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SYMPOSIA 
 
S24 Levensloopperspectief als voorwaarde voor precisie psychiatrie bij persoonlijkheidsstoornissen 
 
De laatste decennia neemt de aandacht voor een levensloopperspectief op psychiatrische stoornissen toe. 
Persoonlijkheidsstoornissen kennen een fluctuerend symptomatisch beloop, waarbij onderliggende beperkingen 
neigen naar chroniciteit. In een levensloopperspectief worden persoonlijkheidsstoornissen beschouwd als 
ontwikkelend en veranderend door de hele levensloop, in interactie met biologische, psychologische en sociale 
factoren. In dit symposium presenteren we een levensloopmodel van persoonlijkheidsstoornissen waarin 
klinische stadiering door de levensloop centraal staat. Allereerst wordt de veranderende expressie en relevante 
bio-psycho-sociale factoren besproken in de adolescentie, jong- en midden-volwassenheid, en de ouderdom. We 
verkennen hoe een model voor klinische stadiering in combinatie met potentiële psychologische en biomarkers 
een meerwaarde kan hebben in profilering om beter de prognose te van de patiënt en bovenal de selectie van 
passende behandeling te optimaliseren. 
 
S24.1 
 
Leeftijdsneutraliteit van tests van belang bij de ontwikkeling van een levensloopmodel voor klinische stadiering 
van persoonlijkheidsstoornissen 
 
Bas van Alphen p1,2,3 
 
P: Presenterende auteur / spreker 
 
1. Mondriaan Topklinisch centrum voor persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen 
2. Tilburg University 
3. Vrije Universiteit Brussel 

 
Achtergrond   
Persoonlijkheidsstoornissen zijn ernstige psychische stoornissen met veelal een chronisch, fluctuerend beloop. 
Als gevolg van biopsychosociale factoren kan niet alleen de ernst van persoonlijkheidspathologie fluctueren over 
de levensloop, ook de manifestatie kan per levensfase verschillen. Zo ligt het accent bij jongvolwassenen met 
een borderline persoonlijkheidsstoornis op stemmingsschommelingen, op mid-volwassen leeftijd staat 
impulsiviteit centraal en bij ouderen vormen verlatingsangsten en leegtegevoelens de belangrijkste borderline-
kenmerken. De heterotypische continuïteitshypothese vormt hier een aannemelijk uitgangspunt: onderliggende 
latente persoonlijkheidskarakteristieken blijven relatief stabiel gedurende de gehele levensloop, maar de vorm 
waarin deze tot uitdrukking komen is veranderlijk. De heterotypische continuïteit heeft echter gevolgen voor de 
toepassing van persoonlijkheidsvragenlijsten en -interviews in epidemiologisch onderzoek en in de klinische 
praktijk. In hoeverre zijn tests en interviews voldoende leeftijdsneutraal om valide persoonlijkheidsstoornissen in 
kaart te brengen bij verschillende leeftijdsgroepen?   
 
Doel   
Overzicht van de leeftijdsneutraliteit van vaak toegepaste persoonlijkheidsvragenlijsten om 
persoonlijkheidspathologie vast te stellen op basis van de criteria in DSM-5 deel II en III. 
 
Methoden   
Studies waar Differential Item Functioning (DIF-analyses) werden toegepast bij persoonlijkheidstests werden 
geïncludeerd. 
 
Resultaten   
De leeftijdsneutraliteit van onderzochte tests is over het algemeen goed en lag tussen de 85% (PID-5) en 97.5% 
(ADP-IV). Echter de leeftijdsneutraliteit (75%) van de PID-5-BF is matig.    
 



Conclusie   
De leeftijdsneutraliteit van de onderzochte persoonlijkheidsvragenlijsten gerelateerd aan DSM-5 deel II of deel III 
is over het algemeen goed met uitzondering van de PID-5-BF. Leeftijdsneutrale vragenlijsten vormen een 
belangrijk uitgangpunt bij de ontwikkeling van een levensloopmodel voor klinische stadiering van 
persoonlijkheidsstoornissen.   
 
Literatuurverwijzing   
Hutsebaut, J., Videler, A. C., Verheul, R., & Van Alphen, S. P. (2019). Managing borderline personality disorder 
from a life course perspective: Clinical staging and health management. Personality Disorders: Theory, Research, 
and Treatment, 10(4), 309. 
 
Mroczek, D.K., Hurt, S.W. & Berman, W.H. (1999). Conceptual and methodological issues in the assessment of 
personality disorders in older adults. In E. Rosowsky, R.C Abrams & R.A. Zweig (Eds.). Personality disorders in 
older adults (pp. 135-150). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. 
 
Videler, A. C., Hutsebaut, J., Schulkens, J. E., Sobczak, S., & van Alphen, S. P. J. (2019). A Life Span Perspective on 
Borderline Personality Disorder. Current Psychiatry Reports, 21(7), 51.  



S24.2 
 
Levensloopaspecten bij adolescenten en jongvolwassenen: klinische stadiering en vroeginterventie 
            
Linda Dil p1  
 
P: Presenterende auteur / spreker 
 
1. NPI, specialist in persoonlijkheidsproblematiek 

 
Achtergrond   
De borderlinepersoonlijkheidsstoornis (BPS) komt vaak tot uiting in de adolescentie, heeft de hoogste 
prevalentie in de vroege volwassenheid en deze neemt daarna af. De kenmerken veranderen gaande het beloop. 
Daarmee leent deze stoornis zich goed voor een gepersonaliseerde benadering in een model van stadiëring en 
profilering. BPS kan betrouwbaar worden vastgesteld en veilig worden behandeld vanaf het begin van de 
puberteit. Dat opent de weg voor de toepassing van een vroege-interventieparadigma voor borderline 
problematiek. Het doel ervan is om door snelle herkenning en behandeling te voorkomen dat de problematiek 
chronisch wordt en zijn inperkende werking op verschillende levensterreinen (zoals school en werk) verliest. 
 
Doel   
Beschrijven van een klinisch bruikbaar model voor stadiëring en profilering van BPS in de adolescentie. 
 
Methoden   
Literatuuronderzoek naar evidentie voor het definiëren van stadia en risicofactoren in het beloop van BPS. 
 
Resultaten   
BPS kan beschreven worden in verschillende stadia, variërend van een fase met verhoogd risico, tot een 
chronische therapieresistente fase. Hoewel specifieke voorspellers ontbreken, zijn er verschillende factoren die 
de kans op het ontstaan van BPS vergroten. 
 
Conclusie   
Stadiëring en profilering kunnen bijdragen aan een meer gepersonaliseerde en evidence-based 
indicatiestelling bij BPS in de adolescentie en gerichte vroeginterventie mogelijk maken die aansluiten bij het 
stadium van de aandoening. Vervolgonderzoek is nodig om dit model verder te ontwikkelen. 
 
Literatuurverwijzing   
Noteboom A, Dil LM, Van HL (2018). Is een gepersonaliseerde benadering bij de borderline 
persoonlijkheidsstoornis zinvol? Tijdschrift voor Psychiatrie 60:174-181.



S24.3 
 
Stagering en profilering van persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen     
 
Rien Van p1 
 
P: Presenterende auteur / spreker  
 
1. NPI, specialist in persoonlijkheidsproblematiek 
 
Achtergrond   
In de DSM-5 is een voorstel opgenomen voor een conceptueel nieuwe benadering van de diagnostiek van  
persoonlijkheidsstoornissen. Dit zogeheten alternatieve model heeft als doel persoonlijkheidspathologie 
dimensioneel te beschouwen en kan meer richting geven aan behandelstrategieën.   
Een andere benadering is om wel aan te sluiten bij de bestaande DSM categorieën van 
persoonlijkheidsstoornissen, maar deze te verrijken met beloopskenmerken en predictieve factoren in een 
model van stagering en profilering. Juist bij persoonlijkheidsstoornissen waar diagnostiek en therapie-
uitkomsten over langere tijd beoordeeld dienen te worden kan hiermee een verdere differentiëring worden 
bereikt zodat precisie psychiatrie tot zijn recht komt. 
 
Doel   
Verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden van stagering en profilering van persoonlijkheidsstoornissen bij 
volwassen. 
 
Methoden   
Er is een literatuurstudie verricht met verschillende  combinaties van de trefwoorden staging, profiling, 
personality disorder, predictive factors, course, treatment outcome.   
 
Resultaten   
Bij volwassenen kunnen vier stadia worden onderscheiden:  
(1) Subklinisch: Vroege symptomen zonder aan alle  criteria voor een diagnose te voldoen,  
(2) Eerste episode. A: Matig, zonder suïcidaliteit en B:  ernstig, met suïcidaliteit   
(3) Partiele remissie of terugval: Ambulante behandeling onvoldoende resultaat  
(4) Chronisch beloop: Onvoldoende resultaat van meerdere curatieve evidence based behandelingen.  
Voor elk van deze fases kunnen specifieke therapeutische benaderingen worden geselecteerd met nadruk of 
meer cure of op meer care en herstelgericht.  
Profilering is op basis van evidentie over risicofactoren alleen mogelijk bij borderline problematiek.   
Het gaat om: 
-Genetische en biologische aanleg.  
-Voorgeschiedenis: opvoedingspatronen en psychopathologie bij ouder(s), psychische symptomen tijdens in de 
jeugd; sociaal economische factoren en trauma.  
-Actuele presentatie: Co-morbiditeit, ziekte-inzicht, motivatie en overdrachtsfenomenen in de initiële 
therapeutische relatie.   
Door het combineren van stagering en profilering ontstaat een matrix van de wijze waarop de 
behandelingsmogelijkheden bij persoonlijkheidsstoornissen geordend kunnen worden. 
 
Conclusie   
Toepassing van de principes van stagering en profilering is een voorbeeld van precisie psychiatrie bij 
persoonlijkheidsstoornissen. Het kan de diagnostiek betekenisvoller maken en directer leiden tot het selecteren 
van de meest optimale interventie voor een individuele patiënt. Het is ook behulpzaam om de zorg voor 
persoonlijkheidsstoornissen in een regio te organiseren. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of dit 
daadwerkelijk tot betere en doelmatiger zorg leidt. 
 
  



Literatuurverwijzing   
-Stepp SD, Lazarus SA, Byrd AL (2016), A systematic review of risk factors prospectively associated with 
borderline personality disorder: taking stock and moving orward. Person Disord 7:316-323. 
-Stone MH (2016). Long-term course of borderline personality disorder. Psychodyn Psychiatry 44:449-474. 
-Paris J (2013). Stepped care: an alternative to routine extended treatment for patients with borderline 
personality disorder. Psychiatr Serv 64:1035-1037. 
-Noteboom A, Dil LM, Van HL (2018). Is een gepersonaliseerde benadering bij de borderline 
persoonlijkheidsstoornis zinvol? Tijdschrift voor Psychiatrie 60:174-181.  



S24.4 
 
Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: veranderende expressie en gerichte interventie  
         
Arjan Videler p1,2 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. PersonaCura, topklinisch centrum voor persoonlijkheidsstoornissen en/of autisme bij senioren 
2. Tranzo, Tilburg University 
 
Achtergrond   
Lange tijd werd gedacht dat persoonlijkheidsstoornissen in de ouderdom uitdoven. Het laatste decennium is er 
meer aandacht voor persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, zowel diagnostisch als therapeutisch.   
 
Doel   
Bepalen hoe de expressie van persoonlijkheidsstoornissen verandert in de ouderdom en verkennen hoe een 
model van klinische stadiëring bij kan dragen aan gerichte behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij 
ouderen.   
 
Methoden   
Review van de literatuur om te komen tot een model van klinische stadiëring voor persoonlijkheidsstoornissen in 
de ouderdom. 
 
Resultaten   
Op oudere leeftijd vindt een verschuiving plaats van de expressie van persoonlijkheidsstoornissen onder invloed 
van biopsychosociale verouderingsaspecten, zoals (omgang met) cognitieve 
en somatische achteruitgang of veranderde leefomgeving door verhuizing naar een verpleeghuis. Ouderen met 
een cluster B-persoonlijkheidsstoornis bijvoorbeeld vertonen veelal een afname van agressieve én impulsieve 
kenmerken en een toename van leegtegevoelens en stemmingsproblemen. 
De DSM-criteria sluiten onvoldoende aan op de leef- en belevingswereld van ouderen met 
persoonlijkheidsstoornissen: maar liefst 29% van de DSM-criteria voor persoonlijkheidsstoornissen vertoonde 
meetfouten bij ouderen. De DSM is onvoldoende leeftijdsneutraal en sluit derhalve 
onvoldoende aan op een benadering vanuit het levensloopperspectief. Klinische stadiëring biedt een alternatief 
perspectief. 
 
Conclusie   
De expressie van persoonlijkheidsstoornissen op latere leeftijd is anders dan in eerdere levensfasen. Klinische 
stadiëring biedt wellicht een toepasbaar model voor meer precieze interventies, van vroeginterventie bij de late 
onset persoonlijkheidsstoornis tot mediatieve behandeling bij kwetsbare ouderen in zorgsetttingen.   
 
Literatuurverwijzing   
Videler, A. C., Hutsebaut, J., Schulkens, J. E., Sobczak, S., & van Alphen, S. P. J. (2019). A Life Span Perspective on 
Borderline Personality Disorder. Current Psychiatry Reports, 21(7), 51. 
 
Hutsebaut, J., Videler, A. C., Verheul, R., & Van Alphen, S. P. (2019). Managing borderline personality disorder 
from a life course perspective: Clinical staging and health management. Personality Disorders: Theory, Research, 
and Treatment, 10(4), 309. 
 
Hutsebaut, J., Videler A.C., Schoutrop, M., van Amelsvoort, T.A.M.J., & van Alphen, S.P.J. (2017). 
Persoonlijkheidsstoornissen: Levensloopbenadering zinvol. Tijdschrift voor Psychiatrie, 59, 52-55. 
  



S24.5 
 
Biomarkers & levensloop: ook toepasbaar op persoonlijkheidsstoornissen?     
 
Sjacko Sobczak p1 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. Mondriaan Topklinisch centrum voor persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen 
 
Achtergrond   
Afgelopen jaren is er een verandering in zienswijze op het ontstaan van psychiatrische aandoeningen. Vorige 
eeuw lag het accent vooral op de omgeving. In de afgelopen 20 jaar is er steeds meer onderzoek gedaan naar 
het effect en de invloed van onderliggende biologische factoren in interactie met de omgeving, de zogenaamde 
epigenetica. Biomarkers spelen steeds meer een rol in deze persoonlijke aanpak. Een biomarker kan 
verschillende voorspellende waarden hebben: als ziekte-risicovoorspeller, als diagnosticum, als voorspeller van 
ziekteactiviteit en als voorspeller voor behandeleffect. Zo kunnen epigenetische veranderingen, bijvoorbeeld in 
methylering van DNA, inzicht geven in de interactie tussen risicofactoren, zoals psychotrauma, en pathogenese 
van psychiatrische ziekten over de levensloop. 
 
Doel   
Onderzoeken wat de rol van biomarkers, zoals epigenetische veranderingen in het DNA, kan zijn in stadiering en 
behandeling van persoonlijkheidsstoornissen over de levensloop.   
 
Methoden   
Review van literatuur t.a.v. epigenetica over de levensloop en toegespitst op persoonlijkheidsstoornissen.    
 
Resultaten   
DNA methylatie is een veelbelovende epigenetische marker van resilience, veroudering en levensverwachting 
gedurende de levensloop. Bij persoonlijkheidsstoornissen zijn er ook veranderingen in de DNA methylering 
gevonden die een epigenetisch proces in de etiologie en ontwikkeling van persoonlijkheidsstoornissen doet 
vermoeden. Er is een evidente associatie tussen deze epigenetische veranderingen en psychotrauma, in het 
algemeen maar ook specifiek in deze groep. Invloed van behandeling op DNA methylering is niet onderzocht in 
deze groep. 
 
Conclusie   
Onderzoek naar biomarkers bij het ontstaan en beloop van persoonlijkheidsstoornissen is nog nieuw. Eerste 
onderzoeken laten zien dat bij persoonlijkheidsstoornissen er DNA veranderingen zijn die een verdere 
specificering van de onderliggende pathologie kunnen ondersteunen. Diverse psychiatrische en psychologische 
behandelingen zijn geassocieerd met effecten op DNA methylering ten gunste van resilience. Een toekomstige 
epigenetische benadering van persoonlijkheidsstoornissen kan dus essentiële informatie opleveren t.a.v. 
pathogenese, behandeling en resilience over de levensloop. Echter, effecten van behandeling op DNA 
methylering als maat voor resilience bij persoonlijkheidsstoornissen – en verschillen tussen jong en oud- dienen 
verder in kaart gebracht te worden.  
 
Literatuurverwijzing   
Bulbena-Cabre, A., Bassir Nia, A., Perez-Rodriguez, M.M. Current knowledge on Gene-Environment Interactions 
in Personality Disorders: an update. Curr Psychiatry Rep. 2018 Aug 9;20(9):74. doi: 10.1007/s11920-018-0934-7. 
Cook, J.M., Simiola, V. Trauma and aging. Current Psychiatry Reports. 2018 20; 93. 
https://doi.org/10.1007/s11920-018-0943-6  
Gescher, D.M., Kahl, K.G., Hillemacher, T., Frieling, H., Kuhn, J., Frodl, T. Epigenetics in personality disorders: 
today’s insights. Front Psychiatry. 2018 Nov 19;9:579. doi: 10.3389/fpsyt.2018.00579. eCollection 2018. 
Laird, K.T., Krause, B., Funes, C., Lavretsky, H. Psychobiological factors of resilience and depression in late life. 
Translational Psychiatry. 2019 9; 88. https://doi.org/10.1038/s41398-019-0424-7 
 



S25 Symposium Kernhoogleraar Prof. dr. Damiaan Denys, Amsterdam UMC 
 
ENGELSTALIG SYMPOSIUM Deep Brain Stimulation for Neuropsychiatric Disorders: Enhancing Recovery by 
Improving Precision 
 
For the past 18 years, the Denys group at the Amsterdam UMC, location AMC, has been pioneering deep brain 
stimulation (DBS) for psychiatric disorders. This precise neurosurgical intervention alters neuronal circuits which 
directly improves severely ill, treatment-refractory patients. Following a first successful randomized controlled 
trial in obsessive-compulsive disorder (OCD); novel indications for DBS include major depressive disorder (MDD), 
anorexia nervosa (AN) and tinnitus. In the present symposium we will provide a state-of-the-art overview of DBS 
for neuropsychiatric disorders, including both clinical and imaging data. Using data from the largest cohort 
worldwide, we will discuss long-term effectiveness and tolerability of DBS for OCD. We investigated clinical and 
neuroimaging predictors of response, and show how these are being applied to personalize our clinical care. In 
addition, we will show effects of DBS on (long-term) quality of life and functional recovery in severely invalidated 
patients with OCD and MDD that have often been ill for decades. Another indication for DBS is anorexia nervosa; 
we will discuss the pilot results in 4 patients. Finally, we will outline how the precise location of DBS stimulation 
in Parkinson’s disease can benefit apathy. In conclusion, the present symposium shows how improving DBS 
precision can be clinically used to enhance recovery in treatment-refractory patients with neuropsychiatric 
disorders.  Program: - Introduction by chairman - Prof. Dr. Damiaan Denys - Deep brain stimulation 
for refractory obsessive-compulsive disorder: a clinical cohort of 70 cases with predictors of response – Dr. Roel 
Mocking - Long term outcome of vALIC deep brain stimulation for treatment-refractory obsessive 
compulsive disorder; effectiveness, tolerability and impact on functioning and wellbeing – Drs. Ilse Graat -
 Personalized prediction of response to deep brain stimulation in obsessive-compulsive disorder using 
structural MRI data – Drs. Luka Liebrand - Long-term efficacy and quality of life in patients with treatment-
resistant depression following deep brain stimulation – Dr. Isidoor Bergfeld - Deep brain stimulation in 
patients with chronic treatment refractory anorexia nervosa: a pilot study – Drs. Marloes Oudijn - Precise 
stimulation of the subthalamic nucleus in Parkinson's disease – Drs. Thomas Zoon 
 
S25.1 
 
Deep brain stimulation for refractory obsessive-compulsive disorder: a clinical cohort of 70 cases with predictors 
of response    
 
Roel Mocking p1 / Ilse Graat 1 / Pelle de Koning 1 / Nienke Vulink 1 / Martijn Figee 2 / Pieter Ooms 1 / Mariska 
Mantione 3 / Pepijn van den Munckhof 4 / Richard Schuurman 4 / Damiaan Denys 1 
 
P: Presenterende auteur / spreker  
 
1. Department of Psychiatry, Amsterdam UMC (AMC), Amsterdam, The Netherlands 
2. Department of Psychiatry, Mount Sinai Hospital, New York, United States of America 
3. Department of Neurology and Neurosurgery, UMC Utrecht, Utrecht, The Netherlands 
4. Department of Neurosurgery, Amsterdam UMC (AMC), Amsterdam, The Netherlands 
 
Achtergrond   
Deep brain stimulation (DBS) is a neurosurgical intervention to precisely modulate brain circuits. Our 2010 
randomized clinical trial showed effectiveness of DBS for obsessive compulsive disorder (OCD) in 16 patients, but 
clinical experience with DBS for OCD is still limited. 
 
Doel   
We now report on tolerability and effectiveness of DBS in our total clinical cohort of patients with refractory 
OCD that received DBS. Moreover, we investigate whether response prediction can optimize patient selection. 
 
Methoden   
70 consecutive patients received bilateral DBS of the ventral anterior limb of the internal capsule (vALIC) 
between April 2005 and October 2017 and were followed for 12 months. We assessed primary effectiveness 
using the Yale-Brown obsessive-compulsive scale (Y-BOCS), secondary effectiveness measures included the 



Hamilton Anxiety Scale (HAM-A) and Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D). We applied mixed models and 
logistic regression to predict response using baseline characteristics. 
 
Resultaten   
Y-BOCS, HAM-A and HAM-D scores all decreased significantly during the first 12 months of DBS, with large effect 
sizes (40-54% reduction, Cohen’s d=1.3-1.5). At 12-months, there was 52% response, 17% partial response, and 
31% non-response. Adverse events included transient symptoms of hypomania, agitation, impulsivity and 
sleeping disorders. A later age of OCD onset was associated with a better response. Furthermore, insight in 
illness at baseline was a significant predictor of treatment success, with a positive predictive value of 84.4%. 
 
Conclusie   
DBS is an effective and safe intervention for OCD, with large effect sizes in a treatment refractory population. 
Several baseline factors were associated with outcomes following DBS, but response prediction could not yet be 
used to exclude patients from DBS treatment. 
 
Literatuurverwijzing   
Denys D, Mantione M, Figee M, van den Munckhof P, Koerselman F, Westenberg H, Bosch A, Schuurman R. Deep 
brain stimulation of the nucleus accumbens for treatment-refractory obsessive-compulsive disorder. Arch Gen 
Psychiatry. 2010 Oct;67(10):1061-8.  Denys D, Graat I, Mocking R, de Koning P, Vulink N, Figee M, Ooms P, 
Mantione M, van den Munckhof P, Schuurman R. Deep brain stimulation of the ventral ALIC is effective for 
refractory obsessive- compulsive disorder: a clinical cohort of 70 cases. Accepted. Am J Psych. Graat I, Mocking 
R, de Koning P, Vulink N, Figee M, Schuurman R, Denys D. Predictors of response to deep brain stimulation for 
refractory obsessive compulsive disorder. In preparation. 
  



S25.2 
 
Long term outcome of vALIC deep brain stimulation for treatment-refractory obsessive compulsive disorder; 
effectiveness, tolerability and impact on functioning and wellbeing  
    
Ilse Graat p1 / Roel Mocking 1 / Martijn Figee 2 / Nienke Vulink 1 / Pelle de Koning 1 / Pieter Ooms 1 / Mariska 
Mantione 1 / Pepijn van den Munckhof 3 / Richard Schuurman 3 / Damiaan Denys 1 
 
P: Presenterende auteur / spreker  
 
1. Department of Psychiatry, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, The 

Netherlands. 
2. Department of Psychiatry, Mount Sinai Hospital, New York, United States of America 
3. Department of Neurosurgery, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, The 

Netherlands. 
 
Achtergrond   
Deep brain stimulation (DBS) is an effective and safe intervention for patients with severe treatment-refractory 
obsessive-compulsive disorder (OCD). However, few studies have examined the long-term effects of DBS in a 
large sample. 
 
Doel   
Our aim was to examine the long-term effectiveness and tolerability of DBS and its impact on overall functioning 
and wellbeing. 
 
Methoden   
A total of 50 patients with severe, treatment-refractory OCD received DBS of the vALIC  and were followed for at 
least 3 years following implantation (average 6.8±3 years, range 3-13 years). Linear mixed model were used to 
analyse primary effectiveness by change in Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale scores and secondary 
effectiveness by change in the Hamilton Anxiety Scale (HAM-A) and Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D). 
Other secondary measures included  WHO Quality of Life Scale-Brief Version (WHOQOL-BREF, n=28), Global 
Assessment of Functioning Scale (GAF, n=50) and the patient-rated Sheehan Disability Scale (SDS, n=42), 
employment rate and medication usage, which were analyzed using Wilcoxon signed-rank tests for matched 
pairs or paired samples t tests. Adverse effects of DBS were examined by conducting a structured interview. 
 
Resultaten   
At long-term follow-up, obsessive compulsive symptoms decreased by 40% and half of patients were responders 
(≥35% decrease of Y-BOCS score). Anxiety and depression decreased with 48% and 50% respectively. A 
significant main effect of stimulation was found on Y-BOCS scores (β=-15.2, 95%CI -17.6; -12.7, p<0.001) , HAM-
A (β=-12.9, 95%CI -14.9; -10.9, p<0.001) and HAM-D scores (β=-10.8, 95%CI -12.6; -8.9, p<0.001). Scores on the 
WHOQOL-BREF improved significantly in 4 out of 5 subdomains; general quality of life (t(27)=-6.699, p<0.001), 
physical (t(27)=-4.443, p<0.001), psychological (t(27)=- 5.506, p<0.001) and environmental domain (t(27)=- 
5.102, p<0.001). The average GAF score increased from 44±5.3 to 57±12.0 (Z= -5.489, p<0.001).  The average 
score on the SDS work subscale decreased with 42%, from 9±1.2 to 5±3.4 (Z= -5.029, p<0.001). The average 
score on the SDS social life subscale decreased with 39%, from 9±1.3 to 5±3.1 (Z= -5.070, p<0.001). The average 
score on the SDS family life subscale decreased with 43%, from 8±1.5 to 5±3.2 (Z= -4.839, p<0.001). 
Furthermore, the unemployment rate in our group decreased from 39 (78%) at baseline to 29 at last follow-up 
(58%, Z=-1.90, p=0.058). Less patients used psychotropic medication at long-term follow-up than at baseline (Z= 
-2.887, p=0.004). Long-term permanent adverse effects, irrespective of relatedness to DBS, included cognitive 
complaints, fatigue, the urge to press the right arm to the chest and agitation. Serious adverse events included 
one suicide attempt, related to comorbid depression. 
 
Conclusie   
Our results provide evidence that DBS of the vALIC is effective and tolerable long-term treatment with a robust 
effect on symptoms of OCD, depression and anxiety. DBS improves quality of life, overall functioning and 
reduces the usage of psychotropic medication at long-term follow-up. Results from the current study provide 
further support for the clinical effectiveness and general implementation of DBS for treatment-refractory OCD. 
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Achtergrond   
Deep brain stimulation (DBS) is an effective treatment for approximately 60% of treatment-resistant obsessive-
compulsive disorder (OCD) patients. 
 
Doel   
Since DBS is invasive and costly, it is important to identify those patients who will benefit from treatment. To this 
end, we used machine learning methods to make personalized predictions about symptom improvement 
following DBS. 
 
Methoden   
We retrospectively analyzed structural MRI data of 58 treatment-resistant OCD patients who received DBS of the 
ventral anterior limb of the internal capsule. Treatment response was determined by the difference in Yale-
Brown obsessive-compulsive scores (Y-BOCS) from before operation to 12-month follow-up. Kernel ridge 
regression was used to assess whether brain volume in key DBS target regions was predictive of treatment 
response. 
 
Resultaten   
The predictive model revealed that the combination of nucleus accumbens grey matter volume and anterior 
thalamic radiation white matter volume (including part of the medial forebrain bundle) predicted improvement 
in Y-BOCS symptoms (R^2=0.21, p=0.001). 
 
Conclusie   
These findings suggest that patients with greater nucleus accumbens grey matter volume and reduced anterior 
thalamic radiation white matter volume are more likely to benefit from DBS. In addition, these results may 
contribute to our understanding of the neurobiology of DBS treatment response in OCD and to the incorporation 
of neural predictions into clinical decision-making models. 
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Achtergrond   
Deep brain stimulation (DBS) is a promising treatment for treatment-resistant depression (TRD). DBS modulates 
brain activity through electrodes, which are implanted in specific brain structures. 
 
Doel   
After one year, approximately 40% of patients with TRD respond to DBS. However, data on long-term efficacy 
and the broader effect on quality of life are scarce. 
 
Methoden   
We followed 25 TRD patients treated with DBS of the ventral anterior limb of the internal capsule (vALIC) and 
measured patients at baseline, following one (T1) and two years (T2). Outcome measures were the Hamilton 
Depression Rating Scale (HAM-D), self-reported Inventory of Depressive Symptomatology (IDS-SR), and quality of 
life questionnaires. Primary outcome was full response (≥50% HAM-D score reduction compared with baseline) 
and partial response rate (>25%, but <50% reduction) at T1 and T2, and the stability of effect from T1 to T2. 
 
Resultaten   
Of the 25 included patients, 21 and 18 patients still participated at T1 and T2 respectively. Intention-to-treat full 
and partial response rates were 40.0% and 27.0% at T1 and 32.0% and 16.0% at T2. HAM-D and IDS-SR scores 
decreased significantly, and several quality of life subscores improved significantly from baseline to T1. However, 
the clinician-rated HAM-D-17 scores did not decrease further between T1 and T2, whereas the patient-rated IDS-
SR scores decreased and several domains of quality of life improved further from T1 to T2. Four serious adverse 
events were recorded including one suicide attempt, but none could be reliably related to DBS. 
 
Conclusie   
Efficacy of vALIC DBS for TRD is fairly stable two years after surgery although less patients were classified as a full 
or partial responder. Notably, subjective patient ratings of symptoms and quality of life improved, showing a 
diverging pattern compared to the clinician ratings and response rates. This shows the essential additional value 
of subjective ratings of general daily functioning over clinician-based symptom ratings in evaluating efficacy of 
DBS. 
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Achtergrond   
Anorexia nervosa (AN) is a severe psychiatric condition with high rates of morbidity, comorbidity and mortality. 
Many parallels between obsessive-compulsive disorder (OCD) and anorexia nervosa have been drawn with 
regard to symptomatology and pathophysiology. AN consists of obsessive (weight gain) and compulsive 
behaviours (dieting, exercising, purging) that, similar to OCD, are related to a dysfunction of the mesolimbic 
reward system. A reward based etiopathological model of AN has been proposed by O’Hara e.a. It is conceivable 
that the significant relapse and failure rates of current anorexia nervosa treatments may be at least in part the 
result of this dysregulated reward system. Deep brain stimulation (DBS) targeted at the reward circuitry proved 
to be successful in OCD. Based on the clinical and neurobiological overlap with reward related disorders like OCD 
and the reward centered etiopathological model of AN, in this pilot study DBS is (unlike other DBS-AN studies 
that target the limbic system) targeted at the striatal reward system (vALIC). 
 
Doel   
Pilot study to demonstrate the efficacy, feasibility and safety of DBS in patients with chronic, treatment-
refractory AN. 
 
Methoden   
Pilot study consisting of treatment with DBS (T-1=intake and screening, T0=surgery, T1=DBS ON), with an initial 
optimization phase (T1-T2), followed by a 12 months observational phase (T2-T4). Six patients (N=6, age 25-65 
years) with severe (BMI < 15), chronic (≥ 10 years), treatment refractory AN received bilateral DBS targeted at 
the nucleus accumbens with stimulation at the ventral anterior limb of the capsula interna (vALIC). Primary 
outcome measures are change in body weight/BMI, the Yale-Brown-Cornell Eating Disorder Scale (YBC-EDS) and 
the Eating Disorder Quality of Life (EDQOL). Secondary outcome measurements include score change from 
baseline on the Eating Disorder Inventory (EDI-II), and the Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q). 
Body image disturbance on an implicit level will be assessed with the Tactile Estimation Task (TET).Furthermore, 
functional effects and safety of DBS will be explored by neuroimaging (fMRI), electro-encephalography (EEG), 
neuropsychological evaluation, biochemical parameters by means of laboratory blood tests and monitoring 
(severe) adverse events ((S)AE’s) and side effects. 
 
Resultaten   
We will present the progress of the study. We will also present the preliminary results of the first 4 patients that 
have finished or almost finished the study. The preliminary results show a significant increase in BMI in 2 out of 4 
patients. There seems to be a slight decline in scores on the YBS-EDS, the Hamilton Depression Rating Scale 
(HDRS) and the Hamilton Anxiety Scale (HAS). We hope to present preliminary results of the fMRI-sub study on 
reward and food-images, and the preliminary results of the EEG-sub study, performed in n=3 with a healthy 
control group of n=12. A first evaluation of the fMRI data using a food picture task and a monetary reward task 
in 4 patients shows changes in activation in striatal and frontal areas after treatment with DBS that need further 
analysing. There was a considerable amount of severe adverse events (SAE’s) in this pilot study (n=26). A large 
part of these SAE’s (n=14) were directly related to the severe somatic complications of the pre-existing severe 
malnourished state the patients were in and AN related behaviour. Two SAE’s were not related to AN nor DBS 
(appendicitis acuta, cervical fracture). We had two cases of transient hypomania after the DBS was switched on. 
Furthermore, we observed a considerable amount of SAE’s related to (a possible increase in) self-injurious 
behaviour (n=8). 



Conclusie   
Preliminary results indicate that DBS may improve BMI and restore dysfunctional reward processing in AN. The 
effects of DBS on eating disorder symptoms and co-morbid affective symptoms need to be analysed further. 
Challenges of this pilot study are the small sample size, the feasibility of the study and the high amount of SAE’s 
(especially the increase in self-injurious behaviour in some patients) in this physically as well as psychiatrically 
severely compromised patient group. We will discuss the challenges we faced, the nature of the SAE’s and 
possible explanations for them. Moreover we will, based on very preliminary results, formulate a hypothetical 
conceptual framework for the effects of DBS in chronic, therapy-refractory AN. We will formulate suggestions for 
further research and the implementation of DBS as a possible last-resort treatment option for patients with 
severe, chronic, treatment-refractory AN. Furthermore, we suggest future research aimed at the clinical and 
neurobiological correlates and comorbidities of AN and self-injurious behaviour. 
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Achtergrond   
Deep brain stimulation (DBS) in the subthalamic nucleus is an effective treatment for advanced Parkinson’s 
Disease. Multiple studies have provided evidence for an improvement in motor function by 50%. Another 
improvement for the management in Parkinson’s Disease (PD) is the reduction of dopaminergic medication 
following DBS, resulting in fewer medication-related side-effects such as dyskinesia, psychosis and impulse 
control disorders. Side-effects of DBS are less often reported as these take long to develop and are not easily 
recognized by the patient or the clinician. The most prevalent side-effect of DBS seems to be apathy with a 
prevalence of 21% to 71% and this is strongly associated with a decreased quality of life. 
 
Doel   
The pathophysiology of apathy is still unclear but many studies suggest a relation with stimulation of certain 
regions of the subthalamic nucleus. 
 
Methoden   
Apathy-scores were measured in 30 PD patients before and 6 months after DBS placement (Starkstein Apathy 
scale). Pre-operative MRI scans were fused with post-operative CT-scans to estimate the stimulation location of 
the active DBS contact point. Next, the apathy scores were correlated with the stimulation locations. In three 
patients with invalidating apathy following DBS, an intervention has taken place. 
 
Resultaten   
Of the 30 patients that were included, the majority of the patients developed more apathetic behavior, and 10 
scored above the cutoff of the Apathy Scale. A preliminary analysis showed that more dorsal stimulation of the 
STN was related to the development of post-operative apathy. In three patients that were admitted with severe 
apathy, an intervention was hypothesized by stimulating further away from the limbic circuits. Interestingly, this 
intervention resolved therapy-resistant apathy in a matter of hours to days. 
 
Conclusie   
Apathy is an established construct as a side-effect of DBS of the subthalamic nucleus, and our results support the 
finding that occurrence of apathy is indeed prevalent post-DBS. Several studies have suggested a stimulation 
location related effect of DBS on apathy, but the results seem inharmonious. The findings in our center 
emphasize this delicate relationship between neuroanatomy and clinical practice. Effort should be made to 
provide further insight in the pathogenesis of apathy and the development of interventions, supported by 
neuro-imaging. 
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S26 Complexiteit van bipolaire stoornissen: voorbij DSM-5 
 
De bipolaire stoornis kent veel verschillende vormen, van eenmalige manie tot rapid cycling. DSM-5 is 
ontoereikend om deze heterogene complexiteit te vangen, en ook de resultaten van onderzoek gaan veelal uit 
van een niet bestaande 'gemiddelde' patiënt. Het doel van dit symposium is het exploreren van verschillende 
factoren die een rol spelen bij stadiëren en profileren van bipolaire stoornissen. Deze precisering kan bijdragen 
aan tijdige herkenning en meer op de persoon toegesneden acute en preventieve behandelstrategieën. In 
verschillende grote cohortstudies onderzochten we (1) de conversie van unipolaire depressie naar bipolaire 
stoornis; (2) welke stadia er te onderscheiden zijn binnen de stoornis en welke criteria gebruikt kunnen worden 
om patiënten in te delen in stadia; (3) welke factoren samenhangen met benzodiazepine-gebruik bij ouderen 
met bipolaire stoornis, en (4) welke invloed cognitieve problemen hebben op het klinisch beeld.  
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Achtergrond   
Bipolaire stoornissen (BS) beginnen meestal als een unipolaire depressie (UD), terwijl daadwerkelijke hypomane 
of manische episodes veelal pas later in het leven optreden (2). Er zijn diverse predictoren bekend voor zo’n 
bipolaire conversie (3), zoals familiaire belasting en leeftijd. Echter, hun specificiteit voor het voorspellen van een 
bipolaire conversie is laag. De Bipolarity Index is een instrument dat in 2004 is ontwikkeld door ervaren 
onderzoekers in het bipolaire veld, en dat oorspronkelijk bedoeld was om een bipolaire “profiel” toe te kennen 
aan de individu die gespecialiseerde hulp zoekt voor stemmingsklachten (4). Het is nog niet onderzocht of dit 
instrument ook conversie naar een bipolaire stoornis kan voorspellen in mensen met een 'lifetime' UD. 
 
Doel   
De predictieve validiteit onderzoeken van de BI voor een incidente BS in mensen met een 'lifetime' UD.   
 
Methoden   
De BI score werd samengesteld op basis van verschillende vragenlijsten en interviews in n=1857 mensen zonder 
BD en met een lifetime UD in the Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA), een longitudinale 
cohort studie. Een DSM-IV gedefinieerde incidente BS I of II werd vastgesteld na 2, 4 6 en 9 jaar follow-up. Met 
Cox regressie werd onderzocht of de BI een incidente BS voorspelde over deze meetmomenten.  Bij de optimale 
cut-off van de BI, werden sensitiviteit, specificiteit, positief en negatief voorspellende waarde berekend (resp. 
PPW en NPW). 
 
Resultaten   
Gedurende de follow-up van 9 jaar, vond een bipolaire conversie plaats in n=46 personen (2.5%). Iedere punt 
toename in BI score was significant voorspellend voor een bipolaire conversie (HR[95%CI]= 1.047[1.018-1.076], 
p=0.001). Bij de optimale cut-off van 30, was de sensitiviteit 67%, specificiteit 52%, PPW 3% en NPW 98%. 
 
Conclusie   
De BI score kan een conversie naar een bipolaire stoornis voorspellen, wat hoopgevend is gezien de lage 
incidentie van BS. Echter, gegeven de suboptimale prestaties in deze studie kan de BI nog niet dienen als enig 
instrument voor risicotaxatie in de klinische praktijk. 
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Achtergrond   
De bipolaire stoornis kent veel variatie in het beloop, variërend van een eenmalige manie tot aan een chronisch 
beloop of rapid cycling. Stageringsmodellen kunnen helpen deze verschillen beter te begrijpen, door het beloop 
te ordenen in stadia. Er zijn op dit moment verschillende stageringsmodellen ontwikkeld, maar deze zijn nog niet 
voldoende getest om de klinische bruikbaarheid vast te stellen. 
 
Doel   
Vergelijken van de twee meest gangbare stageringsmodellen voor bipolaire stoornissen, waarbij model A is 
gebaseerd op het aantal stemmingsepisodes en model B op het functioneren tussen de stemmingsepisodes in.   
 
Methoden   
In het BIpolar Genetics (BIG)-cohort werden stadia volgens model A en B toegewezen aan alle patiënten met een 
bipolaire-I-stoornis (N = 1396). De spreiding van proefpersonen over de stadia werd beoordeeld en de associatie 
tussen de twee modellen berekend. Voor beide modellen werd verandering in verschillende klinische markers 
beoordeeld. 
 
Resultaten   
Voor model A was stageren mogelijk bij 87% van de proefpersonen, voor model B bij 75%. Voor model A werden 
1079 deelnemers (93%) toegewezen aan stadium 3c (terugkerende episodes). Het onderverdelen van dit 
stadium 3c met cut-offs bij ≤ 5 , 6-10, en >10 episodes resulteerde in subgroepen met respectievelijk N = 242, 
510 en 327 proefpersonen. Voor model B werden de meeste deelnemers ingedeeld in stadium III 
(arbeidsongeschiktheid, N = 451 (43%), direct gevolgd door indeling in stadium II (intra-episodische symptomen, 
N = 431 (41%)). De associatie tussen beide modellen was laag. Er werd een verandering gezien van de klinische 
markers "leeftijd bij aanvang", "behandelingsresistentie" en "episode-versnelling" gelijk aan toename van de 
fases.   
 
Conclusie   
De meerderheid van de patiënten met een Bipolaire-I-stoornis clusterden in fase 3c van model A. Model B 
vertoonde een grotere spreiding. De stapsgewijze verandering in verschillende klinische markers ondersteunt de 
constructvaliditeit van beide modellen. Het combineren van de twee stadiëringmodellen en het differentiëren 
van de terugkerende fase in categorieën van minder dan 5, 5 tot 10 en >10 episodes verbetert de klinische 
bruikbaarheid van deze modellen voor individuele patiënten. 
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Achtergrond   
Cognitieve dysfunctie is een vaak voorkomend fenomeen bij bipolaire stoornis (1). In meer dan 50% van de 
patiënten blijft er cognitieve dysfunctie bestaan in de fase van interepisodisch herstel. Er is weinig bekend over 
de onderliggende neuropathofysiologie van cognitieve dysfunctie bij bipolaire stoornis. Bij patiënten met een 
bipolaire stoornis is een verhoogd risico op dementie geobserveerd (2,3). Daarom zijn sommige onderzoekers 
van mening dat een neurodegeneratief proces bij bipolaire stoornis een progressieve cognitieve dysfunctie 
veroorzaakt. Echter, het is onduidelijk of in dit geval een specifiek dementie subtype een rol speelt. 
 
Doel   
Het doel van deze studie was het onderzoeken van een verband tussen de mate van neurocognitief dysfunctie 
en specifieke pathofysiologische markers voor twee dementie subtypes, namelijk de ziekte van Alzheimer (AD) 
en Vasculaire Dementie (VaD), bij patiënten ment een bipolaire stoornis. Onze hypothese was dat ofwel AD-
specifieke pathologie ofwel VaD-specifieke pathologie geassocieerd zou zijn met slechter neurocognitief 
functioneren. 
 
Methoden   
Wij voerden een cross-sectionele analyse uit. Uit de database van de Amsterdam Dementia Cohort (ADC) studie 
werden 104 participanten geselecteerd die bekend waren met een bipolaire stoornis (Type 1, Type 2 of NAO). 
Uit de database werd data van het neuropsychologisch onderzoek (NPO), der MRI scan, en hersenvocht (CSF) 
geëxtraheerd. De onderzochte biomarkers voor AD waren de concentraties van amyloid-beta (Aβ1-42), totaal 
tau (T-Tau) en gefosforyleerd tau (P-tau) in het CSF,  een MRI schalen voor atrofie van de mediale temporale 
kwab (MTA), globale corticale atrofie (GCA), en pariëtale atrofie. Biomarkers voor VaD waren de MRI Fazekas 
schaal voor chronische vaatschade en de aanwezigheid van lacunes en microbloedingen op MRI. De belangrijkste 
uitkomstmaat was de ‘composite NPZ-9 score’, een gemiddelde Z-score van 9 testen op het NPO, een sensitieve 
maat voor globaal cognitief functioneren. De biomarkers warden in aparte lineaire regressiemodellen 
onderzocht, met NPZ-9 als uitkomstmaat, terwijl gecorrigeerd werd voor co-variaten. 
 
Resultaten   
De NPO data was beschikbaar voor 85 participanten. Twee AD biomarkers bleken geassocieerd met ernstigere 
neurocognitieve dysfunctie. Een hogere concentratie Amyloid-βeta 1-42 in de CSF (dus een lagere hoeveelheid 
Amyloid-βeta 1-42 in de hersenen) was geassocieerd met een hogere NPZ-9 score, dwz beter cognitief 
functioneren (B=0.001, p=0.008). Bovendien was een toename van 1 punt op de 4-punts Scheltens scale voor 
mediale termporale atrofie (MTA) geassocieerd met slechtere cognitie (B=-0.585, p=0.001). De biomarkers voor 
VaD waren niet geassocieerd met de mate van neurocognitief functioneren. 
 
Conclusie   
Amyloid pathologie zou onderliggend kunnen zijn aan de cognitieve stoornissen die geobserveerd worden bij 
patiënten met een bipolaire stoornis. Echter, er werd geen typisch ‘AD biomarker profiel’ gevonden. Er moet dus 
meer onderzoek plaatsvinden om een causaal verband aan te tonen tussen amyloid pathologie en 
neurocognitieve schade bij bipolaire stoornis. 
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Achtergrond   
Stemmingsstoornissen worden vaak verdeeld in verschillende diagnosen, maar bij zowel patiënten met een 
bipolaire stoornis als patiënten met een unipolaire depressie komen cognitieve problemen vaak voor (1,2). 
Cognitieve problemen kunnen leiden een verminderd dagelijks en sociaal functioneren (3).  Uit eerder 
onderzoek blijkt dat ouderen met een depressieve stoornis meer cognitieve problemen hebben dan gezonde 
controles4.  Huidige studie richt zich erop of ouderen met een bipolaire stoornis een verschillend cognitief 
functioneren laten zien dan ouderen met een depressieve stoornis en gezonde controles. 
 
Doel   
Het onderliggende mechanisme van deze stemmingsstoornissen beter begrijpen om vervolgens specifiekere 
behandelmogelijkheden te kunnen ontwikkelen. 
 
Methoden   
Een groep ouderen met een bipolaire stoornis (n = 153) werd vergeleken met een groep ouderen met een 
unipolaire depressie (n = 378) en een groep gezonde controles (n = 132) op cognitief functioneren. Het cognitief 
functioneren werd ingedeeld in de domeinen globaal cognitief functioneren, aandacht, leren/geheugen en 
executief functioneren. 
 
Resultaten   
Ouderen met een bipolaire stoornis scoren slechter dan de depressieve ouderen op het domein van leren en 
geheugen.  Op de domeinen aandacht en executief functioneren scoren de ouderen met een bipolaire stoornis 
slechter dan de gezonde controles, maar bestaat er geen verschil in vergelijking met ouderen met een unipolaire 
depressie. Op het gebied van globaal cognitief functioneren scoren ouderen met een depressieve stoornis lager 
dan gezonde controles, maar bestaat er geen verschil tussen ouderen met een bipolaire stoornis en de andere 
twee groepen. 
 
Conclusie   
Ouderen met een bipolaire stoornis laten over het algemeen een minder ernstig cognitief profiel zien dan 
ouderen met een unipolaire depressie, maar een ernstiger cognitief profiel dan gezonde ouderen. 
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Achtergrond   
Slaapstoornissen zijn veelvoorkomend in ouderen met een bipolaire stoornis en worden vaak behandeld met 
middelen in de groep van benzodiazepinen en ‘Z-drugs’ (o.a. zopiclon en zolpidem), gezamenlijk BZD (1). Uit 
eerder onderzoek is gebleken dat inadequaat BZD-gebruik (d.w.z. langdurig gebruik, hoge dosis en/of gebruik 
van meerdere types) bij ouderen kan leiden tot ongevallen, cognitieve stoornissen, verminderd subjectief welzijn 
en psychosociale dysfunctie (2). In eerder onderzoek bij volwassenen (18-65 jaar) met een depressieve en/of 
angststoornis is BZD-gebruik geassocieerd met insomnie, psychopathologie, polyfarmacie, 
verslavingsgevoeligheid en bepaalde persoonlijkheidstrekken (3). Het patiëntprofiel van BZD-gebruikende 
ouderen met een bipolaire stoornis is nog niet bekend. Echter, juist in deze patiëntenpopulatie komt inadequaat 
gebruik veelvuldig voor, terwijl de bipolaire stoornis zelf al kwetsbaar maakt voor cognitieve stoornissen, 
verminderd subjectief welzijn en psychosociale dysfunctie. 
 
Doel   
Onderzoeken welke factoren samenhangen met BZD-gebruik bij ouderen met bipolaire stoornis. 
 
Methoden   
Bij 153 euthyme oudere bipolaire patiënten (> 60 jaar) in het DOBi (Dutch Older Bipolars)-cohort werd gekeken 
naar demografische, somatische, cognitieve, psychologische en farmacologische factoren in relatie tot BZD-
gebruik. Voor elke patiënt werd de equivalente dagelijkse dosis BZD berekend volgens het ATC/DDD (Anatomical 
Therapeutic Code/Defined Daily Dose) systeem. 
 
Resultaten   
Een aanzienlijk deel van de DOBi participanten gebruikt BZDs (39.2%). Hiervan doet 88.3% dit op een inadequate 
manier, d.w.z. >5mg d.d., meer dan 1 type BZD tegelijk, en/of gebruik van een type BZD met een middellang of 
lange werkingsduur (NHG standaard slaapproblemen en slaapmiddelen). Daarnaast zijn BZD-gebruikers vaker 
vrouw (66.7% vs. 45.1%, P=0.01), hebben zij een lagere GAF-score (median 55.0 vs. 65.0 P<0.01) en is er vaker 
sprake van polyfarmacie (≥5 dagelijks, 63.3% vs. 32.3%, p<0.01). Ook hebben zij een langere bipolaire ziekteduur 
(median 40.6 jaar vs. 33.0 jaar, p<0.01) en is vaker sprake van psychiatrische opnamen (88.9% vs. 68.3%, 
p=0.02). Binnen onze groep van oudere patiënten was geen relatie tussen BZD-gebruik en leeftijd. 
 
Conclusie   
Ouderen met een bipolaire stoornis gebruiken veel BZD en de mate van BZD gebruik is geassocieerd met de 
ernst van de ziekte en met polyfarmacie. Gezien de risico’s van (inadequaat) BZD-gebruik, is voorzichtigheid in 
het gebruik van BZD en preventie van polyfarmacie juist bij dit profiel van bipolaire patiënten belangrijk.  
Longitudinaal onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in de achterliggende redenen van geprolongeerd 
benzodiazepinegebruik bij ouderen met bipolaire stoornis. 
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Achtergrond   
Huidige richtlijnen bieden nog geen duidelijke behandelopties na het staken van clozapine bij patiënten met 
schizofrenie. Clozapine wordt vaak gestaakt vanwege gebrek aan effect of het optreden van bijwerkingen.   
 
Doel   
Daarom was het doel van deze studie het vergelijken van persistence van verschillende farmacologische, 
antipsychotische behandelopties bij patiënten die gestopt zijn met clozapine. Persistence is namelijk een goede 
indicator voor effectiviteit. 
 
Methoden   
Data uit 1996-2017 uit de Nederlandse IADB.nl receptendatabase werd verzameld om de persistence te 
onderzoeken van patiënten met schizofrenie die minimaal 90 dagen clozapine hadden gebruikt. Persistence van 
de antipsychotica die werden gebruikt in het jaar nadat clozapine gestopt was, werd geanalyseerd met behulp 
van Cox proportional hazard regressiemodellen. Zo werden eerste en tweede generatieantipsychotica, mono- en 
polytherapie en orale- en depotantipsychotica met elkaar vergeleken. Ook werd onderzocht welke 
antipsychotica de beste persistence geven na het staken van clozapine. 
 
Resultaten   
In totaal voldeden 797 patiënten aan de inclusiecriteria. Van deze patiënten startten 208 patiënten met een 
antipsychoticum in het jaar nadat ze met clozapine gestopt waren. Er werden 380 periodes van 
medicatiegebruik berekend. Tweede generatie antipsychotica bleken geassocieerd met een betere persistence 
dan eerste generatie antipsychotica (hazard ratio (HR), 0.725 [0.566-0.930]; P=0.011). Er werd geen verschil in 
persistence gevonden tussen mono- en polytherapie (HR 1.082 [0.870-1.345]; P=0.479). Orale tweede generatie 
antipsychotica bleken geassocieerd met een betere persistence dan tweede generatie depotantipsychotica (HR 
0.581 [1.025-2.438]; P=0.038). Vergeleken met andere antipsychotica waren olanzapine (HR 0.544 [0.345-
0.857]; P=0.009) en risperidon (HR 0.520 [0.317-0.854]; P=0.010) geassocieerd met een significant betere 
persistence. 
 
Conclusie   
Orale, tweede generatie antipsychotica, met name olanzapine en risperidon, zijn geassocieerd met een betere 
persistence dan andere antipsychotische behandelopties in patiënten met schizofrenie die zijn gestopt met 
clozapine. 
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Achtergrond   
Cognitieve disfunctie komt veel voor bij mensen met de ziekte van Parkinson (ZvP) en een groot deel van deze 
patiëntengroep kan op den duur dementie ontwikkelen. Er is momenteel geen effectieve behandeling 
voorhanden voor het verbeteren van het cognitief functioneren en de kwaliteit van leven die hiermee 
samenhangt. Eerdere kleine studies hebben reeds aangetoond dat cognitieve training (CT) functioneren mogelijk 
het functioneren kan verbeteren en achteruitgang kan afremmen, maar grootschalige gerandomiseerde 
gecontroleerde trials missen (Hindle et al., 2013; Leung et al., 2015). 
 
Doel   
Het onderzoeken van het effect van een gecomputeriseerde CT op het cognitief functioneren en subjectieve 
cognitieve klachten bij mensen met de ZvP. 
 
Methoden   
In COGTIPS, een dubbelblinde gerandomiseerde gecontroleerde trial includeerden wij 140 mensen met de 
idiopathische ZvP die significante subjectieve klachten in het cognitief functioneren ervaarden. Deelnemers 
werden gerandomiseerd over een gecomputeriseerde cognitieve functietraining die zich richtte op meerdere 
cognitieve domeinen en een actieve controleconditie waar geen trainingscomponent in aanwezig was. Beide 
groepen voerden acht weken, drie keer per week gedurende 45 minuten zelfstandig de interventie uit. Direct 
vóór en na de interventie ondergingen deelnemers uitgebreid neuropsychologisch- en vragenlijstonderzoek en 
een deel van de participanten onderging hersenscanonderzoek om de effecten van de training de onderzoeken. 
De primaire uitkomstmaat van het onderzoek was de accuratesse op een computeriseerde versie van de Tower 
of London – een executieve functietest. Secundaire uitkomstmaten waren andere neuropsychologische testen, 
subjectieve cognitieve klachten en structurele en functionele MRI. We voerden multivariate mixed-model 
analyses uit om de effecten van de CT ten opzichte van de actieve controle te onderzoeken. 
 
Resultaten   
Voorlopige analyses van onze primaire uitkomstmaat lieten geen significant effect van CT  op de primaire 
uitkomstmaat zien ten opzichte van de controlegroep, beiden gecontroleerd voor prestatie bij baseline: B [SE] = -
.638 [1.36], p > .05. De reactiesnelheid van de Tower of London ging in de experimentele groep meer vooruit 
vergeleken met de controlegroep, gecorrigeerd voor baseline: B [SE] = -810 [372], p = .03. 
 
Conclusie   
Dit is de eerste grootschalige studie naar CT bij de ZvP. Op basis van voorlopige analyses lijkt CT te kunnen 
bijdragen aan executieve snelheid, maar niet accuratesse. Aanvullende analyses zullen meer duidelijkheid geven 
over de effecten van CT op het cognitief functioneren en subjectieve cognitieve klachten. Tevens worden 
momenteel nog follow-up metingen uitgevoerd om de langetermijneffecten van CT te onderzoeken en 
hersenscanonderzoek kan meer inzicht geven in het effecten van CT op de structurele en functionele 
connectiviteit van hersennetwerken die belangrijk zijn voor cognitie. 
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Achtergrond   
Stress speelt een centrale rol bij het ontstaan en beloop van psychiatrische aandoeningen. Stress management is 
daarom een belangrijk onderdeel van psychiatrische behandelingen. Bestaande methoden om stress te verlagen 
zijn voor mensen met psychiatrische problemen vaak moeilijk uit te voeren. Ontspanningsoefeningen, yoga of 
mindfulness vereisen goede aandacht, concentratie en discipline. Virtual Reality (VR) kan ontspannen een stuk 
gemakkelijker maken. 
 
Doel   
Wij ontwikkelden een VR relaxatie tool (VRelax) die mensen thuis zonder hulp kunnen gebruiken, en 
onderzochten het onmiddellijke effect op ervaren stress en gemoedstoestanden, vergeleken met standaard 
ontspanningsoefeningen. 
 
Methoden   
Cross-over gerandomiseerd effect onderzoek. Vijftig patiënten die poliklinische behandeling kregen voor 
depressie, angst, bipolaire of psychotische stoornis gebruikten 10 dagen VRelax en 10 dagen standaard 
ontspanningsoefeningen, gerandomiseerd naar volgorde van interventies. VRelax bestaat uit 360 graden video’s 
van natuurlijke omgevingen, zoals zwemmen met dolfijnen, die met een VR bril ervaren kunnen worden. 
Deelnemers konden vanaf een strand kiezen naar welke omgevingen ze wilden gaan. Extra interactieve 
elementen waren in de films ingebouwd om ontspanning te versterken. Met Visual Analogue Scales (VAS) 
werden stress en momentane gemoedstoestanden voor en na elke sessie gemeten. VAS verschil scores, globale 
ervaren stress en psychiatrische symptomen werden als uitkomstmaten geanalyseerd met multilevel regressie 
analyses voor herhaalde metingen, met type interventie (VRelax of standaard ontspanningsoefeningen) als 
voorspeller. 
 
Resultaten   
VRelax en ontspanningsoefeningen hadden allebei een gunstig effect op onmiddellijk subjectief stress niveau. 
VRelax gaf een sterkere verbetering dan ontspanningsoefeningen op momentane angst (B=-4.30, 95%CI=-5.86;-
2.73), somberheid (B=-3.65, 95%CI =-5.39;-1.91), vrolijkheid (B=3.67, 95%CI=2.15;5.18), totale positieve 
gemoedstoestand (B=7.59, 95%CI=2.28;12.89) en totale negatieve gemoedstoestand (B=10.88, 
95%CI=5.89;15.87). Symptomen van angst en depressie verminderden na VRelax gebruik. 
 
Conclusie   
VR relaxatie lijkt een veelbelovende methode die mensen met psychiatrische stoornissen, in aanvulling op hun 
behandeling, helpt om thuis op hun eigen manier spanning te reduceren, angst te verlagen en stemming te 
verbeteren. 
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Achtergrond   
In de laatste decennia is repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) geïntroduceerd als een niet-
invasieve neuromodulatie therapie tegen depressie. Meer recent wordt het ook toegepast bij oudere patiënten 
met een depressie, echter is er nog maar weinig bekend over de (ernstige) bijwerkingen in deze populatie. We 
geven hier een overzicht van de huidige literatuur omtrent de bijwerkingen van rTMS bij oudere patiënten met 
een depressie, met speciale aandacht voor ernstige bijwerkingen. 
 
Doel   
Een overzicht te geven van de beschreven bijwerkingen van rTMS bij oudere patiënten als behandeling tegen 
depressie. 
 
Methoden   
Er werd een systematische search uitgevoerd in PubMed, EMBase en PsychInfo. 622 artikelen werden er 
gevonden, allen werden gescreend op titel en abstract. Negen artikelen, met in totaal 281 oudere patiënten 
werden geïncludeerd voor dit review. 
 
Resultaten   
Bijwerkingen werden in 12.5% van de ouderen met een depressie behandeld met rTMS gevonden. Hoofdpijn 
(8.2%) en gevoeligheid ter plaatse van de stimulatie (3.9%) zijn de meest gerapporteerde bijwerkingen. Een 
studie beschreef ernstige bijwerkingen: psychiatrische opname bij 3 oudere patiënten. 2 case-reports met 
ernstige bijwerkingen werden gevonden. Bij een werd een achterste glasvochtloslating in combinatie met een 
retinascheur beschreven en bij de andere toename van verhoogde suïcidale ideaties. 
 
Conclusie   
rTMS bij oudere patiënten met een depressie werd over het algemeen een veilige procedure bevonden met een 
lage frequentie gerapporteerd in studies en observationele beschrijvingen. Echter in case-reports zijn meer 
ernstige bijwerkingen beschreven. Ondanks dat rTMS veilig bevonden is in de meeste studies, moet men 
realiseren dat iedere oudere patiënt anders is en men zich bewust zijn dat bij iedere oudere patiënt (ernstige) 
bijwerkingen kunnen optreden. Om het gebruik van rTMS bij oudere patiënt met een depressie te fine-tunen is 
er meer onderzoek nodig in grotere studie populaties. 
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Achtergrond   
Apathie is een complex onderdeel in de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson en een zware 
zorglast voor mantelzorgers. Bewustwording en herkenning van apathie bij de ziekte van Parkinson is erg 
belangrijk. Andere neuropsychiatrische symptomen zoals depressie, angst en hallucinaties worden vaak wel 
herkend door de clinicus en genoemd in (inter)nationale richtlijnen, apathie lijkt daarin achter te blijven. 
 
Doel   
Doel van de studie was het onderzoeken en creëren van meer bewustzijn van de herkenning van apathie bij 
patiënten met de ziekte van Parkinson 
 
Methoden   
De studie is uitgevoerd in een subpopulatie van een grotere studie naar pijn in 110 poliklinische patiënten met 
de ziekte van Parkinson, verricht in het OLVG in Amsterdam. In deze subpopulatie werd er bij 60 patiënten de 
Apathie Schaal (AS), de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) en de  Montreal Cognitive Assessment 
scale (MoCA) afgenomen. Patiëntendossiers werden retrospectief nagegaan of de clinicus apathie vond bij de 
patiënten of niet.   
 
Resultaten   
Bij 15% van de patiënten noemde de clinicus in het patiëntendossier dat er sprake was van apathie. Na 
structurele meting middels de AS bleek uiteindelijk 63,3% positief te scoren voor apathie. Bij enkel 18,4% van de 
patiënten die positief scoorden op de AS werd ook apathie genoemd in het patiëntendossier. Er was een 
significante associatie bij patiënten die positief scoorden op de AS en positief scoorden voor depressie op de 
HADS middels de Fisher’s Exact Test (p=0,000), met een odds ratio van 18,9 en een relatief risico van 1,94. Er 
was ook een significante associatie bij patiënten die positief scoorden op de AS en positief scoorden voor 
cognitieve stoornissen op de MoCA, middels de Fisher’s Exact Test (p=0,000), met een odds ratio van 9,33 en 
een relatief risico van 2,67. 
 
Conclusie   
Apathie bij de ziekte van Parkinson wordt niet vaak genoemd en waarschijnlijk ook vaak gemist daardoor. 
Apathie kan gemist worden door de overlap van symptomen met depressie en cognitieve stoornissen. 
Bewustwording van apathie is erg belangrijk, vanwege de grote impact er van op patiënten en hun 
mantelzorgers. Als apathie herkend wordt door de clinicus, kan behandeling gestart worden, met betere 
uitkomsten voor de patiënten en mantelzorgers. We willen clinici adviseren meer bewust te worden van apathie 
bij de ziekte van Parkinson, zodat er een betere herkenning en vervolgens ook behandeling is.   
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S28 Promovendi Senieur 
 
Tijdens dit symposium presenteren recent of bijna gepromoveerde onderzoekers een samenvatting van het door 
hun verrichte promotieonderzoek, specifiek gericht op ouderen. Op deze wijze krijgen de aanwezigen in korte 
tijd een overzicht van belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen in ons vak, vanuit meerdere disciplines. De 
nadruk ligt in dit symposium op dementie en depressie.   
 
S28.1 
 
Depressie bij ouderen onder de loep: subtypering van depressie en de gevolgen voor de klinische praktijk 
 
Eveline Veltman p1,2 / Didi Rhebergen 2 / Roos van der Mast 1 / Max Stek 2 
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1. LUMC 
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Achtergrond   
Depressie wordt over het algemeen gezien als een (te) breed begrip, waarbij twee patiënten met een depressie 
precies nul symptomen overlap kunnen hebben (American Psychiatry Association 2013). Toch komen beide 
patiënten in hetzelfde behandelprotocol terecht, en duurt het soms zeer lang voordat de juiste behandeling is 
gevonden. De DSM-5 heeft enkele subtypen aangebracht, zoals de melancholie of de seizoensgebonden 
depressie, maar ook deze subtyperingen blijken te heterogeen om een specifieke pathofysiologie en 
behandeling bij te vinden. Een andere manier om naar subtypering te kijken, is via data-driven, hypothesevrije 
analyses. Bij volwassenen zijn hiermee consistente subtypen gevonden, die kunnen worden gekoppeld aan 
biologische verstoringen en zelfs aan genetische profielen (Lamers et al. 2012; 2013; Milaneschi et al. 2017). In 
dit proefschrift zijn deze onderzoeksmethodieken herhaald in een oudere populatie, waarbij de heterogeniteit 
nog groter lijkt door de rol van veroudering en comorbiditeit. Een andere manier om de heterogeniteit van 
depressie bij ouderen te benaderen is via een transdiagnostische aanpak, namelijk door symptomen te 
selecteren die een voorspeller kunnen zijn voor een bepaald behandelresultaat, en te onderzoeken hoe deze 
patiëntengroep eruit ziet. 
 
Doel   
Het doel van dit proefschrift is om het containerbegrip ‘depressie bij ouderen’ verder te specificeren en te 
subtyperen, om zo meer begrip te verkrijgen van de pathofysiologie, de diagnostiek en behandeling te 
verbeteren, en de prognose hiermee te verbeteren. 
 
Methoden   
In het eerste deel van het proefschrift zijn enkele data-driven studies beschreven, zoals een latente-
klassenanalyse en een latente-transitieanalyse, om subtypen van depressie en hun stabiliteit te onderzoeken. 
Hierbij is gebruik gemaakt  van data van de Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen (NESDO), een 
prospectieve cohortstudie waarbij 378 depressieve ouderen zijn geïncludeerd van 60-93 jaar (Comijs et al. 
2011). In het tweede deel van de studie is gekeken naar de voorspellende waarde van psychomotore 
symptomen van depressie op een succesvolle ECT-behandeling. Hierbij is gebruik gemaakt van data van de 
Mood Disorders in Elderly treated with Electro Convulsive Therapy (MODECT) studie (Dols et al. 2017). Dit is een 
naturalistische longitudinale studie waarbij 118 depressieve ouderen zijn geïncludeerd die behandeld zijn met 
ECT. In dit proefschrift is gekeken of alle symptomen (tegelijk) verbeterden met ECT, en of ernstige 
psychomotore symptomen, als gemeten met de CORE (Parker en Hadzi-Pavlovic 1996), een voorspeller waren 
voor remissie met ECT. 
 
  



Resultaten   
Middels de NESDO studie werden drie subtypen van depressie bij ouderen gevonden: een ‘melancholisch’ 
subtype waarbij patiënten minder aten en sliepen en veel psychomotore verschijnselen hadden, een ‘atypisch’ 
subtype waarbij patiënten meer aten en slapen, en een milder subtype met een lagere symptoomlast (Veltman 
et al. 2017). Deze subtypen hadden verschillende demografische karakteristieken, en bleken ook stabiel te zijn 
na twee jaar follow-up (Veltman et al. resubmitted). De subtypen waren vergelijkbaar met subtypen gevonden 
bij jongere volwassenen, maar bij ouderen waren er geen biologische verstoringen te koppelen aan de subtypen 
(Veltman et al. 2018). In het tweede deel van het proefschrift werd gevonden dat alle depressieve symptomen 
binnen twee weken significant waren verbeterd met ECT (Veltman et al. 2019a), en dat psychotische symptomen 
een voorspeller waren voor een succesvolle ECT-behandeling (Veltman et al. 2019b). 
 
Conclusie   
Data-driven subtypering van ouderen is op symptoomniveau vergelijkbaar met jongere volwassenen, en de 
subtypen zijn bovendien stabiel over een 2-jaars follow-up. Er zijn echter geen biologische verstoringen te 
koppelen aan de subtypen, waarschijnlijk door de (patho)fysiologische effecten van veroudering en somatische 
comorbiditeit. Door de verminderde veerkracht van homeostase bij ouderen, en het vermoedelijke Jenga-effect 
van ziekte op de fysiologische evenwichten, is verder begrip van de complexiteit van depressie van groot belang 
voor een verbeterde behandeling en prognose. Goed nieuws voor depressieve ouderen en precisiepsychiatrie in 
de dagelijkse praktijk is er in de vorm van ECT. Hoewel ECT soms vooral wordt gezien als een booster van de 
dopaminerge netwerken, reageren alle symptomen van depressie snel op ECT. Goede voorspellers voor een 
succesvolle behandeling zijn wel weer symptomen gerelateerd aan dopamine, namelijk psychotische en in 
mindere mate psychomotore verschijnselen. 
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Achtergrond   
Ouderen met een psychiatrische stoornis, die op grond van comorbide dementie en/of somatische problematiek 
ook verpleeghuiszorg nodig hebben, zijn patiënten met complexe zorgvragen. Zij vormen een bijzondere 
uitdaging voor zowel verpleeghuizen als instellingen voor GGZ. Hun psychiatrische zorgvragen overstijgen vaak 
het niveau van psychische zorg dat in verpleeghuizen geboden kan worden, terwijl hun somatische zorgvragen 
de mogelijkheden van de GGZ overstijgen. Omdat het hier om een specifieke groep patiënten gaat, die een 
combinatie van psychiatrische -en verpleeghuiszorg nodig hebben, worden zij patiënten met een dubbele 
zorgvraag (DZV-patiënten) genoemd. Voor een goede zorgverlening aan DZV-patiënten zijn eigenlijk modellen 
van collaborative care nodig. Daarom zijn in ons land een aantal gespecialiseerde DZV-units opgezet in 
verpleeghuizen (VPH) en instellingen voor GGZ. Dat biedt een unieke kans, om de DZV-populatie in beide 
sectoren in kaart te brengen. 
 
Doel   
Inzicht krijgen in 1. de kenmerken van DZV-patiënten en hun verzorgenden in beide sectoren, 2. de factoren die 
goede DZV-zorg kunnen bevorderen of belemmeren, en 3. de elementen die nodig zijn om tot succesvolle 
integrale en trans-sectorale DZV-zorg te komen, waaraan zowel de psychiatrische- als de verpleeghuiszorg een 
bijdrage leveren. De resultaten van dit onderzoek zijn relevant voor het ontwerpen en plannen van adequate 
zorgvoorzieningen voor oudere DZV-patiënten. 
 
Methoden   
Er zijn verschillende onderzoeksmethoden toegepast, waaronder systematisch literatuuronderzoek, observerend 
cohortonderzoek, focusgroep onderzoek en casusanalyse.Binnen het kwantitatieve observerende 
cohortonderzoek zijn data verzameld van DZV-patiënten in beide sectoren (n=163) en van de verpleegkundigen 
en verzorgenden (n=110), die op DZV-units werken. Demografische gegevens, psychiatrische- en lichamelijke 
morbiditeit, zorgafhankelijkheid, neuropsychiatrische symptomen (NPS) en ervaren levenskwaliteit van DZV 
werden verzameld. Demografische gegevens, opleidingsniveau, ervaren competentie en gevoelens van mentale 
belasting van de verpleegkundige/verzorgende staf werden vastgelegd. Data werden geanalyseerd middels 
beschrijvende statistiek en een “lineair mixed model”. Zowel de overeenkomsten en verschillen tussen beide 
DZV-groepen en hun verpleegkundigen, als de mogelijke relatie tussen zorgkenmerken van DZV en de gevoelens 
van bekwaamheid en mentale belasting bij hun verpleegkundigen werden onderzocht.Binnen het kwalitatieve 
onderzoek van de SpeCIMeN studie werden de mogelijke bevorderende en belemmerende factoren in de DZV-
zorg verkend vanuit het perspectief van verpleegkundigen, verzorgenden en andere multidisciplinaire 
teamleden. Dit onderzoek bestond uit een gedetailleerde casusbeschrijving en 5 semigestructureerde 
focusgroep-interviews. 
 
  



Resultaten   
De geïncludeerde DZV-patiënten waren gemiddeld 68 jaar, vaker man, laag opgeleid, en langer dan één jaar 
intramuraal opgenomen. De prevalentie en de ernst van zorgafhankelijkheid en lichamelijke comorbiditeit waren 
in beide groepen DZV-patiënten even groot. De prevalentie van NPS was bij DZV-patiënten hoger dan bij 
bewoners zonder een dubbele zorgvraag. DZV-patiënten in de GGZ verschilden significant van DZV-patiënten in 
verpleeghuizen ten aanzien van hun psychopathologie, met een hogere prevalentie van psychotische 
symptomen, angstsymptomen, agitatie en psychiatrische morbiditeit in de GGZ-groep. Bijna 25 procent van alle 
DZV-patiënten had een diagnose van een persoonlijkheidsstoornis. Over het algemeen waren DZV-patiënten 
tevreden met hun kwaliteit van leven. Familieondersteuning was significant vaker aanwezig bij de 
verpleeghuisbewoners.In beide zorgsettingen was de gemiddelde werkervaring (> 5 jaar) en de gemiddelde 
leeftijd (41 jaar) van het zorgpersoneel gelijk. Er was een significant verschil in opleidingsniveau: 29% van het 
verpleeghuispersoneel had een lagere beroepsopleiding. In beide zorgsettingen waren de niveaus van 
zelfervaren persoonlijke bekwaamheid (self-efficacy) en van psychisch welbevinden gelijk. Wij vonden geen 
significant verband tussen DZV-patiëntkenmerken enerzijds en mentale belasting van het personeel anderzijds. 
Wel zagen we een trend naar een hoger niveau van emotionele uitputting en een verminderd werk- gerelateerd 
psychisch welbevinden, wanneer DZV-patiënten een hogere mate van NPS vertoonden. De zorgverleners in de 
GGZ-setting, alsmede de oudere zorgverleners in beide settingen, hadden een hoger risico op burn-out.Uit de 
ervaringen en behoeften van het verpleegkundige-, verzorgende- en overige multidisciplinaire personeel 
kwamen vijf essentiële factoren naar voren. Dit zijn (1) patiëntgebonden factoren: de complexiteit van de 
gecombineerde zorgvragen en van de gedragsmatige problemen; (2) mantelzorg gebonden factoren: de 
misverstanden bij familieleden met betrekking tot de complexiteit van de problemen van de patiënten, en de 
risico’s van inzet van vrijwilligers als vervanging van beroepskrachten; (3) beroepsmatige factoren: de 
noodzakelijkheid van teamcompetenties en  attitudes, van een multidisciplinaire aanpak in het werk met DZV-
patiënten, en van een goede samenwerking tussen verpleeghuis en GGZ; (4) factoren in de woon- en 
werkomgeving: voldoende beschikbaarheid en continuïteit van personeel, en specifieke inrichtingseisen, zoals 
voldoende buiten- en binnenruimtes en stripbare één-persoonskamers voor patiënten, om een veilige omgeving 
te waarborgen; (5) factoren met betrekking tot de organisatie van de zorg: een duidelijk geformuleerd DZV-
beleid met eenduidige criteria voor opname en overplaatsing van DZV-patiënten. 
 
Conclusie   
De heterogeniteit en zorgcomplexiteit van DZV-patiënten onderstrepen in beide settingen de noodzaak van de 
inzet van multidisciplinaire teams van professionals, die een combinatie van vaardigheden hebben waarmee zij 
aan zowel de somatische, als de psychiatrische en psychologische zorgbehoeften van deze patiënten kunnen 
voldoen. Deze professionals moeten onderling en over sectoren heen goed kunnen samenwerken. Zij hebben 
verdiepende (interprofessionele) scholingen nodig op het gebied van geriatrie, psychiatrie, farmacotherapie, 
counseling-strategieën, het omgaan met verstorend/ontwrichtend gedrag, het onderkennen van de invloed van 
eigen persoonlijke eigenschappen in de interactie met DZV-patiënten en diens familieleden, en de versterking 
van competenties om teamwork en samenwerking te optimaliseren. Het management moet deze scholingen 
faciliteren, maar ook voldoende aandacht hebben voor de ondersteuning en waardering van zorgprofessionals, 
én de continuïteit van zorg binnen een veilige woon- en werkomgeving op DZV-afdelingen garanderen. Om 
optimale netwerkzorg op maat aan DZV-patiënten te garanderen, moeten we de grenzen van de verschillende 
zorgsectoren slechten en de noodzaak en de verantwoordelijkheid erkennen van creatief en competent 
samenwerken. 
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Achtergrond   
Pijn bij mensen met dementie heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Het is zelfs een groot 
probleem genoemd. De helft van de mensen met dementie zou pijn hebben en de aanwezigheid van pijn is in 
verband gebracht met een verminderde kwaliteit van leven bij mensen met dementie. Pijn bij dementie wordt 
toegeschreven aan zowel de ouderdom als de dementie zelf. Dit betekent dat hoe pijn wordt ervaren en het 
voorkomen van pijn kan veranderen als er sprake is van dementie. Er zijn bovendien aanwijzingen dat de soort 
dementie ook van invloed is op dit proces; mensen met vasculaire dementie zouden anders en vaker pijn 
ervaren dan mensen met Alzheimer dementie. Er is echter nog niet veel onderzoek naar gedaan. 
 
Doel   
Inzicht in de aanwezigheid van pijn bij verschillende vormen van dementie en het optimaliseren van de 
behandeling van pijn bij mensen met dementie. 
 
Methoden   
Bij 200 verpleeghuisbewoners met dementie uit tien Nederlandse verpleeghuizen is gekeken naar van het 
voorkomen van zelf-gerapporteerde pijn, geobserveerde pijn, de mate van pijn die wordt ervaren, de invloed 
van de ernst van dementie op het voorkomen van pijn, de soort pijn die wordt ervaren, hoe pijn wordt 
behandeld en de relatie van pijn met kwaliteit van leven. Bij de groep verpleeghuisbewoners met pijn werd dit 
teruggekoppeld aan de eigen arts met een behandeladvies gebaseerd op de richtlijn ‘Herkenning en behandeling 
van pijn bij kwetsbare ouderen’ (Verenso). Na 3 maanden werd bij deze groep bewoners nogmaals gekeken naar 
de aanwezigheid van pijn en de ingezette behandeling. 
 
Resultaten   
De meeste verpleeghuisbewoners met dementie hadden geen pijn. Als er toch sprake was van pijn (43%), dan 
was dit in de helft van de gevallen een pijn met een lage intensiteit. Het voorkomen van pijn verschilde niet 
significant tussen de verschillende soorten dementie. Pijn kwam vaker voor bij verpleeghuisbewoners met 
ernstige tot zeer ernstiged ementie. Een derde van de verpleeghuisbewoners met pijn, die met pijnstillers werd 
behandeld, had alsnog matig-ernstige tot ernstige pijn. 25% van de verpleeghuisbewoners met pijn had 
gemengde pijn (pijn met kenmerken van zenuwpijn). Pijnstillende middelen tegen zenuwpijn werden nauwelijks 
voorgeschreven. Pijn is in deze studie niet direct geassocieerd met kwaliteit van leven. Bij de groep 
verpleeghuisbewoners die bij de eerste meting pijn hadden en waarbij een terugkoppeling was gegeven aan de 
eigen arts was er na 3 maanden een significante afname van de pijnintensiteit, de pijn persisteerde bij 58%. Het 
gebruik van pijnmedicatie nam niet significant toe na 3 maanden. 
 
Conclusie   
De grootte van het ‘probleem’ pijn bij mensen met dementie worden door deze bevindingen genuanceerd. 
Bovendien lijkt het soort dementie niet van invloed te zijn op het voorkomen van pijn. De bevindingen laten 
echter zien dat er een verbetering mogelijk is in het herkennen en behandelen van pijn bij mensen met 
dementie. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van zenuwpijn of bij pijn ondanks het gebruik van pijnstillende 
middelen. Gepersonaliseerd pijnmanagement kan er voor zorgen dat pijnklachten herkend worden en optimaal 
behandeld kunnen worden. 
 
  



Literatuurverwijzing   
van Kooten, J. Pain in people with dementia: Determining the prevalence of pain and its associated factors in 
nursing home residents with dementia.https://research.vu.nl/en/publications/pain-in-people-with-dementia-
determining-the-prevalence-of-pain-aVerenso. Multidisciplinaire Richtlijn Pijn, Herkenning en behandeling van 
pijn bij kwetsbare ouderen. Utrecht: Verenso 2011.https://www.verenso.nl/richtlijnen-en-
praktijkvoering/richtlijnendatabase/pijn  



S28.4 
 
One size doesn’t fit all: gebruik van de RUDAS en de IQCODE bij screening en diagnostiek van dementie bij 
oudere laaggeletterde migranten     
   
Miriam Goudsmit p1 / Jos van Campen 2 / Sanne Franzen 3 / Esther van den Berg 3 / Thelma Schilt 4 / Chris Hinnen 
5 / Ben Schmand 6 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. OLVG Psychiatrie & Medische psychologie 
2. OLVG geriatrie 
3. Erasmus MC Universitair medisch centrum afd Neurologie 
4. Universiteit van Amsterdam, afdeling Psychologie 
5. LUMC psycho-oncologie 
6. Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC, afdeling Medische psychologie 

 
Achtergrond   
In de grote steden zal in 2030 één op de drie ouderen een niet-westerse achtergrond (m.n.Turks, Marokkaans, 
Surinaams) hebben (CBS, Alzheimer NL). Er zijn aanwijzingen dat de prevalentie van dementie bij deze groepen 
hoger is dan bij in Nederland geboren ouderen; mogelijk door het vaker voorkomen van cardiovasculaire ziekten 
en diabetes, maar ook door het lagere opleidingsniveau. Vooral de van oorsprong Turkse en Marokkaanse 
ouderen zijn vaak zeer laag opgeleid of analfabeet en dit heeft grote gevolgen voor de betrouwbaarheid en 
validiteit van veelgebruikte cognitieve screeningstests, zoals de Mini Mental State Examination (MMSE). Een test 
die minder een beroep doet op scholing, is de in Australië ontwikkelde Rowland Universal Dementia Screening 
test (RUDAS). Gebruik van informantvragenlijsten, zoals de Informant Questionnaire for Cognitive Decline in the 
Elderly (IQCODE) zou de opleidingsbarrière ook kunnen omzeilen. 
 
Doel   
Doel van het onderzoek was om de RUDAS te valideren in een Nederlandse populatie van oudere migranten en 
om de psychometrische kenmerken te vergelijken met de MMSE. De RUDAS en MMSE werden afgenomen bij 
144 patiënten die de geriatrische dagkliniek of geheugenpoli van het MC Slotervaart, Havenziekenhuis en 
Erasmus MC bezochten. Bij de patiënten die een ‘informant’ (familielid of vriend) meebrachten, werd ook de 
IQCODE bij hun familie afgenomen. De specialist stelde op basis van de gebruikelijke klinische work-up op het 
eerste bezoek aan de kliniek een diagnose (geen cognitieve stoornissen/ MCI/ dementie), zonder te weten welke 
scores patiënten op bovengenoemde tests behaalden. 
 
Methoden   
Middels Receiver Operating Characteristics (ROC)-curves werd gekeken in welke mate de RUDAS, de MMSE en 
de IQCODE de door de arts gestelde diagnose kon ‘voorspellen’. 
 
Resultaten   
De AUC (Area under the curve) voor het onderscheid intacte cognitie versus MCI en dementia waren 
vergelijkbaar voor zowel de RUDAS (0.81; 95% CI 0.74–0.88) en MMSE (0.75; 95% CI 0.69–0.85). Opleiding en 
geletterdheid waren niet gecorreleerd met de RUDAS maar wel met de MMSE (rho = 0.39; medium-large). De 
IQCODE had eveneens een grote voorspellende waarde: 0.88 (95% CI 0.82-0.95). 
 
Conclusie   
One size doesn't fit all: de veelgebruikte MMSE is vanwege het verband met opleidingsniveau minder geschikt 
als screeningsinstrument in laagopgeleide populaties. Eerste stap diagnostiek (screening) van dementie met een 
combinatie van RUDAS en IQCODE is aan te bevelen voor laaggeletterde of analfabete oudere migranten. Op 
deze wijze kan naast de psychiatrische diagnostiek ook de cognitieve diagnostiek  op maat worden gemaakt voor 
de patiënt. 
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S29 De precisie van een transitie: Hoe verloopt de overgang van de Jeugd GGZ naar de volwassenen GGZ in 
Europa en wat werkt voor wie? 
 
De incidentie en prevalentie van psychiatrische problemen is het grootst tussen het 12e en 25e levensjaar. 
Ondanks dat twee derde van de jongvolwassenen een zorgbehoefte heeft, maken zij twee keer minder gebruik 
van geestelijke gezondheidszorg(GGZ) in vergelijking met kinderen en adolescenten. Een mogelijke verklaring 
hiervoor ligt in de structuur van ons zorgsysteem met een splitsing tussen de jeugd GGZ en de volwassenen GGZ. 
Helaas wordt de transitie van de jeugd GGZ naar de GGZ voor volwassenen voor jongeren die rondom de 
transitieleeftijd van 18 jaar gecontinueerde zorg nodig hebben, niet altijd goed georganiseerd. Dit kan leiden tot 
transitie-gerelateerde discontinuïteit van zorg. De afgelopen 5 jaar is middels het MILESTONE onderzoek in kaart 
gebracht hoe het transitieproces in Europa verloopt, hoe we het proces kunnen verbeteren en of er voldoende 
aandacht voor transitie is in de opleidingen van zorgprofessionals. De resultaten en implicaties van dit onderzoek 
worden toegelicht. 
 
S29.1 
 
Zorgtrajecten van jongeren met depressieve klachten tijdens de transitieperiode van de Jeugd GGZ naar de 
volwassenen GGZ 
 
Larissa van Bodegom p1,2  
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Achtergrond   
De prevalentie van depressieve stoornissen stijgt tijdens de adolescentie zeer snel, met een lifetime prevalentie 
van 15-20% op de leeftijd van 18 jaar. Daarnaast hebben juist deze jongeren een verhoogde kans op 
persisterende klachten in de volwassenheid. Vanwege het episodisch karakter van depressie en de verhoogde 
kans op persisterende klachten in de volwassenheid, dient binnen de jeugd GGZ juist te worden geïdentificeerd 
voor welke jongeren een transitie naar de GGZ voor volwassenen gewaarborgd zou moeten zijn.  Discontinuïteit 
van zorg door problemen rondom de transitie van jeugd naar volwassen GGZ, kan zeer nadelige gevolgen 
hebben voor deze hoog risicogroep. 
 
Doel   
Het identificeren van factoren die samenhangen met het transitieadvies en de verschillende zorgtrajecten 
tijdens de transitieperiode naar de volwassenheid. 
 
Methoden   
In totaal zijn er 763 Jeugd GGZ zorggebruikers uit acht Europese landen geïncludeerd en onderzocht. Op vier 
meetmomenten, verspreid over twee jaar, werden deelnemers geïnterviewd en vulden zij online vragenlijsten in 
over hun zorgbehoefte, emotionele- en gedragsproblemen, kwaliteit van leven, ziekte-ernst, DSM-IV en ICD-10 
classificaties, zorggebruik en sociaal-demografische gegevens.   
 
Resultaten   
Ongeveer 25% van de jongeren is door de behandelaar geclassificeerd met een depressieve stoornis. Van deze 
jongeren wordt ongeveer 60% geadviseerd op zorg voort te zetten, waarvan 40% wordt geadviseerd een 
transitie te maken naar de GGZ voor volwassenen GGZ. Deze adviezen lijken niet samen te hangen met factoren 
die worden gezien als risicofactoren voor persisterende depressieve klachten.  
Van de jongeren die worden geadviseerd om de zorg voort te zetten is ongeveer 50% nog in zorg tijdens de 
eerste follow up. Van de jongeren die worden geadviseerd om zorg te continueren binnen de Jeugd GGZ, is 50% 
daar nog in zorg tijdens de eerste follow up. Voor jongeren die geadviseerd worden om een transitie naar 
volwassenenzorg te maken, heeft slechts 15% van de jongeren de overstap gemaakt. Zij verschillen niet van de 
jongeren die geen transitie maken wat betreft psychische gezondheid en functioneren. Ook is het niet zo dat die 
jongeren zelf niet willen overstappen of door gebrek aan geschikte services.   



 
Conclusie   
Een relatief groot gedeelte van jongeren die wordt geadviseerd om zorg voort te zetten, is na 9 maanden niet 
meer in zorg. Slechts een klein gedeelte slaagt erin om in die periode een transitie naar de volwassenenzorg te 
maken. Dit is zorgelijk omdat wanneer jongeren gecontinueerde zorg nodig hebben, zij een transitie naar de 
volwassenenzorg moeten maken.   
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Achtergrond   
De afgelopen jaren is interesse in transitiepsychiatrie erg gegroeid. Mede doordat veel psychiatrische problemen 
die ontstaan tijdens de adolescentie voortduren in de volwassenheid, terwijl de continuïteit van zorg in deze 
periode vaak niet optimaal is. Een van de belangrijkste factoren om goede zorg te bieden tijdens de 
transitieperiode is de rol en de kennis van zorgprofessionals op het gebied van transitie.   
 
Doel   
Het in kaart brengen van de huidige training en kennis over transitie onder psychiaters en psychologen in 
Europa.   
 
Methoden   
Om in kaart te brengen in hoeverre transitie onderdeel is van het trainingsprogramma van psychiaters en 
psychologen zijn, naast een systematische review van de literatuur, twee vragenlijsten ontwikkeld. De items van 
deze vragenlijsten zijn gebaseerd op Europese richtlijnen voor training curricula (UEMS en EuroPsy), richtlijnen 
omtrent transitie en het transitiemodel van het MILESTONE project. Om zicht te krijgen op de organisatie en 
inhoud van de opleiding voor psychologen en psychiaters zijn de vragenlijsten verstuurd aan alle landen die lid 
zijn van de EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations) en door psychiaters in opleiding die lid zijn 
van de EFPT (European Federation of Psychiatric trainees). 
 
Resultaten   
Belangrijke variaties in trainingsprogramma’s tussen landen zijn gevonden met betrekking tot domeinen als 
beoordelingen, supervisie, psychotherapie training en medicatie onderwijs. In 17% van de landen wordt in het 
theoretische gedeelte van de opleiding aandacht geschonken aan transitie, en in 28% van de landen in het 
praktijkgedeelte van de opleiding. Slechts 25% van de psychologen en psychiaters in opleiding gaf aan goede tot 
zeer goede kennis te hebben van transitie. Echter geeft het overgrote deel (94%) aan dat aanvullende training 
met betrekking tot transitie noodzakelijk is.   
 
Conclusie   
Ondanks groeiende interesse in transitiepsychiatrie en richtlijnen voor beleid, is het van belang om evidence-
based trainingen te ontwikkelen met betrekking tot transitiezorg binnen de psychiatrie. Namelijk, wanneer 
zorgprofessionals onvoldoende kennis hebben over transitie, kan dat gedeeltelijk verklaren waarom zo’n klein 
gedeelte van de jongvolwassenen continuïteit van zorg ervaart. Een goede implementatie van op 
wetenschappelijk onderzoek gebaseerde richtlijnen in de klinische praktijk hangt immers af van goed opgeleide 
professionals. 
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Achtergrond   
De organisatiestructuur binnen de GGZ, met de gescheiden systemen voor kinderen/jongeren en volwassenen, 
vormt een belemmering voor de continuïteit van zorg tijdens de overgang naar de volwassenheid. Omdat in deze 
levensfase de meest ernstige psychiatrische problemen tot ontwikkeling komen, zou de zorg in deze levensfase 
juist het meest robuust moeten zijn. Om ervoor te zorgen dat hulpbehoevende jongeren die de Jeugd GGZ 
verlaten, een transitie naar een passende instelling maken, dient het transitieproces te worden verbeterd. Om 
dat te kunnen doen is het van belang om te identificeren wie deze jongeren zijn. 
 
Doel   
Het beschrijven van de demografische en klinische karakteristieken van jongeren die in zorg zijn binnen de Jeugd 
GGZ in Europa die mogelijk een transitie naar de volwassenenzorg gaan maken omdat zij de transitieleeftijd 
bereiken. Ook wordt beschreven in hoeverre deze karakteristieken samenhangen met de behoefte aan 
gecontinueerde behandeling en de aanbeveling van de behandelaar met betrekking tot het continueren van 
behandeling. 
 
Methoden   
In totaal zijn 763 jongeren die in zorg waren binnen de Jeugd GGZ uit acht Europese landen geïncludeerd in deze 
prospectieve cohort studie. Deelnemers werden geïnterviewd en vulden online vragenlijsten in op vier 
meetmomenten verspreid over twee jaar. Hiermee werd informatie verzameld over behoefte aan het 
continueren van behandeling, emotionele- en gedragsproblemen, kwaliteit van leven, ziekte-ernst, DSM-IV en 
ICD-10 classificaties, zorggebruik en sociaal-demografische gegevens. We beschrijven ‘baseline’ data: informatie 
die is verzameld op het moment dat de jongeren in zorg waren binnen de Jeugd GGZ en de transitieleeftijd van 
hun GGZ instelling naderden. 
 
Resultaten   
Het MILESTONE cohort bestaat uit een diverse groep zorggebruikers uit de Jeugd GGZ met uiteenlopende 
psychiatrische klachten, ziekte-ernst en niveau van functioneren. De depressieve stoornissen (26.6%), 
angststoornissen (22.5%) en ontwikkelingsstoornissen (20.1% had ADHD, 14.9% autisme spectrum stoornis) 
waren de meest prevalente psychiatrische stoornissen. Van de jongeren met zelf-gerapporteerde emotionele en 
gedragsproblemen in de 'borderline' of 'klinische' range (YSR) schatte de behandelaar in 18% van de gevallen in 
dat er geen gecontinueerde behandeling nodig was. Één op de drie jongeren die volgens de behandelaar geen 
gecontinueerde behandeling nodig hadden, gaven aan gecontinueerde behandeling wel nodig te vinden. Vice 
versa: één op de drie jongeren die volgens de behandelaar wel gecontinueerde behandeling nodig had, gaf aan 
geen behandeling meer nodig te hebben.   
 
Conclusie   
Er bestaan grote discrepanties in hoe jongeren, ouders/verzorgers en behandelaren de ernst van de 
problematiek inschatten en in hoeverre informanten inschatten dat er gecontinueerde behandeling nodig is. 
Deze discrepanties kunnen een eventuele verwijzing naar vervolghulpverleners (al dan niet binnen de ggz voor 
volwassenen) beïnvloeden en verklaren mogelijk deels waarom de transitie van de jeugd naar volwassenen ggz 
beschreven in eerder onderzoek vaak onsuccesvol was. De bereiken van de transitieleeftijd is mogelijk een mooi 
‘ijkpunt’ waarop psychische problemen en functioneren gestandaardiseerd in kaart worden gebracht, waarna 
collectief een geïnformeerde beslissing kan worden genomen over het al dan niet continueren van de 
behandeling en de juiste setting daarvoor.   
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Achtergrond   
Op basis van retrospectief dossier-onderzoek weten we dat ongeveer een kwart van de jongeren die de 
transitieleeftijd bereikt en gecontinueerde zorg nodig heeft, een overstap naar de volwassenen ggz maakt. Deze 
overstap loopt slechts in 4% van de gevallen optimaal. Andere jongeren blijven in behandeling binnen de jeugd 
ggz of ontvangen geen zorg meer, ondanks een zorgbehoefte. Er is weinig prospectief empirisch onderzoek 
uitgevoerd waarin trajecten van zorggebruik bij het bereiken van de transitieleeftijd in kaart heeft gebracht en 
geen enkel onderzoek waarin is gekeken naar de relatie tussen transitie en de psychische gezondheid van deze 
jongeren. Ook is onduidelijk wat de rol is van factoren zoals de klinische diagnose en het functioneren van de 
jongeren. 
 
Doel   
Het identificeren van verschillende zorgtrajecten tijdens de transitieperiode naar de volwassenheid en de 
associatie van deze trajecten met de geestelijk gezondheid over tijd. 
 
Methoden   
In deze internationale prospectieve cohort studie zijn in totaal 763 Jeugd GGZ zorggebruikers uit acht Europese 
landen geïncludeerd. Gedurende twee jaar, op vier meetmomenten, werden deelnemers geïnterviewd en 
vulden zij online vragenlijsten in over hun psychische problemen, emotionele- en gedragsproblemen, kwaliteit 
van leven, ziekte-ernst, DSM-IV en ICD-10 classificaties, zorggebruik en sociaal-demografische gegevens. 
 
Resultaten   
Ongeveer een kwart van de jongeren (23.6%) blijft na transitie gedurende de twee jaar follow-up onder 
behandeling binnen de ggz. Deze jongeren rapporteren bij de eerste meting de meeste psychische problemen. 
Ongeveer één op de vier jongeren wordt gedurende de twee jaar follow-up naar de ggz voor volwassenen 
verwezen, waarvan één op drie niet behandeling komt. De helft (50.1%) van de jongeren ontving 9 maanden na 
de eerste meting geen behandeling meer binnen de ggz (nog eens 19.0% ging 15 maanden na de eerste meting 
uit zorg). Deze groep jongeren kenmerkt zich door bij de eerste meting de minste psychische problemen te 
rapporteren. Voor ongeveer één op de zes jongeren wordt de behandeling gedurende de studie onderbroken: zij 
zijn niet meer in behandeling ondanks het advies van de behandelaar de zorg te continueren.   
 
Conclusie   
Ondanks dat de meeste jongeren de zorg lijken te ontvangen die ze nodig hebben, of gepast uit zorg gaan, is er 
een groep jongeren wiens zorgtraject ondanks een zorgbehoefte wordt onderbroken.   
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Achtergrond   
Transitie-gerelateerde discontinuïteit van zorg is wereldwijd een grote uitdaging. Hoewel er steeds meer 
aandacht is voor de problemen die de transitie van de Jeugd GGZ naar de GGZ voor volwassenen met zich 
meebrengt en ondanks dat er verschillende modellen zijn ontwikkeld om continuïteit van zorg te kunnen 
waarborgen, zijn weinig van deze modellen op een systematische manier getoetst op (kosten)effectiviteit. Tot op 
heden bestaat er geen transitiemodel dat is gericht op het in kaart brengen van zorgbehoeften van jongeren die 
de transitieleeftijd bereiken, op een geplande en doelgerichte wijze. Ook bestaan er geen gevalideerde en 
betrouwbare instrumenten om deze ervaringen, uitkomsten en de effectiviteit van transitie te meten.   
 
Doel   
Het ontwikkelen en testen van de interventie ‘Transitie op Maat’ op de klinische en kosteneffectiviteit in het 
verbeteren van de gezondheids- en sociale uitkomsten en de overgang naar de GGZ voor volwassenen, in 
vergelijking met de gebruikelijke behandeling. ‘Transitie op Maat’ bestaat uit het gestandaardiseerd in kaart 
brengen van de noodzaak, bereidheid en toepasbaarheid van transitie bij verschillende informanten en de 
terugkoppeling van deze informatie aan de behandelaar.   
 
Methoden   
Geïncludeerde GGZ instellingen uit acht Europese landen werden gerandomiseerd om ‘transitie op maat’ te 
bieden middels het gebruik van de binnen MILESTONE ontwikkelde ‘Transition Readiness and Appropriateness 
Measure’-vragenlijst (de TRAM). Overige GGZ instellingen boden zorg zoals gebruikelijk. De belangrijkste 
uitkomstmaat voor het effect van de interventie was de Health of the Nation Outcome Scale for Children and 
Adolescents (HoNOSCA), die gezondheid en sociaal functioneren meet, afgenomen op 15 maanden na de 
interventie. Verder werd er gekeken naar de kosten effectiviteit van de interventie. 
 
Resultaten   
Vanuit 52 Jeugd GGZ instellingen werden in totaal 844 jongeren geïncludeerd in de trial: 276 jongeren in de 
interventiegroep en 568 jongeren in de controlegroep. Ongecorrigeerd was er na vijftien maanden geen verschil 
in HoNOSCA scores tussen jongeren in de interventie en controle condities. Wanneer er werd gecorrigeerd voor 
de HoNOSCA score op baseline, geslacht, diagnoses en clustering scoorde de interventiegroep beter dan de 
controlegroep (-1.11, 95% CI -2.07 tot -0.14, p=0.03 ). Daarnaast daalde de HoNOSCA score in de 
interventiegroep sneller (met -1.07 punten meer) dan in de controlegroep (95% CI -2.97 tot -0.43, p=0.009). 
Verder waren de kosten relatief laag (€23-€111).   
 
Conclusie   
De Randomised Control Trial van het MILESTONE onderzoek is de eerste trial die zich richt op een interventie om 
zorgprofessionals te ondersteunen bij het maken van beslissingen omtrent transitie en het communiceren 
daarvan. Hoewel het effect klein is, zorgt Transitie op Maat voor een verbetering in psychische gezondheid en 
een snellere daling van klachten. De interventie zou tegen lage kosten geïmplementeerd kunnen worden, 
waarmee het een onderdeel zou kunnen zijn van een geplande en doelgerichte transitie van de Jeugd GGZ naar 
de GGZ voor volwassenen.   
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S30 Een holistische blik op mensen met een ernstige psychische aandoening: klinisch, persoonlijk en triadisch 
perspectief 
 
Diagnostiek en herstel bij mensen met een ernstige psychische aandoeningen (EPA) worden belicht vanuit vier 
invalshoeken, waarbij precisiediagnostiek en verschillende perspectieven in de behandeling aan bod komen. Alle 
vier de studies lopen bij Mentrum (onderdeel van Arkin) in drie verschillende settings waar patiënten met EPA 
worden behandeld: FACT-teams, acute opname-afdelingen en langdurig klinische afdelingen. 
De longitudinale studie ‘Genezen of Herstellen’ informeert u over de samenhang tussen klinisch en persoonlijk 
herstel. Daarna krijgt u resultaten over de betrouwbaarheid en validiteit van een relatief nieuw diagnostisch 
concept bij schizofreniespectrumstoornissen: stadiëring. De derde spreker presenteert data van een weinig 
onderzochte groep, langdurig klinische patiënten, en exploreert mogelijke predictoren van ongunstig beloop. Tot 
slot laten we resultaten zien, ondersteund met video-fragmenten, van de kwalitatieve studie ‘Herstel In 
Perspectief’. 
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Achtergrond   
Patiënten met EPA beschrijven dat ze persoonlijk kunnen herstellen, terwijl ze toch persisterende symptomen 
hebben en ook komt het voor dat symptomen gereduceerd zijn, maar er toch geen ervaring van herstel is 
(Bellack, 2006, Slade et al., 2008). Uit een meta-analyse die wij uitvoerden over studies die de samenhang 
onderzochten tussen klinisch herstel (symptoomreductie) en persoonlijk herstel (de eigen ervaring) bij patiënten 
met schizofrenie, bleek dat deze relatie zeer beperkt was (r=0,21) (Van Eck et al., 2018b). Hierbij was er met 
name een relatie van persoonlijk herstel met affectieve symptomen, en nauwelijks met psychotische 
symptomen. Vervolgens deden wij een onderzoek bij 105 patiënten die in behandeling waren bij FACT-teams 
van Mentrum, onderdeel van Arkin, in Amsterdam. Onze resultaten bevestigden de samenhang tussen affectieve 
symptomen en persoonlijk herstel (Van Eck et al., 2018a). 
 
Doel   
Onderzoeken hoe klinisch en persoonlijk herstel en de relatie tussen deze twee vormen van herstel zich over de 
tijd ontwikkelen bij patiënten met EPA. 
 
Methoden   
De 105 patiënten die op baseline werden onderzocht, werden na 3 jaar opnieuw benaderd voor een tweede 
meting met de Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS, klinische herstel) en de Mental Health Recovery Measure 
(MHRM, persoonlijk herstel). 
 
Resultaten   
Bij 48 patiënten konden de vragenlijsten na 3 jaar opnieuw worden afgenomen. De correlatie tussen klinisch en 
persoonlijk herstel bleek bij de follow-up groter te zijn dan op baseline (0,61, versus 0,41 op baseline). Kijkend 
naar symptoomdimensies was de ernst van affectieve symptomen op baseline voorspellend voor persoonlijk 
herstel bij follow-up. Dit effect verdween echter na correctie voor persoonlijk herstel op baseline. Verandering in 
affectieve symptomen over de tijd voorspelde wel verandering in de subschalen ‘self-empowerment’ en 
‘learning & new potentials’ van de MHRM, maar niet in ‘spirituality’. 
 



Conclusie   
Klinisch en persoonlijk herstel gaan niet bij alle patiënten samen op. Ook in de follow-up meting worden er 
aanwijzingen gevonden dat met name affectieve symptomen een relatie hebben met persoonlijk herstel en 
psychotische symptomen duidelijk minder. Naast aandacht voor symptomen van psychose, mogen depressie en 
angst dus niet vergeten worden bij herstelondersteunende zorg voor EPA-patiënten. 
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Betrouwbaarheid en validiteit van klinische stadiëring bij schizofreniespectrum-stoornissen: op weg naar precisie 
diagnostiek!           
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Olav de Peuter 1 / Lieuwe de Haan 1,3 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. Arkin 
2. UMC Amsterdam, locatie AMC 
3. Amsterdam UMC 
 
Achtergrond   
Schizofrenie-spectrumstoornissen worden gekenmerkt door een heterogeen klinisch beeld en een sterk 
wisselend beloop. Om deze variatie in detail te beschrijven is klinische stadiëring ontwikkeld, van vroeg tot laat 
in het beloop van de psychose [1]. Het doel van klinische stadiëring is het verfijnen van de diagnose, door 
verschillende stadia in de ziekte te onderscheiden op basis van remissie-status en niveau van functioneren. 
Echter, brede toepassing van stadiëring in de klinische praktijk is pas mogelijk nadat de psychometrische 
eigenschappen van dit nieuwe, veelbelovende model zijn onderzocht.   
 
Doel   
In de huidige studie wordt de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van klinische stadiëring onderzocht, en of een 
praktische training in de toepassing van stadiëring de betrouwbaarheid verbetert. Daarnaast wordt de klinische 
en constructvaliditeit van stadiëring onderzocht.    
 
Methoden   
Alle patiënten zijn geïncludeerd op acute opname-afdelingen van Arkin in Amsterdam en gediagnosticeerd met 
een schizofrenie-spectrumstoornis. De criteria van de klinische stadia zijn gebruikt zoals beschreven door 
McGorry [1]. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is bepaald door het klinisch stadium vastgesteld door de 
behandelend arts te vergelijken met een tweede meting uitgevoerd door een onderzoeker met behulp van 
uitgebreid dossieronderzoek [2]. Een gedeelte van de behandelend artsen heeft een korte en praktische training 
in toepassing van stadiëring gekregen, om te onderzoeken welk effect dit op de betrouwbaarheid heeft. De 
betrouwbaarheid wordt uitgedrukt in de Intraclass correlatie coëfficiënt (ICC). Vervolgens is de klinische en 
constructvaliditeit van stadiëring onderzocht door verschillen te meten tussen de stadia in ernst van symptomen 
en profielkenmerken bij opname in de kliniek [3, 4].    
 
Resultaten   
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van stadiëring zonder de praktische training is matig (N=114, ICC=0.570), 
de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid met training van artsen is adequaat (N=100, ICC=0.753). Uit het 
validiteitsonderzoek blijkt dat in hogere ziektestadia significant hogere ernstscores zijn gevonden bij de 
profielkenmerken juridische voorgeschiedenis, compliance, werk-dagbesteding, woonsituatie en sociale relaties 
(N=257) [3]. In de hogere ziektestadia is de ernst van hallucinaties, cognitieve beperking en negatieve 
symptomen bij opname significant verhoogd (N=291) [4].   
 
Conclusie   
Klinische stadiëring is een betrouwbaar model na het volgen van een korte en praktische training, daarbij zijn er 
sterke aanwijzingen voor voldoende klinische en constructvaliditeit. Implementatie van stadiëring in de klinische 
praktijk is daardoor mogelijk en is een volgende stap in de richting van precisie diagnostiek met als doel herstel 
van patiënten met een schizofreniespectrum-stoornis.   
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Precisie-diagnostiek bij langdurig klinische patiënten: een vergeten groep? 
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1. Arkin 
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3. Vrije Universiteit Amsterdam 
 
Achtergrond   
Voor patiënten met een ernstige psychische aandoening [1] bij wie zelfstandig of beschermd wonen 
herhaaldelijk leidde tot gevaarlijke of zeer schrijnende situaties, ondanks intensieve ambulante behandeling, 
bestaan in Nederland langdurig klinische voorzieningen. Afbouw van het aantal langdurig klinische bedden in 
Nederland vindt al lange tijd plaats [2;3]. Op de huidige langdurig klinische voorzieningen is het doel van de 
behandeling over het algemeen het faciliteren van symptomatisch, functioneel, maatschappelijk en persoonlijk 
herstel op een zodanige manier dat duurzame uitstroom naar niet-klinisch wonen mogelijk wordt. 
Patiënten die op dit moment nog langdurig klinisch zijn opgenomen worden zelden geïncludeerd in studies. Er is 
weinig bekend over de reden van de langdurig klinische opname en over het profiel van deze patiënten. Deze 
kennis is noodzakelijk om aangrijpingspunten te vinden voor eerder/beter interveniëren om stagnatie van 
herstel te voorkómen. 
 
Doel   
- Beschrijven van de karakteristieken van langdurig klinische patiënten en het genereren van hypotheses over de 
reden van langdurige opname: welke factoren spelen een rol in het ongunstige beloop dat leidde tot langdurige 
opname? 
- Exploreren van predictoren van ongunstig beloop binnen deze groep 
 
Methoden   
Retrospectieve studie bij 61 patiënten die op moment van inclusie (2016-2019) (1) opgenomen waren op een 
tweedelijns herstelondersteunende vervolgkliniek (HOV) van Mentrum in Amsterdam, en (2) in totaal al > 1 jaar 
onafgebroken klinisch opgenomen waren. Gegevens zijn verzameld door middel van dossier-onderzoek en 
aanvullende vragen aan behandelaren. Verzameld zijn: Demografische en sociale variabelen, 
opnamegeschiedenis, classificatie volgens DSM, en verschillende profielkenmerken waaronder problemen 
gerelateerd aan middelengebruik, agressie in de voorgeschiedenis, en de status van het contact met naasten. 
Middels een regressie-analyse is de associatie bepaald tussen een aantal profielkenmerken en ongunstig beloop 
binnen deze groep. Als proxy voor een ongunstig beloop is het aantal overplaatsingen naar een setting met 
intensievere zorg of een hoger beveiligingsniveau in de laatste tien jaar bepaald. 
 
Resultaten   
De gemiddelde onafgebroken opnameduur van deze 61 patiënten is 8,5 jaar. Een schizofreniespectrumstoornis 
is de primaire diagnose bij 90%, en 82% voldoet aan de criteria van een therapieresistente psychotische stoornis.  
Er is een hoge prevalentie van: ontbreken van overeenstemming met hulpverleners over probleemdefinitie 
(89%), laagopgeleid zijn (75%), een migratie-achtergrond (56%), problemen in de relatie met naasten (57%), 
verbale of fysieke agressie jegens anderen in de voorgeschiedenis (94%), problemen gerelateerd aan 
middelengebruik in de voorgeschiedenis (66%). 
Binnen deze groep zijn geslacht, leeftijd, migratie-achtergrond, opleidingsniveau en actuele symptomen niet 
geassocieerd met een ongunstig beloop in de afgelopen tien jaar. De profielkenmerken ‘Agressie in de laatste 
maand’ en ‘Actuele problemen gerelateerd aan middelengebruik’ zijn wel geassocieerd met een ongunstig 
beloop in de afgelopen tien jaar. 
 
  



Conclusie   
Langdurig klinisch opgenomen patiënten in Amsterdam vormen een groep met multipele en complexe 
problemen. Deze studie brengt deze ernstig zieke groep in beeld. De primaire diagnose is bij het grootste deel 
van de groep een schizofreniespectrumstoornis, maar de profielkenmerken die binnen deze groep geassocieerd 
zijn met slecht beloop, zijn slechts partieel gerelateerd aan psychose. Dit heeft implicaties voor het ontwikkelen 
van interventies voor deze groep. 
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Achtergrond   
Het begrip herstel wordt steeds belangrijker in de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening 
(EPA). Herstel (ook: “persoonlijk herstel”) volgend op een ernstige psychische aandoening wordt gedefinieerd als 
een zeer persoonlijk en uniek proces (Anthony, 1993), maar het is zelden een reis die alleen wordt ondernomen. 
Naasten, maar ook zorgprofessionals hebben vaak positieve en/of negatieve invloed.  
 
Binnen de samenwerking tussen de persoon met een psychische aandoening, de naasten en de behandelaren 
gericht op herstel (de “triade”) kunnen verschillende perspectieven op herstel bestaan. Triadeleden kunnen 
geconfronteerd worden met verschillen van inzicht, of interne conflicten als herstelbehoeften, het perspectief 
van naasten en medisch-psychiatrische zienswijzen botsen (Landeweer e.a., 2017).   
 
Doel   
1. De perspectieven in beeld brengen die mensen met een ernstige psychische aandoening, hun naasten en 
behandelaren op herstel hebben; 
2.Triadische processen bij herstel van mensen met een ernstige psychische aandoening identificeren. 
 
Methoden   
De kwalitatieve studie “Herstel in Perspectief” is triadisch opgezet. Vertegenwoordigers uit patiënten-, naasten 
en behandelarenperspectief waren betrokken bij ontwerp, uitvoer en analyse van de studie. We namen semi-
gestructureerde interviews  af bij personen met een ernstige psychische aandoening (n=28) , in zorg bij F-ACT-
teams (n=18) en herstelgerichte klinieken voor langdurige zorg (n=10) in een Amsterdamse GGZ-instelling; hun 
naasten (n=10) en behandelaren (n=14). Er werd gewerkt met een topiclijst (wat is er met je gebeurd; wat is je 
kwetsbaarheid en wat is je kracht; waar wil je naar toe; wat heb je nodig), waarbij werd doorgevraagd als 
relationele en/of triadische onderwerpen aan bod kwamen. De interviews werden afgenomen door duo’s 
bestaande uit een onderzoeker en een ervaringsdeskundige vanuit persoonlijk- of familieperspectief. We 
gebruikten thematic content analysis (Braun & Clarke, 2006) om processen te identificeren die tijdens herstel 
een rol spelen in de triade.    
 
Resultaten   
Om het perspectief van de deelnemers zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen selecteerden we 
videofragmenten uit vervolginterviews ter illustratie van de resultaten.  
 
De volgende processen spelen een rol in de triade bij herstel van mensen met een ernstige psychische 
aandoening: Overeenkomsten/verschillen in perspectief, leidend tot (gebrek aan) overeenstemming over wat er 
gebeurt; agency (verantwoordelijkheid én vermogen) om de situatie te veranderen; het wel/niet ervaren van 
verbinding; persoonlijke versus gedeelde ruimte bij relaties in de triade.   
 
Conclusie   
De verschillen in perspectief tussen triadeleden kunnen groot zijn tijdens het herstel van mensen met een 
ernstige psychische aandoening. Het perspectief van de ander begrijpen kan bijdragen aan verbinding. Ook kan 
het overeenstemming faciliteren over wie wat doet, en wie aan zet is bij het bewerkstelligen van herstel. 
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W38 e-Health toepassingen in de praktijk: een aantrekkelijke verrijking 
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2. GGZ inGeest/VUmc 

 
Inhoud (wat)   
Er zijn veel e-Health toepassingen beschikbaar, maar hoe die daadwerkelijk te integreren in de dagelijkse praktijk 
vraagt meer aanpassing dan oorspronkelijk gedacht. In deze workshop zullen wij een aantal voorbeelden van e-
Health illustreren en gezamenlijk uitwerken. Wij zullen een overzicht geven van wat er beschikbaar is aan e-
Health ondersteuning en wat er bekend is over de werkzaamheid. Daarnaast zullen we  aandacht besteden aan 
de basisprincipes van internet ondersteund behandelen: Hoe kun  je face to face sessies en online contact 
afwisselen, afgestemd op de individuele patiënt? Hoe geef je geschreven feedback? Verder gaan we in op welke 
vormen van e-Health bij uitstek geschikt zijn voor de psychiater en hoe je ermee kan werken (bv psycho-
educatie, dagboeken, signaleringsplan). Tot slot  zullen wij illustreren hoe het werken met een e-Health platform 
mogelijkheden biedt om inzicht te krijgen in wat patiënten en therapeuten daadwerkelijk doen op het platform. 
GGZ inGeest heeft  een dashboard ontwikkeld, dat goed gebruikt kan worden om de werkwijze in teams te 
monitoren en met elkaar in discussie te raken over optimaliseren van het aanbod (value based health care). De 
workshopleiders zijn beiden sinds 3 jaar werkzaam als psychiater, respectievelijk verpleegkundig specialist bij de 
Mindway poli, de blended poli van GGZ inGeest.Zij zijn tevens UHD respectievelijk senior onderzoeker met de 
laatste jaren vooral e-Health interventiestudies als aandachtsgebied. In dat kader hebben zij diverse trainingen 
gegeven in het toepassen van e-Health interventies. 
 
Vorm (hoe)   
Er zal door middel van presentaties kennisoverdracht zijn waarbij er veel ruimte zal zijn voor vragen over 
toepassing in de eigen praktijk van de deelnemers.  De online feedback training zal gedaan worden aan de hand 
van oefeningen. 
 
Leerdoelen   
Na de workshop zijn de deelnemers: 
1. op de hoogte van de stand van zaken van e-Health toepassingen in de psychiatrische praktijk wat betreft : 
mogelijkheden en evidentie van effect.  
2. geïnformeerd over welke toepassingen voor hun eigen praktijk mogelijk zijn.  
3. in staat om geschreven feedback te geven volgens de richtlijnen die hiervoor zijn. 
4. geïnformeerd over hoe je kan werken met dashboards om e-Health activiteit van behandelaren en teams te 
monitoren. 
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W39 Interpersoonlijke psychotherapie en sociaal ritme therapie (IPSRT) 
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W: Workshopleider 
 
1. GGZ inGeest 

 
Inhoud (wat)   
Terugkerende stemmingsepisoden zijn een uitdaging zowel voor mensen met een depressieve stoornis als een 
bipolaire stoornis. Hoewel farmacologische behandeling effectief is, ondervinden veel mensen toch terugval. In 
de huidige richtlijn bipolaire stoornis wordt IPSRT aanbevolen, maar in de praktijk wordt dit nog beperkt 
toegepast.  
  
IPSRT is een effectieve behandelmethode voor mensen met een bipolaire stoornis, waarbij interpersoonlijke 
psychotherapie gecombineerd wordt met sociaal ritme therapie. IPSRT is gebaseerd op de ‘sociale zeitgebers 
hypothese’ (1) welke stelt dat verstoorde dagelijkse ritmes kunnen leiden tot instabiliteit van het circadiane 
ritme. Bij kwetsbare personen kan deze verstoring leiden tot een depressieve of (hypo)manische episode. Uit 
eerder onderzoek blijkt dat individuele IPSRT effectief is bevonden bij volwassenen met een bipolaire stoornis: er 
was minder terugval en meer stabiliteit in dagelijkse ritmes (2). Ook in groepsvorm liet IPSRT een verbetering van 
de stemming en stabilisatie van het ritme zien (3). 
In de klinische praktijk is IPSRT vaak nog geen standaardonderdeel van het behandelaanbod en ook voor mensen 
met een terugkerende depressieve stoornis is IPSRT nog geen onderdeel van de richtlijn.  
Momenteel onderzoeken wij de toepasbaarheid van IPSRT in een groep voor volwassenen (inclusief 60+) met 
een bipolaire stoornis of recidiverende depressieve stoornis. 
 
Vorm (hoe)   
Een workshop waarin de theorie van IPSRT gecombineerd wordt met praktijkgerichte training gericht op het 
toepassen van IPSRT in een groep. Deelnemers krijgen vooraf twee korte huiswerkopdrachten opgestuurd. Deze 
opdrachten bestaan uit het bijhouden van het sociale ritme en het invullen van een korte vragenlijst. Deze 
opdrachten zullen geëvalueerd worden tijdens de workshop. 
 
Leerdoelen   
- De theorie en basisprincipes van IPSRT begrijpen 
- De basisprincipes van IPSRT overbrengen aan de patiënt 
- Het kunnen uitvoeren van een sociaal ritme registratie en bespreken met de patiënt  
- Het verbeteren van de IPT vaardigheden 
- Inzicht krijgen hoe IPSRT in een groep vorm te geven   
- IPSRT kunnen toepassen bij mensen met een recidiverende depressie 
- IPSRT kunnen toepassen bij ouderen 
 
Literatuurverwijzing   
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W40 Wearables in actie voor precisie psychiatrie! 
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W: Workshopleider 
 
1. UMC Utrecht 
 
Inhoud (wat)   
Agressief gedrag bij kinderen en jongeren is een van de meest voorkomende redenen voor verwijzing naar de 
geestelijke gezondheidszorg. Dit gedrag is diagnose overstijgend (Rutter et al, 2010; Armbruster, 2004), en 
indien het niet tijdig herkend en behandeld wordt zorgt het bovendien voor aanhoudende problemen in 
volwassenheid (Frick & Viding, 2009). Preventie en effectieve behandeling van agressief gedrag is daarom van 
groot belang. 
 
Het is bekend dat fysiologische activiteit geassocieerd is met gedrag, zoals agressie of oplopende spanning en 
stress (Picard, 2009; Patrick, 2008; de Looff 2018). Zo kan iemand in stressvolle of emotionele situaties een 
verhoogde hartslag hebben en/of meer zweten. Dit was voorheen ingewikkeld en duur om betrouwbaar te 
meten. Door technologische ontwikkelingen op het gebied van zelfmeetmethoden is het meten van fysiologische 
activiteit toegankelijker geworden (Hedman et al., 2015; De Looff et al 2018; Garbarino et al, 2014; Picard, 
2009). Sensoren worden verwerkt in kleine apparaten die non-invasief op het lichaam gedragen kunnen worden 
(Rapport Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum, Cahier 2017). Resultaten uit eerdere studies 
bij volwassenen laten zien dat het meten van fysiologische activiteit kan bijdragen aan het eerder opmerken van 
oplopende spanning en agressief gedrag. Zo blijkt dat de fysiologische activiteit een half uur voor een incident al 
verandert (Kuijpers et al., 2011), terwijl er op dat moment nog geen zichtbare gedragsveranderingen 
waarneembaar zijn.  
 
Wearables zijn veelvuldig gebruikt in onderzoek naar volwassenen maar in mindere mate bij kinderen en 
jongeren (Cahier, 2017; Radeta, 2017; Cabibihan, 2016; De Crescendo et al 2016), terwijl preventie van agressief 
gedrag en het leren herkennen van oplopende spanning juist zo van belang is in deze doelgroep.  
Meer kennis over verandering van fysiologische activiteit in het individuele kind maakt dat we veel specifieker 
kunnen kijken en begrijpen wanneer de spanning voor dit kind oploopt, eerder kunnen ingrijpen als signalen van 
afwijkend gedrag herkend worden, en het kind en zijn omgeving kunnen trainen in het herkennen van deze 
veranderingen. 
 
Vorm (hoe)   
In deze workshop laten zien wat real-time en real-life fysiologische data kan toevoegen aan de diagnostiek en 
behandeling in de kinderpsychiatrie. We demonsteren live de mogelijkheden van een wearable, laten zien hoe 
de data geïnterpreteerd kan worden en hoe je deze kunt weergeven in een dashboard. Daarnaast presenteren 
we de resultaten van een pilot studie bij kinderen met gedragsproblematiek en onze eigen ervaring gedurende 
de pilot.  
Ten slotte staan we stil bij mogelijke toepassingen en ethische vraagstukken.    
 
Leerdoelen   
Na deelname aan deze workshop bent u op de hoogte van de mogelijkheden die een wearable biedt om 
fysiologische processen te meten en te gebruiken in de diagnostiek en behandeling van agressie. Deze workshop 
geeft meer inzicht in de mogelijke toepassingen alsook dilemma’s van het gebruik van wearables in de praktijk 
van de kinderpsychiatrie.   
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W41 Module Deprescribing in de psychiatrie: ¨precies wat we nodig hebben?¨ 
 
Kees Kramers w1 / Eric Ruhé w2,3 / Theo Burm 4,5,6 
 
W: Workshopleider 
 
1. Hoogleraar medicatieveiligheid, RadboudUMC. 
2. psychiater – epidemioloog, RadboudUMC. 
3. Lid Werkgroep Afbouwen SSRI’s en SNRI’s. 
4. werkgroep Addendum Deprescribing. 
5. bestuurslid Afdeling Ouderenpsychiatrie. 
6. Ouderenpsychiater GGNet 
 
Inhoud (wat)   
Iets meer dan een jaar na de start van de werkgroep Addendum Deprescribing van de richtlijn Polyfarmacie bij 
Ouderen wordt er volop geschreven aan het Addendum, zodat de geplande publicatie in zomer 2020 wordt 
gehaald. Deze werkgroep is geïnitieerd door de Nederlandse Verenging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en het 
Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG). Voor een achttal geneesmiddelengroepen liggen er dan 
handvatten voor het proces van deprescribing in Nederland. Opvallend is dat de in de zorg, de maatschappij en 
de media veel besproken psychofarmaca niet zijn meegenomen in deze eerste versie. Het voorschrijven van 
psychofarmaca bij ouderen wordt door de collegae in de somatiek vooral als complex, wijdverbreid ten aanzien 
van de grootte van de groepen psychofarmaca en divers qua indicatiegebieden gezien. Het afbouwen van deze 
medicatie wordt als nog complexer gezien. In verband met deze vermeende complexiteit stelde de werkgroep 
voor, dat op een later moment, na invoering van het addendum Deprescribing, door psychiaters zelf, stap voor 
stap de verschillende medicatie-groepen worden uitgewerkt. Toch is er al redelijk wat praktische informatie voor 
handen met het door de KNMP, het NHG en de NVvP, in samenwerking met MIND Landelijk Platform Psychische 
Gezondheid opgestelde multidisciplinaire document “Afbouw SSRI’s en SNRI’s”. Op basis van de farmacologische 
en farmacodynamische kenmerken, de beperkte literatuur, maar ook de gebruikservaringen, lijkt het, dat er toch 
redelijk wat concrete onderbouwing bestaat om tot een individueel advies met betrekking tot deprescribing te 
komen. Het is nu aan de psychiaters zelf om te besluiten of het noodzakelijk is om tot een breder addendum 
Deprescribing voor psychofarmaca te komen. 
 
Vorm (hoe)   
In de workshop zal een korte uiteenzetting worden gedaan van de conceptversie van het addendum 
Deprescribing en zullen ervaringen uit het veld na de publicatie van het multidisciplinaire document afbouw 
SSRI’s en SNRI’s worden genoemd. Daarna zal worden gesproken over de daadwerkelijke complexiteit van het 
voorschrijven van psychofarmaca en het ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing voor de methode van 
afbouw. Hoe ziet de psychiater het zelf? Doen we maar wat? Of is er sprake van stigmatisering van deze groep 
medicatie? De workshop kan dienen als platform om te kijken hoe we als psychiaters verder kunnen met de 
aanbevelingen rond het afbouwen van psychofarmaca. 
 
Leerdoelen 
Na de workshop zullen de deelnemers een breder beeld hebben van de noodzaak van het opstellen van een 
richtlijn addendum deprescribing voor psychofarmaca en wat daarbij de te verwachten (on-)mogelijkheden 
zullen zijn. De workshop kan een basis vormen voor het starten van een dergelijke werkgroep. 
 
Literatuurverwijzing   
Richtlijn polyfarmacie bij Ouderen.Multidisciplinaire document “Afbouw SSRI’s en SNRI’s”   



W42 De zedendelinquent; een forensische, psychiatrische en een seksuologische benaderingswijze 
 
Bas Frelier w1  
 
W: Workshopleider 
 
1. Forensische Zorg Specialisten 
 
Inhoud (wat)   
Als forensisch psychiater en seksuoloog werk ik bij de Waag, centrum voor ambulante forensische geestelijke 
gezondheidszorg. Een misbruikpleger roept veel afschuw en weerstand op. Dit is begrijpelijk want een 
zedendelict beschadigt een slachtoffer en omgeving, soms een leven lang. Discussies over het onderwerp 
verzanden echter vaak in extremen. Daarom is het van belang om te kijken - uit wie deze groep (meestal 
mannen) bestaat;  
- hoe hun gedrag te verklaren valt;  
-      hoe we hen kunnen leren om met dit schadelijke gedrag te stoppen.  
 
Deze workshop over de zedendelinquent kent vier verschillende invalshoeken: 1. Zedendelict: wat verstaan we 
eronder? Definities, cijfers en maatschappelijke tendensen. In het bijzonder komt ter sprake: wat is pedofilie, 
wat zijn de routes naar misbruik en wat kan de invloed zijn van (internet)pornografie op seksueel 
grensoverschrijdend gedrag? 2. Risicotaxatie en behandeling: de belangrijkste risicotaxatie- instrumenten (Static, 
Stable en Acute) meten de acute, historische en dynamische risicofactoren. De behandeling maakt gebruik van 
het Risk Needs Responsivity Model en het Good Lives Model. In sommige gevallen wordt er gekozen voor libido-
remmende medicatie. 3. Seksuologische thematiek: seksuele responscyclus, context, stimulus, repertoire en het 
dualcontrol model komen ter sprake. 4. Mijn forensische werkomgeving als laatste: onze vakgroep seksuologie 
tracht de focus van behandeling te verbreden. Het leren beheersen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
opdat het toekomstig recidiverisico vermindert,  blijft het belangrijkste uitgangspunt. Daarnaast plaatsen wij als 
behandeldoel 'preventie door het verkrijgen van een gezond(er) seksleven'. 
 
Vorm (hoe)   
Het eerste uur betreft informatie-overdracht. Na dit uur komt de mogelijkheid voor verdere verdieping. Onder 
leiding van drie psychiaters/seksuologen kan men in kleinere groepen vragen stellen over de stof, oefenen met 
de seksuologische anamnese, meer te weten komen over bijvoorbeeld de medicamenteuze behandeling van de 
zedendelinquent of casuïstiek inbrengen. 
 
Leerdoelen 
Leerdoelen van deze workshop zijn:- de deelnemer krijgt de noodzakelijke informatie om te begrijpen wat we 
verstaan onder een zedendelinquent en/of zedendelict.- hij / zij krijgt overzicht van de risicotaxatie en 
behandelwijze van de zedendelinquent;- hij / zij maakt zich een aantal seksuologische thema’s eigen;- hij / zij 
krijgt begrip voor het belang van de seksuologie bij de behandeling  van een zedendelinquent. 
 
Literatuurverwijzing   
Huls L et al. Gebruikte versus werkelijke voorspellers van seksuele recidive: invloed van morele verwerpelijkheid 
op oordeel pro Justitia-rapporteurs. Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018)2 
Mulder J. Pedofielen en misbruikplegers. SWP Amsterdam; 2019 
Nagoski E. Kom als jezelf. Levboeken 2018 
Lunsen R van, Laan E. Seks! Prometheus 2017 
Smid, Een motivationeel model van seksueel delictgedrag en deviantie. Tijdschrift voor Seksuologie (2019) 43-1 
Voermans J.M. et al. Het bespreken van seksuele problemen door psychiaters en aiosssen. Tijdschrift voor 
psychiatrie 54 (2012) 1 
  



W43 Farmacotherapie bij verslaving met psychiatrische co-morbiditeit met aandacht voor PTSS en een stoornis 
in alcoholgebruik 
 
Hein de Haan w1,2 / Arjen Neven w3 
 
W: Workshopleider 
 
1. Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA) 
2. Tactus verslavingszorg 
3. Fivoor 
 
Inhoud (wat)   
In de GGZ, inclusief de verslavingszorg, is het samen voorkomen van verslaving met andere psychiatrische 
stoornissen meer regel dan uitzondering. Deze combinatie van stoornissen beïnvloedt de 
(farmacotherapeutische) behandeling van de individuele patiënten aanzienlijk. Er kan niet zonder meer worden 
teruggevallen op huidige richtlijnen, omdat die stoornis-specifiek zijn ontworpen. Een geïntegreerde, meer 
gepersonaliseerde behandeling houdt in dat er met de verschillende farmacokinetische, -dynamische, maar 
inmiddels ook– genetische aspecten rekening wordt gehouden. De kennis hierover is de afgelopen jaren enorm 
toegenomen. In de recente Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van drugs (2018) is een 
addendum opgenomen gericht op gepersonaliseerde behandeling op basis van psychiatrische co-morbiditeit. 
Daarnaast zijn er in 2019 twee handboeken op het gebied van verslaving op de markt gekomen 
(farmacotherapie van verslaving en handboek verslaving) met specifiek aandacht voor gepersonaliseerde 
verslavingsbehandeling en de behandeling van verslaving bij psychiatrische co-morbiditeit. In deze workshop 
zullen (mede) auteurs (Albert Batalla en Hein de Haan) van deze naslagwerken deze kennis delen door het 
bespreken van casuïstiek. De combinatie PTSS en stoornis in alcoholgebruik zal door Joop de Jong, Arjen Neven 
en Bouwe Pieterse wat uitgebreider worden besproken. 
 
Vorm (hoe)   
Aan de hand van casuïstiek zal de kennis over en de aanpak van een zo geïntegreerd en gepersonaliseerd 
mogelijke farmacotherapeutische behandeling van verslaving, in het bijzonder in geval van psychiatrische co-
morbiditeit, met de deelnemers van de workshop worden gedeeld en bediscussieerd. Er zal worden ingegaan op 
casuïstiek en vragen van de deelnemers, maar ook zal casuïstiek worden ingebracht door de workshopleiders. De 
workshop is gebaseerd op de leergang verslavingspsychiatrie van de NVvP en de genoemde naslagwerken (MDR 
drugs, boek farmacotherapie van verslaving en handboek verslaving). Voorbeelden van onderwerpen die aan de 
orde komen zijn: de geïntegreerde farmacotherapeutische behandeling van ADHD en een stoornis in het gebruik 
van stimulantia, psychotische stoornissen bij een stoornis in het gebruik van cannabis en PTSS bij de stoornis in 
het gebruik van verschillende middelen waaronder alcohol. 
 
Leerdoelen 
Kennis vergroten van de farmacotherapie bij verslaving met psychiatrische co-morbiditeit.Op basis van 
bestaande  wetenschappelijke evidentie in combinatie met farmacokinetische, -dynamische en– genetische 
aspecten meer gepersonaliseerde farmacotherapie aan verslaafde patiënten met psychiatrische co-morbiditeit 
kunnen bieden 
 
Literatuurverwijzing   
Hendriks V. e.a. Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, 
GHB en benzodiazepinen. Utrecht: Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) 2018.Van den Brink W. e.a. 
Farmacotherapie bij verslaving. Prelum Uitgevers B.V., Houten 2019.Van den Brink W. e.a. Handboek Verslaving. 
De Tijdstroom Uitgevers 2019 
A. Neven, J. de Jong, B.H. Pieterse. De medicamenteuze behandeling van PTSS en een co-morbide stoornis in 
alcoholgebruik: een systematische literatuurstudie. Tijdschrift voor Psychiatrie 2019  



W44 Betere patiëntenzorg door gezondere psychiaters: hoe zet ik een anti-burnout programma op in mijn 
instelling 
 
Hans Rode w1 
 
W: Workshopleider 
 
1. HP Gezonde Geest 
 
Inhoud (wat)   
Burnout onder artsen is hoger dan onder welke andere beroepsgroep dan ook. Inmiddels blijkt uit onderzoek dat 
dit niet alleen nare gevolgen heeft voor de arts en diens omgeving, maar dat de kwaliteit van patiëntenzorg 
hieronder lijdt. Daarnaast is er een duidelijk verband met psychische comorbiditeit en uitval, terwijl er al een 
groot tekort is aan psychiaters. Als 15-20% van psychiaters burn out klachten ervaart, is 15-20% van de patiënten 
hierdoor slechter af met hun behandelaar. Voorheen lag de focus van interventies vooral op het individu en 
diens veerkracht of vaardigheden. Daarmee kregen hulpverleners de boodschap dat er iets mis was met hen. Nu 
is duidelijk dat met name organisatiefactoren bijdragen aan ziekte en uitval kunnen voorkomen. In Noord 
Amerika worden al jaren anti-burn out programma's in ziekenhuizen onderzocht op hun effectiviteit. In deze 
workshop ziet u welke interventies werken en welke niet en tegen welke kosten/baten. Hiermee zorgt u voor 
een gezonde werkplek voor uzelf, uw collega's of uw instelling. 
 
Vorm (hoe)   
In 1,5 uur worden de bevindingen van jarenlange ervaring in binnen- en buitenland gepresenteerd en de risico's 
getoond van een ongezonde werkplek. Een effectiviteit bewezen framework wordt behandeld en met 
voorbeelden uitgewerkt. In tweetallen worden behoeften en interventiemogelijkheden onderzocht waar collega 
psychiaters en bestuurders een eigen anti-burnout programma binnen hun instelling kunnen starten 
 
Leerdoelen 
In 1,5 uur worden de bevindingen van jarenlange ervaring in binnen- en buitenland gepresenteerd en de risico's 
getoond van een ongezonde werkplek. Een effectiviteit bewezen framework wordt behandeld en met 
voorbeelden uitgewerkt. In tweetallen worden behoeften en interventiemogelijkheden onderzocht waar collega 
psychiaters en bestuurders een eigen anti-burnout programma binnen hun instelling kunnen starten. De 
workshop kan ook in zijn geheel in het Engels worden verzorgd 
 
Literatuurverwijzing   
Mayo Clin Proc. 2017 Jan;92(1):129-146..mayocp.2016.10.004. Epub  
Executive Leadership and Physician Well-being: Nine Organizational Strategies to Promote Engagement and 
Reduce Burnout. 
Shanafelt , Noseworthy 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27871627 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29505159 
https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(18)30938-8/fulltext 
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/well-being-and-burnout 
  



W45 Richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ 
 
Erik Mulder w1 / Jannelien Wieland w2,3 / Joanneke Van der Nagel 4 / Ria Wolkorte 5,6 
 
W: Workshopleider 
 
1. GGz Drenthe 
2. Poli-plus 
3. Cordaan 
4. Tactus 
5. Universiteit van Tilburg 
6. Erasmus Universiteit 
 
Inhoud (wat)   
Probleemgedrag komt regelmatig voor bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). Het kan een grote 
impact hebben op de persoon zelf, diens familie en op anderen in de omgeving. Zo kan probleemgedrag leiden 
tot een verminderde kwaliteit van leven en (mogelijk vermijdbaar) hoog zorggebruik. De richtlijn 
‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ is ontwikkeld om de kwaliteit van leven bij 
volwassenen met een VB en probleemgedrag te verbeteren en last en lijden bij deze groep én naastbetrokkenen 
te verminderen. Belangrijke bijkomende doelen zijn het beter signaleren, vaststellen en behandelen van 
psychiatrische stoornissen, het verbeteren van de inzet van niet-medicamenteuze behandelingen en de 
effectieve inzet van psychofarmaca. De richtlijn is in het najaar van 2019 verschenen. 
 
Vorm (hoe)   
De aanbevelingen in de richtlijn zijn bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij het in kaart brengen 
van verklaringen voor probleemgedrag en de begeleiding en behandeling daarvan bij volwassenen met een VB. 
Hierbij kan gedacht worden aan medisch specialisten, artsen, orthopedagogen(-generalisten) en (GZ-
)psychologen, begeleiders, paramedici, verzorgenden, verpleegkundigen en apothekers. De richtlijn doet tevens 
aanbevelingen over de rol en betrokkenheid van de volwassene met een VB zelf, diens vertegenwoordiger en 
naastbetrokkenen. 
In de workshop zullen de modules van de richtlijn besproken en bediscussieerd worden. Er zal uitgebreid worden 
stil gestaan bij de rol van de psychiater bij de signalering, diagnostiek en behandeling van probleemgedrag bij 
mensen met een verstandelijke beperking 
 
Leerdoelen 
- de deelnemer kent de richtlijn "probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperling" en de 
verschillende modules. - de deelnemer kent het stroomschema voor diagnostiek en behandeling - de deelnemer 
is op de hoogte van wat er komt kijken van de beeldvorming van probleemgedrag (module 1) - de deelnemer 
heeft kennis van de begeleiding en behandeling van probleemgedrag (module 2) - de deelnemer heeft kennis 
van het gepast gebruik van psychofarmaca (module 3) - de deelnemer kent zijn rol als psychiater in het bieden 
en organiseren van hulp bij probleemgedrag (module 4) 
 
Literatuurverwijzing   
Embregts P, Kroezen M, Mulder EJ, Van Bussel C, Van der Nagel J, Budding M, Busser G, De Kuijper G, 
Duinkerken-Van Gelderen P, Haasnoot M, Helder A, Lenderink B, Maes-Festen DAM, Olivier-Pijpers V, Oud M, 
Oude Luttikhuis I, Schilt CJ, Smit T, Van den Heuvel J, Van Wouwe H, Willems A, Pasma A, Van den Akker N, Van 
Houwelingen I, Wolkorte R & Wieland J (2019). Multidisciplinaire Richtlijn Probleemgedrag bij volwassenen met 
een verstandelijke beperking. NVAVG, 2019.   



DISCUSSIEGROEPEN 
 
D18 Werkt de Meldcode wel zoals we willen? 
 
Carien de Kloet p1 / Marie-José van Hoof p2 / José Valks p3 / Nienke Hoekstra p4 / Mario Braakman p5 
 
P: Debatleider / panelleden 
 
1. Stichting Centrum 45 
2. iMindU 
3. Veilig Thuis Noord en Midden Limburg 
4. GGZ Centraal 
5. Pro Persona 
 
Inhoud (wat)   
Een jaar na aanpassing van de Meldcode en invoering van het afwegingskader is het goed om deze kritisch tegen 
het licht te houden. 
Wat zijn de ervaringen in de praktijk? Volgt u het afwegingskader? Overlegt u geregeld met Veilig Thuis en volgt 
u hun advies? En als u conform de Meldcode overleg heeft met Veilig Thuis of een melding doet, helpt dit u, de 
patiënt en zijn systeem dan wel? Heeft u zicht op het traject na melding of mist u terugkoppeling vanuit Veilig 
Thuis? Bent u blij met de aanpassingen in de Meldcode en helpt het afwegingskader u, of mist u een meer op de 
psychiatrische patiënt afgestemde tekst?  
Veel vragen waarop wij graag uw antwoord horen. 
Samen met u en een panel, waarin een psychiater volwassenen, een kinderpsychiater, een opleider en een 
vertrouwensarts van Veilig Thuis zitting heeft, gaan we de discussie over de werkzaamheid van de Meldcode 
aan.  
We horen graag uw ervaring en uw visie, om vanuit de commissie `Meldcode te kijken of aanpassing nodig is om 
de zorg voor kwetsbaren te optimaliseren en u goede handvatten te bieden wat te doen wanneer de veiligheid 
of het veilig kunnen ontwikkelen in het gedrang komt. 
 
Vorm (hoe)   
Discussiegroep met panel. 
Bij deze discussiegroep wordt ook gebruik gemaakt van de uitkomsten van een ledenpeiling met betrekking tot 
de Meldcode en afwegingskader. 
 
Leerdoelen   
Door deelname aan deze discussiegroep krijgt u meer zicht op de complexiteit wanneer het gaat om zorgen 
wanneer de fysieke of pedagogische veiligheid tekort schiet en hoe de Meldcode hierin zou moeten bijdragen. 
U leert kritisch te kijken naar de meldcode en het patiëntenperspectief hierin mee te nemen. 
Bovenal denkt u mee hoe, indien nodig, de Meldcode  met meer precisie afgestemd kan worden op de 
psychiatrisch doelgroep 
 
Literatuurverwijzing   
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 
Afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
  



D19 De taken, rollen en identiteit van de psychiater 
 
Gerrit Glas p1 / Derek Strijbos p1 / Piet Verhagen p2 
 
P: Debatleider / panelleden 
 
1. Dimence 
2. GGz Centraal 
 
Inhoud (wat)   
Een werkgroep onder voorzitterschap van Glas schreef een nota over de taken, rollen en identiteit van de 
psychiater. Daarin wordt een aanzet gegeven tot discussie over de volgende vragen: 
1) Wat is het dat ons als psychiaters bindt? 
2) Wat voegen we vanuit onze psychiatrische expertise toe aan de gezondheidszorg? 
3) Hoe kunnen we in de toekomst enerzijds recht doen aan de expertrol en anderzijds die rol zo dicht mogelijk 
bij de patiënt gestalte geven, in diens leefwereld? 
4) Waarin zoeken we de legitimiteit van ons handelen? 
5) Wat zijn de grenzen van het vak van psychiater? 
 
Vorm (hoe)   
Glas zal een korte toelichting geven bij de inhoud van de nota. Vervolgens wordt aan de hand van de genoemde 
vragen van gedachten gewisseld en gediscussieerd.   
 
Leerdoelen   
De deelnemers zijn op de hoogte van de inhoud van het (in de nota) centrale begrip professionaliteit, dat niet 
alleen een expertrol inhoudt maar ook een maatschappelijke verantwoording.  
De deelnemers zijn zich bewust van de bio-psycho-sociale complexiteit die kenmerkend is voor het vak 
psychiatrie in alle facetten. 
 
Literatuurverwijzing   
De nota 'De taken, rollen en identiteit van de psychiater' kan tevoren bij de panelleden worden opgevraagd.   



D20 Therapieresistente depressie: wat is het en kan Precisie Psychiatrie de prognose voor de patiënt 
verbeteren? 
 
Robert Schoevers p1 / Sjoerd van Belkum p1 / Arjan Schröder p

2 / Jan Spijker p3 / Jolien Veraart p4 
 
P: Debatleider / panelleden 
 
1. Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG, Groningen 
2. GGZinGeest en Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam 
3. Expertisecentrum Depressie Pro Persona & Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen 
4. PsyQ Depressiekliniek, Parnassia Groep, Den Haag 
 
Inhoud (wat)   
Van alle patiënten met een depressie die worden behandeld is er bij 20-30% sprake van een hardnekkige, 
oftewel therapieresistente depressie (TRD). Er is een hoge urgentie om te investeren in het verbeteren van de 
prognose van deze patiënten. Dit kan door behandelingen te verbeteren en meer effectieve behandelingen te 
ontwikkelen, maar ook door te leren over voorspellers van de behandeluitkomst bij individuele patiënten. 
Waarom heeft de ene patiënt wel baat bij een behandeling en de andere niet? Welke behandeling werkt nog wel 
en bij wie? 
 
In deze discussiegroep zal bij deze vragen stilgestaan worden door leden van het Netwerk Hardnekkige 
Depressie. Ten eerste zal aan de hand van een casus het begrip TRD verder uitgediept worden. Ten tweede 
wordt de huidige behandelpraktijk van depressie in Noord-Nederland besproken, voor wat betreft variatie in 
behandeling en richtlijnnavolging. Er wordt daarna stilgestaan bij een aantal scoringslijsten, zoals de Maudsley 
Staging Method (MSM) en de Dutch Measure for quantification of Treatment Resistance in Depression (DM-
TRD), die gebruikt kunnen worden om het beloop van een depressie te voorspellen en behandeling te indiceren. 
Ten vierde worden nieuwe strategieën besproken om de behandeling van depressie te verbeteren en TRD te 
voorkomen. Mogelijk dat farmacogenetica hier een rol in kan spelen. Er zijn echter ook innovatieve 
behandelingen bij therapieresistente depressie die in deze discussiegroep aan bod zullen komen. 
 
Vorm (hoe)   
Discussiepanel, bestaande uit psychiater-onderzoekers vanuit het Netwerk Hardnekkige Depressie 
 
Leerdoelen   
Aan het einde van de sessie zijn de aanwezigen op de hoogte van de rol die Precisie Psychiatrie kan spelen in de 
aanpak van therapieresistente depressie. 
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Bestuurssessies 
 
B2 - Gezond en veilig werken: Hoe fitter en gezonder de dokter, hoe beter en veiliger de patiëntenzorg 
 
Ariette van Reekum en Wim Duhayon 
 
Werkdruk, onregelmatige werktijden, agressie … het zijn zaken waar psychiaters regelmatig mee te maken 
hebben. Van leden krijgen we signalen dat de werkdruk soms onevenredig hoog is, dat psychiaters onvoldoende 
worden betrokken bij het maken van realistische dienstroosters en dat de regeldruk het werkplezier soms in de 
weg staat. Ziekteverzuimcijfers laten zien dat het verzuim in de zorgsector hoger is dan het landelijk gemiddelde. 
Psychosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting zijn de belangrijkste oorzaken.  
 
De BeroepsBelangenCommissie is samen met de SAP een traject gestart om deze problematiek aan te pakken. 
Tijdens de sessie wordt u geïnformeerd over het plan van aanpak en halen we de knelpunten en ideeën en 
voorstellen voor het verminderen ervan op. Indien haalbaar: in samenwerking met LAD en FMS. 


