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Inleiding
Programma
15.50 uur Inloop
16.00 uur Welkom, uitleg verloop webinar

16.05 uur Blok 1 – kijken vanuit bio-psychosociaal model naar psychische 
problemen bij ouderen met een verstandelijke beperking

16.35 uur Vragen&interactie

16.45 uur Pauze

16.50 uur Blok 2 – diagnostiek, behandelmogelijkheden
17.20 uur Vragen&interactie

17.30 uur Afsluiting 



Belangrijpe topics bij oudere mensen 
met een verstandelijke beperking:
- prevalentie
- heterogeniteit 
- complexiteit

-Multimorbiditeit
-levensgeschiedenis, leefstijl



Prevalentie

160.00 tot 2,2 miljoen mensen met een verstandelijke beperking

30% binnen GGz instellingen LVB (onderzoek VVGnet 2017)

Prevalentie onderzoek Marian Maaskant , mei 2020:

44% van cliënten met een zorgprofiel-VG is 50 jaar of ouder. 
67%  cliënten 50+ die intensieve begeleiding én intensieve verzorging 
59%  clienten 50+ afhankelijk zijn van verzorging/verpleging



Prevalentie psychiatrische problematiek bij ouderen VB

30-68%  

stemmingsstoornissen; tot 16,8 %
angststoornissen tot 16,3 %
psychoses/schizofrenie: tot 5,4 %
dementie: 11% boven de 45 jaar, 22% boven de 65 jaar

(verst. beperking en psychiatrie L. Baudewijns 2019): Psychopathology in Older Age Mulryan, e.a. 2020



Conclusie vanuit internationaal wetenschappelijk onderzoek 
naar psychiatrische stoornissen bij ouderen met een 
verstandelijke beperking:

• Hoger risico op meerdere diagnoses; 
• Meer multi- (co-)morbiditeit
• Onderdiagnostiek
• Met toename leeftijd neemt noodzaak voor gespecialiseerde

psychiatrische zorg toe
• Hoger risico op polyfarmacie



Kwetsbaarheids-stressmodel; (genetische) kwetsbaarheid + 
omgevingsfactoren)
voorbeeld genetische aanleg + gebeurtenissen + omstandigheden 
client; kan bv leiden tot ontstaan psychose
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Psychiatrische Kwetsbaarheid LVB:

Stressgevoeligheid groter

Minder copingsmogelijkheden

psychotische decompensatie komt vaak voor; 
vaak reactieve toestanden; stress, overvraging, 
verlieservaringen



Biopsychosociaal model ouderen VB
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Goud-studie 2008-2013, Evenhuis e.a. (N=2322; 50 +)

Lichamelijk
Conditie laag
Voeding(s)/slik stoornissen
Cardiovasculair risico
Slaaproblemen (75%!)
Specifieke ziekteclusters 
(syndromen, Health watch)
Polyfarmacie 

(vb. 30% ant-psychotica)
Vitamine tekorten

Psychosociaal (dag 2):
 > negatieve Life- events 
(checklist)
> Depressie en angst (SDZ/ADESS)





Diagnostiek
classificatie
instrumenten
integratieve beeldvorming

Diagnostiek levert problemen op:

weinig testmateriaal genormeerd voor deze doelgroep
Psychiatrische stoornissen kunnen zich anders uiten
Differentiaal diagnostiek bv depressie, dementie



Problemen in signalering, uitgaand van client zelf:

Ziektebesef, ziekte inzicht: beperkt: zelfreflectie ontbreekt of is verminderd: 

(Pseudo)hallucinaties: Onderscheid tussen hallucinaties, pseudohallucinaties en bijvoorbeeld 
eigen gedachten moeilijk 

Wanen: Wanen kunnen eenvoudiger zijn en minder uitgesproken, minder herkenbaar. Ook: 
overtuigingen die waanachtig overkomen, maar een gevolg zijn van onvoldoende begrip van 
de werkelijkheid, fantasiewereld vanuit emotioneel niveau.

Dwanghandelingen gaan niet altijd gepaard met (heldere) obsessieve gedachten. En 
gedachten worden minder vaak als ik-vreemd ervaren 

Stemming en emoties: reguleren van emoties moeilijk, impulsieve reacties

Gedrag: symptomen kunnen zich uiten als gedrag. Bv woede als uiting van PTSSB, maar kan 
ook door overvraging komen, of onderliggen medisch lijden

Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid (ZB) of lichte verstandelijke beperking (LVB)
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/psychische-stoornissen-en-zwakbegaafdheid-zb-of-lichte-verstandelijke-beperking-lvb

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/psychische-stoornissen-en-zwakbegaafdheid-zb-of-lichte-verstandelijke-beperking-lvb


Classificatie psychiatrische stoornissen

- ICD-11
- DSM V
- DM-ID-2; geeft meer aansluiting bij de doelgroep  

specifieke symptomen, gebaseerd op observatie:

- Bv bij depressie: observatiekenmerken opgenomen: 
verdrietige of boze mimiek, huilen, agressie, 
zelfverwondend gedrag, roepen

- Bv bij psychose: bewegingsonrust, niet stil kunnen 
zitten, snel lopen, racen door de kamer, gedreven 
indruk maken, opdringerig zijn.



Onderzoeksmiddelelen

dementie • DSVH (geeft een duidelijk overzicht van differentiaal diagnoses)
• DVZ

• BPSD-DS evaluatieschaal voor dementie gerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met 
downsyndroom ( in ontwikkeling)

Stemming, depressie en 
angst

• ADESS (Angst, Depressie en Stemming Schaal)
• Vragenlijst depressie – dementie
• Depressie interview
• SDZ (signaallijst depressie voor zwakzinnigen)
• SOPD (schaal voor ontwikkelingspsychiatrische diagnostiek)
• Checklist Life Events (Hermans en Evenhuis, 2008), via Heidi Hermans.

Psychose • PASS-AD

Delier • DOS (Delier observatie schaal)
• Checklist Delier
• Delier-o-meter

15
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Meest voorkomende psychiatrische problematiek bij 
ouderen

depressie
angst
dementie
psychose



Depressie: symptomen afhankelijk van:

Niveau van verstandelijke ontwikkeling
Communicatiemogelijkheden

LVB/matig VB : dysthyme stoornis. Bij lagere niveaus 
worden deze stoornissen zelden onderkend.

Ernstige vormen van depressie worden
bij alle niveaus gevonden.

Vaker gemaskeerde depressie



Depressie bij volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking

Ontstemming
Zelfverwondend gedrag
Impulsiviteit
Teruggetrokkenheid
Paniekaanvallen
Rituelen
Verlies van sociale vaardigheden
Motorische geremdheid
Incontinentie
Catatonie
Fysiologische stoornissen. 

Depressieve stemming
Slaapstoornissen
Schreeuwen
Agressie
Zelfverwondend gedrag
Verminderde communicatie



Depressie bij mensen met een matig verstandelijke beperking

Verdriet (geverbaliseerd of door gelaatsuitdrukking)
Verlies van interesse en initiatief
Agressiviteit (en soms zelfverwondend gedrag)
Fysiologische stoornissen ( slaap- en eetstoornissen, obstipatie)
Soms praten over de dood
Dwangmatigheid
Soms hallucinaties
Soms catatonie

Depressieve stemming
Slaapstoornissen
Sociale isolatie
Zelfverwondend gedrag
Verminderde communicatie
Gewichtsverlies



Depressie bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Depressieve stemming (vaak huilen, verdrietige of ontstemde 
gelaatsuitdrukking, piekeren of angstig zijn dat er iets fataals gaat 
gebeuren komt ook vaak voor)
Gedragsproblemen (agressief of destructief gedrag, automutilatie, 
regressief gedrag)

Oververmoeidheid
Negatief zelfgevoel
Negativisme
Fysiologische stoornissen
Achteruitgang in cognitief functioneren
Emotionele ontregeling
Slaapstoornissen
Huilerig
Dagelijkse stemmingswisselingen
Verlies aan energie
Verlies aan interesse



Angst 

Genetische, persoons- en omgevingskenmerken van 
mensen met een verstandelijk beperking vergroten de kans 
op het ontwikkelen van angsten, angststoornissen.

Angst gaat vaak samen met andere problemen zoals 
depressie en psychose



Uiting van angst bij mensen met een (zeer) ernstige 

verstandelijke beperking

• Agressie
• Agitatie/overmatig prikkelbaarheid
• dwangstoornis
• Zelfverwonding
• Obsessieve angsten voor voorwerpen, situaties
• Dwangmatige rituelen
• Slaapproblemen
• Rusteloosheid
• Teruggetrokken gedrag



Angst bij LVB

Angsten meer vanuit denken, gekoppeld 

aan iets wat kan gebeuren: 

Vaker bang voor onweer, begraafplaatsen, 

oversteken straat, de hel, ontvoerd te 

worden, te worden aangeraakt en 

besmetting



Psychose

Bij LVB:  Verschillende symptomen kunnen voorkomen, 
zoals visuele hallucinaties, horen van stemmen, wanen 
en achterdocht

Bij doelgroep matige tot zeer ernstige verstandelijke 
beperking:
- Hallucinaties lastig vast te stellen, wanen ontbreken.
- Vooral veranderingen in psychosociaal functioneren: 

mogelijke symptomen als desoriëntatie, 
vreemde lichaamshouding, angst voor bepaalde 
ruimten, toename agressie, in zichzelf keren.





neuropsychiatrische stoornissen

affectieve symptomatologie: 
depressie, angst

psychotische stoornissen: 
wanen, hallucinaties, waarnemingsvervalsingen

persoonlijkheidsveranderingen:
apathie, agressie, ontremming, …

gedragsproblemen:
neurovegetatief: slaapstoornissen, ‘sundowning’, incontinentie, 

veranderd eetpatroon, …
psychomotoor: rusteloosheid, roepgedrag, dwalen, dwang-, 

stereotiepe handelingen, 



Behandeling:

Veel ontwikkelingen, mn voor LVB
minder wetenschappelijke onderzoek naar 
effectiviteit behandeling bij ouderen LVB

mediatieve behandeling

steun structurerende begeleiding

behandelmethodieken

medicatie



Behandelmogelijkheden:
Psycho-educatie; weet wat je kan, behandelmodules 
Kristal
CGT
Emdr
Lichttherapie bij depressie
Motiverende gespreksvoering
mindfulness
Oplossingsgerichte behandeling
Speltherapie
Vaktherapie; PMT, muziektherapie



GGZ Rivierduinen Kristal
behandelmodules: 
handleiding CGT bij depressie + werkboek voor de patiënt
handleiding CGT bij OCS + werkboek voor de patiënt
handleiding controle over emoties +werkboek voor de 
patiënt
handleiding denken, voelen en doen + werkboek voor de 
patiënt
handleiding omgaan met sociale angst + werkboek voor 
de patiënt
handleiding paniekstoornis + werkboek voor de patiënt
handleiding verbeter je zelfbeeld + werkboek voor de 
patiënt
https://www.rivierduinen.nl/kristal/professionals/uitgaven/behandelmodules%202018



Referenties in diagnostiek

Werkdocument Diagnostiek Taskforce LVB
https://efp.nl/publicaties/werkdocument-diagnostiek-taskforce-lvb

Inventarisatie diagnostiek bij LVB 2013 door expertise centrum 
forensische psychiatrie.

https://www.kenniscentrumlvb.nl/product/richtlijn-diagnostisch-
onderzoek-lvb-2/

https://efp.nl/publicaties/werkdocument-diagnostiek-taskforce-lvb
https://www.kenniscentrumlvb.nl/product/richtlijn-diagnostisch-onderzoek-lvb-2/
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