere totale corticale oppervlakten. 
Deze associatie werd voornamelijk gedreven door de rechter insula (f2 = 0.02, R2 = 1.5%, p = .031), linker 
inferieure frontale gyrus pars triangularis (f2 = 0.03, R2 = 2.3%, p = .018), linker frontale pole (f2 = 0.01, R2 = 
0.6%, p = .031), rechter superieure pariëtale cortex (f2 = 0.02, R2 = 1.7%, p = . 026), rechter mediale 
orbitofrontale cortex (f2 = 0.02, R2 = 1.2%, p = .031), en de rechter supramarginal gyrus (f2 = 0.02, R2 = 1.7%, p = 
.031). De associaties zijn specifiek voor de mate van slapeloosheid en zijn niet gevonden voor algehele mate van 
depressie, gerepresenteerd door de mix van symptomen van de HDRS. De associaties tussen corticale 
oppervlakte en slapeloosheid zijn specifiek voor patiënten met een depressie, en zijn niet gevonden bij ziekte- of 
gezonde controles. 
 
Conclusie   
Depressieve patiënten met een sterkere mate van slapeloosheid hebben een kleinere oppervlakte in 
verschillende frontale en pariëtale corticale gebieden. De neurobiologie van psychiatrische stoornissen blijft 
wellicht verborgen in de heterogeniteit als ze niet generiek zijn voor algehele ziekte ernst. De neurobiologische 
oorsprong kan wellicht beter ontrafeld worden door te kijken naar symptoom specifieke associaties binnen 
stoornissen. 
 
Literatuurverwijzing   
Geen  
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Achtergrond   
Naast recidiverende stemmingswisselingen zijn slaapverstoringen kenmerkend voor bipolaire stoornissen. 
Tijdens een (hypo)manie is sprake van een verminderde slaapbehoefte en tijdens een depressie kan er sprake 
zijn van insomnie1. Voorts heeft eerder onderzoek aangetoond dat bipolaire volwassenen ook in de euthyme 
fase slechter slapen dan een gezonde controlegroep en zelfs gelijkenissen vertonen met volwassenen met 
insomnie2. Daarnaast wordt de slaap met het ouder worden voortschrijdend kwetsbaar3. Slaapverstoringen 
worden in de psychiatrie veelal langdurig medicamenteus behandeld, middels één of meer slaapmiddelen, zoals 
benzodiazepinen of z-medicatie, Tot op heden is nog onduidelijk in hoeverre slaapverstoringen en 
slaapmiddelengebruik persisteren gedurende de euthyme fase bij oudere bipolaire patiënten. 
 
Doel   
Onderzoeken wat de prevalentie is van subjectieve slaapverstoringen en slaapmiddelengebruik bij ouderen met 
een bipolaire stoornis. 
 
Methoden   
Data is gebruikt van een dynamisch cohort van oudere bipolaire patiënten (Dutch Older Bipolars [DOBi]). Bij 153 
euthyme oudere bipolaire patiënten (> 60 jaar) werd de prevalentie van subjectieve slaapverstoringen bepaald 
middels individuele items van de vragenlijsten CES-D en YMRS. Prevalentie van slaapmiddelengebruik werd 
geïnventariseerd en gekwantificeerd middels bepaling van de dagelijkse dosis diazepam. 
 
Resultaten   
Eén derde (33%, n=43) van de oudere bipolaire patiënten in de euthyme fase rapporteert slaapverstoringen; 
onrustige slaap gedurende 3-7 dagen per week en/of slaap is meer dan 1 uur minder dan normaal. Van deze 
patiënten met slaapverstoringen gebruikt 37.2% (n=16) slaapmiddelen. Bij 87.5% (n=14) van deze groep met 
slaapverstoringen en slaapmiddelengebruik is er sprake van inadequaat gebruik, namelijk dagdoseringen hoger 
dan 5 mg equivalent diazepam, gebruik van meerdere soorten slaapmiddelen en/of gebruik van slaapmiddelen 
met een middellang of lange werkingsduur. Binnen de groep met slaapverstoringen wordt slaapmiddelengebruik 
in verband gebracht met polyfarmacie (totaalaantal middelen dagelijks: mediaan 5.5 vs. mediaan 4.0, p=0.02). 
 
Conclusie   
Slaapverstoringen worden door ouderen met bipolaire stoornis in de euthyme fase veelvuldig gerapporteerd. 
Van deze patiënten gebruikt een aanzienlijk deel slaapmiddelen, veelal op inadequate en daarbij risicovolle 
wijze. Voorts wordt slaapmiddelengebruik in verband gebracht met polyfarmacie. Inadequaat 
slaapmiddelengebruik en polyfarmacie kunnen gepaard gaan met onnodige bijwerkingen door overbehandeling 
en met ongunstige en risicovolle wisselwerking tussen verschillende geneesmiddelen. Nader onderzoek naar 
slaapverstoringen en kritische evaluatie van middelengebruik zijn daarom van belang, naast aandacht voor 
effectieve alternatieve behandelingen voor slaapverstoringen bij deze kwetsbare groep oudere bipolaire 
patiënten. 
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Achtergrond   
Het aantal ouderen in de populatie neemt wereldwijd toe. Met het ouder worden treden er kwalitatieve en 
kwantitatieve veranderingen op in het slapen zoals vroeg ontwaken, minder diepe slaap en meer 
gefragmenteerde slaap, welke weer kunnen leiden tot een toename van slaperigheid overdag ( Vitiello & 
Gooneratne, 2018). In studies bij volwassenen werd een relatie gevonden tussen langer slapen en slechter 
geheugen (Kronholmet al., 2009) maar ook een relatie tussen meer slaapfragmentatie en slechter geheugen en 
executief functioneren (Oosterman, et al., 2009). Onderzoek naar de relatie tussen slaapduur, slaapfragmentatie 
en cognitie bij de oudste ouderen is tegenstrijdig. Ook zijn er nog weinig studies die onderzocht hebben wat de 
invloed van lichamelijke activiteit is op slaap en cognitie bij de oudste ouderen.    
 
Doel   
De huidige studie heeft als doel om de associatie te onderzoeken tussen slaapduur, slaapfragmentatie, 
lichamelijke activiteit overdag en cognitie in de oudste ouderen. 
 
Methoden   
66 participanten van 90 jaar en ouder met en zonder cognitieve achteruitgang werden geïncludeerd. 
Participanten droegen minimaal 4 dagen en maximaal 7 dagen een MoveMonitor®, waarmee slaapduur, 
slaapfragmentatie en dagelijkse lichamelijke activiteit werden gemeten. Co-morbiditeit werd gemeten met de 
CIRS (Cumulative Illness Rating Scale). Daarnaast werden er neuropsychologische testen gedaan waarbij 
geheugen en executief functioneren onderzocht werden middels de Mini Mental State Examination (MMSE), de 
CERAD (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease) 10 woorden lijst, de Logical Memory Test 
(LMT), het figuur van Rey (Rey Complex Figure Test, RCFT),de WAIS III Digit Span (Wechsler Adult Intelligence 
Scale III) en trail making (TMT A and B). Depressieve symptomen werden gemeten middels de GDS (Geriatric 
Depression Scale). Regressie analyses werden gedaan om de associatie tussen slaap en cognitie en dagelijkse 
lichamelijke activiteit en slaap te onderzoeken.   
 
Resultaten   
De gemiddelde leeftijd van 66 participanten was 92.12 (SD = 2.18). Participanten sliepen gemiddeld 8.47 uur, 
met een gemiddelde slaapfragmentatie van 10.89 minuten en een gemiddelde dagelijkse lichamelijke activiteit 
van 3.04 uur. In de hele groep was lichamelijke activiteit negatief geassocieerd met slaapduur, d.w.z. meer 
lichamelijke activiteit overdag was geassocieerd met een kortere slaapduur in de erop volgende nacht (B = -.568, 
p = .002) en slaapduur was geassocieerd met minder slaapfragmentatie. Er werden geen associaties gevonden 
tussen lichamelijke activiteit en cognitie of slaapfragmentatie en cognitie. 
 
De participanten werden in twee groepen verdeeld; 46 participanten sliepen meer dan 8 uur per nacht en 20 
participanten sliepen minder dan 8 uur per nacht. Participanten die korter sliepen hadden een significant hogere 
CIRS-G score in vergelijking met patiënten die langer sliepen (10.00 vs. 8.00, p= <0.01). Patiënten die langer 
sliepen hadden een lagere mediane score bij het ophalen van de 10 woorden met de CERAD, in vergelijking met 
participanten die korter sliepen (4.0 vs. 5.5, p=0.04). In alle analyses werd gecontroleerd voor leeftijd, geslacht, 
opleiding, mate van depressieve klachten en co-morbiditeit. 
 
  



Conclusie   
Conform eerdere onderzoeken vinden we ook bij de oudste ouderen die meer dan 8 uur slapen per nacht dat 
langer slapen geassocieerd is met slechtere prestaties bij het ophalen van informatie. We vonden geen 
associatie tussen slaapfragmentatie en cognitie in de hele groep. Wel vonden we dat meer lichamelijke activiteit 
overdag geassocieerd is met een kortere slaapduur in de oudste ouderen en dat korter slapen weer 
geassocieerd is met minder slaapfragmentatie. Meer onderzoek is nodig om te evalueren of lichamelijke 
activiteit een middel kan zijn om slaapfragmentatie te verminderen en de slaapkwaliteit te verbeteren bij de 
oudste ouderen. 
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WORKSHOPS 
 
W9 Precies, de psychiatrie kan niet zonder familie/naasten 
 
Els van der Sanden w1 / Harold Drost w1  
 
W: Workshopleider 
 
1. Reinier van Arkel – FamilieBetrokkenenRaad 

 
Inhoud (wat)   
De Familiebetrokkenenraad (FBR) van Reinier van Arkel verzorgt, samen met psychiater/bestuurder Tom van 
Mierlo een presentatie en een simulatie waarbij het herstel van de cliënt bekeken wordt vanuit de essentiële rol 
die familie en naasten daarin spelen. Centraal in de behandeling van de client moet de triade staan, waarin 
client, psychiater en familie/naasten als gelijkwaardige partners met elk hun eigen ‘expertise’ toewerken naar 
het herstel van de client.  
De presentatie bevat de volgende elementen:  
1. Waar lopen familie/naasten tegenaan als er bij een familielid of goede vriend(in) een psychische aandoening 
wordt geconstateerd? Een korte Power Point Presentatie ‘Kijken vanuit familie en naasten’ laat zien waar familie 
en naasten behoefte aan hebben en hoe daar in de behandeling op ingespeeld kan worden.  
2. Een familie-ervaringsdeskundige vertelt, om voorgaande presentatie concreet en ‘voelbaar’ te maken, over 
het proces wat zij tot nu toe heeft doorgemaakt met haar familielid.  
3. Om familie en naasten beter toe te rusten de problemen onder ogen te zien en aan te pakken als zij met een 
psychische aandoening te maken krijgen in hun familie of netwerk heeft de FBR een cursus speciaal voor 
familie/naasten ontwikkeld. De Power Point Presentatie ‘Samen Sterk door triadisch werken’ laat zien uit welke 
elementen, gevat in modules, de cursus bestaat.  
4. Eén van de belangrijkste onderdelen uit de cursus is het oefenen van het triadegesprek in simulatiespel. Daar 
waar een cursist het meest mee zit wordt uitgespeeld in het simulatiespel, waarbij de behandelaar b.v. een 
psychiater, de cliënt (een getrainde ervaringsdeskundige) die zich inleeft in het dilemma dat aan de orde is en 
het familielid of naaste (cursist) in hun eigen rol blijven (spelen) De ervaring leert dat deze spelvorm de 
werkelijkheid benadert en de cursist daardoor helpt in de omgang met degene die de aandoening heeft, maar 
ook haar/hem steunt in de eigen verwerking. In deze presentatie laten we afhankelijk van de tijd 1 à 2 keer een 
(voorbeeld) simulatiespel zien, daarna een bespreking met de aanwezigen in de zaal.  
5. Na alle onderdelen kunnen vragen gesteld worden en kunnen (korte) discussies plaatsvinden voor zover de 
(beperkte) tijd dat toelaat. 
 
Vorm (hoe)   
Presentatie, simulatie, discussie 
 
Leerdoelen   
De workshop heeft tot doel om deelnemers in de gelegenheid te stellen te ervaren hoe belangrijk familie en 
naasten zijn voor het herstel van de cliënt.   
 
Literatuurverwijzing   
Generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten - Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz  
  



W10 Juiste tijd, juiste plaats, passende zorg: kinderpsychiatrische consultatie als precisie instrument in de zorg 
voor jeugdigen 
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Inhoud (wat)   
De kinder- en jeugdpsychiater is een breed opgeleide medisch professional met kennis van biologische, 
psychologische en sociale factoren die bijdragen aan het ontstaan van psychiatrische stoornissen. De 
decentralisatie van de zorg voor jeugdigen (0-18 jaar) met de komst van de Jeugdwet in 2015 heeft het werkveld 
van de kinder- en jeugdpsychiater beïnvloed en veranderd. Elke gemeente heeft een eigen visie op de zorg van 
jeugdigen, waarbij het doel is zorg dichtbij kind en gezin te organiseren en tijdig de juiste hulp op maat te 
bieden. Regelmatig zijn kritische geluiden over de (dure) kinder- en jeugdpsychiatrische zorg te horen. Burgers 
kunnen drempels ervaren in het verkrijgen van psychiatrische zorg voor hun kinderen en gezinnen. Het is al met 
al niet altijd makkelijk de zorg voor een kind op de juiste plaats en juiste tijd te organiseren.  
Kinder- en jeugdpsychiaters kunnen door psychiatrische consultatie een waardevolle bijdrage leveren aan de 
zorg voor jeugdigen op allerlei plekken en op die manier aan het vinden van passende zorg binnen of buiten de 
psychiatrie. Denk hierbij aan consulten in de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis, maar ook in 
jeugdzorginstellingen, buurtteams of gemengde zorgteams. Op die manier kunnen vroegsignalering en triage 
een plek krijgen buiten de muren van de GGZ. Door structurele samenwerking ontstaat een voortdurende 
kennisuitwisseling, die de kwaliteit van individuele professionals en de hele zorg voor kwetsbare jeugdigen 
bevordert. Bovendien kan de capaciteit van professionals mogelijk efficiënter ingezet worden. 
Toch zijn veel kinder- en jeugdpsychiaters huiverig om aan consultatie te beginnen. Want wat zijn je 
verantwoordelijkheden, hoe voer je dossier buiten de muren van je instelling en welke informatie kan en mag je 
uitwisselen met verschillende professionals? Hoe ga je om met verschillende jargons, wetten, kennis- en 
opleidingsverschillen en teamculturen. Wat is een redelijke vergoeding en consulteer je vanuit een instelling of 
als persoon?  
Een werkgroep binnen de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de NVvP werkt aan een handreiking 
consultatieve kinder- en jeugdpsychiatrie, die in maart 2020 verschijnt.  
 
Vorm (hoe)   
In deze workshop wordt de handreiking consultatieve kinder- en jeugdpsychaitrie in gebruik genomen. Aan de 
hand van casuïstiek uit de praktijk, met ervaringen van patiënten en hulpverleners, kunnen deelnemers werken 
met de nieuwe handreiking, ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen om hun eigen consultatiepraktijk op te 
zetten of uit te breiden.   
 
Leerdoelen   
Na het volgen van de workshop:  
-hebben deelnemers kennis van verschillende typen consultatie in het brede veld van de zorg voor jeugdigen 
-kennen deelnemers de juridische uitdagingen die kunnen ontstaan bij het werken met verschillende wetten 
-kennen de deelnemers de handreiking consultatieve kinder- en jeugdpsychiatrie en kunnen zij die gebruiken 
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W11 Seksuele farmacologie, zin en onzin. Over nieuwe geneesmiddelen en oude dilemma’s 
 
Rikus Knegtering w1,2  / Kor Spoelstra w3 / Thalia Herder 4 / Marrit de Boer 2 
 
W: Workshopleider 
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4. Martini Ziekenhuis Groningen, afdeling psychiatrie 
 
Inhoud (wat)   
Een groot aantal psychiatrische problemen gaat gepaard met veranderingen in het seksueel functioneren. 
Problemen als depressie, angst, dwang, psychosen, manie en posttraumatische problemen beïnvloeden seksueel 
functioneren in sterke mate. Een groot aantal psychofarmaca beïnvloed seksueel functioneren eveneens, soms 
op gewenst soms ongewenst manieren. Er zijn tevens farmaca ontwikkeld, zoals fosfodiësterase remmers (bv 
sildenafil), flibanserine en bremelanotide, voor de behandeling van specifieke aspecten van seksueel 
functioneren. Sommige middelen of combinaties van middelen vanuit een heel specifieke theorie.Wat is bekend 
over de incidentie van seksuele problemen in relatie tot andere aspecten van psychiatrische problemen? Welke 
mechanismen van seksueel gedrag worden beïnvloed door medicatie, met name psychofarmaca? Wat is de 
plaats en specificiteit van farmacologische behandeling bij seksuele problemen? 
 
Vorm (hoe)   
Er wordt gerapporteerd over recent literatuuronderzoek naar de samenhang van psychiatrische problemen en 
seksuele problemen. Er wordt een overzicht gegeven over welke eigenschappen van psychofarmaca seksueel 
functioneren kunnen beïnvloeden. Tenslotte worden mechanismen besproken van geneesmiddelen die 
verbetering van bepaalde aspecten van seksueel functioneren als doel hebben. De presentaties vinden op een 
interactieve manier plaats waarbij het laatste deel van de workshop besteed wordt aan een uitwisseling met de 
zaal over biologische versus psychosociale benaderingen van seksuele problemen. 
 
Leerdoelen   
*Kennis krijgen over de incidentie van seksuele problemen in relatie tot veel voorkomende psychiatrisch 
problemen.*Kennis verkrijgen over waarom juist psychofarmaca gewenste dan wel ongewenste effecten op 
seksueel functioneren kunnen hebben.  *Leren kennen van mogelijke mechanismen van specifiek op seksueel 
functioneren gerichte farmaca, zoals fosfodiësterase remmers, flibanserine en bremelanotide.*Bezinning op wat 
de mogelijkheden en onmogelijkheden van farmacologische interventies zijn. Wat is de sociale context 
waarbinnen seksueel functioneren als problematisch ervaren wordt? Wanneer zou medicatie juist wel of juist 
niet een goed idee kunnen zijn. 
 
Literatuurverwijzing   
Nappi RE, Gardella B (2019). What are the challenges in prescribing pharmacotherapy for female sexual 
dysfunctions? Expert Opin Pharmacother. 20(7):777-779.Weinberger JM, Houman J, Caron AT, Patel DN, Baskin 
AS, Ackerman AL, Eilber KS, Anger JT (2018). Female Sexual Dysfunction and the Placebo Effect: A Meta-analysis. 
Obstet Gynecol. 132(2):453-458.Herder T, de Boer M, Griffioen T, Waldinger M, Knegtering H (2018). Psychiatrie 
en psychofarmaca. In: Leerboek seksuologie. Gijs, L, Aerts, L, Dewitte, M, Enzlin, P, Georgiadis, J, Kreukels, B, 
Meuleman, E (red). Bohn Stafleu van Loghum, Houten. ISBN 978-90-36811-10-1. Blz. 511-530.  



W12 IPT voor PTSS; een alternatief zonder exposure 
 
Joop de Jong w1 / Kosse Jonker w2 
 
W: Workshopleider 
 
1. ParnassiaGroep 
2. Praktijk LEV 
 
Inhoud (wat)   
Voor PTSS zijn momenteel therapieën die op exposure gebaseerd zijn in Nederland eerste keus. Dit zijn 
bijvoorbeeld “prolonged exposure” en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Deze zijn zeer 
effectief, maar niet iedereen knapt daardoor op en daarbij komt dat sommigen deze therapie niet willen omdat 
het vereist dat je op één of andere manier aan jouw beleefde traumatische gebeurtenis blootgesteld wordt door 
er over te vertellen of schrijven.  
Het zou daarom mooi zijn wanneer er een therapie is die wel verbetering geeft, maar op een andere manier. IPT 
is een evidence-based behandeling voor depressie, dythymie en boulimie en veelbelovend wat betreft 
behandeling voor PTSS zonder exposure toe te passen. IPT richt zich dan ook niet op de traumatische 
gebeurtenis zelf, maar op de sociale gevolgen van de trauma en de PTSS. 
Het voor PTSS aangepaste protocol voor IPT richt zich eerst op emoties m.n. het zich verdoofd voelen zodat 
patiënten daarna beter kunnen omgaan met relaties. Er is één grote RCT bekend en een aantal open studies en 
case-reports waaruit blijkt dat IPT een reëel behandelalternatief is voor patiënten met PTSS. 
 
Vorm (hoe)   
In deze workshop wordt doorgenomen wat IPT is in het algemeen en welke aanpassingen gedaan zijn om IPT ook 
in te kunnen zetten voor PTSS. Enkele elementen worden geoefend en bediscussieerd wordt of deze methode 
een plaats zou kunnen krijgen in een behandelalgoritme.   
 
Leerdoelen   
Na het volgen van deze workshop kan de deelnemer in het kort uitleggen wat IPT is en welke aanpassingen 
gedaan zijn om deze geschikt te maken voor behandeling van PTSS. Daarnaast heeft de deelnemer weet van 
literatuur over behandeling van PTSS met behulp van IPT. 
 
Literatuurverwijzing   
Markowitz JC, Petkova E, Neria Y, Van Meter P, Zhao Y, Hembree E, Lovell K, Biyanova T, Marshall RD: Is exposure 
necessary? A randomized clinical trial of interpersonal psychotherapy for PTSD. Am J Psychiatry 2015;172;430-
440 
 
Markowitz JC, Neria Y, Lovell K, Van Meter PE, Petkova E: History of sexual trauma moderates psychotherapy 
outcome for posttraumatic stress disorder. Depress Anxiety 2017 Apr 4 [Epub ahead of print] 
 
Markowitz JC, Choo T, Neria Y: Do Acute Benefits of Interpersonal Psychotherapy for Posttraumatic Stress 
Disorder Endure? (submitted for publication) 
  



W13 Negatief zelfbeeld: een obstakel in de behandeling; Affectfobietherapie voor patiënten met verschillende 
DSM 5 diagnoses 
 
Quin van Dam w1 / Dorien Philipszoon w2 
 
W: Workshopleider 
 
1. Eigen praktijk 
2. Zaans Medisch Centrum 
 
Inhoud (wat)   
De overtuiging niets waard te zijn en geen betekenis te hebben is van enorme invloed op iemands leven. Dit 
zogenoemde negatieve zelfbeeld wordt niet als een aparte stoornis getypeerd in de DSM 5, maar speelt wel een 
grote rol bij veel psychische stoornissen, zoals angststoornissen, depressies, eetstoornissen, middelenmisbruik, 
persoonlijkheidsstoornissen, chronische pijn en bij obsessief-compulsieve stoornissen.  
 
Een veel voorkomend verschijnsel bij patiënten met een negatief zelfbeeld is een rigide, negatieve evaluatie van 
zichzelf en een gepolariseerde blik op anderen. Patiënten staan niet in contact met hun eigen behoeften  en 
gevoelens, en ervaren de intenties en reacties van anderen snel als bedreigend.  
 
Deze beleving kan ook de therapeutische relatie negatief beïnvloeden, doordat patiënten alle interventies van 
de therapeut opvatten als kritiek of afwijzing. Dit belemmert de patiënt om positieve ervaringen toe te laten en 
zichzelf te zien als een waardevol persoon. Dit gebrek aan ontvankelijkheid kan de behandeling stagneren. 
 
Affectfobietherapie (AFT) kan in deze patstelling een constructieve rol vervullen. Juist de integratieve aanpak, 
met aandacht voor psychodynamische, experiëntiële en cognitief-gedragstherapeutische technieken, blijkt 
effectief. In de directheid van het contact helpt de AFT-therapeut patiënten ervaren dat hun gevoelens de 
moeite waard zijn en dat ze betekenis hebben voor de ander. Die corrigerende ervaringen kunnen vervolgens 
leiden tot zelfcompassie en een reële blik op anderen. 
 
Vorm (hoe)   
Hoe ziet de workshop er praktisch uit?  
Eerst geven wij een korte uitleg over AFT, waarbij de volgende vragen aan de orde komen:  
- Uit welke theoretische en praktische onderdelen is AFT opgebouwd?  
- Hoe komt de therapeut een disadaptief zelfbeeld en beeld van de ander op het spoor?  
- Hoe behandelt de AF-therapeut het gebrek aan ontvankelijkheid en het negatieve zelfbeeld? 
- Voor welke patiënten is AFT geschikt (indicatiecriteria)? 
 
De nadruk van de workshop ligt op het praktisch oefenen met onderdelen van het AFT-model. Daarbij wordt 
specifiek aandacht besteedt aan de behandeling van een disadaptief zelfbeeld en beeld van de ander. 
 
Leerdoelen 
Kennis nemen van het AFT-model, de toepassing daarvan, en de behandeling van een disadaptief zelfbeeld en 
beeld van de ander.   
 
Literatuurverwijzing   
Dam, Q.D. van (2016). Affectfobietherapie in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe. 
Draijer, N, & Langeland, W. (2017). Psychoanalyse, psychoanalytische psychotherapie en wetenschappelijke 
evidentie. T.v. Psychotherapie. 43: 33-59. 
McCullough, L., Kuhn, N., Andrews, S., Kaplan, A., Wolf, J. & Hurley, C.L. (2003). Treating Affect phobia: A Manual 
for Short-Term Dynamic Psychotherapy. New York: The Guilford press. 
  



W14 Beleving van dwangsondevoeding. Wat de jongere ons zelf vertelt 
 
Lucas Kirkels w1 / Britt van Kooij w1 / Fleur Velders 1 / Renate Floor-Siebelink 1 / Floor Scheepers 1 
 
W: Workshopleider 
 
1. Universitair Medisch Centrum Utrecht 
 
Inhoud (wat)   
Anorexia Nervosa is doodsoorzaak nummer één bij mensen met een psychiatrische ziekte. Naast de volhardende 
wens om af te vallen, het verlangen naar perfectie en een laag zelfbeeld, is het niet eten vaker ook een tekort 
schietende coping bij oplopende spanningen. Voor een aantal jongeren is het lastig om de emoties te reguleren 
en resulteert dit in een beeld van een eetstoornis. In extreme gevallen ontstaan er potentieel levensbedreigende 
situaties, waarvoor sondevoeding soms zelfs onder dwang noodzakelijk is. Vaak gaat de dwangsondevoeding 
gepaard met fysiek en verbaal verzet door de jongere, wat voor een aantal dilemma's zorgt en vragen oproept. 
Wat is de impact van dwang met betrekking tot het gevolg van controleverlies, het zelfbeeld en de verhouding 
tot anderen? Wat zijn de do’s en don’ts in het proces rondom dwangsondevoeding? Een gekwantificeerd 
antwoord op deze vragen blijkt moeilijk te vinden. Richtlijnen zijn schaars en er zijn grote verschillen tussen de 
behandelcentra. Kwalitatief onderzoek naar de beleving van jongeren die dwangsondevoeding ondergaan kan 
een uitkomst bieden. Door interviews af te nemen bij jongeren met anorexia nervosa die dwangsondevoeding 
hebben ondergaan is het mogelijk om tot nieuwe inzichten te komen en een patiëntgerichte aanpak te 
ontwikkelen. 
 
Vorm (hoe)   
In deze workshop wordt u meegenomen in de methode van de Verhalenbank Psychiatrie en de resultaten van de 
interviews die zijn afgenomen. We zullen in deze workshop bespreken hoe deze informatie kan  bijdragen aan 
verbetering van de zorg voor jongeren met Anorexia Nervosa. Uiteraard hopen we samen met u een start te 
maken om de ervaringen van jongeren te integreren in het (verbeteren va het) behandelproces. 
 
Leerdoelen 
Na deze workshop heeft u meer inzicht in de impact en de beleving van dwangsondevoeding bij jongeren met 
Anorexia Nervosa en is bekend welke thema’s een rol spelen bij het vergroten van een positief eindresultaat. Na 
deelname aan deze workshop zijn bent u beter in staat om het proces rondom de dwangvoeding af te stemmen 
op de individuele jongere. 
 
Literatuurverwijzing   
1.  Treasure J, Zipfel S, Micali N, et al. Anorexia nervosa. Nat Rev Dis Prim. 2015;1(November):1-22. 
doi:10.1038/nrdp.2015.742.  Tan JOA, Stewart A, Fitzpatrick R, Hope T. Attitudes of patients with anorexia 
nervosa to compulsory treatment and coercion. Int J Law Psychiatry. 2010;33(1):13-19. 
doi:10.1016/j.ijlp.2009.10.0033.  Tan JOA, Hope T, Stewart A, Fitzpatrick R. Control and compulsory treatment 
in anorexia nervosa: The views of patients and parents. Int J Law Psychiatry. 2003;26(6):627-645. 
doi:10.1016/j.ijlp.2003.09.0094.  Guarda AS, Pinto AM, Coughlin JW, Hussain S, Huag NA, Heinberg LJ. 
Perceived coercion and change in perceived need for admission in patients hospitalised for eating disorders. Am 
J Psychiatry. 2007;164(1):108-114. doi:10.1176/ajp.2007.164.1.108 
  



W15 KAP NAH: Korte Amsterdamse Probleemlijst voor Niet Aangeboren Hersenletsel 
 
Christel Grimbergen w,1 / Thijs Fassaert 1,2 / René Zegerius w

,1 / Frank Jonker 3,4 / Siri Noordermeer 5 
 
W: Workshopleider 
 
1. GGD Amsterdam 
2. UMC Amsterdam 
3. Altrecht 
4. Vrije Universiteit Amsterdam 
5. Vrije Universiteit, Sectie Klinische Neuropsychologie, Faculteit Gedrag en Bewegingswetenschappen 
 
Inhoud (wat)   
Niet aangeboren hersenletsel (NAH) kan een traumatische en niet-traumatische oorzaak hebben en geeft schade 
aan de hersenen, welke leidt tot cognitieve en gedragsmatige veranderingen (bv agressie). 
Prevalentieschattingen van NAH  in verschillende doelgroepen zijn schaars, hoewel onderzoekers wel een aantal 
specifieke risicogroepen aanwijzen, zoals delinquenten (1) en daklozen (2,3). Tijdig signaleren van NAH bij 
mensen met een psychiatrische aandoening is van belang, met het oog op de juiste behandeling en begeleiding 
(4). Ook is gebleken dat specifieke groepen, zoals gedetineerden, een verhoogd risico hebben op agressie indien 
sprake is van NAH (5). Om verschillende redenen worden vermoedens van NAH tijdens een anamnese of intake 
vaak niet gerapporteerd of uitgevraagd, wat de behandeling kan belemmeren. Een belangrijke reden is dat het 
professionals vaak aan tijd ontbreekt om NAH op een zorgvuldige, uitgebreide manier in kaart te brengen. Deze 
workshop draait om een kort screeningsinstrument, ontwikkeld om NAH op een snelle manier in kaart te 
brengen en een verwijzing naar gespecialiseerde zorg te ondersteunen en uiteindelijk de behandeling te 
verbeteren. De toepassing van het instrument in een forensische populatie in Amsterdam staat daarbij centraal. 
 
Vorm (hoe)   
Korte presentaties en een pubquiz 
 
Leerdoelen 
Na afloop van de workshop hebben deelnemers kennis van: 
- NAH: wat is het en hoe wordt het veroorzaakt? 
- Het vóórkomen van NAH in forensische populaties; 
- Effectieve behandelvormen voor NAH in forensische settings; 
- De ontwikkeling en samenstelling van een korte screener (‘KAP NAH’), en 
- Eerste praktische ervaringen met afname van deze screener in het forensische veld. 
 
Literatuurverwijzing   
- Dams-O’Connor K, Cantor JB, Brown M, Dijkers MP, Spielman LA, Gordon WA. Screening for Traumatic   
 Brain Injury: Findings and Public Health Implications J Head Trauma Rehabil 2014; 29: 479–489. 
- Hwang SW, Colantonio A, Chiu S, Tolomiczenko G, Kiss A, Cowan L, Redelmeier DA, Levinson W. The  
 effect of traumatic brain injury on the health of homeless people. CMAJ 2008;179:779-84.  
- Oddy M, Moir JF, Fortescue D, Chadwick S. The prevalence of traumatic brain injury in the homeless  
 community in a UK city. Brain Inj 2012;26:1058-64.  
- Schofield PW, Butler TG, Hollis SJ, Smith NE, Lee SJ, Kelso WM. Traumatic brain injury among Australian  
 prisoners: rates, recurrence and sequelae. Brain Inj 2006;20:499-506. 
- Schwarzbold M,  Diaz A, Martins ET,  Rufino A,  Nazareth Amante L, Thais ME, Quevedo J,  Hohl A,   
 Neves Linhares M,  Walz R. Psychiatric disorders and traumatic brain injury. Neuropsychiatr Dis Treat.  
 2008; 4: 797–816. 
  



W16 Samenwerking tussen specialistische GGZ en UWV: ‘De werkgerichte geïntegreerde behandelaanpak’ 
 
Helma Cissen w1 / Eric Groenendaal w2 

 
W: Workshopleider 
 
1. Reinier van Arkel 
2. UWV Den Bosch 
 
Inhoud (wat)   
ACHTERGROND  Psychische gezondheidsklachten behoren tot de belangrijkste oorzaken voor uitval op de 
arbeidsmarkt. 
Tegelijkertijd heeft werk een positieve invloed op de psychische gezondheid van mensen. 
DOEL Kennismaking met een geïntegreerde aanpak waarin de specialistische ggz en uwv samenwerken. 
METHODE De geïntegreerde aanpak werd geëvalueerd voor een groep van 15 cliënten met angst- en 
depressieve 
stoornissen. Ervaringen met de aanpak werden in kaart gebracht met behandelevaluatieverslagen, 
semigestructureerde interviews met cliënten, behandelaars, een verzekeringsarts, een 
arbeidsdeskundige en re-integratiecoaches. De mate van participatie werd gemeten met de 
Participatieladder, klachten werden gemeten op basis van reguliere rom-metingen. 
RESULTATEN De mate van arbeidsparticipatie van de cliënten bleek toegenomen tijdens de geïntegreerde 
aanpak: 
8 cliënten vonden een werkervaringsplek en 2 een betaalde baan. Er werden geen aanwijzingen 
gevonden dat de aanpak een negatieve invloed had op het klachtherstel. Uit de interviews bleek dat 
cliënten zich goed geholpen voelden en een steunend netwerk van betrokken professionals hadden 
ervaren. 
CONCLUSIE De geïntegreerde aanpak, inclusief werkgerichte cognitieve therapie, wordt positief geëvalueerd 
door alle 
betrokkenen en lijkt bij te dragen aan arbeidsparticipatie. Inmiddels wordt de geïntegreerde aanpak toegepast 
binnen meerdere ambulante teams van SGGZ Reinier van Arkel.  De resultaten blijven positief en hebben tevens 
gezorgd voor een cultuuromslag binnen de behandelteams. Werk staat meer op de agenda van de behandelaars. 
In deze workshop geven wij u zicht op de methodiek en op de huidige stand van zaken. Tevens delen wij met u 
de ontwikkelingen in kader van ons vervolgonderzoek. 
 
Vorm (hoe)   
Interactieve Power Point presentatie 
 
Leerdoelen 
1) Kennis over het Convenant GGZ-UWV, wat als doel heeft om arbeidsdeelname te stimuleren voor cliënten 
met een psychische kwetsbaarheid. 
 
2)Kennis maken met de inhoud van het W-CGT protocol 
 
3)Zicht krijgen op ervaringen en succesfactoren van de geïntegreerde aanpak 
 
Literatuurverwijzing   
Cissen-van Heugten WHJM, Heijden van der PT, SlaatsI, Lagerveld SE. Sneller herstel van arbeidsparticipatiebij 
samenwerking van specialistische ggz en UWV; eenpilotstudie. Tijdschr Psychiatr 2019; 61: 326-34. 
 
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/61-2019-5-artikel-cissen.pdf 
  



W17 ECT, the state of the art 
 
Bas Verwey w1 / Walter van den Broek 2 / Tom Birkenhäger 2 / M. Kolenbrander 3 
 
W: Workshopleider 
 
1. Ziekenhuis Rijnstate Arnhem 
2. ErasmusMc 
3. Spaarneziekenhuis 
 
Inhoud (wat)   
ECT is een behandeling die toenemend kennis en vaardigheden van de uitvoerder vereist. De indicatiestelling, 
technische aspecten, de anesthesie en de behandeling na ECT worden in deze workshop behandeld aan de hand 
van de update van de Richtlijn Elektroconvulsietherapie 2010. De indicatie van complexe patiënten en de 
risicofactoren worden besproken. Technische aspecten als elektrodenplaatsing, bepaling van de insultdrempel, 
en stimulusdosering passeren de revue in relatie tot het effect. Preoperatieve screening, anaesthesiemiddelen, 
interacties en bijwerkingen worden besproken met specifiek aandacht voor cardiaal gecompromitteerde 
patiënten. Zowel de behandeling van patiënten na succesvolle als na niet-succesvolle ECT wordt gepresenteerd, 
waaronder de indicatie en uitvoering van onderhouds-ECT. 
 
Vorm (hoe)   
Interactief 
 
Leerdoelen 
Leren indiceren van ECT; inzicht verwerven in technische aspecten, aneasthesie en uitvoering van ECT; kennis 
vergaren over behandeling na ECT. 
 
Literatuurverwijzing   
B. Verwey & J.W van Waarde, Leerboek elektroconvulsietherapie, Boom De Tijdstroom, 2019 
W.W. van den Broek, T.K. Birkenhager, e.a. Richtlijn Elektroconvulsietherapie, tweede herziene versie. De 
Tijdstroom, Utrecht, 2010.  



DISCUSSIEGROEPEN 
 
D6 SAP Discussie – Precisie opleiding: de weg naar precisie psychiatrie? 
 
Frank Gerritse p1,2 / Robbert Duvivier p1 / Luc Draisma p1 
 
P: Debatleider / panelleden 
 
1. SAP 
2. UMC Utrecht 
 
Inhoud (wat)   
Met het nieuwe opleidingsplan komt er meer mogelijkheid tot differentiatie en profilering. De aios wordt 
expliciet regievoerder over de invulling van de eigen opleiding. Dit geeft aanzienlijk meer mogelijkheden en 
kansen voor de aios om de opleiding te personaliseren en toe te spitsen op zijn/haar wensen. Maken de 
toegenomen mogelijkheden voor een ‘precisie-opleiding’ de weg vrij voor precisie psychiatrie? Het SAP wil graag 
met aios en psychiaters in discussie om gedachten uit te wisselen over de voor- en nadelen van de verschillende 
opties. We maken hierbij ook uitgebreid de vergelijking tussen HOOP 2.0 en het nieuwe opleidingsplan. 
 
Vorm (hoe)   
Discussiepanel, bestaande uit psychiaters en aios die zich actief bezighouden met (de vorming van) het 
onderwijs en de personalisering hiervan. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van digitale instrumenten om enkele 
prikkelende stellingen aan het publiek voor te leggen en te bespreken. 
 
Leerdoelen   
Aan het einde van de sessie zijn de aanwezigen op de hoogte van verschillende mogelijkheden in het nieuwe 
opleidingsplan om de opleiding vorm te geven en eventueel te veranderen, en heeft men kennis over hoe 
collega’s (zowel aios als psychiaters) hier naar kijken. 
 
Literatuurverwijzing   
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/61-2019-3-artikel-klumpers.pdf 
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/537/articles/11887 
  



D7 Zingeving in de GGz: herstel of misgreep? 
 
Arjan Braam p1,2 / Angelien Steen p2,3 / Rogier Hoenders p4 / Sanne Graste p3 
 
P: Debatleider / panelleden 
 
1. Altrecht 
2. Universiteit voor Humanistiek 
3. GGZ Centraal 
4. Centrum Integrale Psychiatrie Lentis 
 
Inhoud (wat)   
Een multidisciplinaire richtlijn of generieke module “zingeving, spiritualiteit en psychische hulpverlening” - 
verkenningen, namens leden van de FZGG-werkgroep ‘MDR/module’ 
 
Inleiding en probleemstelling  
Personen met psychische problemen zien zich geconfronteerd met vragen over zichzelf, hun relaties, hun taken, 
en over het bestaan als zodanig. Hoe ervaren zij nog zin, of hoe vinden zij de zin weer terug in het leven? 
Vanouds kon men deze zingeving vaak inkaderen in religieuze tradities en geloof. In toenemende mate blijkt dat 
veel mensen ook buiten religieuze tradities zingeving en spiritualiteit van belang vinden ook in relatie tot 
gezondheid en zorg (ZonMw, 2016). Internationaal speelt dit ook. De World Psychiatric Association heeft een 
position paper geschreven over het belang van dit onderwerp in de psychiatrie (Verhagen, 2018).  
In de geestelijke gezondheidszorg valt de spirituele dimensie dikwijls te beluisteren, bijvoorbeeld aan de hand 
van ervaringen tijdens psychopathologie (depressie, psychose, suïcidaliteit) maar ook in de herstelfase (van Hoof 
e.a., 2014). Zingeving en spiritualiteit zijn gerelateerd aan een brede visie op herstel, alsook aan positieve 
gezondheid (Huber e.a., 2016), leefstijl geneeskunde en integrale geneeskunde (CIZG, 2019; Hoenders, 2014).  
Tegelijkertijd bestaat er onduidelijkheid over wat zingeving en spiritualiteit inhouden (terminologie), hoe en 
wanneer deze materie in de zorg ter sprake komt, welke evidentie en best-practice (interventie) voor handen is 
en welke samenwerkingskaders beschikbaar en valide zijn.  
Een richtlijn ‘zingeving, spiritualiteit en psychische hulpverlening’ beoogt in dit opzicht een vertrekpunt te bieden 
vanuit een interdisciplinair perspectief. Bij voorkeur sluit een dergelijke richtlijn aan bij de herstelbeweging en 
patiënten- en familieorganisaties, alsook bij vertegenwoordiging van zorg- en onderwijsinstellingen en 
verzekeraars. 
 
Methode 
Met behulp van onderbouwing vanuit de wetenschappelijke literatuur, visie- en beleidsdocumenten en ethische 
vertrekpunten wordt een denkbare indeling gepresenteerd met daarin de belangrijkste componenten van een 
multidisciplinaire richtlijn of generieke module over zingeving, spiritualiteit en psychische hulpverlening. Ook 
komt aan de orde wat er essentieel is qua draagvlak en interdisciplinaire samenwerking. 
 
Resultaten 
Een denkbare richtlijn of module beoogt (1) terminologie te verhelderen (‘betekenisgeving, zingeving, religie, 
spiritualiteit, existentiële factoren’), (2) een ethische plaatsbepaling te geven, (3) het beschikbare 
wetenschappelijk onderzoek weer te geven, en nieuwe onderzoeksvragen te agenderen, (4) te verduidelijken 
hoe zingeving en spiritualiteit meespelen in verschillende fases van psychische stoornissen, (5) Best practices te 
beschrijven met aanbevelingen voor zorgprofessionals ten aanzien van hulpverlening, preventie, visies op 
herstel, taakverdeling en interdisciplinaire samenwerking, (6) de relatie te beschrijven ten aanzien van andere 
zorgstandaarden / richtlijnen (bv. suïcidaliteit, herstelondersteunende zorg, palliatieve zorg). 
 
Conclusie  
De huidige bespreking van een multidisciplinaire richtlijn of module betreft een verkenning. Kunst zal zijn om toe 
te werken naar een tekst die voldoende pluriformiteit toestaat, ethische grenzen aanwijst, en taken op een reële 
wijze verdeelt, naar gelang de fase van zorg die in het geding is. 
 
  



Vorm (hoe)   
Discussiegroep aan de hand van stellingen: 
- ‘Zingeving’ is geen professioneel begrip 
- Zingeving en ggz: herstel of misgreep? 
- Behandelen van psychopathologie herstelt vermogen tot zingeving. 
- Spiritualiteit, levensvragen en leefstijl horen niet in de psychiatrie thuis.  
 
Leerdoelen   
Leerdoelen zijn: 
Reflectie op de plek van zingeving en spiritualiteit  in de GGZ. 
Plaatsbepaling van de richtlijn in wording. 
Nadere positionering van de psychiater, de geestelijke verzorger en andere disciplines zoals bv 
ervaringsdeskundigen, als het gaat om zingeving, spiritualiteit en andere existentiële onderwerpen. 
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D8 Precisie psychiatrie in de acute ambulante psychiatrie 
 
Iris Meijerink p1 / Willem Snelleman p2 / Stefan Streitz p1 / Miranda van Eerden p1 / Elina Wissink p1 
 
P: Debatleider / panelleden 
 
1. Mediant GGZ 
2. ZZP 
 
Inhoud (wat)   
In het debat over “personen met verward gedrag” wordt een groot beroep gedaan op de acute ambulante 
psychiatrie en proberen wij enerzijds een antwoord te geven op dit beroep doch anderzijds de grenzen van ons 
vak te bewaken. 
 
Vorm (hoe)   
Discussiegroep waarin de debatleider ons meeneemt in hoe wij in de ambulante acute psychiatrie in Twente het 
acute zorglandschap herontwerpen. De discussie gaat over het maatschappelijke debat “personen met verward 
gedrag” en hoe wij in de acute ambulante psychiatrie in Twente onze verantwoordelijkheid nemen doch ook de 
grenzen van ons vak bewaken.  
Panellid 1 brengt de Generieke Module Acute Psychiatrie in de discussie. Panellid 2 brengt met een data-analyse 
van alle crisismeldingen 2019 van het Aanmeldbureau en Centrum voor Crisisinterventie van Mediant inzicht in 
alle crisiscontacten van aanmelding tot afsluiting. Hierin is o.a. een groot verschil zichtbaar tussen de diagnostiek 
van de verwijzer en de diagnostiek van de crisisdienst. Passend bij dat de term “personen met verward gedrag” 
onterecht een associatie oproept met de GGZ.  
Panellid 3 geeft met uitkomsten van fenomenologisch onderzoek naar de ervaringen van politie en GGZ-
crisisdienstmedewerkers zicht op de samenwerking in crisissituaties bij ‘personen met verward gedrag’. Panellid 
4 geeft inzicht in data-analyse van pilot 2019 Street triage, een gezamenlijke crisisresponse politie, GGZ en 
ambulancedienst ontwikkeld in reactie op de steeds weer oplaaiende discussie over ‘personen met verward 
gedrag’ en de roep om GGZ aan de voorkant. 
 
Leerdoelen   
Gezamenlijk komen tot een goed onderbouwde consensus waar onze verantwoordelijkheid ligt en waar de 
grenzen liggen van de acute ambulante psychiatrie in het maatschappelijke debat “personen met verward 
gedrag”. 
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D9 Forensische precisie psychiatrie door nieuwe technologie? 
 
Maaike Kempes p1 / Annemieke ter Harmsel p2,3 / Fedde Sappelli p4 / Gerben Meynen p5,6 
 
P: Debatleider / panelleden 
 
1. NIFP 
2. Inforsa (Arkin) 
3. AmsterdamUMC 
4. Pompestichting Forensische Psychiatrie/Afd Psychiatrie Radboudumc Nijmegen 
5. Willem Pompe Instituut Universiteit Utrecht 
6. Geesteswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam 
 
Inhoud (wat)   
De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor gerichte diagnostiek om te komen tot meer gericht 
behandelen waarbij een individuele aanpak centraal staat. Dit is met name belangrijk in de forensische context 
waar een (groot) deel van de behandeling in onvrijwillig kader plaatsvindt. Door de snelle technologische 
ontwikkelingen komen er verschillende toepassingen beschikbaar die ook in de forensische psychiatrie gebruikt 
zouden kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan apps op je smartphone, wearables of virtual reality. In deze 
discussiegroep  willen we, onder meer aan de hand van het adolescentenstrafrecht, ingaan op de behoefte van 
de wetgever en behandelaren om te komen tot meer precieze diagnostiek en behandeling met nieuwe 
technologie, met ook aandacht voor ethische overwegingen daarbij. 
 
Vorm (hoe)   
De vier panelleden zullen elk in 15 minuten ingaan op de noodzaak van precisie diagnostiek binnen het 
adolescentenstrafrecht, de mogelijkheden van biofeedback bij agressieproblematiek, de ontwikkeling van een 
provocatietest in virtual reality en de kwestie of dit soort nieuwe technologien om precisie ethiek vragen. Daarna 
wordt er met alle aanwezigen gediscussieerd over de voor- en nadelen van verschillende oplossingsrichtingen. 
 
Leerdoelen   
- Inzicht in de behoefte maar vooral ook mogelijkheden van de wetgever en behandelaren om te komen tot 
meer precieze diagnostiek en behandeling met nieuwe technologie 
- Inzicht in de ethische overwegingen die daarbij een rol spelen. 
 
Literatuurverwijzing   
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