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Probleemgedrag 
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Probleemgedrag = elk gedrag dat voor de persoon met 

dementie, zijn naasten/medebewoners, verzorging  een 

probleem is  

 

Alternatieven: onbegrepen gedrag, etc. 

 

Of: 

 

Probleemgedrag: alle gedrag dat emotionele belasting 

of gevaar veroorzaakt voor de persoon met dementie of 

voor mensen in zijn of haar omgeving 



Prevalentie probleemgedrag 



Beloop probleemgedrag 
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Psychofarmaca gebruik bij mensen 

met dementie 
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Trends psychofarmca en 

anxiolytica 
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Trends antipsychotica en hypnotica 
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Trends in antidepressiva en anti-

dementiemiddelen 
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Psychofarmacagebruik: conclusies 

• Totaal gebruik psychofarmaca ongeveer gelijk 2003-2011 

 

• Antipsychotica gebruik gedaald met 8% absoluut 

 

• Anxiolytica gebruik gestegen met 5% absoluut 

 

• Antidementiemiddelen gestegen met 8% absoluut 

 

• Antidepressiva gebruik stabiel 

 

 

NB: gebruik vrijheidsbeperkingen gedaald; zorgzwaarte gestegen 
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Relatie probleemgedrag - 

prescriptie psychofarmaca 
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van der Spek et al. BMC Psychiatry 2013, 13:307 



Factoren gerelateerd aan omgang met 

probleemgedrag en prescriptie psychofarmaca 

12 

Smeets CH, Smalbrugge M, Zuidema SU, Derksen E, de Vries E, van der Spek K, Koopmans RT, Gerritsen DL..Factors related to 

psychotropic drug prescription for neuropsychiatric symptoms in nursing home residents with dementia. Am Med Dir Assoc. 

2014;15(11):835-40. 
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Samenvatting I 

Gedragsveranderingen bij dementie hoge prevalentie 

 

Gebruik psychofarmaca hoog 

 

Relatie tussen gedragsproblemen – psychofarmaca prescriptie 

bepaald door diverse factoren 

 

Volgende stap: wat hebben interventies gericht op 

probleemgedrag/psychofarmaca gebruik tot nu toe opgeleverd 

aan resultaten? 
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Interventies gericht op 

probleemgedrag/psychofarmaca 

14 

Afgerond 

Kleinschalig wonen – Selma te Boekhorst 

DCM – Geertje van de Ven 

Doen bij depressie – Roeslan Leontjevas 

GRIP – Sandra Zwijsen 

Kleinschalig wonen – Hilde Verbeek 

FTO – Paul Geels 

StaOp! – Marjoleine Pieper 

Proper – Claudia Smeets, Klaas van der Spek 

 

Lopend 

Beyond 2 – Jeannette van Duinen, Britt Appelhof 

RID – Claudia Groot Kormelinck, Charlotte van Teunenbroek 

 

 



Kleinschalig wonen 
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Interventies gericht op 

probleemgedrag/psychofarmaca 
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Doen bij depressie 
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GRIP 
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Kleinschalig wonen 
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FTO 
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StaOp! 
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PROPER 

22 

(PRescription Optimization of Psychotropic drugs in Elderly 

nuRsing home patients with dementia) 



Beyond-II 

BEYOND-II: the Behavior and Evolution of Young-ONset 

Dementia part 2 (BEYOND-II) study 

 

Combi van interventies (GRIP, Proper) bij mensen met YOD 

intramuraal 
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RID 

RID = Reduction of Inappropriate psychotropic Drug use in 

nursing home residents with dementia 

 

 

Participatory Action Research (PAR):  

- Per huis analyse van psychofarmacaprescriptie  

- Gebaseerd op analyse keuze van interventie (veelal een van de 

bovengenoemde interventies) 

 

 

Onderdeel van Vilans programma: Psychofarmaca bewust 

gebruiken - Beter af met minder  

http://www.vilans.nl/onze-projecten-psychofarmaca-

verminderen.html  
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Samenvatting II 

Gestructureerde/gecombineerde interventies enig succes op 

bepaalde gedragingen en op psychofarmaca gebruik. 

 

Implementatie groot probleem …. 

 

Handelingsverlegenheid groot …. 

 

Pillen worden nog veel en volgens eerst resultaten PROPER lang 

niet altijd passend voorgeschreven (aspecten: indicatie, evaluatie, 

duur). 

 

Nieuwe richtlijn op komst; betere pillen, meer bewijs, gerichter 

gebruik….? 25 



Een korte blik vooruit: eind 2017: 

richtlijn probleemgedrag bij dementie 

 
 

1. methodisch werken 

 

2. Overzicht bewijs voor effectiviteit (en bijwerkingen) van 

psychologische/psychosociale interventies bij probleemgedrag 

bij dementie 

 

3. Overzicht bewijs voor effectiviteit (en bijwerkingen) van 

psychofarmaca bij probleemgedrag bij dementie 

 

4. Geordend naar: angstig gedrag, depressief gedrag, apathisch 

gedrag, psychotisch gedrag, geagiteerd gedrag (inclusief 

agressie; nachtelijke onrust) 26 



Angstig gedrag 
Psychologische/psychosociale interventies: 

 

Bij lichte-matig ernstige dementie: 

-  Individuele muziektherapie 

-  Cognitieve gedragstherapie 

 

Farmacologische interventies: 

 

Er zijn geen meta-analyses of trials beschikbaar over de 

effectiviteit van  antidepressiva, antipsychotica, 

anxiolytica/hypnotica, melatonine, anti-epileptica, anti-dementie 

medicatie of cannabinoïden voor de behandeling van angst bij 

dementie 
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Depressief gedrag 

Psychologische/psychosociale interventies: 

 

Bij lichte dementie: 

- Reminiscentietherapie 

- Activiteitentherapie (gezelschapsspel) 

 

Bij lichte-matig ernstige dementie: 

- Cognitieve gedragstherapie 

- Mediatieve cognitieve gedragstherapie (via mantelzorger) 
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Depressief gedrag 
Farmacologische interventies: 

 

SSRI/NSRI 

De resultaten van zes trials leveren geen bewijs voor een positief 

effect van  sertraline, fluoxetine of venlafaxine op 

depressie/depressieve symptomen bij dementie. 

 

Tri-/tetracyclische AD 

Er zijn vier trials die tezamen geen bewijs leveren voor de 

effectiviteit van clomipramine, imipramine, maprotiline of 

mirtazapine op depressie/depressieve symptomen bij dementie. 

 

Moclobemide: enig bewijs voor geringe effectiviteit (NNT 8) 

 

Andere psychofarmaca/licht: niet specifiek onderzocht bij 

depressief gedrag bij mensen met dementie. 29 



Apathisch gedrag 
Psychologische/psychosociale interventies: 

 

Bij MCI/beginnende dementie: 

- Gestructureerde cognitief stimulerende activiteiten  

 

Bij lichte tot matig ernstige dementie: 

- Gecombineerde activiteiten- en bewegingsinterventies  

 

Bij matig-ernstige dementie: 

- Individuele op de persoon afgestemde activiteiten en 

beweeginterventies 

- muziekinterventie in de vorm van live muziek  
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Apathisch gedrag 

Farmacologische interventies: 

 

Het is aannemelijk dat psychostimulantia niet effectief zijn voor de 

behandeling van apathie bij dementie. 

 

Er is geen bewijs beschikbaar over de effectiviteit van 

antipsychotica, antidepressiva, anxiolytica/hypnotica, melatonine, 

anti-epileptica, anti-dementie medicatie, of cannabinoïden voor de 

behandeling van apathie bij dementie. 

 

Er is geen bewijs beschikbaar over lichttherapie voor de 

behandeling van apathie bij dementie. 
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Psychotisch gedrag 

Psychologische/psychosociale interventies: 

 

Er zijn geen RCT’s gevonden die het effect van psychologische of 

psychosociale interventies op psychotische symptomen bij 

patiënten met dementie onderzocht hebben. 
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Psychotisch gedrag 
Farmacologische interventies: 

 

Er zijn aanwijzingen voor een klein effect van haloperidol op 

psychotische symptomen bij patiënten met dementie.  

 

Het is aangetoond dat risperidon, olanzapine, quetiapine en 

aripriprazol geen effect hebben op psychotische symptomen bij 

patiënten met dementie (sterk bewijs) 

 

Er zijn geen RCT's gevonden die de effectiviteit en bijwerkingen 

van anxiolytica/hypnotica, antidepressiva, melatonine, anti-

epileptica, cholinesterase remmers of cannabinoïden bij 

psychotische symptomen bij patiënten met dementie 

onderzoeken. 
33 



Geagiteerd gedrag 
Psychologische/psychosociale interventies: 

 

Bij matig-ernstige dementie: 

- Activiteiten 

- Individuele op de persoon afgestemde muziek therapie 

- Aroma therapie: 1 studie wel; andere studie geen effect 

- Muziekinterventies gecombineerd met andere activiteiten  

- Zintuiglijke interventies als acupressuur en therapeutische 

aanraking 

- Family visit education program 

- Trainingsprogramma voor mantelzorgers (thuis) 

- Systematisch en op individueel afgestemd inzetten van (diverse) 

interventies/activiteiten 

 

Geen bewijs voor gesimuleerde aanwezigheid. 34 



Geagiteerd gedrag 

Farmacologische interventies: 

 

Er zijn enige aanwijzingen voor een zeer klein effect van 

haloperidol bij de behandeling van agitatie bij dementie. 

 

Er zijn aanwijzingen dat quetiapine en tiapride niet effectief zijn 

tegen agitatie bij dementie.  

 

Het effect van risperidon, olanzapine en aripriprazole is niet 

getest in gerandomiseerde trials bij patiënten met dementie en 

agitatie. 
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Geagiteerd gedrag 

Farmacologische interventies: 

 

Er zijn enige aanwijzingen dat antidepressiva niet effectief zijn 

tegen agitatie bij mensen met de ziekte van Alzheimer. 

 

Er zijn enige aanwijzingen dat anti-epileptica niet effectief zijn bij 

de behandeling van agitatie bij mensen met dementie. 

 

Er zijn aanwijzingen dat antidementiemiddelen niet effectief zijn 

tegen agitatie bij mensen met de ziekte van Alzheimer. 

 

Er zijn aanwijzingen dat interventies met licht niet effectief zijn 

tegen agitatie bij mensen met dementie. 
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Nachtelijke onrust 

Psychologische/psychosociale interventies: 

 

Er zijn enige aanwijzingen voor de effectiviteit van een 

gecombineerd programma van psycho-educatie naar 

mantelzorgers (over slaapgedrag en veranderingen) en 

gedragsverandering (meer wandelen overdag en lichttherapie) op 

vermindering van nachtelijk waken bij thuiswonende mensen met 

dementie. 

 

Er is geen bewijs voor de effectiviteit van een langzame 

rugmassage voorafgaand op het slapen bij verpleeghuisbewoners 

met matige tot ernstige dementie. 
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Nachtelijke onrust 

Farmacologische interventies: 

 

Er zijn zeer beperkte aanwijzingen dat trazodon mogelijk effectief 

is tegen nachtelijke onrust bij mensen met de ziekte van 

Alzheimer.  

 

Er zijn geen aanwijzingen dat melatonine effectief is tegen 

nachtelijke onrust bij mensen met dementie.  

 

Er zijn geen aanwijzingen dat lichttherapie effectief is voor 

nachtelijke onrust bij mensen met dementie. 
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Conclusie 

• Effectiviteit  psychofarmaca beperkt 

 

• Bijwerkingen zijn aanzienlijk! 
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Samenvatting 

Probleemgedrag zien we veel: een echte opgave! 

 

Methodisch werken is basis: breed zoeken naar 

oorzaken/factoren die bijdragen aan het gedrag of het 

‘onderhouden’;  behandeling op basis werkhypothese; evalueren; 

externe consultatie overwegen. 

(Cyclisch werken) 

 

Psychofarmaca worden veel gebruikt; effectief slechts bij enkele 

vormen van probleemgedrag; bijwerkingen aanzienlijk 

 

Afwegingen/besluitvorming bij keuze voor psychofarmaca moet 

zorgvuldig gebeuren en vraagt om goede communicatie tussen 

/met alle betrokkenen 

 

Elk besluit vraagt  om monitoring van effect van dat waarvoor 

gekozen is en regelmatige heroverweging. 

40 



Het kan beter met minder 

Vilans: http://www.vilans.nl/onze-projecten-psychofarmaca-

verminderen.html  
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Tot slot 

Zwart-wit bestaat niet in de zorg voor mensen met dementie: 

meer dan 50 tinten grijs is de werkelijkheid van elke dag. 

Veelkleurig tussen zwart en wit! 
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