
1 

 
 
	  

Dr.	  RB.	  Wetzels	  

VOSON	  Afdeling	  ELG	  Radboudumc	  

Pleyade	  Arnhem	  
	  

Psychofarmaca	  gebruik	  bij	  demenEe:	  

Factoren	  en	  aHouwen. 

Probleemgedrag	  

type	  medica1e	   Nederland	   Zweden	   Oostenrijk	   Finland	   Duitsland	  
	  

VS	  
	  

anEpsychoEca	   	  37% 35% 38%	   typical	  19%	  
atypical	  27%	  

37%	  

anEdepressiva	   28% 29% 45%	  	   41%	  	  

anxiolyEca	   16% 17% 26%	  	  

hypnoEca	   15% 17% 28%	  

anE-‐epilepEca	   6%	  

anEdemenEe	  
middelen	  

5% 10%	  
	  

totaal	   66% 62% 75%	   80%	   52%	   67%	  	  

Zuidema	  2011	   Wetzels	  2011	   Gustafsson	  2013	   Richter	  2012	   Hosia-‐Randell	  
2005	  

Richter	  2012	   Kim	  2006	  

Gebruik	  van	  psychofarmaca	  
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Verenso	  richtlijn	  voor	  probleemgedrag	  bij	  demen1e	  
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Determinanten	  van	  voorschrijven	  

Zuidema	  2011	  

PaEënt-‐	  en	  omgevingsfactoren	  

Onverklaarde	  varianEe	  

An1psycho1ca:	  spreiding	  tussen	  afdelingen	  
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•  Grote	  spreiding	  in	  anEpsychoEca	  
gebruik	  	  

•  Ook	  na	  correcEe	  voor	  
bewonerfactoren	  (stadium	  
demenEe	  en	  gedrag)	  

	  

Spreiding	  an1psycho1ca	  gebruik	  tussen	  afdelingen	  

De	  weerbars1ge	  prak1jk	  	  
	  

Antipsychotica gebruik (%)
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Los-‐zand	  team	  
MaEg	  funcEonerend	  afdelingshoofd	  
Omgangsadviezen	  wisselend	  opgevolgd	  

Betrokken	  team	  
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Gezamenlijk	  gedragen	  zorgvisie	  
Wekelijks	  overleg	  psych-‐team-‐SO	  
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Determinanten	  an1psycho1ca	  (psychofarmaca)	  gebruik	  

	  
	  
	  

•  Meer	  psychofarmaca	  bij	  probleemgedrag	  

•  Meer	  anEpsychoEca/anxiolyEca	  bij	  werkdruk	  verzorgend	  personeel	  

•  Minder	  anEdepressiva	  bij	  meer	  handen	  aan	  het	  bed	  

•  Meer	  hypnoEca	  bij	  vollere	  huiskamers	  
	  

	  
	  
•  Meer	  anEpsychoEca	  bij	  minder	  tevreden	  personeel,	  grotere	  verpleeghuizen	  en	  

hogere	  urbanisaEegraad	  

•  Dokters	  beschrijven	  externe	  druk	  

•  Hoge	  verwachEngen	  van	  effect	  (>50%)	  

•  Na	  start	  AP:	  eerder	  verslechtering	  dan	  verbetering.	  

	  
	  

Cultuur:	  
•  missie/visie	  instelling	  (hoe	  kijken	  naar	  we	  aan	  tegen	  PG)	  

•  sfeer	  afdeling	  (inrichEng)	  

•  deskundigheid	  team	  (scholing,	  niveau,	  FTE’s,	  kennis	  en	  kunde	  

psychosociale	  intervenEes)	  

•  aftude	  afdeling	  (benaderinsgerichtheid)	  

•  aftude	  verzorging	  

 
 

	  
	  

Cultuur:	  
•  aftude	  verzorging	  	  

•  speciale	  doelgroep:	  

•  leerling	  niveau-‐3:	  
§  “ze	  raken	  je”	  

§  “je	  kunt	  je	  façade	  niet	  meer	  ophouden”	  

§  “je	  moet	  van	  de	  doelgroep	  houden/je	  moet	  veel	  plezier	  hebben	  in	  het	  werk,	  

anders	  hou	  je	  het	  niet	  vol”	  

 
 

Scriptie: Agressie in het verpleeghuis: 
Rol van de attitude van verzorgend personeel 
•  Literatuurstudie waarbij gezocht werd in de volgende databases: Pubmed, 

CINAHL, PsycINFO en Cochrane database 
•    

Wendy Beks 2014 VOSON 

Auteur	  	   Opzet	  	   Resultaten	  

Cunningham	  10	  

V.S.	  	  

	  	  

COR	  

Video-‐obs	  (45	  sec	  –	  5	  min)	  

4	  verschillende	  momenten	  	  

Bepaling:	  RTC,	  “elderspeak”,	  ETRS	  

Pearson	  correlatie:	  

-‐	  positief:	  “elderspeak”	  en	  RTC	  (r	  =	  0,93,	  p	  =	  0,03),	  en	  controlerende	  toon	  en	  RTC	  (r	  =	  0,96,	  p	  =	  0,022)	  

-‐	  negatief:	  RTC	  en	  zorgzame	  toon	  (r	  =	  -‐	  0,67,	  p	  =	  0,17)	  en	  RTC	  en	  respectvolle	  toon	  (r	  =	  -‐	  0,84,	  p	  =	  0,08)	  

Williams	  11	  

V.S.	  	  

COR	  

Video-‐obs	  (1	  –	  10	  min)	  

Badmomenten	  

Bepaling:	  ETRS	  door	  20	  getrainde	  vrijw.	  

Pearson	  correlatie:	  

-‐	  controlerende	  toon	  en	  RTC	  (r	  =	  0,49,	  p	  <	  0,05)	  

Skovdahl	  12	  

Zweden	  

	  	  

INT	  (60-‐90	  min)	  

Analyse	  via	  “phenomenological-‐hermeneutic	  approach”	  	  

	  	  

Groep	  1	  (minder	  agressie):	  persoonsgericht	  werken,	  \lexibel/re\lectief,	  gericht	  op	  preventie,	  voelen	  zich	  gesteund,	  training	  gehad,	  vpk	  aanwezig	  

Groep	  2	  (meer	  agressie):	  taakgericht	  werken,	  niet-‐re\lectief,	  gericht	  op	  curatie,	  voelen	  zich	  niet	  gesteund,	  geen	  training	  gehad,	  vpk	  afroepbaar	  indien	  nodig	  

Skovdahl	  13	  

Zweden	  

	  	  

INT	  (80	  -‐120	  min)	  

“Stimulated	  recall	  interviews”	  n.a.v.	  video-‐obs	  van	  badmomenten	  

Meer	  agressie	  bij	  taakgericht	  werken	  (unit	  II)	  

Minder	  agressie	  bij	  re\lecterend	  werken	  en	  behouden	  van	  positieve	  interactie;	  tijdens	  het	  baden	  en	  daarna	  (unit	  I)	  

Zeller	  14	  

Zwitserland	  

	  	  

INT	  (60-‐90	  min)	  

Vijf	  focusgroepen	  

Thema’s:	  1)	  etiologie	  agressie,	  2)	  omgaan	  met	  bewoners,	  en	  3)	  omgaan	  

met	  de	  situatie	  

Oorzaken	  agressie:	  werken	  onder	  tijdsdruk,	  gebrek	  aan	  zorgzaamheid	  (presentie),	  angst	  voor	  de	  bewoner	  

Omgaan	  met	  agressie:	  patiënt	  en	  zijn	  gewoonten	  en	  behoeften	  kennen,	  op	  zoek	  gaan	  naar	  oplossingen,	  kalmeren	  en	  a\leiden	  

Egan	  15	  

Canada	  

LONG	  

Afname	  levensloop	  

Bepaling:	  agressie	  (2-‐uurs	  interval)	  14	  dagen	  voor	  en	  21	  dagen	  na	  

levensloop	  

“Celeration	  line	  analysis”	  

Afname	  in	  verbale	  agressie	  bij	  bewoner	  1	  

Afname	  in	  verbale	  en	  fysieke	  agressie	  bij	  bewoner	  2	  

Landreville	  16	  

Canada	  

LONG	  

AGI	  programma	  (T0	  en	  na	  2	  maanden	  (T2))	  

Bepaling:	  

-‐  Use	  of	  behavioral	  techniques	  for	  managing	  agitation	  

-‐  Self-‐ef\icacy	  at	  managing	  agitation	  

-‐  Staff	  Statisfaction	  

-‐  CMAI	  

Afname	  in	  hoeveelheid	  en	  frequentie	  van	  verbale	  agitatie	  (beiden	  p<	  	  0,01)	  	  

Personeel	  voelt	  zich	  meer	  effectief	  in	  management	  van	  agitatie	  na	  AGI	  

Chrzescijanski	  17	  

Australië	  

	  	  

LONG	  

ERIC	  training	  (T0	  en	  na	  6	  weken	  (T6))	  

Bepaling:	  

-‐	  BAGS	  Aggression	  Scale	  

-‐	  Attitude	  to	  ESMI	  Care	  Scale	  

Geen	  signi\icant	  verschil	  in	  BAGS	  Aggression	  Scale:	  	  

-‐	  Frequentie	  van	  episodes	  (gemiddeld):	  32,23	  (T0)	  versus	  28,09	  (T6)	  

-‐	  Intensiteit	  (gemiddeld):	  18,63	  (T0)	  versus	  18,33	  (T6)	  



5 

Scriptie: Agressie in het verpleeghuis: 
Rol van de attitude van verzorgend personeel: 
 
•  Twee studies toonden een correlatie tussen communicatie en agressie. 

•  Twee andere studies zagen een afname van agressie bij 

      persoonsgericht werken itt taakgericht werken. 

•  Uit één studie bleek dat het verzorgend personeel niet altijd in staat is 

bepaalde “cues” op te vangen om agressie te voorkomen. 

•  Het belang van trainingen en het kennen van de levensloop werd in 

weer twee andere studies aangetoond 
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Vaker	  psychofarmaca	  bij:	  
•  probleemgedrag	  

•  depressieve	  symptomen	  
•  agitaEe,	  agressie,	  bedreigingen	  
•  (nachtelijke)	  onrust	  

•  psychiatrische	  stoornissen	  
•  opname	  vanuit	  andere	  instelling	  
•  meer	  nood	  bij	  verzorgenden	  

Determinanten	  van	  voorschrijven	  
Minder	  vaak	  psychofarmaca	  bij:	  
•  cardio/cerebrovasculaire	  

aandoeningen	  
•  eindfase	  van	  leven	  
•  meer	  personeel	  

Wisselend	  vaker/minder	  vaak	  psychofarmaca	  op	  basis	  van:	  
•  geslacht	  
•  leegijd	  
•  mate	  van	  ahankelijkheid	  
•  aantal	  bedden	  op	  afdeling	  

Conceptual	  framework	  of	  factors	  related	  to	  PD	  prescrip1on	  for	  NPS	  in	  NH	  residents	  with	  demen1a	  

	  

psychofarmaca 
	  

probleemgedrag	   
	  	  mindset 

	  	  kennis	  &	  ervaring	  

	  	  communicaEe	  &	  samenwerking	  

	  	  externe	  mogelijkheden/beperkingen	  

intern 

extern 
Smeets et al. JAMDA 2014;15(11):835-840.  

Bedankt voor uw aandacht. 
 

Vragen? 


