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‘Beter af met minder’ 



Probleemgedrag bij mensen met dementie 
 

o Definitie  
 

Alle gedrag van de cliënt dat door de cliënt of zijn/haar 
omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren.  

 

o Symptomen 
 

Agitatie, agressie, onrust, dwalen, angst, wanen en 
hallucinaties. 

 



Gevolgen van probleemgedrag 
 

 1) Negatieve invloed op kwaliteit van leven 
 2) Risico voor opname 
 3) Belasting voor verzorgend personeel  
  

Goede zorg voor probleemgedrag = Goede zorg voor dementie  
 

Oorzaken voor probleemgedrag 
 

 Persoonsgebonden factoren 
 Ziekte: dementie, delier 
 Lichamelijke factoren: pijn 

 



Omgevingsfactoren  

Prikkelarm/druk, bouwtechnische aspecten. 
 

Interactie 

Manier waarop cliënt en omgeving met de ziekte omgaat: 
hulpverleners, medebewoners, familie, mantelzorgers. 

 

 

 

 

 

Praktijk 
 

‘Waarom zouden we moeten afbouwen, het gedrag is weg dankzij 
de pillen. Als we stoppen krijgen we alle problemen weer terug’.  

 

 

 

 



Waarom is het zo complex? 

Vd Spek, 2014 

  Probleemgedrag Psychofarmaca 

Mindset Intensiteit + beleving 

(subjectief) 

Vertrouwen in 

werkzaamheid 

Kennis Meer kennis = ↓PF Werkingsmechanisme, 

bijwerkingen 

Samen-

werking 

Meer (methodisch) 

samenwerken = ↓ PF 

Rol familie, verzorgende 

Externe 

factoren 

Aantal verplegend 

personeel 

Fysieke omgeving 

Wat vinden anderen van PF, 

maatschappij, wetgeving 



Achtergrond 

     Psychofarmaca: 6 op de 10 bewoners 
 

Symptoombestrijding: oorzaken blijven onopgelost 
 

Beperkte werkzaamheid: 1/5 heeft slechts baat bij PF 
 

Bijwerkingen: suf, verminderde mobiliteit (valgevaar), 
moeite met slikken, verhoogde kans op beroerte, 
longontsteking en overlijden 

Richtlijnen: psychosociale interventies als 1e behandelkeuze. 
Desondanks wordt PF nog te vaak en te lang voorgeschreven. 



Doelstelling 

Verminderen van onjuist psychofarmaca gebruik 
 

Verminderen probleemgedrag 
 

Verbeteren kwaliteit van leven  

 Bij acuut gedrag en delier/ psychose geen bezwaar 

Indicatie      Interacties 
Evaluatie      Contra-indicaties 
Dosering      Duplicatie 
Duur 

Indicatie      Interacties 
Evaluatie      Contra-indicaties 
Dosering      Duplicatie 
Duur 



Alternatieven voor PF gebruik 

Evidence-based psychosociale interventies 
 

Grip op Probleemgedrag: methodisch werken.  
 

Effect:    ↓ antipsychotica 4% en ↓ antidepressiva 2%,                
     ↓ probleemgedrag, ↑ werktevredenheid. 
 

Gebrek effectiviteit in praktijk: matige implementatie 

  
Interventie past niet bij knelpunten zorgorganisatie 
Geen goede implementatie strategie 
 

 
Interventie past niet bij knelpunten zorgorganisatie 
Geen goede implementatie strategie 
 



Onderzoeksvraag 
 

Wat is het effect van een voor de zorgorganisatie op maat 
gemaakt interventie – en implementatieplan? 

Participatory Action Research 

Knelpunten Doelen 
Interventie & 

implementatie 

Multidisciplinair projectteam + ondersteuning externe coach 

Betrekken van verzorghuizen bij:  



Interventies 

o Kennis over probleemgedrag en PF gebruik 

o Trainingen omgaan met probleemgedrag 

o Alternatieven zoeken: patient centered: levensverhaal   

o Voorschrijfbeleid: gestructureerde medicatie review 

o Cliënten en verwanten betrekken 

1) Elektronisch Client Dossier  scoren PF gebruik 

2) Vragenlijsten  verzorgend personeel 

3) Semi-gestructureerde interviews  multidisciplinair team 

Data 



Design 



Inclusiecriteria 
Patiënt niveau 
 

 Diagnose dementie volgens DSM-IV criteria 

 Niet-terminaal: levensverwachting  > 3 maanden 

 Informed consent van wettelijk vertegenwoordiger 
 

Organisatie niveau 
 

 Min. 50 cliënten verspreid over 2 - 6 PG afdelingen  
 

Stand van zaken 
 

 14 verpleeghuizen geïncludeerd 



 

 Betrokken partijen  

UNO’S 



Stelling 
 

Psychofarmaca moeten ingezet worden als laatste redmiddel: 
alleen als blijkt dat psychosociale interventies niet werken.  

o PF wel inzetbaar bij acuut gedrag.  
o Minder bezwaarlijk als: wel effectief + geen bijwerkingen. 

o 1 op de 5 artsen zegt dat er eerst andere disciplines of psychosociale 
interventies worden ingezet. 

o Driekwart van de artsen vindt dat gebruik PF kan worden ↓ binnen de 
eigen organisatie (Trimbos-instituut, 2015).     = DISCREPANTIE 

Hoe terugdringen (onjuist) PF gebruik realiseren? 
 

o Aansluiten bij knelpunten zorgorganisatie 
o Goede analyse & behandeling = samenwerking zorgteam & 

behandelaars 
o Afbouwpogingen durven doen 



www.uno.umcg.nl 


