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Declercq (UGent) 

 

Achtergrond 

Antipsychotica (AP) worden frequent voorgeschreven aan ouderen in WZC’s, vooral om probleemgedrag- kaderend in 

dementie- aan te pakken. In de meerderheid van de gevallen is het AP-gebruik chronisch (=langer dan 3 maand). Het gebruik 

van AP in deze populatie is niet zonder risico.  

Doelstellingen 

Met dit onderzoek wilde ik inzicht verkrijgen in het voorschrijfgedrag van huisartsen die chronisch AP voorschrijven in een 

WZC te Brugge en de redenen voor opstart, duur van het gebruik en drempels voor stop achterhalen.  

Methode 

1. Literatuuronderzoek: Er werden (inter)nationale richtlijnen, meta-analyses en reviews gezocht via het watervalsysteem. In 

MEDLINE werden de MESH-termen ‘antipsychotic drugs AND dementia’ en‘antipsychotic drugs AND BPSD’ gebruikt. 

2. Kwalitatief onderzoek: Er werden semi-gestructureerde interviews afgenomen van 8 huisartsen die chronisch AP 

voorschrijven op twee afdelingen met dementerende bewoners in een Brugs WZC. 

Resultaten 

1. Literatuuronderzoek: AP kunnen enig voordeel bieden bij probleemgedrag bij ouderen met dementie (BPSD), vooral bij 

agressie en psychosen. Het gebruik van AP in deze populatie brengt echter ernstige risico’s met zich mee, o.m. een toename 

in mortaliteit. De aanpak van eerste keuze bij BPSD is niet-medicamenteus. Indien toch AP opgestart worden, dienen deze zo 

snel mogelijk afgebouwd/gestopt te worden.  

2. Kwalitatief onderzoek: AP waren voornamelijk opgestart wegens agitatie, agressie en omkering van het dag-nachtritme. 

Bij geen enkele patiënt was een niet-medicamenteuze behandeling voorgesteld. Slechts minder dan de helft van de bevraagde 

huisartsen was op de hoogte van niet-medicamenteuze alternatieven. De keuze voor de groep AP als medicamenteuze 

behandeling voor BPSD was bij de meeste artsen evident. De helft van de ondervraagde artsen schreef risperidon voor. 

Haloperidol werd slechts door één arts voorgeschreven. Sommige artsen wendden voor verschillende soorten 

probleemgedrag verschillende soorten AP aan.  De meeste artsen verwachtten een snel en sederend effect van AP. Gemiddeld 

werd een verbetering van klachten bij 64,1% van de bewoners met BPSD verwacht. De kans op bijwerkingen werd vrij laag 

ingeschat. Geen enkele arts volgde een patiënt na opstart van AP sneller of op een bepaalde manier op. Bij geen enkele 

patiënt was al een stoppoging van het AP ondernomen. Hier was meestal niet aan gedacht. Ook de bezorgdheid over 

herbeginnen van de klachten na stoppen, speelde mee in het chronisch voorschrijven van AP.  

Conclusie  

Er bestaan grote verschillen tussen de aanbevingen omtrent AP bij BPSD in WZC’s en het voorschrijfgedrag van Brugse 

huisartsen. AP waren voornamelijk opgestart voor agitatie, agressie en omkering dag-nachtritme. Enkel voor agressie en 

psychose bij BPSD zijn AP echter effectief bevonden. Het AP-gebruik was in 75% van de gevallen chronisch. De richtlijnen 

stellen echter dat AP zo snel mogelijk gestopt moeten worden. Als drempel voor stop meldden de ondervraagde artsen angst 

voor het heropflakkeren van het probleemgedrag. De meeste artsen gaven aan niet aan stoppen gedacht te hebben. De kans op 

bijwerkingen werd door de artsen vrij laag ingeschat. Slechts minder dan de helft van hen was ook op de hoogte van niet-

medicamenteuze benaderingen voor BPSD. 

 



2 
 

Inhoudstafel 

1 Achtergrond ..................................................................................................................................... 5 

2 Doelstellingen .................................................................................................................................. 6 

3 Methode .......................................................................................................................................... 7 

3.1 Literatuuronderzoek ................................................................................................................ 7 

3.2 Kwalitatief onderzoek.............................................................................................................. 7 

4 Resultaten........................................................................................................................................ 9 

4.1 Literatuuronderzoek: Antipsychotica (AP) gebruik bij ouderen met dementie ...................... 9 

4.1.1 Inleiding ........................................................................................................................... 9 

4.1.2 Probleemgedrag bij ouderen met dementie ................................................................. 10 

4.1.3 Antipsychotica ............................................................................................................... 13 

4.1.3.1 Achtergrond en indicatie ........................................................................................... 13 

4.1.3.2 Antipsychoticagebruik bij BPSD ................................................................................. 15 

4.1.3.2.1 Wereldwijd .......................................................................................................... 15 

4.1.3.2.2 België ................................................................................................................... 16 

4.1.3.3 Effectiviteit bij BPSD .................................................................................................. 17 

4.1.3.4 Ongewenste effecten van AP .................................................................................... 18 

4.1.3.4.1 Mortaliteit ........................................................................................................... 18 

4.1.3.4.2 Cerebrovasculair Accident (CVA):........................................................................ 19 

4.1.3.4.3 Cardiovasculaire bijwerkingen: ........................................................................... 20 

4.1.3.4.4 Effecten op cognitie: ........................................................................................... 20 

4.1.3.4.5 Extrapiramidale bijwerkingen (o.a. extrapiramidaal syndroom (EPS), tardieve 

dyskinesie (TD), dystonie): .................................................................................................... 21 

4.1.3.4.6 Risico op vallen: ................................................................................................... 21 

4.1.3.4.7 Andere: ................................................................................................................ 21 

4.1.4 Alternatieven voor antipsychotica bij BPSD .................................................................. 24 

4.1.5 Redenen voor opstart AP in de literatuur ..................................................................... 27 

4.1.6 Afbouw van AP .............................................................................................................. 28 



3 
 

4.1.7 Conclusie ....................................................................................................................... 29 

4.2 Kwalitatief onderzoek............................................................................................................ 30 

4.2.1 Gegevens over bewoners, medicatiegebruik en huisartsen ......................................... 30 

4.2.2 Resultaten interviews .................................................................................................... 33 

4.2.2.1 Opstart ....................................................................................................................... 33 

4.2.2.1.1 Redenen voor opstart (welk probleemgedrag) ................................................... 33 

4.2.2.1.2 Medische verklaring van het probleemgedrag. .................................................. 34 

4.2.2.1.3 Druk bij opstart AP .............................................................................................. 35 

4.2.2.2 Keuze product ............................................................................................................ 37 

4.2.2.2.1 Keuze voor AP als groep ...................................................................................... 37 

4.2.2.2.2 Keuze voor dit specifiek AP ................................................................................. 38 

4.2.2.2.3 Verschillende AP voor verschillend probleemgedrag ......................................... 40 

4.2.2.2.4 Klassieke versus atypische AP ............................................................................. 41 

4.2.2.3 Verwachtingen .......................................................................................................... 43 

4.2.2.4 Ongewenste effecten ................................................................................................ 45 

4.2.2.4.1 Verwachte ongewenste effecten ........................................................................ 45 

4.2.2.4.2 Zijn die voorgekomen .......................................................................................... 45 

4.2.2.4.3 Komen die ongewenste effecten frequent voor ................................................. 46 

4.2.2.4.4 Opvolging............................................................................................................. 47 

4.2.2.5 Afbouw- en stoppogingen ......................................................................................... 49 

4.2.2.5.1 Reeds zelf ondernomen ...................................................................................... 49 

4.2.2.5.2 Redenen voor niet-stoppen ................................................................................ 49 

4.2.2.5.3 Redenen om wel te stoppen ............................................................................... 50 

4.2.2.5.4 Wanneer stoppen ................................................................................................ 51 

4.2.2.5.5 Vorige ervaringen ................................................................................................ 52 

4.2.2.6 Familie ....................................................................................................................... 54 

4.2.2.6.1 Op de hoogte ....................................................................................................... 54 

4.2.2.6.2 Veranderingen in gedrag opgemerkt .................................................................. 54 



4 
 

4.2.2.7 Alternatieven voor AP ............................................................................................... 55 

4.2.2.7.1 Medicamenteus ................................................................................................... 55 

4.2.2.7.2 Niet-medicamenteus ........................................................................................... 55 

4.2.2.8 Waarschuwing FDA .................................................................................................... 60 

4.2.2.9 Randvoorwaarden om het AP-gebruik in WZC’s terug te dringen ............................ 63 

5 Conclusie ....................................................................................................................................... 67 

6 Referenties .................................................................................................................................... 68 

7 Bijlagen .......................................................................................................................................... 71 

 

  



5 
 

1 Achtergrond 

Naar aanleiding van het derde Brugs multidisciplinair symposium residentiële ouderenzorg 

(17/03/2012) werd een cross-sectioneel onderzoek verricht naar concrete cijfers wat betreft 

het zorgprofiel van de huidige woon-en zorgcentrum (WZC) bewoner in de regio Brugge, in 

het bijzonder betreffende het aandeel bewoners met psychische en/of cognitieve problemen 

(“Wat gebeurt er met die WZC-bewoner met ‘cognitieve en psychische’ problemen in de 

regio Brugge”) (1). Hierbij werd onder andere het gebruik van psychofarmaca onder de loep 

genomen. 29% van de bewoners bleek antipsychotica (AP) te gebruiken. Deze cijfers zijn 

gelijklopend met de resultaten van Azermai et al. in kader van het PHEBE-project. (2) Zij 

vonden dat in Belgische rust-en verzorgingstehuizen ongeveer één op de drie bewoners (33%) 

een antipsychoticum toegediend kreeg. Bij 93% van hen was dit gebruik chronisch (= langer 

dan drie maand). Bij deze oudere patiënten werden antipsychotica aangewend om 

probleemgedrag (bijvoorbeeld agressie, agitatie), vaak kaderend in dementie, aan te pakken. 
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2 Doelstellingen 

Onder de indruk van deze cijfers (zie achtergrond), leek het mij interessant om zelf eens na te 

gaan wat het percentage AP-gebruikers was op twee afdelingen in het WZC waar mijn 

praktijkopleider coördinerend en raadgevend arts (CRA) is. Door middel van kwalitatieve 

interviews met de huisartsen die deze AP chronisch (= meer dan 3 maanden) voorschreven, 

wilde ik meer inzicht krijgen in het voorschrijfgedrag van deze artsen en de redenen voor 

opstart, duur van het gebruik en drempels voor stop achterhalen. In eerste instantie ging ik in 

de literatuur op zoek naar achtergrondinformatie en aanbevelingen omtrent AP-gebruik bij 

ouderen met probleemgedrag in WZC’s. Uiteindelijk zou ik de resultaten van de kwalitatieve 

interviews dan kunnen vergelijken met deze gegevens uit de literatuur.  

 

Dit onderzoek leek mij tevens boeiend omdat het goed kon aansluiten bij mijn masterproef 

(2
de

 Master, academiejaar 2008-2009) ‘Zorg bij het levenseinde aan ouderen met ernstige 

dementie.’ In deze masterproef had ik ook al een hoofdstuk gewijd aan probleemgedrag bij 

ouderen met dementie. In mijn masterproef Huisartsgeneeskunde zou ik nu veel dieper op dit 

interessante thema kunnen ingaan. 
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3 Methode 

3.1 Literatuuronderzoek 

Via het artikel van Bogaert et al. ‘Wat gebeurt er met die WZC-bewoner met ‘cognitieve en 

psychische’ problemen in de regio Brugge?’ werden de artikels van Azermai et al. 

teruggevonden. Verder werd gezocht via het watervalsysteem: op www.cebam.be werden 

nationale (KCE) en internationale richtlijnen (NHG) gevonden, alsook reviews en meta-

analyses via PUBMED. De gebruikte MESH-termen waren ‘antipsychotic drugs AND 

dementia’, ‘antipsychotic drugs AND BPSD’. Artikelen tot en met maart 2013 werden 

verzameld. Ook op de website www.farmaka.be waren interessante geneesmiddelenbrieven 

en het WZC-formularium te vinden. 

  

3.2 Kwalitatief onderzoek 

Het vooraf opgestelde protocol voor deze masterproef werd door het Ethisch Comité van het 

Universitair Ziekenhuis Gent beoordeeld en er werd positief advies gegeven op 30/04/2013.  

Begin mei 2013 werden alle huisartsen van twee afdelingen in een WZC te Brugge via een 

brief in het medisch dossier van de patiënt ingelicht over dit kwalitatief onderzoek. In die 

brief werd aangekondigd dat ik in de periode juni-augustus 2013 de medicatielijsten van de 35 

bewoners zou doornemen. Indien de artsen hier bezwaar tegen hadden, konden ze mij 

contacteren. Niemand meldde bezwaar. Ook werd een brief in de kamers van alle 35 

bewoners achtergelaten, gericht aan de patiënt en zijn familie, met daarin de aankondiging 

van mijn onderzoek. Wie liever niet meewerkte, kon mij contacteren. Ook door patiënten en 

hun familie werd ik niet gecontacteerd.  

Begin juli 2013 ging ik alle medicatielijsten van de 35 bewoners na. Alle patiënten die op dit 

moment AP gebruikten, werden geselecteerd. Vervolgens zocht ik in het dossier de startdatum 

van toediening van dit AP op en noteerde bij wie dit meer dan 3 maand geleden was. Dit 

bleek bij 9 bewoners te zijn. Hun 9 huisartsen werden telefonisch gecontacteerd met de 

mededeling dat ze geselecteerd waren in mijn onderzoek naar AP-gebruik in een WZC te 

Brugge en met de vraag of ze bereid waren geïnterviewd te worden hierover. Dit interview 

zou ongeveer een halfuur duren en hiervoor zou ik langskomen bij de arts in diens praktijk. 

Acht van de negen artsen stemde meteen toe. Toen ik bij één arts aankwam, vertelde hij me 

slechts 10 minuten tijd te hebben. Hierdoor kon het interview bij hem niet doorgaan. 

Vervolgens contacteerde ik nogmaals de (negende) arts die eerst nog niet ingestemd had en 

http://www.cebam.be/
http://www.farmaka.be/
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mocht bij hem langskomen voor het interview. Op die manier konden acht van de negen 

artsen geïnterviewd worden. De duur van de interviews varieerde tussen 14 en 40 minuten, 

met een gemiddelde van exact 30 minuten. Het semi-gestructureerde interview wordt in 

bijlage weergegeven (bijlage 1). Deze interviews werden opgenomen met een Olympus 

Digital Voice Recorder VN-711 PC en nadien volledig uitgetypt. Bij de verwerking van de 

interviews werden verschillende kleurencodes gebruikt voor verschillende items (bijvoorbeeld 

rood voor verwachtingen van de artsen, blauw voor alternatieven voor AP-gebruik, …). Deze 

gekleurde tekstdelen werden dan gebundeld en daaruit werden conclusies getrokken.  
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4 Resultaten 

4.1 Literatuuronderzoek: Antipsychotica (AP) gebruik bij ouderen 

met dementie 

4.1.1 Inleiding 

Zoals hierboven reeds beschreven, namen Bogaert et al. in een cross-sectioneel onderzoek in 

2012 het gebruik van psychofarmaca van de WZC-bewoner in de regio Brugge onder de loep. 

(1) 29% van de bewoners bleek antipsychotica (AP) te gebruiken. In het kader van het 

PHEBE-project, waren Azermai et al. reeds tot gelijkaardige resultaten gekomen. (2) Zij 

vonden dat in Belgische rust-en verzorgingstehuizen ongeveer één op de drie bewoners (33%) 

een antipsychoticum toegediend kreeg. Bij 93% van hen was dit gebruik chronisch (= langer 

dan drie maand). Bij deze oudere patiënten werden antipsychotica aangewend om 

probleemgedrag (bv. agressie, agitatie), vaak kaderend in dementie, aan te pakken. 

 

In dit literatuuronderzoek worden het gebruik, de effectiviteit en ongewenste effecten van, 

alsook  alternatieven voor AP in deze oudere WZC-populatie belicht. Ook de redenen voor 

opstart en de afbouw van AP worden bestudeerd. Er wordt aangevangen met een inleidend 

gedeelte over probleemgedrag bij ouderen met dementie. 
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4.1.2 Probleemgedrag bij ouderen met dementie  

(3-5) 

Bij mensen met dementie komt probleemgedrag frequent voor. In de literatuur wordt dit 

probleemgedrag omschreven als ‘gedragsstoornissen en psychologische/psychiatrische 

symptomen bij dementie’ of met de Engelse term ‘behavioral and psychological symptoms of 

dementia’ (BPSD). BPSD worden gezien als een heterogene groep symptomen. Het omvat 

enerzijds gedragsproblemen zoals agressie (fysiek en/of verbaal), agitatie, omkering dag-

nachtritme en apathie, en anderzijds psychologische problemen zoals wanen, hallucinaties, 

angst en depressie. Naargelang de auteur, worden de symptomen van BPSD onderverdeeld in 

3, 5 of 7 clusters (tabel 1).  

BPSD zijn een deel van het ziekteproces bij dementie (figuur 1: Het ABC van dementie). 

Dementie wordt gezien als een ziekte waarbij de stoornissen in drie categorieën opgedeeld 

worden:  

- Stoornissen in activiteiten van het dagelijks leven (ADL) 

- Stoornissen in gedrag (Behaviour): psychologische en gedragsstoornissen 

- Stoornissen in Cognitie 

 

 

Figuur 1. (5) 
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BPSD 

3 clusters 5 clusters 7 clusters 

Affectieve symptomen Depressie Paranoïde en andere waanideeën  

Psychotische symptomen Psychomotore agitatie Hallucinaties 

Gedragssymptomen Agressie Motorische onrust 

 Apathie Agressiviteit 

 Psychose  Stoornissen van het dag-nachtritme 

  Affectieve symptomen 

  Angsten en fobieën 

Tabel 1. 

 

Een schaal die frequent gebruikt wordt voor het bepalen en opvolgen van gedragsstoornissen 

bij de ziekte van Alzheimer is de Behavioral Pathology in Alzheimer’s Disease (BEHAVE-

AD) - schaal. Het is een schaal die een aantal gedragskenmerken scoort in 7 clusters: 

paranoïde en andere waanideeën, hallucinaties, motorische onrust, agressiviteit, stoornissen 

van het dag-nachtritme, affectieve symptomen en angsten en fobieën. (zie bijlage 2) 

Andere vaak gebruikte schalen voor ouderen met BPSD zijn de Neuropsychiatric Inventory 

(NPI) en de Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) (specifiek voor agitatie). 

 

Een Nederlandse studie door Zuidema et al. (6) onderzocht de prevalentie van 

probleemgedrag bij dementerende patiënten in Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen. 

Zij concludeerden dat prevalenties hoog waren: 82 tot meer dan 90% van de bewoners zou op 

z’n minst één soort probleemgedrag vertonen. Meest voorkomend waren apathie (37%), 

agressie/agitatie (36%) en repetitief gedrag (22%) (NPI-schaal). 

 

Bij het optreden van BPSD dient men steeds bedacht te zijn op andere differentiaal diagnoses 

zoals delier, bipolaire stoornis, serotoninesyndroom en acathisie. 

 

Het is belangrijk te beseffen dat BPSD beïnvloed kan worden door omgevings- en 
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persoonlijke factoren. Voorbeelden hiervan zijn té veel of net té weinig prikkels (geluid, licht, 

geur), bewegingsruimte, interacties met familie of personeel, allerlei soorten ongemakken,… 

Hierbij spelen de persoonlijkheid, levensstijl en levensloop van de patiënt uiteraard een rol.  
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4.1.3 Antipsychotica 

4.1.3.1 Achtergrond en indicatie  

(7) 

Antipsychotica (AP) worden opgedeeld in klassieke en atypische antipsychotica. Men spreekt 

ook wel van AP van respectievelijk eerste en tweede generatie. Tabel 2 geeft een overzicht 

van de beschikbare AP in België. 

 

Klassieke AP ( = ‘eerste generatie’) 

 

Atypische AP ( = ‘tweede generatie’) 

 

Fenothiazinen en thioxanthenen 

- Prothipendyl (Dominal®) 

- Levomepromazine (Nozinan®) 

 

- Zuclopenthixol (Clopixol®) 

- Flupentixol (Eluanxol®) 

 

- Clotiapine (Etumine®) 

 

- Aripiprazol (Abilify®) 

- Asenapine (Sycrest®) 

- Clozapine (Leponex®) 

- Olanzapine (Zyprexa®, ZypAdhera®) 

- Paliperidon (Invega®, Xeplion®) 

- Quetiapine (Seroquel®) 

- Risperidon (Risperdal®) 

- Sertindol (Serdolect®) 

  

Butyrofenonen en difenylpiperidinen: 

- Droperidol (Dehydrobenzperidol®) 

- Pipamperon (Dipiperon®) 

- Benperidol (Frenactil®) 

- Haloperidol (Haldol®) 

- Bromperidol (Impromen®) 

 

- Fluspirileen (Imap®) 

- Pimozide (Orap®) 

- Penfluridol (Semap®) 

 

Benzamides: 
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- Amisulpride (Solian®) 

- Sulpiride (Dogmatil®) 

- Tiapride (Tiapridal®) 

 

Tabel 2. Bron: BCFI (8) 

De klassieke AP hebben een hoge affiniteit voor dopamine (D2)-receptoren. Ze werken als 

dopamine-antagonisten. Als gevolg hiervan komen het extrapiramidaal syndroom (EPS) en 

tardieve dyskinesie als nevenwerking frequent voor.  

De atypische AP hebben een verschillend receptorbindingsprofiel. Zij binden zowel met 

dopamine (D2) als met serotonine (5HT2)-receptoren. Om deze reden zou het EPS in deze 

groep minder frequent voorkomen, hoewel dit door sommige publicaties tegengesproken 

wordt. (9) 

De klassieke AP werden vanaf de jaren ‘50 gebruikt voor de behandeling van schizofrenie. 

Toen al werden ze ook systematisch aangewend voor de behandeling van BPSD, alhoewel er 

hiervoor een tekort aan bewijsmateriaal was. Tussen de jaren ‘60 en late jaren ‘80 werden 

enkele studies uitgevoerd om enig effect bij BPSD aan te tonen (7,10). Deze studies focusten 

vooral op het effect van haloperidol en thioridazine (= fenothiazine AP, niet in België 

verkrijgbaar) en toonden een bescheiden voordeel van deze AP over placebo (18% voordeel 

vergeleken met placebo. Het placebo zelf gaf al bij 40 % van de patiënten verbetering!). De 

studies werden echter gekenmerkt door kleine groepen deelnemers en een gebrek aan 

bewijskracht. Sommige van deze studies  toonden ook dat de geobserveerde superioriteit van 

deze AP ten opzicht van placebo enkel gold voor symptomen van agressie en niet voor andere 

symptomen van BPSD. 

 

In de jaren ‘90 keurde de US Food and Drug Administration de atypische AP goed voor de 

behandeling van schizofrenie. Snel na hun introductie in de klinische praktijk, werden deze de 

nieuwe standaard voor de behandeling van BPSD wegens hun veronderstelde voordelen ten 

opzichte van de klassieke, vooral wat betreft extrapiramidaal syndroom en tardieve 

dyskinesie. De jaren die daarop volgden, werd het off-label gebruik van atypische AP in 

dementie gepromoot door verschillende aanbevelingen, hoewel slechts weinig klinische 

studies dit bewezen. In de late jaren ‘90 bleken atypische AP in te staan voor 80% van de 

voorgeschreven AP bij BPSD.  
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In 2006 publiceerden Ballard en Waite voor de Cochrane collaboration een review-artikel 

over de beschikbare Randomized Controlled Trials (RCT’s) over de werkzaamheid van 

atypische AP in de behandeling van BPSD. (11) Ze besloten dat zowel risperidon als 

olanzapine, vergeleken met placebo, agressie kunnen doen verminderen en risperidon ook 

psychoses.  Toch zouden atypische AP wegens het toegenomen risico op bijwerkingen enkel 

voor patiënten met een significante lijdensdruk en risico’s gerelateerd aan de symptomen van 

BPSD gebruikt mogen worden. (zie verder)  

In de huidige BCFI staat als indicatie voor antipsychotica: (8) 

- Psychosen zoals schizofrenie, en een aantal andere ziektebeelden met hallucinaties, 

delirium en psychomotorische agitatie. 

- Agressiviteit, manische episode en ernstige agitatie, bv. bij dementie (gedurende een 

zo kort mogelijke periode) 

Ook de consensusvergadering ‘Het doelmatig gebruik van geneesmiddelen bij de behandeling 

van dementie bij ouderen’ van het RIZIV (2005) stelt dat de toediening van AP beperkt moet 

worden tot ernstige stoornissen, in het bijzonder agressiviteit, hallucinatorische en paranoïde 

deliria. Ze zijn niet aangewezen bij eenvoudige desoriëntatie, niet-gecompliceerde 

verwarring, roepen of zwerfgedrag. (12) 

 

4.1.3.2 Antipsychoticagebruik bij BPSD   

4.1.3.2.1 Wereldwijd  

Gustafsson et al. onderzochten het AP-gebruik in WZC’s in Zweden en vonden dat 38,4% van 

de ouderen met cognitieve achteruitgang AP kregen. (9) De indicatie voor opstart was meestal 

‘behandeling van storend en ongedurig gedrag’, hoewel dit niet strookte met de bestaande 

richtlijnen omtrent AP-gebruik. Patiënten met agressie of een betere cognitieve score hadden 

een groter risico om AP te krijgen. In slechts 39% van de gevallen was het AP correct volgens 

de richtlijn voorgeschreven wat betreft product en dosis. In de meeste gevallen werden de 

dosissen AP na opstart niet regelmatig aangepast. De meerderheid van de patiënten (72%) 

bleef op AP staan gedurende zes maand of langer. 57% kreeg nog exact dezelfde dosis na zes 

maand.  

Deze resultaten komen overeen met studies uit andere landen: een Australische studie van 
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O’Connor et al. stelde vast dat dementerende patiënten met probleemgedrag méér dan een jaar 

AP kregen, ondanks onzekerheid over verbetering van de symptomen. (13) Een andere studie 

in Noorwegen vond dat de meeste AP ongewijzigd voorgeschreven werden over een periode 

van zes maand. (14) Ook in Nederland concludeerden Zuidema et al. dat het gebruik van AP 

in verpleeg- en verzorgingshuizen erg hoog lag. Ongeveer een derde van de bewoners in 

verpleeg- en verzorgingshuizen zou AP krijgen. (6) In het Verenigd Koninkrijk toonden 

Furniss et al. aan dat meer dan 40% van de dementerende patiënten die in WZC’s verbleven 

antipsychotica kreeg. Dit terwijl slechts 15-21% wanen had of hallucineerde. (15)   

4.1.3.2.2 België 

Azermai et al. brachten in het kader van het PHEBE-project (Prescribing in Homes for the 

Elderly- project; een cross-sectionele, beschrijvende studie, in 2005 opgericht door het 

Federaal Kenniscentrum (KCE)) het gebruik van psychofarmaca bij bewoners van rust-en 

verzorgingsinstellingen in kaart. (2) Hierbij besteedden de auteurs bijzondere aandacht aan de 

keuze van het voorgeschreven geneesmiddel, aan de indicatie en aan combinatietherapie, in 

relatie met de klinische karakteristieken.  

Zij vonden dat 33% van de WZC-bewoners AP voorgeschreven kreeg. Bij 93% hiervan was 

het gebruik chronisch (= langer dan 3 maand). Atypische AP werden het meest 

voorgeschreven, voornamelijk risperidon. Haloperidol was het meest voorgeschreven klassiek 

antipsychoticum. De voornaamste indicaties voor de opstart van AP waren agressie door 

dementie (56%) en psychose (zonder dementie 19%; bij dementie 4%). Een significante 

dalende trend in het gebruik van AP werd gevonden met toenemende leeftijd. Er werd geen 

verschil gevonden tussen mannen of vrouwen. Residenten met depressie, insomnia en 

incontinentie kregen meer AP. Chronische pijn, risico op vallen en constipatie werden niet 

geassocieerd met AP-gebruik. Residenten met toenemende dementie kregen meer AP 

toegediend, maar bij een eindstadium dementie kwam die toename tot stilstand. Een 

significante daling in AP-gebruik werd gevonden wanneer meer residenten behandeld werden 

door een medisch coördinator (= CRA) (36 versus 28%) en wanneer de medicatie verschaft 

werd door een hospitaalapotheker (34 versus 23%). Azermai et al. vonden geen verschil in 

antipsychoticagebruik tussen publieke en private WZC’s. 

In 2011 publiceerden Azermai et al. een ander artikel waarin ze de BEERS, BEDNURS en 

STOPP-criteria gebruikten voor de ontwikkeling van 10 ongepaste voorschrijfindicatoren 

voor AP. (16) Deze drie zijn gevalideerde tools die worden gebruikt om onjuist 

voorschrijfgedrag bij ouderen in te schatten (kwaliteitsindicatoren). De voornaamste 
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problemen die door deze studie blootgelegd werden, waren de duur en het gecombineerd 

gebruik van AP. De zeer hoge graad van chronisch gebruik (92,6%) wijst duidelijk op een 

gebrek aan herevaluatie. Het gecombineerd gebruik met andere psychotrope medicatie bleek 

voor te komen bij 31,8% van de patiënten. In 15,1% werden er bovendien twee soorten AP 

gelijktijdig voorgeschreven, wat vragen doet rijzen over de veiligheid. In deze studie werd 

ook naar comorbiditeit gekeken. Een derde van de residenten met de ziekte van Parkinson 

kreeg AP (meestal chronisch). In 39% was dit een klassiek AP, ondanks de duidelijke 

bijwerkingen zoals het extrapiramidaal syndroom. Patiënten met depressie en insomnia 

kregen ook meer AP voorschreven (hoewel dit geen indicatie is). Patiënten met 

cardiovasculair risico of COPD kregen minder AP. Of dit te wijten is aan de arts, die bij deze 

mensen meer aan de bijwerkingen denkt, of aan het feit dat deze ziekere patiënten minder 

gedragsstoornissen zouden vertonen, is niet geheel duidelijk.  

 

4.1.3.3 Effectiviteit bij BPSD 

- Klassieke antipsychotica:  

Zoals hierboven beschreven, probeerden enkele studies enig effect van klassieke AP bij BPSD 

aan te tonen. (7,10) Zij toonden een bescheiden voordeel van haloperidol en thioridazine  over 

placebo (18% voordeel vergeleken met placebo. Het placebo zelf gaf, zoals reeds vermeld, al 

bij 40 % van de patiënten verbetering). Sommige van deze studies  toonden ook dat de 

geobserveerde superioriteit van deze AP over placebo enkel gold voor symptomen van 

agressie en niet voor andere symptomen van BPSD.  

- Atypische antipsychotica:  

The Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness-Alzheimer Dementia 

(CATIE-AD) (10) vergeleek de werkzaamheid van de atypische antipsychotica olanzapine, 

risperidon en quetiapine voor de behandeling van agressie, psychose en agitatie in dementie 

met een placebo. Ze besloten dat er geen significant verschil in effectiviteit was tussen de 

verschillende producten. Verbetering van het functioneren van de patiënt (gemeten met de 

CGIC-schaal
1
) werd geconstateerd bij 32% van de patiënten die olanzapine kregen, bij 29% 

van de risperidonegebruikers,  26% van de quetiapinegebruikers en 21% in de placebogroep 

(p = 0,22). Ook Ballard en Waite onderzochten de effectiviteit van atypische AP bij BPSD in 

2006. (11) Zij concludeerden dat zowel risperidon als olanzapine, vergeleken met placebo, 

                                                           
1
 Clinical Global Impression of Change (CGIC-schaal): beoordeelt klinisch functioneren van de patiënt 
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agressie kunnen verminderen en risperidon ook psychoses.  

 

Samenvattend stelt de NHG-richtlijn Dementie wat effectiviteit van AP bij BPSD betreft: (17) 

‘Haloperidol, risperidon en olanzapine zijn werkzaam voor de behandeling van agressie en 

psychose bij dementie. (Numbers needed to treat van respectievelijk 3-6, 6-8 en 3-5). Er lijken 

geen essentiële verschillen te zijn in effectiviteit tussen klassieke en atypische antipsychotica.’ 

 

4.1.3.4 Ongewenste effecten van AP  

(3,4) 

Ouderen zijn gevoeliger voor ongewenste effecten van antipsychotica. Dit is toe te schrijven 

aan een  farmacokinetische ( = processen van absorptie, verdeling en eliminatie) en 

farmacodynamische ( = interactie receptor-werkzame stof ) kwetsbaarheid, maar ook aan 

polyfarmacie. Ouderen vertonen vaak hogere bloedwaarden van AP dan jongere patiënten. 

De belangrijkste ongewenste effecten van AP bij ouderen zijn gestegen risico op sterfte, 

CVA, cardiovasculaire ziektes, effecten op cognitie, extrapiramidale bijwerkingen en risico 

op vallen.  

 

4.1.3.4.1 Mortaliteit 

 

Atypische AP versus placebo: In april 2005 waarschuwde de US Food and Drug 

Administration (FDA) in The Public Health Advisory dat demente ouderen die atypische AP 

gebruiken, een verhoogd risico op overlijden vertoonden. (18) Het relatieve risico zou 1,6 tot 

1,7 bedragen. De meeste overlijdens waren te wijten aan cardiovasculaire verwikkelingen of 

infecties. Een FDA meta-analyse van studies met aripiprazole, olanzapine, quetiapine en 

risperidon bij patiënten met dementie toonde een toename van mortaliteit van 4,5% bij 

patiënten die deze AP kregen, vergeleken met 2,6% bij placebo-toediening (odds ratio 1,54). 

Schneider et al. vonden een number needed to harm (NNH) van 100 voor de behandeling met 

atypische AP in vergelijking met placebo. (10) 

Klassieke versus placebo: In 2008 werd de waarschuwing over atypische AP uitgebreid naar 

alle AP. In twee observationele onderzoeken (geen RCT’s of meta-analyses) werd een 

verhoogd risico op overlijden teruggevonden bij het gebruik van klassieke AP versus placebo. 
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Bij haloperidol geeft vooral een dagdosis hoger dan 2 mg meer kans op vroegtijdig overlijden.  

Klassieke versus atypische AP: Een grote retrospectieve cohortestudie vond een significant 

hogere mortaliteit bij patiënten die met klassieke versus atypische behandeld werden. (19,20) 

Patiënten die klassieke AP gebruikten, hadden een 37% hoger risico op overlijden op korte 

termijn. De odds ratio bedroeg 1,27. Een andere studie die het risico op hospitalisatie wegens 

ventriculaire aritmie of hartstilstand bij oudere gebruikers van klassieke versus atypische AP 

onderzocht, vond een significant verhoogd risico bij de gebruikers van klassieke AP (odds 

ratio 1,26). (7)  Haloperidol was geassocieerd met een viervoudige toename in mortaliteit. 

(21) 

Beide klassen AP versus placebo: In de ‘Dementia Antipsychotic Withdrawal Trial of DART-

AD’ (22) werden Alzheimerpatiënten die minstens drie maanden AP gebruikten, 

gerandomiseerd naar ofwel placebo, ofwel voortzetting van de behandeling gedurende een 

jaar. Na dit jaar was de mortaliteit bij de patiënten die AP gebruikten groter dan de 

placebogroep (30% versus 23%). Na 42 maanden was het verschil in sterfte nog toegenomen 

(74% versus 46%).  

Een cohortestudie van Raivio et al. die geen verhoogd risico op overlijden vond bij Finse 

dementerenden die AP gebruikten, kan wegens methodologische tekortkomingen niet verder 

in rekening gebracht worden. (23) 

Ongeacht het soort AP waren de doodsoorzaken: pneumonie, dehydratatie, nierinsufficiëntie, 

respiratoire insufficiëntie, longembolie en CVA. Eventuele mechanismes daarvoor zijn 

verlenging van het QT-interval, verhoogd risico op aspiratie, op trombose en trombo-embolie 

en op vallen.  

4.1.3.4.2 Cerebrovasculair Accident (CVA): 

 

Atypische AP: Bezorgdheden over het toegenomen risico op CVA bij oudere patiënten die 

atypische AP gebruiken, hebben geleid tot een groot aantal studies de voorbije jaren. In een 

meta-analyse van vijf RCT’s naar het gebruik van risperidon versus placebo bij BPSD, bleek 

het risico op CVA significant verhoogd (odds ratio 3,64 (1,72-7,69). (11) Dit werd bevestigd 

in een andere meta-analyse van Schneider et al. (10) Niet alleen risperidon, maar ook 

olanzapine, quetiapine en aripiprazole zouden een verhoogd risico op CVA met zich 

meebrengen. (3) Maher et al. vonden een NNH van 53 voor risperidon. (24) 

Klassieke AP: Naar het risico op CVA bij klassieke AP werd ook onderzoek gedaan. Een 

patiënt-controle-onderzoek toonde aan dat het risico op CVA niet verhoogd was bij het 
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gebruik van klassieke AP in vergelijking met geen gebruik. (7) Beperkingen van dit 

onderzoek waren dat er geen dosis-responsrelatie onderzocht werd en dat niet bekend was hoe 

lang de AP reeds gebruikt werden. (4) Andere studies konden dan weer wél een verhoogd 

risico op CVA bij klassieke AP aantonen. (3) Het risico op CVA bij ouderen zou het hoogst 

zijn in de eerste week van de therapie. 

 

4.1.3.4.3 Cardiovasculaire bijwerkingen:  

 

zowel klassieke als atypische AP geven een verhoogd risico op cardiovasculaire 

bijwerkingen. AP verlengen het QT-interval, wat op zich al verlengd is bij ouderen. Onder AP 

is er een hoger risico op ventriculaire aritmieën (vooral bij klassieke). Een ander risico bij het 

gebruik van AP is orthostatische hypotensie. Dit komt vooral voor bij clozapine, wegens een 

sterker alfa-adrenerg antagonisme.  Het gebruik van atypische AP brengt ook een verhoogd 

risico op DVT met zich mee. Patiënten onder clozapine zouden ook een 5 maal verhoogd 

risico op myocarditis vertonen. Risperidon en olanzapine dienen vermeden te worden bij 

patiënten met cardiovasculaire ziekten. Een ECG afnemen voor opstart en tijdens inname bij 

patiënten onder hoge dosissen of bij onderliggende hartziekten blijkt een must. Ook opvolging 

van de bloeddruk wordt aangeraden. 

 

4.1.3.4.4 Effecten op cognitie:  

 

Hierover tonen studies gemengde resultaten. Een meta-analyse van AP bij ouderen toonde een 

verhoogde cognitieve achteruitgang bij hen die met risperidon, aripiprazole en quetiapine 

behandeld werden vergeleken met placebo. (10) Andere studies toonden aan dat zowel 

quetiapine en olanzapine cognitieve verstoringen veroorzaken. Nog andere studies vonden 

geen verschil. Bij patiënten met ernstige dementie werd een significante cognitieve 

achteruitgang aangetroffen met olanzapine. Ook behandeling met haloperidol over 6-8 weken 

veroorzaakte een afname van de MMSE-score. (3) 
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4.1.3.4.5 Extrapiramidale bijwerkingen (o.a. extrapiramidaal syndroom (EPS), tardieve 

dyskinesie (TD), dystonie):  

 

Het Number Needed to Harm (NNH) voor haloperidol, olanzapine en risperidon bedraagt 

respectievelijk 4-9, 6-15, 7-13. (4) Clozapine en quetiapine zouden het minst extrapiramidale 

bijwerkingen geven. 

 

4.1.3.4.6 Risico op vallen: 

  

Het risico op vallen bij ouderen die AP gebruiken, is volgens Chahine et al. aanzienlijk. (3) 

Zowel klassieke als atypische AP verhogen het risico op vallen én de kans op een 

heupfractuur. Het risico zou groter zijn bij het gebruik van olanzapine, vergeleken met 

risperidon of andere AP.  

 

4.1.3.4.7 Andere:  

 

Chahine et al. beschreven nog andere bijwerkingen van AP (3) 

 

- Neuroleptisch maligne syndroom (NMS) en serotoninerg syndroom (SS): (8) 

NMS is een zeldzaam maar zeer ernstige bijwerking van AP en wordt gekenmerkt 

door het plots optreden van extrapiramidale rigiditeit, onwillekeurige bewegingen en 

hyperthermie, vaak gecombineerd met dysartrie, dysfagie en acute nierfunctiestoornis. 

Er kunnen ook bewustzijnsveranderingen en ontregeling van het autonome 

zenuwstelsel opstreden. Het is een neuropsychiatrische noodsituatie die in 10% van de 

gevallen fataal kan aflopen door nierinsufficiëntie en hyperthermie met tachycardie. 

Risicofactoren voor het ontstaan ervan zijn o.a. psychomotorische agitatie, dehydratie, 

een eerdere episode van maligne neurolepticasyndroom, een snelle verhoging van de 

dosis en parenterale toediening van niet-depotpreparaten.  

Het SS kan voorkomen bij het gebruik van atypische AP. Het presenteert zich door 

veranderingen in mentale status, autonome instabiliteit, clonus, tremoren en verhoogde 

gastro-intestinale motiliteit. Ook hier verhoogt het risico op SS bij gelijktijdig gebruik 
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van SSRI’s. 

 

- Anticholinerg effect (constipatie en urineretentie): 

Dit komt vooral voor bij clozapine en olanzapine (zij hebben een hogere 

anticholinerge activiteit). 

 

- Gewichtstoename, diabetes en metabool syndroom:  

Dit zou vooral veroorzaakt worden door clozapine en olanzapine. Er wordt dus 

aangeraden om zowel gewicht als glycemie op te volgen. 

 

- Aplasie van het beenmerg: 

Dé gevreesde bijwerking van clozapine is agranulocytose. Quetiapine en olanzapine 

brengen dit risico niet met zich mee, hoewel leukopenie en neutropenie bij ouderen 

gemeld werden.  

 

- Infecties: 

Het risico op pneumonie zou 60% hoger liggen bij ouderen die AP gebruiken, 

vergeleken met zij die geen AP gebruiken. Atypische AP zouden dit risico sterker 

verhogen dan klassieke AP.  

 

- Risico op epileptische aanvallen: 

Vooral clozapine zou een verhoogd risico op epileptische aanvallen met zich 

meebrengen.    

                

- Hormonale verstoring: 

AP worden geassocieerd met verhoogde niveaus aan prolactine. Gevolgen van 

chronisch verhoogde prolactinespiegels zijn seksuele dysfunctie, galactorroe, 

gynaecomastie, gedragsstoornissen en osteoporose. Vooral deze laatste zijn van belang 

in de oudere populatie.  

 

- Verstoring van de thermoregulatie: 

AP kunnen aanleiding geven tot zowel hyperthermie. Tijdens bv. een hittegolf kan dit 

het risico op hitteslag en dehydratatie verhogen. Ook hypothermie werd gemeld 
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tijdens gebruik van (atypische) AP. 

 

- Cataract: 

Fenothiazinen zouden het risico op cataract verhogen en volgens dierstudies zou 

quetiapine dit ook doen.  

 

- Seksuele dysfunctie en priapisme: 

Dit zou vooral veroorzaakt worden door olanzapine en risperidon, minder door 

quetiapine.  

 

Samenvattend stelt de NHG-standaard Dementie over de ongewenste effecten van AP: ‘Als 

bijwerkingen worden met name extrapiramidale bijwerkingen, sufheid en verhoogde 

valneiging gezien. Daarnaast is er een verhoogde mortaliteit (mogelijk iets hoger bij 

haloperidol) en een verhoogd risico op CVA (met name bij risperidon) waargenomen. Bij 

patiënten met een verhoogd risico op vasculaire complicaties (zoals gebruik van 

anticoagulantia, atriumfibrilleren, hypertensie en een CVA in de voorgeschiedenis) dient dit 

in de keuze meegewogen te worden.’ (17) 
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4.1.4 Alternatieven voor antipsychotica bij BPSD 

Alle richtlijnen raden als eerste stap een niet-medicamenteuze interventie aan. 

Maar de aanpak van probleemgedrag bij ouderen met dementie is op zijn minst uitdagend te 

noemen. Somatische ziekten, iatrogene aandoeningen en psychosociale problemen die dit 

gedrag kunnen veroorzaken en in stand houden, moeten eerst en vooral opgespoord worden.  

Voorbeelden van medische oorzaken en iatrogene aandoeningen zijn onbehandelde pijn, 

delier, manische episode van een bipolaire stoornis, episodische hypoglycemie, 

serotoninesyndroom of het gebruik van anticholinerge medicatie. (25) Bij een studie waarbij 

aan dementerende patiënten op regelmatige basis paracetamol werd gegeven, bleken de 

sociale interacties te zijn toegenomen, vergemakkelijkte de deelname aan sociale activiteiten 

en verminderde de tijd die aan ADL besteed werd. (26) 

 

Op psychosociaal vlak bestaan er verschillende visies over de interpretatie en aanpak van 

BPSD (geneesmiddelenbrief Farmaka: ‘Agitatie en agressief gedrag van bewoners in 

WZC’s)’. (27) Bij de persoonsgerichte of belevingsgerichte benadering probeert men de 

voorkeuren en behoeften van de patiënt te begrijpen en individualiseert men het 

verzorgingsplan. Het probleemgedrag van de patiënt wordt gezien als een uiting van een 

behoefte die niet vervuld is. Bij deze benadering komt het er op neer dat het gedrag van de 

patiënt goed geobserveerd wordt en men de onderliggende behoefte tracht te ontdekken. Ook 

wordt hierbij rekening gehouden met het feit dat demente personen minder stress aankunnen 

en probeert men de patiënten in die mate te ondersteunen dat omgevingsstress vermindert/ 

beter verdragen wordt. Onderzoek heeft aangetoond dat een dergelijke aanpak leidde tot een 

daling van het AP-gebruik in de interventiegroep, zonder verschil in het voorkomen van 

agitatie tussen interventie-en controlegroep. (28)  

Een tweede visie heeft vooral oog voor de interactie van de patiënt met zijn omgeving 

(antecedent-behaviour-consequence-model). Hiervoor kan een ABC-tabel aangewend worden 

(Antecedents, Behaviour, Consequenses) (figuur 2). Omgevings- en sociale factoren die 

aanwezig waren vóór het begin van de gedragsproblemen, het gedrag zelf en de gevolgen 

ervan kunnen hierin opgetekend kunnen worden. Eenmaal dit herkend is, kunnen deze 

factoren aangepakt en gewijzigd worden. 
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Datum Tijd Antecedent Gedrag Gevolg 

     

 

Figuur 2. 

 

Met de techniek Dementia Care Mapping wordt de interactie tussen de patiënt en zijn 

verzorger geobserveerd.  

Uit onderzoek van Schoenmakers is gebleken dat deze Dementia Care Mapping samen met 

een persoonsgerichte benadering wel de agitatie bij deze bewoners verminderde, maar geen 

invloed had op het AP-gebruik. (29) 

 

De hierboven genoemde geneesmiddelenbrief van Farmaka beschrijft drie niet-

medicamenteuze aanpakken. Eerst en vooral gaat het om de emotie-georiënteerde aanpak. 

Deze omvat psychotherapie, reminiscentietherapie (= het oproepen van vroegere 

levensgebeurtenissen), validatietherapie (= door middel van empathie trachten binnen te 

treden in de innerlijke wereld van de patiënt) en simulated presence-therapie (= het 

herhaaldelijk afspelen van een opgenomen video of telefoongesprek met familielid over aan 

aangename herinnering). Het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg)  

besluit dat er nog onvoldoende bewijsmateriaal is voor reminiscentietherapie door 

methodologische beperkingen in de studies. Validatietherapie zou geen effect hebben op het 

probleemgedrag.  

Een tweede aanpak is de op stimulatie gerichte aanpak. Hieronder verstaat men ontspannings- 

en bezigheidsactiviteiten zoals knutselen, gezelschapsspelen, dieren, massage, snoezelen, 

muziek, aromatherapie. Echte sociale stimuli (echte dieren, baby’s), taken als lezen, 

bloemschikken, kleuren en lezen hadden het gunstigste effect op agitatie.  Gesimuleerde 

sociale contacten (knuffeldieren, poppen) en manipulatieve stimuli (stressbal, blokken, 

puzzel), hadden het minst effect. Een effect daar tussenin was voor muziek en stimuli op basis 

van de identiteit van de demente persoon. Het KCE besluit dat er positieve resultaten zijn 

voor oefentherapie, maar onvoldoende bewijs voor snoezelen, massage of aromatherapie. 

Een derde aanpak is de cognitie georiënteerde aanpak. Hiertoe behoren realiteitsoriëntering, 

cognitieve rehabilitatie, geheugentraining en vaardigheidstraining. Er zou evidentie zijn voor 

een gunstig effect op cognitief functioneren, maar niet op probleemgedrag. Ook educatie en 

ondersteuning van de mantelzorgers en verzorgenden valt onder deze aanpak. Dit is effectief 
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gebleken. 

 

De consensusvergadering van het RIZIV stelt samenvattend: ‘Het is dus belangrijk dat men 

een beroep doet op alle niet-medicamenteuze middelen voordat men AP voorschrijft. Met die 

middelen kan op het niveau van de patiënt (sociaal contact, zintuigelijke prikkelingen), van de 

zorgverlener (opleiding, steun) en van de werkelijke omgeving (kalme sfeer waarin zwerven 

is toegestaan) worden ingegrepen.’ 

 

Studies over andere farmacologische behandelingen van BPSD geven inconsistente 

resultaten. Volgens sommige auteurs zouden memantine, cholinesterase-inhibitoren en SSRI’s 

effectief zijn voor de aanpak van gedragsstoornissen bij dementerende personen. (9) Verder 

onderzoek is echter gewenst. Ook benzodiazepines worden vaak aangewend als alternatief 

voor AP. Naar hun werking bij BPSD is echter geen onderzoek verricht. 
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4.1.5 Redenen voor opstart AP in de literatuur 

In de literatuur werd slechts weinig teruggevonden over redenen waarom artsen AP opstarten. 

In 2012 publiceerden Cornegé-Blokland et al. de resultaten van hun onderzoek in 23 WZC’s 

in Nederland. (30) Zij hadden immers geconstateerd dat AP in deze setting zeer veelvuldig 

voorgeschreven werden, maar dat dit niet verklaard kon worden door de slechts geringe 

effecten van deze medicijnen. Om andere redenen voor het veelvuldig gebruik van AP te 

ontdekken, bevroegen zij in gestructureerde interviews artsen, verpleegkundigen en 

mantelzorgers van deze patiënten. Het eerste deel van het interview peilde naar algemene 

ideeën over AP bij de artsen, het tweede deel omvatte casusgerelateerde vragen voor de 

artsen, verpleegkundigen en mantelzorgers. Uit deze interviews concludeerden zij dat de 

bevraagden de voordelen van AP belangrijker achtten dan de ongewenste effecten. De 

voornaamste redenen voor opstart waren agitatie en agressie. In 17% van de gevallen voelde 

de arts druk van de verpleging. Artsen verwachtten dat het gedrag van 50% van de patiënten 

die AP toegediend kregen, zou verbeteren. Volgens verpleegkundigen zouden ongeveer 53% 

van de patiënten een gunstig effect ondervinden en volgens mantelzorgers 55%. De 

ongewenste effecten die het meest frequent verwacht werden, waren verhoogd risico op 

vallen, sedatie en parkinsonisme. Verpleegkundigen verwachtten cognitieve achteruitgang. 

Toch dachten de meeste bevraagden dat ongewenste effecten slechts sporadisch voorkwamen. 
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4.1.6 Afbouw van AP 

Declercq et al. deden onderzoek naar het stopzetten van AP bij chronisch gebruikende 

dementerenden met BPSD. (31) Hiervoor namen ze namen 9 studies met 606 deelnemers 

onder de loep. Ze besloten dat stopzetting van AP bij de meeste patiënten met de ziekte van 

Alzheimer en BPSD niet gepaard ging met nadelige effecten op hun gedrag. Twee studies 

vonden echter een achteruitgang van de gedragsstoornissen na stopzetting van de AP. Twee 

andere studies besloten dat patiënten met bij aanvang ernstigere BPSD, een voordeel zouden 

kunnen hebben bij het verderzetten van hun medicatie. Bij deze patiënten zou stopzetting van 

het AP niet aanbevolen worden. In de literatuur was niet duidelijk of stopzetting van AP een 

gunstig effect had op de cognitie van de patiënten, levenskwaliteit of op de activiteiten van 

het dagelijks leven (ADL), of dat het risico op gevaarlijke gebeurtenissen verminderd wordt 

door stopzetting van AP. Toch wordt aanbevolen het systematisch en herhaald stopzetten van 

AP te incorporeren in de dagelijkse prakijk. 
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4.1.7 Conclusie 

Antipsychotica worden zeer frequent voorgeschreven voor BPSD, zowel in binnen- als 

buitenland. Onderzoek heeft uitgewezen dat AP enig voordeel kunnen bieden bij BPSD, 

vooral ter verbetering van agressief en psychotisch gedrag. Het gebruik van AP brengt in deze 

populatie echter ernstige bijwerkingen en risico’s met zich mee, waaronder een duidelijke 

toename in mortaliteit. Daarom zouden AP voorbehouden moeten worden voor patiënten met 

ernstige symptomen die zichzelf of anderen schade kunnen toebrengen en alleen als andere 

niet-farmacologische behandelingen niet aanslaan. Het is dus bij elke patiënt een individuele 

afweging, waarbij de voordelen afgewogen moeten worden ten opzichte van de potentiële 

risico’s. Discussie met patiënt en/of de familie over de risico’s van AP is noodzakelijk. De 

beslissing om AP al dan niet op de starten, moet een gedeelde beslissing zijn, gebaseerd op de 

doelstellingen van de zorg door de arts, verpleegkundigen, mantelzorgers en indien het kan, 

de patiënt. Indien AP opgestart worden, wordt  aanbevolen dit slechts voor een korte periode 

(tot 3 maand) verder te zetten. Belangrijk is ook te beseffen dat agressie en wanen meestal 

vanzelf afnemen als de dementie verder evolueert. 

De NHG-standaard Dementie (2012) raadt het volgende aan:  

“Behandel kortdurig met AP bij acute psychose of agressie bij onvoldoende effect van niet-

medicamenteuze interventies. De voorgestelde AP zijn: 

o Risperidon 0,25 mg, 2 d.d. oraal; verhoog zo nodig om de andere dag, maximaal 2 mg/dag. 

o Haloperidol 0,5 mg, 1 d.d. oraal; verhoog zo nodig tot maximaal 2 mg/dag in 1 tot 3 giften. 

Bouw de medicatie zo spoedig mogelijk af.”  

Het WZC-formularium (Farmaka) stelt haloperidol in lage dosis voor als eerste keus. Zij 

voegen hier nog aan toe dat er 3-7 dagen na opstart gecontroleerd moet worden op 

werkzaamheid en ongewenste effecten. (32) 
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4.2 Kwalitatief onderzoek 

4.2.1 Gegevens over bewoners, medicatiegebruik en huisartsen 

De steekproef bestond uit 35 bewoners van 2 afdelingen in een WZC te Brugge. 

 

De bewoners bestonden uit 7 mannen en 28 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van alle 

bewoners was 86,6 jaar. 

 

 

Figuur 3: Geslachtsverdeling steekproef 

 

12 van de 35 bewoners (= 34,3%) gebruikten antipsychotica, waarvan 9 chronisch (= langer 

dan 3 maand) (=25,7%) . 75% van de gebruikers waren dus chronisch.  

De gemiddelde leeftijd van de bewoners die op dit moment AP gebruikten was 85,3 jaar, die 

van de chronische gebruikers 85,9 jaar. 

 

 

Figuur 4: AP-gebruik 
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1 patiënte was in juni na chronisch gebruik gestopt met het AP. Of dit het effect was van mijn 

aankondigende brief over deze masterproef, is de vraag. 

 

5 van de 9 chronische gebruikers kregen risperidon, de andere producten waren pipamperon, 

olanzapine, haloperidol, quetiapine en pimozide. 

 

 

Figuur 5: Welke AP werden voorgeschreven 

 

 
Figuur 6: Klasse AP-gebruik 

 

2 van de chronische gebruikers, kregen 2 verschillende AP toegediend: 

patiënt 1: quetiapine (Seroquel®) met pimozide (Orap®) 

patiënt 2: pipamperon (Dipiperon®) met olanzapine (Zyprexa®) 

 

8 van de 9 chronische AP gebruikers, nam ook benzo's (in 2 gevallen middelen van de Z-

groep) 

4 van de 9 chronische AP gebruikers, nam ook een of meerdere antidepressiva 
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2 van de 9 chronische AP gebruikers, nam een anti-alzheimermiddel 

 

Bij 4 van de 9 geselecteerde bewoners was een Mini-Mental State Examination (MMSE) niet 

afneembaar. Bij de overige 5 patiënten scoorde één 1/30, één 8/30, één 11/30 en één 19/30. 

 

 

    Figuur 7: Scores op de MMSE 

 

Karakteristieken van de huisartsen die chronisch (= langer dan 3 maand) AP voorschreven:  

(9 huisartsen geïncludeerd) 

man 7/9 = 78% 

vrouw 2/9 = 22% 

solo 5/9 = 56 % 

duo 3/9 = 33 % 

groep 1/9 = 11 % 
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4.2.2 Resultaten interviews 

4.2.2.1 Opstart 

4.2.2.1.1 Redenen voor opstart (welk probleemgedrag) 

 

Het lijden aan wanen en hallucinaties was slechts bij één van de acht patiënten de reden voor 

opstart van AP. 

“ ’s Nachts maakten de geburen lawaai, zei ze, en was er altijd muziek en ze liepen rond en ze 

hoorde vanalles in haar bed terwijl dat doodbrave geburen waren die helemaal niks deden.” 

(HA7) 

Bij de andere zeven patiënten waren AP voornamelijk opgestart voor: 

- Agitatie (bij zeven patiënten) 

- Omkering van het dag-nachtritme (bij zes patiënten) 

- Agressie: verbaal en/of fysiek (bij vijf patiënten) 

 

Figuur 8: Voornaamste redenen voor opstart AP in steekproef van acht bewoners 

 

Andere vermelde en hiermee samengaande problemen waren verwardheid, rondzwerven op 

straat of in andere kamers, roepen, vloeken, seksuele ontremming, nervositeit, angst en 

aanklampend gedrag. 

Een arts noemde de reden voor opstart van AP: 

“Wegens een beetje onhandelbaar gedrag en zo hé. […] Continu aanklampend en vervelend 

gedrag in feite.” (HA5) 
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Nog een andere dokter vertelde: “Gewoon omdat [door dat probleemgedrag] die situatie op 

dat verdiep [van het WZC] eigenlijk echt escaleerde.” (HA8) 

Voor een andere arts speelden veiligheidsoverwegingen mee in de beslissing AP op te starten: 

“Omdat het voor hem [door die onrust] ook te gevaarlijk werd, hij had al een heup gebroken. 

Zijn hoog valrisico, dat was vooral de reden.” (HA3) 

Bij drie van de patiënten was het probleemgedrag in de thuissituatie ontstaan, waarvoor 

opname in het WZC noodzakelijk bleek. Bij de overige patiënten ontstond het 

probleemgedrag na verhuis naar het WZC. 

Een huisarts vertelde hierover: “[De reden voor die onrust] is die andere omgeving wellicht… 

Niet alles herkennen en dan beginnen onrustig worden, denk ik.” (HA6) 

 

4.2.2.1.2 Medische verklaring van het probleemgedrag. 

Op de vraag of er een medische diagnostiek was die het probleemgedrag bij deze bewoners 

kon verklaren, antwoordden alle acht huisartsen dat dit gedrag verklaard kon worden door het 

dementeringsproces van deze patiënten. Vier huisartsen vermoedden dat er ook een andere 

psychiatrische achtergrond bij hun patiënt aanwezig zou kunnen zijn, wat echter nooit 

geëxploreerd was. 

 

“Ik vermoed, doordat die man al zoveel meegemaakt heeft, dat er ook een stuk 

persoonlijkheidsstoornis bij gaat zitten. Maar dat is nooit [gediagnosticeerd]… ik heb nooit 

echt die diagnose gekregen.” (HA2) 

 

“[Zij heeft] een karakter waarvan ik een aantal elementen zou kunnen aanbrengen [van een 

psychiatrische achtergrond], maar echt medische diagnostiek is daar niet gebeurd.” (HA4) 

“Er zit daar een hele psychiatrische achtergrond achter die ik ook niet[ken]… waar we nooit 

naar gepeild hebben. Daar heeft ze ook niet voor geconsulteerd. Maar dat moet al van lang 

geleden zijn.”(HA5) 

“Psychiatrisch[e] [problematiek] zou heel goed kunnen, maar ik heb de vrouw niet echt goed 

gekend. Zij neigde ook meer naar het zéér nerveuse type, in feite.” (HA8)  
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4.2.2.1.3 Druk bij opstart AP 

Bij de vraag of ze enige druk van buitenaf ervaren hadden voor de opstart van AP, 

antwoordden vijf van de acht huisartsen dat de vraag van de verpleegkundigen kwam. Als 

echte ‘druk’ werd dit echter niet aangevoeld.  

“En in feite op vraag van de verpleegkundigen die vonden dat het niet meer ging, gezien ze 

zeer onrustig was. En dan heb ik inderdaad dat product voorgeschreven.” (HA4) 

“Maar het was wel de verpleging die -druk zou ik nu niet echt zeggen- de melding gaf: kun je 

een keer langskomen, het is een beetje moeilijk ’s nachts en er zijn klachten van andere 

bewoners. God ja, je kunt dat druk noemen? Maar als je dat niet wil, kun je dat ook anders 

proberen. Ik dacht dat er op dat moment geen andere oplossing kon zijn, gelijk dat ze [=de 

patiënte] dan op dat moment was.” (HA6) 

Een arts vertelt hierover: “Ja, ik vind dat altijd heel moeilijk want eigenlijk gaan wij altijd 

voort op wat de verpleegkundigen zeggen, wij gaan dat zelf nooit zomaar starten. Meestal is 

het op vraag van de verpleegkundigen omdat ze [= de bewoners] agressief zijn of roepen of 

rondlopen ’s nachts.”(HA2) 

Bij twee huisartsen kwam de vraag ook expliciet van de familie van de patiënt.  

“Haar zoon kwam mij smeken: ‘Aub geef haar nog wat om te kalmeren’, want daar was geen 

kot mee te houden.” (HA5) 

“Maar de reden voor opstart is eigenlijk dat die dochter dreigde te compenseren. De 

verpleging dan in tweede instantie ook omdat het dan tussen moeder en dochter niet ging. Het 

kwam daar eigenlijk tot een situatie dat je daar een verdiep had van verpleegkundigen die 

daar wat onderdoor gingen. Een dochter die er ook onderdoor ging door het feit dat haar 

moeder de hele tijd zat te zeggen dat ze naar huis wil en dat ze naar huis wil. En goed, dan de 

patiënt zelf idem dito. [Dus druk] eigenlijk een beetje van de twee kanten. Maar voornamelijk 

van de dochter eigenlijk.” (HA8) 

Bij één bewoner was het AP opgestart tijdens een ziekenhuisopname en verdergezet door de 

huisarts. 

 

Conclusie:  

Bij vrijwel alle bewoners waren AP opgestart omwille van agitatie, agressie en omkering dag-
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nachtritme (respectievelijk zeven, vijf en zes van de acht). Bij één bewoner waren wanen en 

hallucinaties de reden voor opstart van AP. Bij alle acht bewoners was een onderliggend 

probleem van dementie aanwezig. Toch was bij de helft van hen een andere, reeds vooraf 

aanwezige, psychiatrische achtergrond niet uit te sluiten. In vijf van de acht gevallen waren 

AP opgestart op vraag van de verpleegkundigen. Als echte druk werd dit door de huisartsen 

echter niet ervaren. Bij twee patiënten kwam de vraag tot opstart ook van de familie van de 

bewoner. 
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4.2.2.2 Keuze product 

4.2.2.2.1 Keuze voor AP als groep 

De meeste huisartsen gaven specifiek de voorkeur aan AP boven benzodiazepines bij ouderen 

met agitatie. Als redenen hiervoor gaven zij aan dat benzodiazepines een slechte naam 

hebben, zeker voor chronisch gebruik. En omdat AP aan lage dosis gegeven kunnen worden. 

En ook omdat AP als sterker beschouwd worden in de aanpak van agitatie. 

“Benzo’s… bij die oudere personen start ik dat niet graag op. Meestal wordt er dan voor een 

AP gekozen. Ja benzo’s dat is zo niet echt... En zeker voor lange duur... je weet dat dat niet 

voor een korte periode is. Dan schrijf ik toch liever die risperdal voor dan een benzo.” (HA3) 

“Benzo is ook zo’n slecht product, ze hangen daar dan ook aan. En dan dacht ik, een lage 

dosis [AP] ziet er nog eleganter uit. Want een benzo, we worden op onze kop geslagen als we 

benzo’s geven. Maar, neuroleptica’s soms ook. […] Omdat ik bij mijn weten wist als ik dat 

[AP] in lage dosis gebruikte, dat dat vooral een stukje naar de rust toeging. Vooral dat, in 

lage dosis. Dat was in feite specifiek in die richting ja … Ik heb altijd het gevoel als ik dat kan 

doen, in lage dosis […] dat je toch een kleine impact hebt. De bedoeling was, we gaan kijken 

hoe het ’s nachts en ’s avonds gaat, en proberen zo weinig mogelijk neuroleptisch effect te 

hebben, want dementie, we weten het, dementie en neuroleptica gaan niet samen…”(HA4) 

“Laat ons zeggen, een benzo zouden we eerder geven om te kalmeren. In mijn ogen eerder 

angst, lichte angst. Maar als ze echt storend gedrag [vertonen] en roepen, dan ga je met een 

benzo niet veel doen hé, vrees ik. Maar ik zeg het, het is zeker niet dat ik systematisch al de 

bejaarden op een AP zet. Maar enfin, ik heb er een paar rondlopen, en ik moet zeggen: met 

tevredenheid ja.[…] We weten dat het geen ideaal medicament is, antipsychotica, er zijn daar 

veel twijfels over, het wordt te veel gebruikt zogezegd zeker in de bejaardentehuizen om de 

mensen rustig te houden hé. Maar soms is dat toch een zeer nuttig medicament, ja. Maar in de 

huisartsenpraktijk denk ik dat het het meest gebruikt wordt in het kader van agressie en 

storend gedrag bij bejaarden.”(HA5) 

“Ik denk dat zij al een licht benzo kreeg. Als inslaper. En dus de keuze was eigenlijk niet 

zozeer… het neurolepticum was eigenlijk gekozen voor de agitatie veel meer dan voor het 

slapen.”(HA8) 

 

Een huisarts bracht aan dat de keuze voor AP afhankelijk geweest was van de andere 
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medicatie die de patiënt al gebruikte en die deels opgestart was tijdens een ziekenhuisopname: 

 

“Denk dat hij toen al benzo’s nam. Hij nam al Lorazepam voor het slapen en hij nam al 

Doctrazodone […] en hij is uit het ziekenhuis gekomen met Zyprexa en Sipralexa. Dus dat 

waren al... hij nam eigenlijk al alles van psychofarmaca. Uit alle klassen. […] Hij nam eerst 

twee keer per dag Zyprexa en dat is dan –op een of andere manier omdat het niet werkte 

zeker?- verminderd van twee naar een en dan hebben wij Haldol erbij gegeven. Dat is in 

overleg gebeurd met de geriater, telefonisch.” (HA2) 

 

4.2.2.2.2 Keuze voor dit specifiek AP 

Vier van de acht patiënten werden risperidon voorgeschreven. Twee andere quetiapine. 

Andere voorgeschreven AP waren haldol (één patiënt), pipamperon en olanzapine 

(samen)(één patiënt) en pimozide (samen met quetiapine)(één patiënt). (zie figuur 5.) 

De meerderheid van de huisartsen schreef een bepaald AP voor omwille van gewoonte en 

goede ervaringen. In enkele gevallen werd voor dit specifiek AP gekozen omwille van het 

kunnen gebruiken in lage doses (risperidon, quetiapine). Ook werden enkele AP als ‘lichter’ 

aanzien, ze zouden minder bijwerkingen geven (risperidon, quetiapine). 

Een arts gebruikte een bepaald AP voor zijn langere halfwaardetijd (olanzapine). 

Ook de vorm van het AP speelde een rol. Voor één huisarts was het gemak van gebruik 

risperidon dispersible van belang. Een andere arts gaf de voorkeur aan Dipiperon 

(pipamperon) in druppels om te kunnen optitreren.  

In één praktijk werd een praktijkformularium gehanteerd, waar dit AP als eerste keuze naar 

voor kwam.  

over risperidon:  

“Gewoon omdat ik daar het meest ervaring mee heb. Alleen maar daarvoor eigenlijk.” (HA3) 

“Omdat ik dat gewend ben. Het was altijd zo. Je hebt er verschillende hé. Je hebt er waarmee 

je het meeste ervaring hebt en ik gebruik er ook geen tientallen hé. […]  Ik heb altijd –hoe zou 

ik het zeggen- met lichte dosissen [gewerkt]. Een halve mg, één mg, soms naar 2 mg. 

Uiteindelijk: het is beter dat je één ding gebruikt en kent dan tien verschillende. […] Ook de 

vorm is gemakkelijk hé zo met die dispersible… Je kiest iets uit en je gebruikt dat hé.” (HA5) 
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“Omdat ik het een beetje het minst… -god ja- als je dan moet beginnen met olanzapine en 

andere dingen, die vond ik dan meer direct wat krachtiger. En die problemen met 

gewichtstoenames en het was al geen lichte dame. En om te zeggen die oudere Haldol en 

allemaal daar ben ik een beetje vanaf gestapt. Ik vind, ik voel me tamelijk goed met dat. Ik zou 

soms naar olanzapine gaan maar dan meer in zwaardere situaties. Dus in zo’n situaties is 

Risperdal eigenlijk eerste keuze. Omdat ik er het meeste ervaring mee opgebouwd heb en 

omdat je geen vodden kunt verwachten. Heb laatst nog een keer Seroquel XR opgestart maar 

dat was een zwaardere situatie maar toch, dan voel je dat je toch te zwaar bent.”(HA6) 

 

 “Omwille van positieve ervaringen. Van Risperdal en die hele groep ben ik eigenlijk heel 

content.”(HA7) 

 

over quetiapine: 

“Omdat ik gewoon ben om daarmee te werken. Ik ken een beetje de dosissen. En je kunt het 

vergelijken hé. Anders als je altijd met een nieuw product moet beginnen. Plus ook, het wordt 

nogal dikwijls opgestart vanuit de kliniek. Dus... een volgzame dokter hé.” (HA1) 

 “Dat vond ik nu echt een product  voor in lage dosis. ‘k Heb het ook een stukje in die zin 

leren kennen, via de geronto-psychiater of geriater. Ik weet dat een lage dosis -of dat is mijn 

gedacht toch-  dikwijls dan toch beter scoort dan van de eerste keer een zwaar neurolepticum. 

Misschien was het toen al op de markt aan 25 mg in een of andere generiek, ‘k denk zelfs dat 

ik het in het begin heb laten magistraal klaarmaken.” (HA4) 

 

over pipamperon en olanzapine: 

 “Dus in eerste instantie was Dipiperon opgestart. In druppels om te kunnen optitreren. 

Trouwens ja, de zogezegde atypische [AP] bestonden toen ook nog niet of waren alleszins 

veel te kostelijk. En er waren nog geen magistrale daarvan. Daarmee is er gestart geweest en 

dan is er in tweede instantie olanzapine bijgegeven.  […] Dipiperon werd toen voornamelijk 

’s avonds gegeven. En toen heb ik gezocht naar een mogelijkheid om dat meer de dag door te 

laten werken, nog wat meer. […]  Ja, op dat moment waren dat eigenlijk Dipiperon en Haldol 

waar ik het meeste ervaring mee had, ja. Die olanzapine was dan , goh, eerste keuze is een 

groot woord.  […] Ik weet het is niet echt helemaal juist natuurlijk hé, medisch handelen bij 

wijze van spreken. Maar goed. De situatie escaleerde toch wel en dan was de vraag van de 
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dochter om een toch wel meer langwerkend preparaat te associëren. Waar je dan in theorie 

beter een risperidon zou starten dan olanzapine. Maar daarom is er olanzapine dan gestart. 

Dus echt voor de iets langere halfwaardetijd.” (HA8) 

 

over haloperidol: 

 “Wel, bij ouderen proberen wij de meest gekende producten. En als we dan die gegevens en 

dan de prijs vergelijken, denken we aan Haldol. Ja, ’t is een beetje het formularium dat wij 

volgen hé.”(HA2) 

 

4.2.2.2.3 Verschillende AP voor verschillend probleemgedrag 

De helft van de ondervraagde artsen schreef geen verschillende AP voor voor verschillend 

probleemgedrag. Voor de andere vier artsen bleek het soort probleemgedrag toch wel een 

indicatie voor een verschillend AP.  

 “Ja, een stuk wel. Dat is wel zo, ja. ‘k Ga niet rap quetiapine geven voor als ze echt wanen 

hebben, dan ga ik soms haloperidol druppels in eerste instantie eventjes gebruiken. Kort… ja, 

we weten allemaal zolang dat het nodig is hé.  Ja, wanen en zo ga ik Haldol druppels 

gebruiken. Ook zelfs bij geriatrie. […] Als ze echt continu een moeilijk gedrag stellen zou ik 

durven gaan met een halve milligram Risperdal maar dat is dan inderdaad nog het zware 

geschut; als ‘k heel licht wil gaan overdag dan is ’t Dipiperon. ’t Heeft een hele hoop 

indicaties, ’t is ook het type persoon. Heb ik eerder de indruk heb dat het een 

karakterprobleem is, ga ik eerder naar Dipiperon grijpen. […] Dipiperon is ook lichter in 

mijn ogen dan -of kun je toch zeker niet zo krachtig geven als- een Risperdal.” (HA4) 

 

“Ja, dat wel. Dat is dan niet zozeer bij bejaarden, maar bv. ik ga bij eerder neurotische 

symptomen ga ik nog eerder eens naar de Fluanxol grijpen, maar dat is dan eerder inderdaad 

in die neurotische sfeer.”(HA6) 

 

“Ja, het type, ja, deels. Naargelang je dus echt met acute agitatie zit, ga je eerder met Haldol 

omdat het meer kortwerkend is. Type Nozinan zou ik dan eerder gebruiken naar slaap toe, het 

zou ietsje sterker sederend werken geloof ik dan type Dipiperon of Haldol. En als je dan meer 

een preparaat zoekt dat meer langdurig werkt dan zou ik… ik moet eerlijk zeggen, ik ken daar 

niet zoveel van, ik hoop dat het geen examen is… Dus als er iets is dat langdurig zou werken 

ga ik eerder voor een type Orap of Etumine als alcoholproblematiek in het spel is. Of dan de 
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atypischere… aan de atypische [zou ik] de voorkeur geven als er mogelijks dan een factor 

depressiviteit onderliggend zou kunnen bijzijn.” (HA8) 

 

4.2.2.2.4 Klassieke versus atypische AP 

In deze steekproef gebruikten zeven van de acht patiënten atypische AP (vijf gebruikten 

slechts één atypisch AP, twee gebruikten een atypisch AP in combinatie met een klassiek 

AP). Drie patiënten gebruikten een klassiek AP (één patiënt één klassiek, twee patiënten een 

klassiek in combinatie met een atypisch AP) (zie figuur 6.) 

Het merendeel van de huisartsen was afgestapt van de klassiekfe AP (haloperidol), omdat dit 

de meeste bijwerkingen zou veroorzaken. Zij gaven de voorkeur aan de atypische AP. 

“- Ja, Haldol is natuurlijk de krachtigste hé. Maar met de meeste bijwerkingen zeker hé. Ik 

zou liever voor de nieuwere middelen gaan.  

- Door het bijwerkingenprofiel? 

- Ja.” (HA1) 

“Ja, meestal de nieuwere. Gelijk Haldol, dat wordt voorgeschreven bij acute opstoten 

waarschijnlijk, meestal hé. Haldol, om dat een langere periode te gaan geven: nee. Eigenlijk 

meer de nieuwere.” (HA3) 

 “De Haldol werd vroeger veel gebruikt hé. Het feit dat die nieuwe op de markt gekomen zijn 

die minder bijwerkingen hebben, wordt er minder van gebruikt. Hoewel Haldol, ik heb daar 

ook jaren van gebruikt, een paar druppeltjes Haldol, dat is even goed hé, ik bedoel: geen 

probleem. Gewoon door het feit dat dat minder bijwerkingen geeft dat we minder Haldol 

gebruiken hé. Dat is de enigste reden. Maar niet om te zeggen specifiek behandelen dat of dat, 

neen. […] Neen. Ik gebruik het [klassieke AP] weinig nog.” (HA5)  

“Welja, omdat je toch wel ondervindt dat er daar [atypische AP] minder nevenwerkingen zijn 

hé. Het enige van Haldol – ik gebruik het praktisch nooit- het enige van voordeel is dat je dat 

in druppeltjes hebt. Je kunt er mee spelen, een beetje meer een beetje minder. Maar met 

Risperdal ook, je kunt een halve milligram geven, je kunt ook heel laag starten in feite he. En 

dan met die oplosbare zit je ook wel makkelijk bij bejaarden of in RVT’s.” (HA6) 

 

“Ja, ik ben 40 jaar bezig, en we hebben kilo’s Haldol voorgeschreven en schepen Haldol 

voorgeschreven. Neen eigenlijk nu nog zeer zelden. Ja, bijna niet meer. Omwille van zijn 
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nevenwerkingen. Maar als er geen kot meer mee te houden is in een rustoord met iemand 

geven wij toch nog dikwijls een keer een dosis Haldol. Of de verpleegster weet dat ze dat mag 

geven. En dat helpt nog altijd hé. Dat is nog iets wat werkt. Met alle nevenwerkingen erbij, 

ja.” (HA7) 

 

Voor twee artsen was het onderscheid tussen klassieke en atypische AP wel van belang. 

Naargelang de indicatie, werd voor een verschillende klasse gekozen (ook zie boven).   

 

“Ik gebruik ze allemaal, ‘k gebruik dus Risperdal maar ‘k gebruik ook quetiapine …Ik denk 

dat de producten die nu genoemd zijn dat dat ongeveer het arsenaal is ook; dus Dipiperon is 

ook een oude hé, dat zit ook in ’t arsenaal, ik kijk naar kracht, naar bijwerking. […] 

Diagnostisch is ’t vooral [voor] onrust misschien inderdaad rapper de quetiapine. Is het meer 

gedragsstoornissen dan Dipiperon. Is ’t echt dat ik het gevoel heb: oeioei dat is hier zwaar, 

dat is hier moeilijk, ‘k ga dat hier nooit halen da’s niet alleen qua karakter, gedrag, ja dan 

gaat het Risperdal misschien wel zijn hé. Ik ben aan het denken of ik nog veel andere gebruik. 

Nu, ja, Zyprexa dat zou ik ook nogal eens gebruiken. En er is dan ook een lagere dosis. Dat is 

meer naar ook dikwijls onrust heel de dag, maar dan toch weer de klemtoon met nachtelijke 

onrust. Dat had ik misschien ook kunnen gebruiken bij haar. Maar ‘k vind ‘t ander dan in 

lagere dosis veel minder zwaar. Die Zyprexa is dan de zware vorm, dan is ’t echt voor mij ‘t 

kanon, maar ‘k weet niet, zo voel ik dat aan …” (HA4) 

 

“Ik weet dat er discussie is of je dat onderscheid dusdanig kunt maken hé tussen typische of 

atypische. Is dat van belang? Gelijk gezegd een klein beetje. De atypische ga ik vooral 

gebruiken als ik denk dat er een depressieve factor bijzit enerzijds en gebruik ik deels omdat 

ik hoop dat er minder bijwerkingen bijzitten in de zin van ataxie en EP klachten eigenlijk.” 

(HA8) 

 

Conclusie: 

Voor probleemgedrag bij ouderen in WZC’s werd door de meerderheid van de artsen de 

voorkeur aan AP gegeven t.o.v. benzodiazepines. Er werd voor één specifiek AP gekozen 

omwille van positieve ervaringen. De meeste artsen gaven de voorkeur aan atypische AP 

omwille van het lichter bijwerkingsprofiel. De helft van de artsen vertelde verschillende AP’s 

voor te schrijven voor verschillende soorten probleemgedrag.   
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4.2.2.3 Verwachtingen 

Als eigen verwachting over het effect van het AP, vermeldden de huisartsen voornamelijk een 

snelle rustgevende werking.  

 

“Verbetering uiteraard! Relatief kort.” (HA1) 

“We hopen dan dat ze daardoor meer gesedeerd zijn met alle mogelijke bijwerkingen nadien 

hé: valrisico en andere bijwerkingen.” (HA2) 

“Dat het toch een vrij snel resultaat zou geven, ja, vooral dat.” (HA3) 

 “Wel, dat de patiënt minder de avondlijke onrust, tot agressiviteit [zou hebben]. Dat dat zou 

beteren, dat ze zou rustiger zijn, dat het geen probleem zou zijn voor de verpleegkundigen om 

ze echt in haar bed te leggen en te laten slapen.” (HA4) 

“Rustgevend effect hé. Dat is het voornaamste eigenlijk hé.” (HA5) 

 

“Dat de nachtrust beter was. Dat zij beter sliep en dat er ook geen reactie meer was van de 

[verpleegkundigen]... en ook dat ze er geen last van had. Want ok, je hoopt dan wel dat ze er 

effect van heeft maar dan zit je nog altijd met de vraag, van vele neuroleptica zijn er toch wel 

[nevenwerkingen] zo… dat de ene reageert anders dan de andere. Dat is wel een beetje schrik 

van wat gaat eruit komen.  Ja, dat is het eigenlijk hé, en dat er niet veel nevenwerkingen 

zijn.” (HA6) 

“[…] stoppen met hallucineren” (HA7) 

“[Het effect?] Dat hangt een beetje van de indicatiestelling af natuurlijk. Voor mijn patiënt 

verwachtte ik vooral dat zij voor zichzelf wat rustiger werd. En dat in de bredere context –

voor mijn patiënt dan-  de situationele context een beetje afkoelde ook.” (HA8) 

Op de vraag die verwachting over het effect van het voorgeschreven AP in een percentage uit 

te drukken (‘Als er 100 patiënten zouden zijn met dergelijk probleemgedrag en die zouden 

allemaal dit AP toegediend krijgen. Bij hoeveel patiënten zou er verbetering van dit 

probleemgedrag optreden?’), lagen de verwachtingen gespreid tussen 25-30% en 90-95%. 

(25-30% - 35% - 60-70% - 60-75% - 70% - 75% - 80% - 90-95%; gemiddelde 64,1%, 

mediaan 68,75) 
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Figuur 9: verwachtingen effect AP 

Conclusie: 

De huisartsen verwachtten van AP een snel en rustgevend effect. Sommige artsen verwachtten 

weinig van de werking van het AP, sommige veel. Gemiddeld wordt gedacht dat 64,1% van 

de patiënten met soortgelijk probleemgedrag goed zal reageren op AP. De spreiding is groot. 
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4.2.2.4 Ongewenste effecten 

4.2.2.4.1 Verwachte ongewenste effecten 

Als voornaamste ongewenste effecten van AP werd voornamelijk sedatie, extrapiramidale 

bijwerkingen (beven, dyskinesieën) en metabole effecten (gewichtstoename, hypertensie, 

diabetes) genoemd. Ook blaasretentie, spierstijfheid, monddroogte, glaucoom, 

ionenstoornissen, hartritmestoornissen, karakterveranderingen en agressiviteit werden door de 

geïnterviewde huisartsen aangehaald.  

 

Figuur 10: verwachte bijwerkingen (door aantal artsen vermeld) 

 

Bedacht hierop, startten de meeste artsen het AP in lage dosis om dan zonodig te kunnen 

optitreren.  

 

4.2.2.4.2 Zijn die voorgekomen  

Bij geen van de acht patiënten waren bijwerkingen van het AP voorgekomen. Drie huisartsen 

vermeldden wel dat ze bijwerkingen nooit echt actief nagevraagd of bekeken hadden. Bij één 

patiënte was het niet meteen duidelijk of haar gewichtstoename en een ontstaan 

tandradfenomeen te wijten was aan het AP-gebruik,  of aan andere factoren.   

“Niet dat ik weet. Ze zijn ons nooit gemeld. Ik weet ook niet of we ze actief nagevraagd 

hebben. Ik weet het niet, het is eigenlijk iets wat je zou moeten actief  navragen hé.” (HA2) 

4 

4 

2 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

Verwachte bijwerkingen 

Sedatie

Extrapiramidale

Metabole

Monddroogte

Blaasretentie

Spierstijfheid

Glaucoom

Ionenstoornissen

Hartritmestoornissen

Agressiviteit

Karakterveranderingen



46 
 

 

“Ik heb niet dat gevoel hoor dat ze dat heeft maar, in feite, ‘k heb dat niet getest ook, vooraf 

niet, achteraf niet, je kunt niet vergelijken.” (HA4) 

 

“Sinds ze in een rolstoel zit is ze wel verzwaard, maar ik moet eerlijk zeggen, ze wordt dan 

ook meerdere keren naar de cafetaria meegenomen. Dagelijks. Ik denk dat dat dan ook daarin 

kadert.  Dus een lichte gewichtstoename, maar ik denk niet dat het aan het product ligt. De 

extrapiramidale symptomen zijn ook een beetje moeilijk te beoordelen. Zo lang zij mobiel was 

[…] niet. Sinds zij in een rolstoel zit gaat zij wel meer in flexietoestand. En goed, dan heeft ze 

wel tandradfenomeen enzo, dat wel.” (HA8) 

 

4.2.2.4.3 Komen die ongewenste effecten frequent voor 

Volgens de helft van de huisartsen kwamen bijwerkingen van AP niet frequent voor. Zeker 

niet aan de lage dosis waarin het AP gegeven werd. Bij hogere dosissen, verwachtten de 

artsen dat bijwerkingen frequenter voorkwamen. De artsen die hierop een antwoord  konden 

geven, schatten dat bijwerkingen voorkwamen aan een percentage van 3 tot 20%.  

“Ik vind dat dat vrij wel meevalt. Natuurlijk als je direct hoog begint te doseren, ga je er wel 

rapper [bijwerkingen krijgen].” (HA6) 

Toch werd door een enkele arts toegeven dat bijwerkingen misschien meer voorkomen dan 

verwacht wordt, maar door deze niet actief te bevragen, uit het oog verloren worden.  

 “Ik moet zeggen, we gaan er altijd vanuit dat dat niet veel voorkomt. Maar ik denk dat er 

meer bijwerkingen voorkomen dan we zelf weten omdat we er niet actief naar gevraagd 

hebben. […]Omdat ze [de verpleegkundigen] het misschien zelf ook niet genoeg weten.[…]Of 

dat we denken: de remedie is nog altijd beter dan de bijwerkingen. Of dat het positieve effect 

nog altijd opweegt tegen de nadelen.” (HA2) 

 

Volgens twee artsen kwamen bijwerkingen van AP wél frequent voor. Zelfs bij iedereen, als 

hoger gedoseerd wordt.   

 

“Eerder frequent. Zeker bij, als je hoger doseert, bij allemaal. Bij Risperdal vind ik dat dat 

vrij frequent voorkomt. Dat gevoel heb ik ondanks dat zij misschien vinden dat het allemaal 

niet zo frequent is, de firma’s dan bedoel ik. Maar allez zeer regelmatig, je kunt bijna 
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donderop zeggen als je ’t lang genoeg geeft en een beetje hoger doseert dat ze motorisch 

zeker minder goed zijn.” (HA4) 

“Ik vind dat eigenlijk een vreselijk product. Alles hangt af van de context. Laat ons zeggen bij 

een jongere populatie die ik zie die AP moeten nemen, dat is dan meestal via specialisten, ik 

zie er bijna geen die geen 20-30 kg bijkomen, dus heel veel, pak 9/10 verzwaren. Sedatie vind 

ik moeilijk om daar een cijfer op te plakken, want als de sedatie te geweldig is dat de 

medicatie geswitched wordt, dus dan gelukkig. En extrapiramidale symptomen vind ik ook iets 

moeilijker, zie ik duidelijk minder frequent, ja, dat ik niet weet, 1/10, zoiets.” (HA8) 

 

De meeste artsen waren ervan overtuigd dat bij hogere dosis sowieso sufheid veroorzaakt 

wordt. Maar dit hoefde dan niet per se als bijwerking gezien worden, eerder als doel van de 

behandeling.   

“Zeker als je een beetje de dosis verhoogt, wel zeker de sufheid. Dan mag je zeker zijn. Maar 

dan verminder je hé, als je ziet dat ze te suf zijn. Dan verminder je.” (HA5) 

 

4.2.2.4.4 Opvolging 

Geen van de acht geïnterviewde huisartsen ging na de opstart van AP de patiënt sneller of op 

een bepaalde manier opvolgen. Er werd van de veronderstelling uitgegaan dat het verplegend 

personeel van het WZC eventuele problemen wel zou melden.  

“We hebben daar eigenlijk geen protocol rond. Eigenlijk zouden we zoiets moeten hebben als 

we dat opstarten dat we dan iets in ons medisch dossier doen, maar eigenlijk doen we dat niet 

systematisch. Nee, geen procedure.”(HA2) 

“Meestal in een rusthuis doe ik dat niet zo rap, er is toch al opvolging van verpleegkundigen 

enzo. Misschien als je dat thuis opstart, zeker als het bij oudere mensen is, dan ga ik 

inderdaad wel een keer al rapper eerder teruggaan hé.” (HA3) 

“Ik ga ze meestal niet rapper gaan terugzien maar meestal zeg ik aan de verpleegkundige wel 

als ze zien dat er bv. desnoods meer verwarring is – je weet al niet met die producten – als de 

patiënt minder goed gaat of als het toch niet helpt, dat ze moeten vroeger bellen dan dat ik 

gepland heb om te komen. […] Ik laat ze zelf al een klein beetje, dus ‘k zeg kijk, daarmee zou 

het moeten gaan, kijk wat het resultaat is, als er echt iets niet in orde is, [bijvoorbeeld] 

urineretentie, dan moeten ze wel vroeger bellen, maar meestal ga ‘k niet zelf nee.” (HA4) 
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“Nu niet rapper teruggaan. Gelijk vooral [bij] die ouderen heb ik de gewoonte in de 

rustoorden elke maand te gaan. Bij de meeste collega’s denk ik [is dat] een vast tarief zo. 

Meestal een maandelijks bezoekske in het rustoord hé. En ook feedback van de verpleging 

ook. Uiteraard. Docteur ja, [naam patiënt]: er zit niks meer in. Die zit zo te zitten de hele 

dag. Daar krijg je feedback van hé.” (HA5) 

 

“Goch ja, als het thuis is. In RVT’s kun je verpleging enzo zeggen; let er een keer op, moest je 

iets zien. Anders misschien wel, in het begin toch, ja. […] Een paar dagen misschien niet, 

maar een tiental dagen of tweetal weken, ja.” (HA6)  

“Goch ik ben geen grote teruggaander, de verpleegsters bellen mij op als de medicatie bijna 

uit is en dan ga ik. Als er wat nieuws gestart is ga je wel een keer vlugger gaan kijken, ja. In 

principe ga ik niet terug tenzij ze bellen, naar geen enkel rustoord. En als er problemen zijn, 

bellen ze ook, dat is geen probleem.”(HA7) 

“In een rustoord ga ik dat niet per se doen, in de zin van rapper terug te gaan, omdat ik 

eigenlijk communiceer met de verpleging ook. Dus daar gebeurt dat via de verpleging. En in 

de ambulante praktijk wordt er sowieso in zo’n situatie de patiënt rapper teruggezien.” (HA8) 

 

Conclusie: 

De huisartsen noemden als voornaamste bijwerkingen van AP sedatie, extrapiramidale 

effecten en metabole nevenwerkingen. Bij geen van de acht patiënten waren deze ongewenste 

effecten volgens hun huisarts voorgekomen. Enkele artsen vermeldden wel dat er niet actief 

naar bijwerkingen gevraagd was geweest. Volgens de meerderheid van de artsen kwamen 

deze bijwerkingen niet frequent voor, al werd toegegeven dat ze misschien vaak over het 

hoofd gezien werden. Geen van de acht artsen ging na de opstart van AP de patiënt in het 

WZC sneller of op een bepaalde manier opvolgen.   
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4.2.2.5 Afbouw- en stoppogingen 

4.2.2.5.1 Reeds zelf ondernomen 

Geen van de acht huisartsen had het AP bij z’n patiënt reeds proberen te stoppen.   

“Nee, dat niet. Misschien een keer moeten proberen ja.” (HA1) 

“Ik heb het nog niet afgebouwd of gestopt, nee. Maar het is ooit al een keer afgebouwd en 

gestopt. Dat wordt vooral gedaan in een ziekenhuis. In een ziekenhuisopname. Omdat ze daar 

niet zo voor die AP zijn. Maar telkens als hij terugkwam en na verloop van tijd was hij telkens 

weer zo onrustig en hebben we dat eigenlijk weer terug moeten opstarten. Ja, ik heb het 

alleen nog maar opgestart.” (HA3) 

“‘k Heb het niet geprobeerd.” (HA4) 

 

“Ikzelf neen, maar […] het is in feite gestopt geweest in september, als ze binnengegaan is [in 

het ziekenhuis]. Maar ondertussen is dus die Seroquel opgestart.” (HA5) 

 

“Neen, je denkt daar ook niet altijd aan” (HA6) 

 

“Heb nog niet geprobeerd te stoppen, bij haar niet. Maar ik probeer de dosis wel te doen 

zakken. Van 3 naar 2 en nu pakt ze dat nog maar één keer. Ze heeft een periode er twee keer 

per dag gepakt of 3 keer per dag.” (HA7) 

 

“Bij die patiënte niet, nee.” (HA8) 

 

Bij een van de artsen stond het stoppen van het AP wel al in de agenda gepland.  

 

4.2.2.5.2 Redenen voor niet-stoppen 

Bij de vraag naar het waarom van het niet-stoppen van het AP, kwamen volgende 

antwoorden: 

“Als ze goed zijn. Waarom problemen zoeken hé?” (HA1) 

 

“Dat is echt wel een geval waarin je iets moét doen, dat je niet zomaar kunt zo laten.” (HA3) 
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“Waarschijnlijk omdat ze goed was, en, laat ons eerlijk wezen, niet eraan gedacht ermee te 

stoppen in dat geval. […] Soms heb ik het gevoel als je dat doet [afbouwen/stoppen] dat ze 

[de verpleegkundigen] bang zijn dat het gedrag herbegint. Maar bij haar ga ‘k nu niet zeggen 

dat dat zo was. Ik denk dat we er niet over gesproken hebben. Ik was al blij dat het in de 

sacoche was, dat ’t goed ging, ’t gaat niet altijd goed hé.” (HA4) 

 

“Het probleem is -zoals je wel weet- met ouderen dat je meestal niet stopt. Een keer dat men 

in zo’n situatie is en zo’n medicament nodig heeft, is het meestal dat men liefst niet meer stopt 

eigenlijk. Tenzij dat ze terechtkomen in het ziekenhuis en ze dat daar uit principiële 

overwegingen willen stoppen hé.” (HA5) 

 

“Nee. Je denkt daar ook niet altijd aan. Waarom zou je stoppen als ze goed is.” (HA6) 

“Ik kwam in een situatie dat iedereen weer tevreden was en daarom ja, laat je het dan zijn hé. 

Deels luiheid zeker van mijn kant.” (HA8) 

 

De meesten artsen gaven dus aan dat ze er niet aan gedacht hadden het AP te stoppen. Zeker 

omdat het goed ging met de patiënt. Er werd gevreesd dat het probleemgedrag van de patiënte 

weer zou herbeginnen als het AP gestopt werd.  

 

4.2.2.5.3 Redenen om wel te stoppen 

Op de vraag wie dan wél in aanmerking zou komen om te stoppen met AP, werd verdeeld 

gereageerd. De antwoorden varieerden tussen ‘bij niemand’ en ‘bij iedereen’. 

“Moeilijk... goch... ik denk dat dat eerder bij weinig is... zo op het eerste zicht. Als je dat bij 

psychiatrische patiënten geeft, is dat ook iets dat je voor lange duur of voor altijd geeft hé. 

Nee, ik kan [het] niet direct bedenken zo.” (HA3) 

“Bij allemaal! Dat is duidelijk hé? In feite, als ze goed gaan, is ’t zeker een reden om te 

proberen te minderen en af te bouwen, en, als ’t niet helpt in feite kun je dan evengoed ook 

stoppen.” (HA4) 

 

“[Zij die] in een palliatieve situatie komen of zo. Maar het is heel moeilijk en ook… er is 

weinig vraag naar. De mensen zelf meestal weten van de wereld niet meer. Stoppen, hm… wat 

je gewoonlijk doet, is verminderen,  de dosis aanpassingen volgens dat ze suffer zijn. Maar 
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niet om te zeggen stoppen eigenlijk.” (HA5) 

 

“Als je ziet, zoals nu bv. is dat een ideaal moment om een keer te stoppen, nu ze weer in haar 

thuissituatie is. Anders ja, het probleem is, ze zijn goed, maar je weet niet hoe ze zullen zijn 

zonder hé. Ik denk dat je dat echt een beetje moet voelen, maar echt objectieve symptomen, 

tenzij ze nevenwerkingen vertonen… Maar je kunt zeggen: ze zijn goed, we zullen stoppen, dat 

is iets zoals iemand met hypertensie zijn pillen afpakken gaat hij ook weer naar omhoog hé. 

Dus daar heb ik niet echt [een antwoord op]... nee, ik denk dat het inderdaad meer efkes 

beetje proberen is hé.  Beetje empirisch en aanvoelen of het kan of niet. Maar zuiver 

wetenschappelijk kan ik daar geen antwoord op geven.” (HA6) 

“Als er geen enkel symptoom meer is. Maar dan toch langzaam zakken, niet van de ene dag 

op de andere. Als ze het kot niet op stelten zetten.” (HA7) 

“Iedereen die stabiliseert voor zijn klacht en zeker als er daar al dan niet nog bijwerkingen 

bij zijn, zware gewichtstoename. Maar ook daar, naar indicatiestelling natuurlijk, maar in 

theorie is dat hetgeen wat we zouden moeten doen hé.”(HA8) 

Op een gelijkaardige vraag over bij wie best nièt gestopt wordt, werd ook verdeeld 

geantwoord.  

“In feite, als ze goed gaan, is ’t zeker een reden om te proberen te minderen en af te bouwen, 

en, als ’t niet helpt in feite kun je dan evengoed ook stoppen.” (HA4) 

“Naargelang we ze bezig zien. Die die toch nog altijd rare gedragingen hebben. Als de 

verpleegstertjes in het rusthuis signaleren of thuis de omgeving signaleert dat het toch nog 

niet allemaal normaal is. Laat ze er dan maar opstaan.”(HA7) 

“Eigenlijk voor mij, mijn praktijk eigenlijk die die ik zelf niet begeleid. Ik zeg maar 

schizofrenie en zo’n zaken die onder de hoede van de psychiater eigenlijk zijn, dat vind ik niet 

mijn taak.” (HA8) 

 

4.2.2.5.4 Wanneer stoppen 

Over een ideaal stopmoment bij het gebruik van AP bij deze populatie, bleek geen echte 

consensus te bestaan. De meeste artsen dachten aan enkele maanden. 
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“Goch, als ’t nu echt [moet]. Je geeft het bij verwarring, en je ziet echt na 14 dagen dat ’t 

beter gaat, dan denk ik dat je vanaf dan al moet proberen om het al weer te verminderen. Dus 

dat wil zeggen vrij snel, na een maand, of na 14 dagen, ’t hangt er een beetje van af hoe rap 

ze erop reageren. Maar laat ons maar zeggen vanaf 14 dagen tot binnen de 2 maand hé, als ’t 

goed gaat …” (HA4) 

 

“Denk dat je toch wel best enkele maanden doorgeeft hoor. Allez, zo’n beetje dezelfde theorie 

– theorie is  misschien niet het juiste woord- maar dat je toch een zekere periode probeert een 

steady state te bekomen en dan pas af te bouwen maar niet te snel. Allez, ik zou dat toch wel 

zeker een aantal maanden laten nemen, dat toch wel.” (HA6) 

“Als ze een paar maand niks meer gedaan hebben. Eerst nog een beetje voortdoen en dan 

kijken of het goed blijft.” (HA7) 

“Het is niet dat ik daar echt een termijn opplak. Wat misschien een nadeel is omdat je dan 

natuurlijk makkelijker in routine verleidt om het verder voor te schrijven. Vooral op het 

moment dat je ziet dat de situatie helemaal opklaart. Vanaf dat moment. Meestal is het zo, als 

je ziet dat de situatie helemaal opklaart, geef je het nog een maand een maand of twee door 

en kijk je eens of je dat kunt terugschroeven.” (HA8) 

 

4.2.2.5.5 Vorige ervaringen 

Enkele huisartsen hadden ervaringen met stoppen van AP. Dit waren zowel positieve als 

negatieve ervaringen.  

“Jawel – dat ’t echt niet ging – toch wel, toch wel, soms gaat dat wel, soms is dat probleem 

inderdaad opgelost. ’t Kan terug opduiken ook, en waarschijnlijk omdat je niet weet wat de 

oorzaak is, je kunt dan weer herbeginnen. […] ‘k Heb dat nog gedaan waarbij dat ik dan ’t 

gevoel had, ’t is mij nu toch gelukt, ’t is goed, ’t lukt wel, ’t geeft moed. […] Ik weet zeker dat 

’t kan lukken. Maar ‘k kan echt niet zeggen zo van hoeveel percentage[…] Ik denk dat ik meer 

uit theoretisch standpunt antwoord. Meer dan de helft van de gevallen, 40% / 50% of … ’t is 

meer theorie dan praktijk.” (HA4) 

 

“Ja, ik heb veel ervaringen met stoppogingen. En ook veel ervaringen dat ze terug 

herbegonnen zijn. De familie zegt dat heel dikwijls.  We hebben geprobeerd om dat te stoppen 

en we zien dat dat helemaal niet goed is. Dus start het maar opnieuw.” (HA7) 
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“Ik heb er zowel die gestopt zijn en goed zijn en ik heb er bij wie je probeerde te minderen en 

voelde dat het weer botste.” (HA8) 

 

De helft van de huisartsen gaf aan door dit interview het stoppen van de AP bij deze patiënt in 

overweging te nemen. Hieronder reacties van twee van hen. 

“Misschien een keer moeten proberen, ja.” (HA1) 

“Ik denk dat dat iets is wat we meer moeten doen hé.  Kunnen we daar toch niet mee stoppen 

hé. Want dat is zoiets, we starten het, ze is goed. En dan, dan blijf je dat gebruiken.  Nee, ik 

heb er nog niet op gedacht, maar het is misschien wel iets om aan te denken.” (HA6) 

 

Conclusie: 

Geen van de acht huisartsen had het AP bij z’n patiënt reeds proberen te stoppen. Als 

voornaamste reden hiervoor gaven de artsen aan er niet aan gedacht te hebben. Ook de 

bezorgdheid dat de klachten opnieuw zouden toenemen na het stoppen van het AP, speelde 

een rol.  De antwoorden op de vraag wie in aanmerking zou komen om te stoppen, varieerden 

tussen ‘niemand’ en ‘iedereen’. Over een ideaal stopmoment bij het gebruik van AP dachten 

de artsen aan enkele maanden. De meeste artsen hadden zowel negatieve als positieve 

ervaringen met het stoppen van AP. Na het interview plande de helft van de artsen het AP te 

stoppen. Bij één patiënt was dit reeds gepland in de agenda. 
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4.2.2.6 Familie 

4.2.2.6.1 Op de hoogte 

Bij vijf van de acht patiënten was de familie op de hoogte van het AP-gebruik. In drie 

gevallen was de familie niet ingelicht. Dit omdat geschat werd dat de familie niet intelligent 

genoeg was om dit te begrijpen of omdat er geen contact met de familie was (zowel door 

patiënt als door huisarts). 

4.2.2.6.2 Veranderingen in gedrag opgemerkt 

In de vijf gevallen waar de familie op de hoogte was van het AP-gebruik, werd door de 

familie een verbetering in gedrag van de patiënt opgemerkt. Bij een van hen werd vooral 

gezien dat het storend gedrag weer achteruitging als de patiënt geen AP meer nam.  

“Ze zagen vooral dat het verslechterde als ze niks meer pakte. Dat vooral.” (HA5) 

 

Conclusie: 

Bij iets meer dan de helft van de patiënten, was de familie op de hoogte van het AP-gebruik. 

Door de familie werd een verbetering van het gedrag van de patiënte ervaren. 
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4.2.2.7 Alternatieven voor AP 

4.2.2.7.1 Medicamenteus 

Op medicamenteus vlak werden vooral benzodiazepines als alternatief voorgesteld, maar niet 

met volle overtuiging. 

 “Benzo’s eventueel, maar dan gaan ze plat, d’r is nog minder uitdaging dan …” (HA4) 

 

“Alternatieven ja, je kunt natuurlijk altijd gewoon kalmeermiddelen geven. En inderdaad hé, 

waarom niet? Maar ik zeg, meestal als ik dat [AP] geef, is dat het werkelijk agressieve 

problemen zijn. Dat je in een stadium zit dat je met een kalmeermiddel, met een benzootje niet 

gaat toekomen. Denk ik zo.” (HA5) 

 

“Dan kun je natuurlijk eventueel tranquilizers of iets gebruiken. Maar ik denk dat je dan nog 

meer kans hebt op nevenwerkingen. En zeker bij iemand die al dementeert en daar dan nog 

tranquilizers bij… je kunt dan nog beter een AP geven dan een tranquilizer.” (HA6) 

 

“Als het over agitatie en dingen gaat, eventueel dan kortdurend benzo’s.” (HA8) 

 

4.2.2.7.2 Niet-medicamenteus 

Drie van de acht artsen hadden voorstellen voor een niet-medicamenteuze aanpak van het 

probleemgedrag. 

 

Eerst en vooral werd opleiding van verpleegkundigen en artsen aangebracht.  

“Ik veronderstel dat dat vooral teaching van de verpleegkundigen is en leren hoe ze daarmee 

[met dat probleemgedrag] omgaan.[…] Of referentieverpleegkundigen opleiden. En op die 

manier een soort… zoals ze een hef-en tilbegeleiding hebben waarvan er overal posters 

rondhangen. Je ziet dat wel hé. In [naam WZC] hangen er daar ook – ik vind dat echt goed- 

van die reminders zo, als mensen verward zijn. Zo van die tips met foto’s erbij van ‘Als ik de 

weg kwijt ben’... Je moet er een keer op letten in [naam WZC]… Moet het zo gebeuren? Tja... 

ik weet het niet. […] Maar als die opleiding naar de verpleegkundigen gebeurt moet die ook 

natuurlijk aan de huisartsen gebeuren hé. Het gaat niet op dat de verpleging daarmee bezig is 

en de huisartsen dan toch nog AP voorschrijven.” (HA2) 
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Voor enkele artsen bleken aanwezigheid bij en tijd voor de patiënt het grootste alternatief. 

Zeker als daarbij op een rustige manier met de patiënt kan omgegaan worden. De interactie 

omgeving-patiënt bleek voor deze artsen erg belangrijk te zijn. Ook activatie van de bewoners 

en psychotherapie  werden voorgesteld als alternatieve aanpak van probleemgedrag.  

“Vooral de manier waarop de omgeving kan omgaan met de patiënt. Ik denk dat dat het beste 

alternatief is. […] Hoe kunnen verpleegkundigen of zorgkundigen omgaan met die patiënt? 

Hoe kunnen zij eventueel grenzen stellen, of eventueel maken dat de structuur toch zodanig 

goed is dat de patiënt ingebed is, zodanig dat ze minder probleemgedrag vertonen? Hoe is de 

structuur, ‘k bedoel, de kamers: hoe zijn ze opgebouwd? Hoe huiselijk is het? Kunnen ze 

dingen zetten die de patiënt herkent? Allez, daar geloof ik wel in. Als ik zie hoe moeilijk het is 

nu al om in een nieuw rustoord iets mee te brengen dat herkenbaar is voor de patiënt... Als ik 

zie hoe weinig tijd er is, dat ze kunnen bij die patiënt proberen gaan zitten of rustig te maken 

op een andere manier dan medicamenteus. Ik geloof daar wel in. […] 

Blijkens een aantal ervaringen, dat je rond de tafel kunt gaan zitten, als ’t dan echt nodig is 

dat je dan echt die aandacht vraagt: laat ons nu echt die patiënt eens die maand volgen, en 

een keer zus en zo doen. En moet ze altijd met de riem vastzitten omdat ze onrustig is? 

Kunnen we dat niet doen en als ze in de zaal zit en als er echt iemand dichtbij zit, ze proberen 

los te maken? Misschien gaan ze rustiger worden dan dat ze vast zitten. Maar je moet dat dan 

wel doen natuurlijk onder bewaking, […] ’t gaat hem over aanwezigheid, ’t gaat hem over 

patiënt die op de één of de andere manier wel zou kunnen rustig gemaakt worden.  

[…] In feite zou ik willen dat in alle rustoorden minstens iemand bij alle personen gaat en 

vraagt of ze graag een babbel doen. […] Allez dat kan toch maar rust geven door een 

vertrouwde persoon te hebben, een peter of een meter. […] Maar ik denk dat er echt nood is 

aan, ja, aanwezig zijn, verbale geruststelling, vertrouwenspersoon die ze zien, die ze 

herkennen, niet in een witte schort enzovoort. Ik versta niet, wel, de functie van de priester hé, 

die soms een kalmerende rol had, wat wij ook soms hebben. Maar we hebben daar ook geen 

tijd meer voor. Verpleegkundigen kunnen dat ook inderdaad, maar ze zijn met veel te weinig. 

Je ziet ze niet meer, je moet ze echt gaan zoeken, maar goed. […] Dat is zo frustrerend, dat 

die rol, van een moreel consulent, dat kan een psycholoog zijn, dat kan een consulent zijn, dat 

kan een priester zijn [er niet is]. Maar mensen die echt nu en dan eens binnenspringen, en een 

vaste waarde betekenen. Veel meer dan wij die die bloeddruk eens pakken en zeggen: “Is ’t 

goed of gaat ‘t niet goed?” Daarover gaat het niet. ’t Gaat over een babbel slaan, vertrouwde 

stem hebben en horen, en dingen een keer doorgeven ook. De ombudsfunctie die die personen 
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zouden kunnen doen: “Ze klaagt hierover, ‘k ga er een keer aandacht aan geven, ‘k kan daar 

iets mee doen.”” (HA4) 

 

“In de theorie zie ik alternatieven, in de praktijk ook, maar veel minder evident vaak. […] In 

de context van agitatie zal ik het een keer zeggen en niet in de context van psychosen. In de 

context van psychosen zie ik niet direct een alternatief. In de context van agitatie, agressie, 

slapeloosheid natuurlijk wel. Alles hangt daar natuurlijk af van wat de onderliggende 

oorzaak daar is. Zit er depressie onder, ja dan ga je natuurlijk proberen die te behandelen, zij 

het therapeutisch, zij het met antidepressiva. Is het slapeloosheid, dan ga je proberen meer 

interactie in te bouwen, mensen ook buiten te laten gaan, te activeren in de mate van het 

mogelijke. Idem dito voor de agressie, kan ook psychotherapie en activatie een alternatief 

zijn. […] Dat zijn de dingen waar ik in eerste instantie aan denk.” (HA8) 

 

Een huisarts leek het een idee om –zoals in Nederland- vaste rusthuisartsen aan te stellen die 

de bewoners beter kunnen volgen. 

“Eerlijk gezegd, ik vind dat eigenlijk niet zo zinvol dat wij als huisarts onze eigen [WZC] 

patiënten blijven doen. Ik denk dat dat veel beter zou zijn dat dat een vaste arts is, een vast 

aanspreekpunt voor de verpleegkundigen, een vast tijdstip. Ik vind dat zij ongelooflijk veel tijd 

verliezen met al die verschillende huisartsen. […]Ja, en ik denk dat we daar eens aan kunnen 

denken. Of dat je een beperkt aantal huisartsen hebt dat RVT’s doet ofzo. […] Dus eigenlijk 

zouden we ons ofwel moeten hergroeperen als huisartsen ofwel het hele systeem moeten 

veranderen. Of wij gaan naar [naam RVT] en gaan elke dag een keer naar [naam zelfde 

RVT] en zien wie er moet gezien worden. Zo is het een vast moment dat die dokter komt. Ja. 

Maar dat is mijn gedacht hé. Maar ik denk bijvoorbeeld rond AP dat dat dan ook zou helpen 

hé.” (HA2) 

Er werd benadrukt dat huisartsen vaak het gevoel hebben geen mandaat te hebben om 

eventuele alternatieven aan te reiken.   

“Het probleem is van alternatieven dat wij dat niet zo goed in handen hebben hé. Ik vind dat 

zo lastig en betweterig om dat als huisarts dan aan te brengen.  Eigenlijk vind ik dat – naar 

mijn gevoel, want dat is persoonlijk hé- dat ik daar geen mandaat voor heb. Zeggen: “Ja 

maar ja, je moet niet vragen om iets te geven, je moet het zo of zo doen.” Wij zijn daar te 

weinig. Ofwel is dat… ik weet niet voor wie die taak is. Ik weet dat [naam geriater] daar nog 

graag veel zou rond doen, dat zij graag bedside teaching aan de verpleegkundigen zou willen 
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doen en aan de verzorgenden. Of is dat iets voor de CRA, ik weet het niet.[…]” (HA2) 

 

Vijf van de acht artsen zagen geen niet-medicamenteuze alternatieven. 

“Door psychotherapie kun je geen psychose beïnvloeden hé. Dus... neen.” (HA1) 

“Nee, niet direct. Tja, psychotherapie bij iemand die dement is…?” (HA3) 

“Niet onmiddellijk. Met die meestal demente personen, wat moet je gaan doen? Ze zitten 

allemaal in een gesticht. Ze zitten allemaal in bezigheidstherapie. Ze worden allemaal 

beziggehouden. Ik zie echt niet in wat je daar veel meer kunt aan doen hoor. […] Je moet toch 

iets [medicamenteus] doen met die mensen hé. Als je ook echt al die dementerenden gaat 

laten roepen en tieren, ga je ook veel meer burn-out hebben bij je verpleging en bij je 

mantelzorgers en allemaal. Dan ga je meer gebruik hebben van kalmeermiddelen ook hé. Ze 

gaan dan meer aan de Valium zitten ook allemaal. Je moet iéts doen met die mensen. Enfin, ik 

vind het hele nuttige medicatie als je een klein beetje oplet met niet overdrijven en gebruik het 

als het echt nodig is. Dan is er in mijn ogen geen probleem, ja.” (HA5)  

 

“En anders, ik denk dat je met niet-medicamenteuze dingen zo een zaken niet veel kunt 

oplossen.  Als je ze moet fixeren in een bed worden ze soms nog lastiger en heb je nog meer 

reactie dan dat je eigenlijk effect hebt ervan. […] Ja, hoe ze die mensen toch een kwalitatief 

leven kunnen bieden, ik weet ook niet hoe. Want ’t is hier hé, het is vanbinnen dat het zit is. 

Ja, want die circuits, of die stromen die daar kapot gaat, ik weet niet of je dat met andere 

dingen kunnen veranderen.  […]Wat er nu weer veel gebeurt is die electroshocks bij 

psychotici, meer dan vroeger. Ok, dat kan voor sommigen een oplossing en een hulp zijn 

maar het is ook niet allemaal dat ze daar goed op reageren hé.” (HA6) 

 

“Dat heb ik nog niet geprobeerd, nee. Ik probeer het nog altijd medicamenteus.  Ik geloof niet 

veel in een zithoekje waar ze zitten op elkaar te wrijven en te strelen en dat ze daar van beter 

gaan worden, nee. […] Ik ga het toch wel medicamenteus proberen, zeker in een rustoord.  

Thuis als ze niet alleen zijn en ze hebben nog wat mantelzorg die ze kunnen rustig houden is 

dat wat anders, maar in een rustoord... Met de andere bewoners, je moet ook respect hebben 

voor het samenleven met hé.” (HA7) 
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 Bij geen van de acht bewoners was er een aanbod aan alternatieven voorgesteld vanuit het 

WZC. 

 

Conclusie: 

Als alternatieven voor AP werden op medicamenteus vlak benzodiazepines voorgesteld, maar 

niet met volle overtuiging. Op niet-medicamenteus vlak zagen drie artsen alternatieven in 

opleiding van verpleegkundigen en artsen en in aanwezigheid  bij/ tijd voor de patiënten. Dit 

bijvoorbeeld in de vorm van een moreel consulent of de organisatie van activiteiten. Ook 

psychotherapie werd aangehaald als alternatief. De andere vijf huisartsen zagen hier dan weer 

geen heil in. Een arts stelde voor om vaste rusthuisartsen aan te stellen die de bewoners beter 

kunnen volgen. Er werd benadrukt dat huisartsen vaak het gevoel hebben geen mandaat te 

krijgen om eventuele alternatieven aan te reiken. 

Bij geen van de acht bewoners was er een aanbod aan alternatieven voor AP voorgesteld 

vanuit het WZC. 
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4.2.2.8 Waarschuwing FDA 

“De FDA waarschuwt voor het gebruik van AP bij deze oudere populatie, het zou een 

verhoogd risico op sterfte met zich meebrengen. Hebt u deze boodschap al zelf ergens 

vernomen? Wat denkt u hierover?” 

 

Zeven van de acht artsen hadden deze waarschuwing van het FDA reeds gehoord. De meeste 

van hen vonden dat de levenskwaliteit van de patiënt belangrijker was dan het feit dat ze 

eventueel enkele maanden eerder zouden overlijden.  

“Ik denk dat aan die leeftijd comfortabel leven boven enkele maanden vroeger sterven staat. 

Als ze psychotisch zijn, dat ze daar ook van afzien hé. Als ze daar continu rondlopen en naar 

buiten willen, kan dat ook ernstige letsels geven hé.[…] Dus volgens mij gaat levenskwaliteit 

boven de winst van enkele maanden.” (HA1) 

“Aan de andere kant, ja, hij is 88 jaar. Hoe moet ik dat nu zeggen? Als een bepaald gedrag zo 

storend is en als AP wel een effect hebben en hij heeft daar voordeel bij. Waarom zouden we 

hem dat dan ontzeggen, ook al belast hem dat dan op cardiovasculair gebied. Hij is al 

cardiovasculair belast, sowieso, door z’n leeftijd. Je moet ze natuurlijk met grote 

omzichtigheid geven maar soms moet je toch wel iéts doen hé. […] Uiteindelijk, die man gaat 

sterven hé. Wellicht aan iets cardiovasculairs,  gezien de leeftijd. We moeten ook niet de 

illusie wekken dat we iedereen in leven gaan kunnen houden hé. Maar het is natuurlijk de 

bedoeling dat hij kwaliteitsvol leeft en dan aan kort ziekbed overlijdt hé, dat zou natuurlijk 

ideaal zijn.” (HA2) 

“Ik denk ja, ok , je moet iets doen hé. Bij iemand van 85 jaar. Hoeveel verlenging op leven is 

dat dan als je het niet geeft in vergelijking met als je het dan niet geeft in zo’n geval bij 

iemand die breuken doet en constant onrustig is. Dat is dan een beetje afwegen hé.” (HA3) 

“Ja, de sterfte. Uiteindelijk, eerlijk gezegd hé, je mag dat niet luid zeggen maar enfin, bij een 

aantal demente personen met de kwaliteit van leven die ze nog hebben, in hoeverre dat de 

sterfte dat ze een paar weken of een paar maanden vroeger sterven… ik denk niet dat dat echt 

een [verschil maakt]… […] Op zeker moment, in mijn ogen altijd die hele zware 

dementerende patiënten dat ze een beetje, dat ze ietske rapper doodgaan dan, in mijn ogen is 

dat geen majeur probleem. […] Ok ja, ze gaan dan ook misschien rapper dood hé, maar 

enfin. Dat men dan zo spitst op AP. Ik kan me dat voorstellen maar ik heb daar geen 

scrupules over ofzo.” (HA5) 
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“Ja, als ze zo oud zijn mogen ze van mij gerust van iets doodgaan. Als ze van dat pilleke gaan 

doodgaan, is dat nu geen ramp. Maar ik zie er daar weinig van doodgaan. [Naam patiënt] is 

87. Ze is bezig van in 2005, ze is nu 8 jaar bezig, ze heeft dat schoon overleefd en met een 

aantal gelukkige momenten, hoop ik. Ze eet zij nog altijd goed ’s middags, doet een tucske en 

slaapt goed en dan ... Ja. Het is iets anders als je ze medicatie geeft dat ze daar zitten te 

suffen en slapen de hele dag, dat het leven geen zin meer heeft, dat is iets anders hé. Maar zij 

doet dat goed, ze heeft nog altijd toch een beperkt arsenaal, ik heb patiënten die 12 pillekes 

moeten slikken of 13 of 14 en die dan toch de hele dag geen leven meer hebben, dat vind ik 

slechter.” (HA7) 

“Probleem is alleen dat je soms met quality of life zit ook en dat je soms in een situatie zit 

waar zowel je patiënt als zijn omgeving ja, echt slecht begint te gaan. En als je dan weet dat 

dat op het einde van zijn leven is, dan vraag je je af of mensen zouden moeten gaan in halve 

ruzie met de familie en heel zijn omgeving en in onvrede met zichzelf en dan doe je soms 

dingen dat je beter –medisch gezien- toch beter niet zou gedaan hebben.” (HA8) 

 

Een arts hield echt rekening met deze waarschuwing.  

“Ik hou daar wel rekening mee, in die zin dat ik het echt probeer toch niet zo dikwijls op te 

starten. Dat ik echt probeer van, kun je niet nog een keer van dit of dat, laat ons nog een 

maand, alleen al tijd winnen, daar zou je ’t voor doen. […] Maar daar is ’t echt afwegen van, 

in feite ken je dat risico niet echt, hoe dikwijls valt dat voor […] Allez ‘k vind dat wel 

belangrijk.” (HA4) 

  

De arts die nog niet van de waarschuwing gehoord had, gaf toch aan daar rekening mee te 

gaan houden. 

 

“Ja, minder rap beginnen voorschrijven en zeker laat beginnen. Maar dan inderdaad een 

keer rapper overwegen om dat niet te doen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, je weet het niet altijd 

hé, persoonlijk heb ik nog nooit iets in die richting [meegemaakt]. Ja, je weet het dikwijls niet 

he. Natuurlijk, als ze dat verder willen hard maken dan vind ik, dan gaan we daar moeten 

rekening mee houden hé.” (HA6) 

Conclusie: 

De meeste artsen hadden de waarschuwing van het FDA over het verhoogd risico op sterfte 
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bij het gebruik van AP in deze oudere populatie reeds vernomen (zeven van de acht artsen).  

Het merendeel van hen vond dat de levenskwaliteit van de patiënten toch belangrijker was 

dan eventueel enkele maanden vroeger te sterven.  
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4.2.2.9 Randvoorwaarden om het AP-gebruik in WZC’s terug te dringen 

“Wat zijn volgens u de randvoorwaarden  mocht de overheid als doelstelling de komende 

jaren een terugdringen van AP voorop zou stellen?” 

Op deze hypothetische vraag kwamen gevarieerde antwoorden.  

 

Voor enkele artsen konden die voorwaarden ingevuld worden door het investeren in niet-

medicamenteuze maatregelen. Dit waren de artsen die eerder in het interview ook het belang 

van niet-medicamenteuze maatregelen hadden aangehaald. Als randvoorwaarden dachten ze 

aan opleidingen van verpleegkundigen en aanwerving van meer personeel, alsook aan 

aangenamere leefomstandigheden (bv. in kleine groepjes als families samenleven), meer 

animatie en meer kansen om naar buiten te gaan.  

“Opleidingen van verpleegkundigen, extra volk. De niet-medicamenteuze maatregelen 

ondersteunen, dat mensen minder verward en minder agressief zijn. […] En opleiding 

daarrond. […] Ik weet niet wat er daar van bekend is of het in kleine groepjes samenleven 

[gunstig] is. Zoals in [naam van een WZC waar in kleinere groepen samengeleefd wordt]: ik 

denk niet dat er daar veel geroepen wordt. […] Ja, daar waar families nagebootst worden, is 

er veel minder last. Ja, dat is iets voor de overheid dan, waar wij zelf niet veel mee kunnen 

doen.” (HA2) 

“Voorwaarden opleggen is moeilijk, maar je kunt natuurlijk wel een context scheppen die 

mogelijke agitatie en zo’n zaken in de hand werkt. Hoe nauwer je mensen op elkaar zet, hoe 

meer je ze ook als een oud lap vlees behandelt, hoe rapper het allemaal moet gaan voor de 

verpleging omdat er maar één verpleegster is voor de hele zaal die ze allemaal moet gaan 

wassen ja, hoe meer dat je natuurlijk ook een spanningsveld creëert. Ik heb het hier nu over 

rusthuispatiënten. Dus animatie, meer animatie, meer animatieruimtes, meer 

verpleegkundigen die iets meer tijd hebben. Bv. voor mijn patiënt, als ik ga bloeddruk nemen 

en ik doe dat rustig, dan gaat dat. Ik ben nog nooit nooit geslagen geweest. Ik weet van 

sommige verpleegsters die zogezegd niet meer durven gaan omdat ze een keer een tik hebben 

gekregen. Ja, dat zijn heel vaak niet de minst goeie verpleegsters hé, maar wel diegenen die 

heel vaak –ik vind het geen mooi woord, maar- het bruutst zijn, het kordaatst zijn. En als je 

natuurlijk toppenerveus staat, iemand die zich ook niet goed in zijn vel voelt, die voelt dat 

aan. En zeker dementerenden worden op een bepaald moment een beetje kinds hé.  Voelen 

dingen aan hé. Als ze voelen dat er iemand nerveus is, beginnen ze zich ook op te spannen.  
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Dus als ik zou mogen kiezen als er geen kostenplaatje zou mogen aanhangen, zou ik zeggen, 

meer verpleegkundigen, animatieruimtes, meer kans om buiten te gaan.” (HA8) 

Ook samenwerking met geriaters, psychologen en (vrijwillige) vertrouwenspersonen werd 

voorgesteld.  

“En samenwerking met geriaters of psychologen. Ja, psychologen, ik denk eerder in die 

richting.” (HA3) 

“Investeren in een vertrouwenspersoon voor elke bejaarde, die dan ook echt dat werk doet en 

die minstens om de veertien dagen aanklopt zodanig dat dat een herkenbare persoon blijft. 

Voor een aantal bejaarden moet je minstens om de 14 dagen contact hebben denk ik, om dat 

echt als een vaste waarde te zien. Jaja, zeker, ‘t kan een moreel consulent  zijn voor de ene, ’t 

kan voor de ander een psycholoog zijn. Of misschien een vrijwilliger voor een ander die goed 

gaat. Maar ‘k heb echt het gevoel dat er veel meer in personen moet geïnvesteerd worden – 

wat natuurlijk ook kostelijk is.” (HA4) 

 

Een huisarts stelde ook de voorwaarde aan de overheid om meer tijd en middelen te krijgen 

om aan administratie te besteden (verwerken dossiers, kritisch bekijken medicatielijsten – iets 

waar vaak de tijd voor ontbreekt tijdens het huisbezoek zelf).  

“In die zin is dat ook iets wat de overheid [kan doen]. Uiteindelijk is dat werk dat je doet 

naast je patiëntenwerk hé. Dat is tijd waarop je geen patiënten ziet, maar die je toch nodig 

hebt. Het is toch niet zo evident om dat te blijven bewaken zo. [...] Dus ik vind dat er gerust 

wat druk van de overheid mag zijn als daar iets tegenover staat namelijk dat ze ons tijd en 

middelen geven om met die dingen bezig te zijn. Het aandeel niet-prestatiegeneeskunde mag 

voor mij gerust een beetje hoger.” (HA2) 

Toch klonk in deze antwoorden vaak een zekere machteloosheid.  

 

“Maar dat is iets waar wij niet zo heel veel kunnen aan doen. En aan de ene kant voel ik mij 

wel vaak machteloos omdat wij geen tools hebben over wat we dan moeten doen. En wat is 

dan het alternatief als we geen medicatie mogen geven om ze te sederen? Hetzelfde met dat 

vastbinden. Het is een beetje hetzelfde hé, het is chemische fixatie.  Het is bewezen dat dat 

veel minder nodig is als de familie daar voortdurend bij is enzo maar ja, als er geen familie 

is, wat moeten ze dan doen, of ze wonen te ver. Ja, als er maar één of twee verpleegkundigen 
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zijn en die moeten dan de hele tijd bezig zijn met pillen zetten. En de huisarts...” (HA2) 

 

Soms werd op deze vraag wat sceptisch gereageerd:  

 

“Tja, de vraag is als er redenen zijn om het te verminderen hé. Ze moeten eerst en vooral 

zeggen waarom. Want ja, het is ook een middel dat comfort geeft en dat voor veel mensen het 

leven wat -niet alleen voor mensen die dementeren, maar ook voor andere mensen- die de 

kwaliteit van hun leven ermee kunnen verbeteren hé. […] Allez, dat kunnen ze niet maken om 

zomaar in het algemeen te zeggen ‘Alle AP moeten verdwijnen’.  Dan moeten ze wel een 

alternatief geven om die mensen een leven te geven dat een beetje draaglijk is en leefbaar is. 

[…] Dat zijn wellicht niet-medici die dat doen [AP-gebruik willen terugdringen], die niet 

weten wat een psychose is.” (HA6) 

“Om terug te dringen? Ze mogen dat proberen, ik vind dat zelfs niet onverantwoord dat ze 

dat proberen. Maar mensen in zo’n club ginder doen samenleven… moeten toch ook aan een 

aantal voorwaarden voldoen. Hier in het rustoord in [plaatsnaam] heb je er een paar die de 

hele dag zitten te roepen. Je kunt dan vanalles geven. Je kunt ze gaan overdoseren met Haldol 

en ik weet niet wat nog allemaal. Maar het moet voor de andere 60 die daar zitten leefbaar 

zijn hé. Die worden wel wat afgezonderd in een deel van het rustoord dat het verst afgelegen 

is van de rest. Dan zo’n maatregelen, maar die zijn daarvoor niet stiller hé. Ik denk dat je bij 

die groep mensen niet te veel kan afbouwen […] maar er gaan er altijd zijn die iets gaan 

moeten slikken hé, om het geheel in een gemeenschap leefbaar te houden hé.” (HA7) 

“Maar daar acties rond doen? Ik denk niet of dat aankomt. Het is nog iets anders dan bij 

depressies enzo. Die problematiek kent iedereen wel en daar kun je nog met 

psychotherapeuten [werken]. Maar met AP?”(HA3) 

 

Enkele huisartsen konden op deze vraag niet meteen een antwoord geven. 

 

“Nee, ik heb er geen oplossing voor. […]  Je moet ze natuurlijk niet platspuiten, dat is ook 

niet de bedoeling, maar je ziet toch dat die mensen kwalitatief wat meer aan hun leven hebben 

als ze inwendig ook wat rustiger zijn.  Ik blijf er bij dat dat toch meestal stoffen zijn die ze zelf 

niet genoeg aanmaken of tekort hebben en die je op geen andere manier kunt vervangen. En 

ja, als je tekort hebt kun je ze niet op een andere manier geven dan dat je ze in medicatie gaat 

geven.  Dat is mijn gedacht. […] Ik ken er geen antwoord op, ik ga het zo zeggen.” (HA6) 
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Enkele artsen stelden voorwaarden voorop, maar meenden ook dat de vrijheid van therapie 

niet in gedrang mag komen:  

 

“Het moet nog altijd de vrijheid van therapie zijn hé. Informatie geven langs allerhande 

kanalen om ons erop te wijzen dat dit en dat en dat. Maar voor de rest, therapeutische 

vrijheid. Dat we dat nog altijd kunnen doen.” (HA1) 

“Ik denk dat ze moeten vooral investeren in correcte informatie, met daaraan gekoppeld dan 

toch ook opleiding, navorming. Maar ‘k wil dan wel hebben dat het correct is. En aan de 

andere kant wil ik toch hebben -‘k ben nog een beetje ouderwets- ‘k wil toch m’n vrijheid 

behouden om daarover zelf daarmee bezig te zijn. ‘k Bedoel dat ze niet zeggen van dat en dat 

en dat mag je niet meer gebruiken, zo zie ’k dat echt niet zitten. […] Maar ja, je kunt er nog ’t 

één en ’t ander over zeggen, bv. van neuroleptica kan ik dat volgen, en vind ik dat niet zo erg 

dat je inderdaad gestimuleerd wordt om dat minder voor te schrijven, en dat je kritisch bent 

daarop.” (HA4) 

 

Conclusie:  

Op de vraag wat de randvoorwaarden voor de artsen zouden zijn, moest de overheid beslissen 

om het AP-gebruik in rusthuizen terug te dringen, dachten de artsen aan het investeren in niet-

medicamenteuze maatregelen (opleiding van verpleegkundigen, aanwervingen van meer 

personeel, aangenamere leefomstandigheden, meer activatie en animatie), samenwerking met 

geriaters, psychologen of vrijwilligers en meer tijd en middelen om aan administratie te 

besteden. Toch kwam hier ook een gevoel van machteloosheid naar boven. Enkele artsen 

meenden ook dat hun vrijheid van therapie niet in het gedrang mocht komen.  
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5 Conclusie 

Het gebruik van antipsychotica bij bewoners van WZC’s ligt hoog. In deze uitgevoerde 

steekproef van 35 bewoners op twee afdelingen met dementerende bewoners in een WZC te 

Brugge, nam 34,3% van de bewoners AP. 75% van hen gebruikte dit chronisch (=langer dan 3 

maand).  

De opvallendste vaststelling van dit onderzoek is dat de theorie omtrent AP bij ouderen met 

probleemgedrag in WZC’s en de praktijk ver van elkaar verwijderd staan. Er bestaan grote 

verschillen tussen de aanbevelingen omtrent AP bij ouderen met probleemgedrag en het 

voorschrijfgedrag van de Brugse huisartsen.  

In dit onderzoek werden AP in het WZC voornamelijk opgestart wegens agitatie, agressie en 

omkering van het dag-nachtritme. Enkel voor agressie en psychose bij BPSD zijn AP echter 

effectief bevonden. Hoewel de richtlijnen voorstellen om eerst niet-medicamenteus te 

behandelen, was dit bij geen enkele patiënt voorgesteld. Mogelijke oorzaken voor het 

probleemgedrag (prikkels, ongemakken,…) werden bij niemand verder geëxploreerd. Slechts 

minder dan de helft van de bevraagde huisartsen kon niet-medicamenteuze alternatieven 

voorstellen. Deze artsen meldden echter een gevoel van machteloosheid omtrent deze 

alternatieve aanpak. De keuze voor de groep AP als medicamenteuze behandeling was bij de 

meeste artsen evident. Als product werd risperidon het meest voorgeschreven (door de helft 

van de ondervraagde artsen). Haloperidol, wat (samen met risperidon) als eerste keuze in de 

richtlijnen voorgesteld wordt, werd slechts door één arts voorgeschreven.  Andere producten 

die niet aanbevolen worden (zoals quetiapine, olanzapine, pipamperon en pimozide) werden 

ook gebruikt. Opstart van AP dient in overleg te gebeuren met de patiënt of zijn mantelzorger. 

Bij vijf van de acht patiënten, was de familie op de hoogte van het AP-gebruik. Hoewel het 

niet aangetoond is, gebruikten sommige artsen verschillende soorten AP voor verschillende 

soorten probleemgedrag. De meeste artsen verwachtten een snel en sederend effect van AP. 

De kans op bijwerkingen werd vrij laag ingeschat. Alhoewel de richtlijnen aanraden de 

patiënt bij wie AP gestart werd, na 3 tot 7 dagen te controleren op nevenwerkingen en effect, 

gebeurde dit door geen enkele huisarts. Ook het afbouwen en stoppen van het AP (zeker na 3 

maand), wat aangeraden wordt in de richtlijnen, had bij geen enkele patiënt plaatsgevonden. 

De meeste artsen gaven aan hier niet aan gedacht te hebben. Ook angst voor het 

heropflakkeren van het probleemgedrag na het stoppen van de AP, speelde een rol bij het 

chronisch voorschrijven van AP.  
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7 Bijlagen 

 

Bijlage 1: Semi-gestructureerd interview huisartsen 

 

Zoals ik u via schrijven meedeelde, voer ik voor mijn masterproef een kwalitatief onderzoek 

uit naar voorschrijfgedrag van antipsychotica (AP) in RVT’s. Vroeger epidemiologisch cross-

sectioneel onderzoek naar psychofarmacagebruik in de Woon- en Zorgcentra in de regio 

Brugge stelde een spectaculair hoog psychofarmacagebruik vast Via interviews met 

huisartsen, wil ik de redenen voor opstart, duur van het gebruik en drempels voor stop van AP 

in kaart brengen. 

Uit het dossier vond ik dat uw patiënt X al langer dan drie maand AP gebruikt. Klopt dat ? Zo 

ja: 

1. Over de patiënt: 

- Kunt u iets meer vertellen over de achtergrond van deze patiënt? Zijn medische, maar 

ook niet-medische achtergrond? 

- Wanneer is deze patiënt in dit RVT opgenomen? 

- Waarom is deze patiënt in dit RVT opgenomen? 

- Hoe is het nu met deze patiënt? 

 

2. Redenen opstart 

- Uit het weinig onderzoek dat we hebben, blijkt dat de reden van start van medicatie 

niet altijd duidelijk is. Weet u om welke reden AP destijds opgestart zijn?  

- (Indien opgestart voor probleemgedrag) Is er een medische diagnostiek die dit 

probleemgedrag kan verklaren bv. dementie, andere psychiatrische ziekte?  

- Hebt u voor de opstart en gedurende de behandeling enige druk ervaren van 

verpleegkundigen of familie?  

 

3. Waarom specifiek AP 

- Weet u nog waarom u destijds voor AP koos en niet voor bv. een benzodiazepine of 

antidepressivum?  

- Wat was voor u de rationale om voor deze medicatiegroep/dit medicijn te kiezen ? 

- Was er een reden waarom u voor dit specifieke AP koos? 
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- Is het type probleemgedrag voor u bepalend om een specifiek AP te kiezen? (bv. voor  

wanen eerder atypisch AP, voor agitatie eerder klassiek?)  

- Is voor u de keuze tussen klassieke en atypische AP van belang? (bv. klassieke AP om 

meer sedatie te verkrijgen?) 

- Gebruikt deze patiënt ook andere medicatie voor het probleemgedrag? 

 

4. Verwachtingen over AP  

- Wat verwachtte u zelf van het effect van dit AP?  

- Bij hoeveel % van de patiënten met deze klachten zou er volgens u verbetering van de 

symptomen optreden met deze AP? (stel, je hebt 100 patiënten met dit 

probleemgedrag, hoeveel zouden er baat hebben met dit AP) 

- Welke bijwerkingen verwacht u van dit AP?  

 

5. Bijwerkingen 

- Zijn bij deze patiënte bijwerkingen voorgekomen? 

- Komen deze bijwerkingen volgens u frequent voor? Bij hoeveel % van de patiënten 

zouden bijwerkingen voorkomen? 

- Houdt u rekening met eventuele bijwerkingen in de opvolging van de patiënt? Hoe? 

 

6. Familie 

- Weet u of de familie op de hoogte is van het AP gebruik? 

- Weet u of  de familie verandering in gedrag opgemerkt heeft door inname AP?  

 

7. Stoppen van AP 

- Hebt u het AP reeds proberen te stoppen? 

- Waarom wel/niet?  

- Wat was het resultaat? 

- Welke patiënten komen in aanmerking voor het stoppen van AP? Welke niet? Op welk 

moment?  

- Ervaringen?  

- Wat houdt u tegen? 

 

8. Alternatieven 
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- Ziet u zelf alternatieven voor het gebruik van AP?  

- Weet u of deze voor deze patiënt reeds werden geëxploreerd?  

- Was er een aanbod? 

 

9. Tot slot 

- De FDA waarschuwt voor het gebruik van AP bij deze oudere populatie, het zou een 

verhoogd risico op sterfte met zich meebrengen. Hebt u deze boodschap al zelf ergens 

vernomen ?Wat denkt u hierover? 

- Wat zijn volgens u de randvoorwaarden  mocht de overheid als doelstelling de 

komende jaren een terugdringen van AP voorop zou stellen? 
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Bijlage 2: BEHAVE-AD-scale 
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