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Over de afbouw van psychofarmaca en het effect op de 
begeleidingsintensiteit van mensen met een verstandelijke 
beperking 
 

N. de Vos-Dijkslag, J. Dekkers en M. van der Poel 

1  Theoretische inleiding 

Psychofarmaca zijn medicijnen, die ontwik-

keld zijn om psychiatrische ziektebeelden 

en gedragsproblemen te behandelen. Deze 

medicatie worden ingezet om o.a. angsten, 

depressies, psychoses, hyperactiviteit, slaap-

stoornissen, onrust en opwinding te bestrij-

den (Van Rijn Van Alkemade & Van Geffen, 

1995). Binnen de zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking kan ook ‘probleem-

gedrag’ een aanleiding zijn om psychofar-

maca in te zetten. De medicatie wordt dan 

‘off-label’ gegeven, aangezien het buiten het 

indicatiegebied valt waarvoor deze medicijnen 

zijn ontwikkeld. Vaak worden deze middelen 

ook langdurig voorgeschreven en is er sprake 

van ‘polyfarmacie’ (het gebruik van meerdere 

medicijnen voor de behandeling van dezelfde 

symptomen of hetzelfde gedrag) (Holden & 

Gitlesen, 2004; Stolker, Koedoot, Heerdink, 

Leufkens, & Nolen, 2002). Binnen grote zorg-

instellingen voor mensen met een verstan-

delijke beperking gebruikt maar liefst 44 tot 

60% van de intramurale cliënten psychofar-

maca (De Kuijper, 2013; De Kuiper, Van Loon, 

& Steegemans, 2007).

Het gebruik van psychofarmaca kan acute 

symptomen bestrijden, maar is doorgaans 

geen oplossing voor de onderliggende oorza-

ken van het probleemgedrag. Daarnaast beïn-

vloeden psychofarmaca de persoonlijke levens-

sfeer van de cliënt, heeft de medicatie slechts 

bij 1 op de 5 cliënten het gewenste resultaat en 

zijn er aanzienlijke bijwerkingen (de Kuiper et 

al., 2010). Sufheid, overgewicht, hart- en vaat-

ziekten, neurologische problemen en hormo-

nale verstoringen zijn veelvoorkomende bij-

werkingen (Oliver-Africano, Murphy, & Tyrer, 

2009; de Kuijper et al., 2010). Ook epilepsie 

en Parkinsonisme kunnen als gevolg van het 

medicijngebruik ontstaan (Haddad & Dursun, 

2008). Deze bijwerkingen hebben een nega-

tief effect op de kwaliteit van leven van men-

sen met een verstandelijke beperking. Het 
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bewustzijn over schadelijke bijwerkingen van 

psychofarmaca heeft dan ook geleid tot het 

opstellen van het landelijke programma van 

Vilans “Beter af met minder”, met als doel het 

terugdringen van oneigenlijk gebruik van psy-

chofarmaca binnen gehandicapten- en oude-

renorganisaties. Dit programma wordt onder-

steund door het wetsvoorstel Zorg en Dwang, 

waarin stringentere eisen gesteld worden aan 

de inzet van medicatie als vrijheidsbeperking. 

Psychofarmaca inzetten is dan alleen toege-

staan, als er geen passende alternatieven zijn.

Het terugdringen van psychofarmaca bin-

nen gehandicaptenorganisaties gaat niet altijd 

vanzelfsprekend. Uit onderzoek van Parr en 

collega’s (2006) blijkt namelijk dat er vier bar-

rières zijn die een afbouw van psychofarmaca 

onmogelijk maken: o.a. ernstige onttrekkings-

symptomen bij vorige afbouwpogingen, on-

voldoende ondersteuning door de arts, gebrek 

aan sociale steun uit de omgeving en emotio-

nele problemen bij de cliënt. Daar tegenover 

staat dat voorlichting en een lage dosering en 

frequentie van psychofarmacagebruik juist 

werden geassocieerd met meer bereidheid tot 

afbouwen (Linden et al., 1998). Ook het waar-

nemen van meer voordelen en minder nadelen 

van stoppen met psychofarmaca wordt geasso-

cieerd met bereidheid om af te bouwen (Ten 

Wolde et al., 2008). Zorginstellingen dienen 

rekening te houden met deze beïnvloedende 

factoren wil men psychofarmacagebruik suc-

cesvol terugdringen. 

Hoewel het afbouwen van psychofarmaca 

dilemma’s met zich mee brengt, zorgt het 

in veel gevallen voor een verbetering in ge-

drag (Luchins et al., 1993). Al verloopt ieder 

afbouwproces verschillend. Uit onderzoek 

blijkt dat afbouw van psychofarmaca bij men-

sen met een verstandelijke beperking drie 

uitingsvormen kan hebben, namelijk; een 

toename in bewegingsonrust, een toename in 

deelname aan activiteiten en een afname van 

probleemgedrag (Ahmed et al., 2000). Uit ver-

volgonderzoek is gebleken dat cliënten door de 

afbouw van psychofarmaca een grotere mate 

van alertheid en oplettendheid lieten zien, 

wat resulteerde in een toename in deelname 

aan activiteiten (Smith et al., 2002). Een toe-

name in deelname aan activiteiten zou impli-

ceren dat de cliënt meer ondersteuning nodig 

heeft en dat zijn/haar begeleidingsintensiteit 

toeneemt. Echter heeft onderzoek niet eerder 

aangetoond of verandering in functioneren bij 

de cliënt ook daadwerkelijk leidt tot een inten-

sievere ondersteuningsvraag. 

Naast het groeiende bewustzijn over de voor- 

en nadelen van psychofarmaca en de positieve 

effecten van afbouw op de cliënt, is het belang-

rijk te onderzoeken wat er gebeurt met de be-

geleidingsintensiteit van de cliënt na vermin-

dering van psychofarmaca. Het merendeel van 

de mensen met een verstandelijke beperking is 

namelijk afhankelijk van de professionals om 

hen heen, wat maakt dat zij van grote invloed 

zijn op een afbouwtraject. Daarnaast is het be-

langrijk te weten welke factoren bijdragen aan 

een succesvol afbouwtraject. Pas als deze fac-

toren inzichtelijk zijn, kan de kwaliteit van le-

ven voor cliënten geoptimaliseerd worden. Dat 

maakt dat Amerpoort en Sherpa (twee grote 

zorginstellingen voor mensen met een ver-

standelijke beperking in Gooi en Vechtstreek) 

sinds 2014 diverse ontwikkelplannen bij het 

Zorgkantoor hebben ingediend. Enerzijds om, 

© 2017 Koninklijke Van Gorcum



n. de vos-dijkslag | j. dekkers | m. van der poel

ntz nr. 3 - 2017 197

daar waar mogelijk, gefaseerd psychofarmaca 

bij cliënten met een verstandelijke beperking 

terug te dringen. Met als doel het risico op 

gezondheidsschade te voorkomen. Anderzijds 

om te onderzoeken wat de cliënt voorafgaand 

en tijdens een afbouwtraject qua ondersteu-

ning van zijn steungroep nodig heeft en wat 

er met de begeleidingsintensiteit gebeurt wan-

neer de cliënt geen of minder psychofarmaca 

gebruikt. De pilot ‘Zinnig en Zuinig met 

Psychofarmaca’ liet zien dat bij meer dan de 

helft van de geselecteerde cliënten het psycho-

farmacagebruik succesvol werd verminderd 

(Cohen, Rosier-Kras, & Van Vlokhoven, 2016). 

Dit artikel toont de uitkomsten van het onder-

zoek met betrekking tot de veranderende be-

geleidingsintensiteit van de cliënt en de rand-

voorwaarden met betrekking tot een succesvol 

afbouwtraject van psychofarmaca. Er wordt 

antwoord gegeven op de twee onderzoeksvra-

gen: ‘Wat gebeurt er met de begeleidingsintensi-

teit op het moment dat psychofarmaca bij de cli-

ent wordt afgebouwd?’ en ‘Welke factoren dragen 

bij aan een succesvol afbouwtraject van psycho-

farmaca?’.

2  Methode

2.1  Design

Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van 

een mixed method design (Baarda, De Goede, 

& Teunissen, 2009), waarbij het kwantitatieve 

onderzoek aanleiding is geweest tot het kwa-

litatieve onderzoek om tot meer inzicht in de 

onderliggende mechanismen te komen. Het 

kwantitatieve onderzoek bestond uit het afne-

men van twee vragenlijsten over het functio-

neren van de cliënt. Daarmee werd inzichte-

lijk wat er met de cliënt, met minder of zonder 

psychofarmaca, in gedrag en ondersteunings-

behoeften gebeurt. De achtergrondvariabelen 

‘type psychofarmaca’ en ‘mate van afbouw’ 

werden tevens meegenomen. Verder werden 

semigestructureerde interviews afgenomen, 

om inzicht te krijgen in de begeleidingsinten-

siteit van de cliënt op het moment dat psycho-

farmaca werd afgebouwd. Daarnaast gaven 

diepte-interviews inzicht in de visie en erva-

ringen van de steungroep rondom een cliënt 

op een afbouwtraject. Op deze manier kon er 

ook onderzocht worden wat de voorwaarden 

zijn die de kans op het succesvol afbouwen 

van psychofarmaca vergroten.

2.2  Participanten

Voor het kwantitatieve onderzoek bestond 

de onderzoeksgroep uit negen cliënten (drie 

mannen, zes vrouwen) in de leeftijd tussen de 

16 en 80 jaar. Bij alle cliënten was er sprake 

van off-label gebruik. De doelgroep bestond 

uit cliënten functionerend op het niveau van 

een lichte (n=5) tot matige (n=4) verstande-

lijke beperking. Alle cliënten woonden buiten 

de instellingsterreinen. De cliënten slikten 

antipsychotica (n=7), stemmingsstabilatoren 

(n=1) en een combinatie van antipsychotica 

en stemmingsstabilatoren (n=1). De dosering 

psychofarmaca verschilde per cliënt. Van de 

respondenten werden bij vijf cliënten de psy-

chofarmaca volledig afgebouwd en bij vier cli-

enten gedeeltelijk (vermindering in dosering 

en/of aantal middelen) afgebouwd. 

Voor het kwalitatieve onderzoek bestond de 

onderzoeksgroep uit veertien cliënten functio-

nerend op het niveau van een lichte tot ernsti-

ge verstandelijke beperking in de leeftijd tus-

sen de 8-80 jaar en hun steungroep (bestaan-

de uit verwanten, coördinerende begeleiders, 
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arts en gedragsdeskundigen). 83% van de 

cliënten woonden in een setting met 24-uurs 

zorg op een beschermd wonen terrein, de ove-

rige cliënten (17%) woonden in de wijk. Er was 

sprake van een selecte steekproef. De selectie 

van cliënten bestond uit cliënten, die tijdens 

de onderzoeksperiode (maart – oktober 2016) 

het afbouwtraject starten of cliënten die maxi-

maal een half jaar voor de start van het onder-

zoek psychofarmaca hadden afgebouwd en 

cliënten die het afgelopen jaar minimaal één 

afbouwproces hadden meegemaakt. Bij vijf 

cliënten was er sprake van on-label gebruik en 

negen cliënten gebruikten psychofarmaca off-

label. Van vier cliënten was er sprake van zeer 

langdurig psychofarmacagebruik, alleen was 

het onbekend of de indicatie hiervoor on- of 

off-label is geweest. Naast de onderzoeksgroep 

met cliënten zijn er ook interviews gehouden 

met professionals uit verschillende discipli-

nes. Deze tweede onderzoeksgroep bestond 

uit gedragsdeskundigen (n=6), een psychiater 

(n=1), coördinerende begeleiders (n=3), regio-

verpleegkundigen (n=3), een moeder (n=1), 

teammanager Gezondheidscentrum (n=1), 

adviseurs Zorg en Wonen (n=3), de centrale 

verwantenraad (CVR) (n=7) en teammanagers 

uit de clusters MVG (moeilijk verstaanbaar ge-

drag), EMB (ernstig meervoudige beperking) 

en Senioren (n=8). Allen waren tijdens of 

maximaal een jaar voor de onderzoeksperiode 

betrokken bij de afbouw van psychofarmaca 

van één of meerdere cliënten.

2.3  Procedure

Gedragsdeskundigen, huisarts of Arts voor 

Verstandelijk Gehandicapten en de regio ver-

pleegkundigen werden in de periode van janu-

ari tot juni 2016 meerdere keren benaderd om 

na te gaan bij welke cliënten psychofarmaca 

afgebouwd konden worden en bij welke steun-

groep geïnterviewd kon worden. De voor-

waarde voor deelname aan het kwantitatieve 

onderzoek was dat de afbouw uiterlijk begin 

augustus 2016 kon starten. Hierbij werd over-

eenstemming gezocht met de verwanten en 

het team. De deelnemers gaven middels een 

formulier toestemming voor deelname aan 

het onderzoek. Toestemming werd gegeven 

nadat de participanten door middel van een 

informatiebrief en mondelinge toelichting 

werden geïnformeerd over het onderzoek. Per 

cliënt werd door de arts telkens één middel ge-

kozen om af te bouwen, dan wel te vervangen 

door een beter toegesneden middel. Bij de start 

werd bij iedere cliënt door de arts dossieranaly-

se en een algemeen lichamelijk onderzoek ver-

richt. Met de betrokken gedragsdeskundige en 

begeleider werden per cliënt, afhankelijk van 

de start van het afbouwtraject, voorafgaand en 

na afloop van het afbouwtraject de vragenlijs-

ten afgenomen.

In de periode van begin maart tot eind novem-

ber 2016 werden in totaal 23 semigestructu-

reerde interviews en 6 diepte-interviews afge-

nomen. Aan het begin van het interview werd 

informatie over het doel van het onderzoek 

verstrekt en toestemming gevraagd voor audio 

opnames van het gesprek. De semigestruc-

tureerde interviews, aan de hand van vooraf 

opgestelde vragen, namen ongeveer één uur 

in beslag en werden na afloop digitaal uitge-

schreven en gearchiveerd in het cliëntendos-

sier. De audio opnames werden na het uitwer-

ken gewist.
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2.4  Meetinstrumenten 

Voor de kwantitatieve dataverzameling 

werd gebruik gemaakt van twee vragen-

lijsten, namelijk de Schaal Intensiteit van 

Ondersteuningsbehoeften (SIS) en de vra-

genlijst over ontwikkeling en gedrag van vol-

wassenen (DBC-A). Deze vragenlijsten gaven 

inzicht in het gedrag, het functioneren en de 

ondersteuningsbehoeften van de cliënt en 

werden ingevuld met de persoonlijk begelei-

ders van de cliënt. Bij de SIS staan de volgende 

thema’s centraal: activiteiten in huis, activitei-

ten in de samenleving, leren en permanente 

vorming, arbeidsmatige activiteiten, gezond-

heid en veiligheid, en sociale activiteiten. Bij 

de DBC-A zijn de volgende categorieën aan-

wezig: communicatie- en angststoornissen, 

storend/in zichzelf gekeerd/antisociaal/de-

pressief gedrag en sociale beperkingen). De 

SIS is constructvalide. De betrouwbaarheid 

van de SIS is acceptabel voor een instrument 

dat gebruikt wordt voor een planningsdoel; de 

SIS is geen diagnostisch instrument met be-

trekking tot gedragsproblemen (Thomson et 

al., 2004). 

De DBC-A is een betrouwbaar en valide in-

strument voor het screenen van probleemge-

drag bij volwassenen met een verstandelijke 

beperking (Mohr, Tonge, & Einfeld, 2005).

Voor de kwalitatieve dataverzameling werd 

gebruik gemaakt van een semigestructureerd 

interview met zowel open als gesloten vragen 

over het functioneren van de cliënt. Amerpoort 

maakte gebruik van een semigestructureerd 

interview gebaseerd op de thema’s van de SIS 

en nam dit af bij professionals van diverse 

disciplines (arts, gedragsdeskundige, verwan-

ten, coördinerend begeleiders). Er werd stilge-

staan bij mogelijke veranderingen in gedrag 

en functioneren bij de cliënt. Daarnaast werd 

uitgevraagd hoe men gekomen was tot het be-

sluit om psychofarmaca af te bouwen, wie er 

betrokken waren en wat de beleving van de 

steungroep was voor, tijdens en na het afbouw-

traject. Sherpa maakte gebruik van een semi-

gestructureerd interview op basis van de SIS, 

evenals de Vineland Adaptive Behavior Scales 

(Vineland-z) en Sociale Redzaamheidsschaal 

voor Zwakzinnigen (SRZ). In dit interview 

kwamen de volgende thema’s aan bod: zelf-

redzaamheid/ ADL/gezondheid, motoriek/

mobiliteit, communicatie, activiteiten en vaar-

digheden, sociaal emotioneel functioneren, 

gedragsmatig en totaal functioneren. Aan de 

hand van thema’s werd de vraag gesteld of de 

begeleidingsintensiteit op dat gebied van func-

tioneren is toegenomen, gelijk gebleven of af-

genomen. Bij beide organisaties lag de focus 

binnen het interview op de rol van de betrok-

kene, het doel van de afbouw van psychofar-

maca, mogelijke gedragsveranderingen en 

veranderingen in de begeleidingsintensiteit na 

afbouw. Naast de semigestructureerde inter-

views werd er ook gebruik gemaakt van diep-

te-interviews met de tweede onderzoeksgroep. 

Aan de respondenten werd gevraagd wat hun 

ervaringen waren rondom de werkwijze, pro-

cessen en met de resultaten tijdens en na het 

afbouwen van psychofarmaca. 

2.5  Analyses

De ruwe scores van de vragenlijsten werden 

handmatig aan de hand van normtabellen om-

gezet naar standaardscores. De standaardsco-

res van de vragenlijsten werden aan de hand 

van SPSS 23 geanalyseerd. Om het verschil in 
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begeleidingsintensiteit na afbouw van psycho-

farmaca te toetsen werd er gebruik gemaakt 

van de Wilcoxon rangtekentoets. Er werd geko-

zen voor deze non-parametrische toets van-

wege de kleine steekproef en de vergelijking 

tussen de voormeting en nameting. Hierbij 

werd tweezijdig getoetst met een significantie 

waarde van p = < .05.

De kwalitatieve data-analyse is een systema-

tisch proces geweest van indikken van de data, 

waarbij de data steeds compacter weergegeven 

werden. De interviews werden opgenomen 

met een geluidsrecorder en vervolgens uitge-

typt. Alle interviews werden door de drie on-

derzoekers open gecodeerd, waarna thema’s 

onderscheiden en geanalyseerd werden. Deze 

analyses resulteerden in onderstaande presen-

tatie van de resultaten. 

3  Resultaten

De Wilcoxon toets werd gebruikt om het ver-

schil in (probleem)gedrag en ondersteunings-

behoeften van de cliënt voor en na de afbouw 

van psychofarmaca te meten. Uit de resultaten 

van de Wilcoxon toets op de SIS kwam naar 

voren dat er geen significant verschil tussen 

de voor- en nameting gevonden wordt, z = -1.13, 

p = . 26. Dat wil zeggen dat de ondersteunings-

behoefte van de cliënt niet veranderde. De re-

sultaten van de Wilcoxon toets op de DBC-A 

liet wel een significante afname zien van pro-

bleemgedrag na de afbouw van psychofarma-

ca, z = -2.547, p = .01*. Alle resultaten op de 

subschalen van de DBC-A gaven een afname 

van probleemgedrag weer. De subschalen 

‘Storend gedrag’ (z = -2.100, p = .04*), ‘Angst’ 

(z = -2.310, p = .02*), ‘In zichzelf gekeerd’ (z = 

-1.960, p = .05*), ‘Depressief’ (z = -2.310, p = 

.02*) en de subschaal ‘Sociale beperking’ (z = 

-2.380, p = .02*) waren significant. 

Uit de semigestructureerde en diepte inter-

views kwamen de volgende thema’s naar vo-

ren: redenen voor afbouw, veranderingen in 

begeleidingsintensiteit, subjectieve belevin-

gen, randvoorwaarden en multidisciplinaire 

werkwijzen. Op het eerste thema ‘redenen voor 

afbouw’ kwam naar voren dat begeleiders aan-

gaven dat het voorkomen van gezondheidsrisi-

co’s of het terugdringen van bijwerkingen een 

belangrijke reden is. Ook werd door gedrags-

deskundigen aangegeven dat onduidelijkheid 

over de indicatie voor de voorgeschreven psy-

chofarmaca een aanleiding is. Tevens konden 

het ervaren van geen klachten of geruime tijd 

stabiel gedrag vertonen ook redenen zijn voor 

afbouw. De voornaamste beweegreden om tot 

afbouw te komen was het bevorderen van de 

kwaliteit van leven. Daarnaast speelde in de 

keuze of er werd afgebouwd ook mee hoeveel 

kennis over psychofarmaca binnen teams aan-

wezig was en of de omgeving rond de cliënt 

stabiel was. 

Het tweede thema ‘veranderingen in begelei-

dingsintensiteit’ liet zien dat de begeleidings-

intensiteit (tijdelijk) toenam op het moment 

dat er (off-label) psychofarmaca werd afge-

bouwd. Dit werd toegeschreven aan verande-

ringen in het gedrag van de cliënt, zowel in 

positieve als negatieve zin. Positieve verande-

ringen waren onder andere: meer energie, be-

tere concentratie, minder valincidenten, meer 

expressie, beter keuzes kunnen maken of 

meer contact met leeftijdsgenoten. Negatieve 

veranderingen als overprikkeling (door min-

der demping van de psychofarmaca), agressie, 
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zelfverwondend gedrag of slaapproblemen 

werden ook benoemd. Volgens begeleiders 

en artsen werden deze veranderingen niet 

altijd gesignaleerd tijdens of na de psychofar-

maca afbouw. Bij de afbouw van anxiolytica 

is er nauwelijks gedragsverandering waarge-

nomen. Ten slotte werden gedragsverande-

ringen ten gevolge van blijvende negatieve 

restverschijnselen van psychofarmaca gesig-

naleerd. Aan het licht kwamen dan onder an-

dere blijvende bewegingsstoornissen, bekend 

onder de naam tardieve dyskinesie. 

Meer dan de helft van de respondenten gaf aan 

een positief effect van de psychofarmaca af-

bouw op de begeleidingsintensiteit te ervaren. 

Er was meer interactie met de cliënt mogelijk, 

meer activiteiten konden samen met de cliënt 

ondernomen worden en cliënten toonden meer 

(soms ook negatieve) emoties. Hierdoor werd 

de begeleidingsstijl aangepast aan de ‘nieuwe’ 

gedragingen van de cliënt, wat maakte dat de 

begeleidingsintensiteit (al was het in nuances) 

veranderde. Het aanpassen van de begelei-

dingsstijl zorgde voor een bewustere, andere 

kijk op de cliënt, welke op dat moment beter 

voldeed aan de begeleidingsintensiteit van 

de cliënt. Verder werd door de respondenten 

aangegeven dat intensievere begeleiding ook 

tijdelijk ingezet werd totdat de cliënt nieuwe 

vaardigheden had aangeleerd om zonder psy-

chofarmaca te kunnen leven. Dat leidde direct 

tot een toename in begeleidingsintensiteit en 

voor de cliënt indirect tot een betere kwaliteit 

van leven. 

Op het derde thema ‘subjectieve belevingen’ 

kwam naar voren dat de afbouw van psycho-

farmaca door alle betrokken partijen over-

wegend als positief ervaren werd. Er waren 

cliënten waarbij, door de afbouw van psy-

chofarmaca, ‘nieuw’ gedrag zichtbaar werd, 

waardoor de begeleidingsstijl aangepast moest 

worden. Cliënten, die lichamelijke verande-

ringen tijdens de afbouw van psychofarmaca 

opmerkten, werden soms onzeker of angstig. 

Deze emoties hadden ook hun effect op de be-

leving van de begeleiding tijdens een afbouw-

traject, gezien zij de cliënten op die momen-

ten door de periode heen moesten helpen. De 

beleving van begeleiding of verwanten over 

de psychofarmaca afbouw kon dan ook direct 

van invloed zijn op de beleving van de cliënt. 

Wanneer het afbouwen van psychofarmaca 

een zoektocht is naar de juiste dosering en 

een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven, 

speelde de subjectieve beleving van de cliënt 

en zijn steunstructuur ook een rol. Tot slot 

werd het afbouwen van psychofarmaca posi-

tief ervaren wanneer bij cliënten geen verschil 

in gedrag gezien werd en de gezondheidsri-

sico’s verminderd werden. Een negatieve bele-

ving werd gezien wanneer er een toename van 

probleemgedrag ontstond. 

Op het vierde thema ‘randvoorwaarden’ kwam 

naar voren dat bij het afbouwen van psychofar-

maca de betrokkenheid, beschikbaarheid en 

samenwerking van de gedragsdeskundige en 

arts zeer van belang geacht worden. Ook een 

stabiele omgeving rond de cliënt, voldoende 

kennis binnen het team over de effecten van 

psychofarmaca en extra tijd om de cliënt te 

begeleiden werden gezien als essentiële voor-

waarden. Respondenten gaven verder aan dat 

de indirecte cliënttijd toeneemt, al dan niet 

tijdelijk. Deze tijd zat in kennisoverdracht 

aan teams, multidisciplinaire overleggen met 
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cliënt/verwanten en team, gerichtere rappor-

tage en het aanscherpen van de beeldvorming 

en begeleidingsstijl rond de cliënt. Daarnaast 

bleek het belangrijk om niet alleen de focus op 

‘wonen’ te leggen, maar ook dagbesteding erin 

te betrekken. Tot slot werd aangegeven dat er 

een goede inschatting gemaakt moet worden 

van de belastbaarheid van het team. Wanneer 

er niet aan bovenstaande voorwaarden werd 

voldaan, vond afbouw van psychofarmaca niet 

altijd doorgang. 

Als laatste werden verschillende werkwijzen 

binnen beide organisaties zichtbaar als het 

ging om het afbouwen van psychofarmaca. 

Dit vormde het vijfde thema uit de interviews. 

Een eenduidige werkwijze van het multidisci-

plinair team rondom de afbouw van psycho-

farmaca werd naderhand wenselijk ervaren. 

Op het moment dat er binnen het multidis-

ciplinair team bij één partij angst of onzeker-

heid over eigen handelen aan de orde was, be-

invloedde dit de keuze of psychofarmaca wel 

of niet afgebouwd werd. Kennis over psycho-

farmaca en de effecten van afbouw van psy-

chofarmaca waren helpend binnen het mul-

tidisciplinair team om de juiste keuze met of 

voor de cliënt te kunnen maken. Hierbij was 

er de mogelijkheid om teams en eventueel de 

cliënt en/of verwanten extra advies vanuit re-

cent wetenschappelijk onderzoek te geven over 

psychofarmaca. Opvallend was dat er in de sa-

menwerking met artsen en overige betrokken 

disciplines, zoals gedragsdeskundigen en ver-

pleegkundigen, verschillen waren op te mer-

ken in kennis, betrokkenheid en onderlinge 

afstemming. Het multidisciplinair werken tij-

dens de afbouw van psychofarmaca, was niet 

altijd te realiseren als er externe partijen als 

een huisarts in de wijk of andere zorginstel-

ling betrokken waren. 

4  Conclusie en discussie

In het huidige onderzoek van Amerpoort en 

Sherpa stonden de volgende vragen centraal: 

‘Wat gebeurt er met de begeleidingsintensiteit op 

het moment dat psychofarmaca bij de cliënt wordt 

afgebouwd?’ en ‘Welke factoren dragen bij aan 

een succesvol afbouwtraject van psychofarma-

ca?’. Uit het onderzoek is gebleken dat als bij 

cliënten met een verstandelijke beperking de 

psychofarmaca worden afgebouwd of de dose-

ring wordt verminderd, de begeleidingsinten-

siteit gelijk blijft of (tijdelijk) wordt verhoogd. 

Desgevraagd blijken zowel directe begeleiders 

als het netwerk aan verwanten, (para) medici 

en gedragsdeskundigen deze visie op de on-

geveer gelijkblijvende begeleidingsintensiteit 

te delen. Een belangrijke bevinding daarbij is 

dat een verhoogde begeleidingsintensiteit niet 

alleen negatief ervaren werd. Cliënten werden 

alerter en toonden meer initiatief, waardoor 

er bijvoorbeeld meer samen ondernomen kon 

worden. Naast het bekijken van de veranderin-

gen in begeleidingsintensiteit werd er ook ge-

keken naar het proces rondom een afbouwtra-

ject. Het afbouwen van psychofarmaca is een 

arbeidsintensief proces, waarbij er goed geke-

ken dient te worden naar de behoeftes van de 

cliënt, maar ook naar het systeem rondom de 

cliënt. Inventariseren van de verwachtingen, 

voorwaarden en benodigdheden voor alle be-

trokkenen is van groot belang. 

Het organiseren van voorlichting en kennis-

overdracht over de effecten van psychofarma-

cagebruik en de effecten bij het terugdringen 

van psychofarmaca is noodzakelijk vooraf-
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gaand aan een afbouwproces van psychofar-

maca. Artsen en gedragsdeskundigen dienen 

over voldoende kennis, tijd en middelen te 

beschikken om de cliënt, de verwanten en het 

team tijdens de afbouw te ondersteunen en te 

begeleiden. Per cliënt, het cliëntsysteem en 

het team kan deze tijdsinvestering verschil-

lend zijn. Dit heeft te maken met de onder-

linge samenwerking binnen het multidiscipli-

naire team, de voorkennis over psychofarmaca 

en het afbouwproces van de cliënt. 

Het monitoren van het afbouwtraject door 

multidisciplinair samenwerken is belangrijk. 

Op deze manier kan er op tijd worden geanti-

cipeerd op veranderingen in gedrag en bege-

leidingsstijl. Door alle betrokkenen (dus ook 

betrokken paramedici en dagbesteding) op 

de hoogte te stellen van het afbouwtraject en 

ieders verantwoordelijkheden te verdelen, is 

een nauwe samenwerking en communicatie 

noodzakelijk. Alertheid en het signaleren van 

veranderingen worden hiermee gestimuleerd. 

Met het huidige onderzoek is het niet eendui-

dig te zeggen of een eventuele verandering in 

de begeleidingsintensiteit een direct gevolg 

was van het afbouwen van psychofarmaca. 

Het gebruik van minder psychofarmaca was 

namelijk niet het enige wat tijdens de afbouw 

veranderde. Naast dat de begeleidingsstijl vaak 

werd aangepast, speelden ook omgevingsfac-

toren, leeftijd van de cliënt, mate van verstan-

delijke beperking en levensloop een rol in de 

begeleidingsintensiteit. Daarnaast zette het 

enkel bespreekbaar maken van de mogelijk-

heid om psychofarmaca af te bouwen al een 

bewustwordingsproces bij de teams in gang, 

waardoor teams al anders gingen observeren. 

Ook dit beïnvloedde de kijk op het gehele pro-

ces en de ervaringen die hieraan gekoppeld 

werden. 

Sterke kanten van dit onderzoek zijn de varia-

tie van cliënten binnen verschillende leeftijds-

groepen, mate van functioneren en woonsitu-

aties. Hierdoor wordt een relatief breed beeld 

geschetst. Vernieuwend aan het huidige onder-

zoek is dat niet alleen gekeken is naar de cliënt 

zelf, maar ook naar de steungroep rondom de 

cliënt. Door niet alleen stil te staan bij de bege-

leidingsintensiteit van de cliënt, maar ook bij 

het proces binnen het multidisciplinair team 

daaromheen, wordt het gehele proces van psy-

chofarmaca afbouw in kaart gebracht. Zonder 

goede samenwerking in het multidisciplinaire 

team en met de cliënt en zijn systeem kan ver-

andering moeilijk teweeggebracht worden. Dit 

geeft voor beide organisaties richting in het 

aanpassen of schrijven van beleid rondom psy-

chofarmaca afbouw. Als de bewustwording 

van het gebruik van psychofarmaca verbetert 

is een belangrijke eerste stap gezet om kritisch 

het gebruik van deze middelen te evalueren. 

Daarmee ligt de weg open om de kwaliteit 

van leven van cliënten met een verstandelijke 

beperking te verbeteren. Dit onderzoek heeft 

daaraan bijgedragen. Amerpoort en Sherpa 

hebben door middel van dit onderzoek het 

gehele proces van psychofarmaca afbouw in 

kaart gebracht en verbeteracties binnen de or-

ganisaties opgenomen.

Een kanttekening, die bij dit onderzoek ge-

maakt moet worden, is de beperkte onder-

zoeksgroep. Binnen relatief kort tijdsbestek is 

een klein aantal cliënten en hun steungroep 

ondervraagd. Daarnaast is een andere belang-
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rijke kanttekening dat de samenwerking met 

overige disciplines in de wijk (zoals de huis-

arts) niet is meegenomen. Het is nog een on-

ontgonnen terrein hoe men huisartsen in de 

wijk kan betrekken in het multidisciplinair sa-

menwerken rondom psychofarmaca afbouw. 

Evenals hoe men cliënten, die wilsbekwaam 

zijn en hun eigen medicatie in beheer hebben, 

kan betrekken.

Voor vervolgonderzoek zou het interessant 

zijn om de invloed van afbouw van psychofar-

maca op de steungroep in de wijk in kaart te 

brengen. Op deze manier wordt inzichtelijk 

hoe men kan samenwerken als men verder op 

afstand is en de lijnen korter zijn. Daarnaast 

zou het interessant zijn om het huidige onder-

zoek te herhalen bij een grotere steekproef om 

de resultaten te kunnen generaliseren.        
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Samenvatting

In de gehandicaptenzorg worden vaak cliën-

ten aangetroffen met gedragsproblematiek. 

Vooral in het verleden werden er bij deze 

mensen regelmatig psychofarmaca ingezet; 

medicatie welke ontwikkeld is voor de behan-

deling van psychiatrische stoornissen. Echter, 

velen van hen hebben geen aantoonbare psy-

chiatrische stoornis. Het middel wordt dan 

ingezet in de hoop het probleemgedrag te 

verminderen. Psychofarmaca (welke worden 

ingezet buiten het indicatiegebied waarvoor 

ze ontwikkeld zijn; ook wel off-label medicatie 

genoemd) kunnen grote gezondheidsrisico’s 

met zich meebrengen, naast dat het de cliënt 

beperkt in zijn doen en laten. In het huidige 

onderzoek is binnen Amerpoort en Sherpa 

gekeken naar het effect van de afbouw van 

psychofarmaca op het gedrag van de cliënt, 

de begeleidingsintensiteit en het gehele pro-

ces daaromtrent. Er is gebruik gemaakt van 

Summary

Whereas the use of psychotropic medications 

in the treatment of psychiatric disorder is 

justified, the management of challenging be-

haviour in people with intellectual disabilities 

through psychofarmaceutical intervention 

remains controversial. When the behaviour 

does not stem from an underlying mental ill-

ness, the use of psychotropic medication is 

off-licence as well as lacking the evidence of 

efficacy for it. Off-label prescription of these 

farmaceuticals means serious health risks. 

Using a mixed method of qualitative and 

quantitative research (questionnaires and 

interviews), this study showed the effects of 

drug withdrawal on the behaviour of people 

with intellectual disabilities, their needs of 

support and care and the entire process and 

organization. Outcomes  suggested that the 

support and care remained either consist-

ent or was temporarily intensified (albeit in a 
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een mixed method design, waarin zowel vra-

genlijsten als interviews werden toegepast. 

Gebleken is dat in de meeste gevallen de 

ondersteuningsbehoeften van de cliënt gelijk 

bleven, al nam probleemgedrag af. De afbouw 

van psychofarmaca zorgde voor gelijke of (tij-

delijk) verhoogde begeleidingsintensiteit, wat 

veelal positief ervaren werd. Verder werd dui-

delijk dat met name multidisciplinair samen-

werken, voorlichting en goede kennisover-

dracht de kans van slagen van een afbouwtra-

ject doen vergroten.

more positive way), while challenging behav-

iour was reduced. Furthermore, research out-

comes emphasized that, in particular, multi-

disciplinary cooperation, sharing information 

and good knowledge transfer increase the op-

portunity in successful drug withdrawal.
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