
week, waarbij niet altijd hetzelfde moment van
de dag beschikbaar was. Dit, naast de variatie
binnen de persoon over een week is al reden ge-
noeg om de verwachtingen voor een hoge score
te temperen. Waar we gehoopt hadden dat de
plaatjes ondersteunend zouden werken bij de
respons leek dit niet het geval. Een onverwacht
resultaat was dat het hardop lezen van de
antwoordopties voor een aantal mensen behulp-
zaam was.

Gerritsen wijst tweemaal op het belang van
responsiviteit van een instrument. Zij verbaast

zich dat slechts bij twee van de besproken instru-
menten in hoofdstuk 3 gerapporteerd wordt
over responsiviteit. Responsiviteit is enkel vast
te stellen als er zekerheid bestaat over verande-
ringen in het te meten attribuut en die gegeven
veranderingen ook met het nieuwe instrument
worden gedetecteerd. Dat is geen geringe, maar
wel een mooie opgave voor nieuw onderzoek.

Dr. T. Ettema

Recente
onderzoeksliteratuur

Moeilijk hanteerbaar gedrag bij dementie:
gerandomiseerd klinisch onderzoek toont
werkzaamheid van psychologische
interventies aan

R.G. Logsdon, S.M. McCurry & L. Teri. Evidence-based
psychological treatments for disruptive behaviors in
individuals with dementia. Psychology and Aging 2007;
22: 28-36.

Dementie tast niet alleen diverse cognitieve
functies aan, maar gaat in veel gevallen ook ge-
paard met gedragsstoornissen, in de vorm van
excessief gedrag (verbale of fysieke agressie) of
juist een tekort aan activiteit (apathie). Gedrags-
stoornissen bemoeilijken de verzorging, vergro-
ten de functionele beperkingen, en zijn vaak de
eerste reden voor verhuizing naar een verpleeg-
huis. Ook in het verpleeghuis zelf komt moeilijk
hanteerbaar gedrag veel voor. Medicamenteuze
behandeling van gedragsstoornissen heeft een
lange traditie, maar is niet altijd doeltreffend en
kent belangrijke nadelen. De belangstelling voor
psychologische interventies is groeiende, maar
wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid
is schaars.

Meta-analyse

Een Amerikaanse studiegroep ging op zoek naar
goed opgezette studies die zouden kunnen die-
nen als bewijsmateriaal voor de werkzaamheid
van psychologische interventies bij probleem-
gedrag. Het laatste werd breed gedefinieerd
zodat niet alleen agressief gedrag eronder viel,
maar ook gedrag dat een veiligheidsrisico ople-
verde of de dagelijkse zorg belemmerde. Psycho-
logische interventies moesten zijn gebaseerd
zijn op beproefde theorieën of modellen van
gedragsverandering, en uitgevoerd door hulp-
verleners in de geestelijke gezondheidszorg (psy-

chologen, verpleegkundigen, artsen, ergothera-
peuten of maatschappelijk werkenden). Alleen
gerandomiseerd klinisch onderzoek kwam in
aanmerking voor een oordeel over bewezen ef-
fectiviteit, waarbij ook gelet werd op de ge-
schiktheid van de controlegroep of controle-
conditie, de inclusiecriteria, gebruik van een ge-
detailleerd behandelprotocol en de kwaliteit van
de uitkomstmaten en de statistiek.

Resultaten

Het literatuuronderzoek (tot 2006) leverde 57
potentiële studies op. Daarvan vielen er 43 af
omdat zij bij nader inzien niet voldeden aan de
eisen voor gerandomiseerd klinisch onderzoek
of omdat de interventie primair een verandering
in de omgeving inhield in plaats van een speci-
fieke psychologische interventie. Van de veertien
bruikbare studies waren er zes die geen verschil
lieten zien tussen de psychologische interventie
en de controleconditie. De overige acht lieten
zo’n verschil wel zien, en zeven daarvan waren
overtuigend genoeg om te dienen als weten-
schappelijk bewijs voor de werkzaamheid van de
onderzochte interventie. Het betrof twee studies
van interventies volgens het progressively lowered
stress threshold (PLST) model en vijf gedrags-
therapeutisch georiënteerde studies. Interven-
ties volgens het PLST model compenseren voor
de cognitieve beperkingen van de patiënt, en
bevorderen deelname aan plezierige activiteiten
en een gestructureerd dagprogramma. De expe-
rimentele interventie bestond uit een indivi-
dueel behandelplan, waarvoor per deelnemer
vier uur werd uitgetrokken om het op te stellen.
Deelnemers in de controleconditie kregen twee
keer een huisbezoek van een uur, waarin alge-
mene voorlichting werd gegeven. Het pro-
gramma is beproefd bij thuiswonende patiënten
en hun mantelzorgers en bleek twaalf maanden
na aanvang te leiden tot afname van probleem-
gedrag bij de patiënt en verminderde psychische
belasting van de mantelzorger. Een andere, onaf-
hankelijke studie die drie maanden duurde,
toonde een vergelijkbare werkzaamheid aan.

Van de vijf gedragstherapeutisch gefundeerde
interventies hadden drie een bewezen effectivi-
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teit bij mensen die thuis wonden, en twee bij
patiënten in een verpleeghuis. Eén studie (duur:
24 maanden) toonde aan dat de psychologische
interventies opname in een verpleeghuis uitstel-
den. Een van de twee studies naar de werkzaam-
heid van psychologische interventies in ver-
pleeghuizen toonde stemmingsverbetering bij
de deelnemende patiënten aan, en de andere een
vermindering van moeilijk hanteerbaar of onvei-
lig gedrag. De effectieve interventies hadden als
gemeenschappelijk kenmerk dat mantelzorgers
of professionele verzorgenden geleerd werd op-
lettend te kijken naar gedrag van patiënten, vol-
gens het ABC-schema: wat gaat er aan het gedrag
vooraf (A), wat houdt het gedrag in (B) en wat
gebeurt er vervolgens (C)? Op basis daarvan wer-
den de omgeving, de dagbesteding of de inter-
persoonlijke interacties aangepast.

Conclusie

De besproken studies voldeden aan hoge eisen
voor wetenschappelijk bewijs. Daar zijn er niet
veel van, en ze verdienen te worden uitgebreid.
Verbetering is mogelijk door de uitkomstmaten
te individualiseren in plaats van globale indica-
toren op basis van vragenlijsten te gebruiken.

In dezelfde aflevering van Psychology and Aging
wordt in afzonderlijke artikelen ook het weten-
schappelijk bewijs besproken voor effectiviteit
van psychologische interventies bij angst, slaap-
stoornissen en overbelasting van mantelzorgers.

Han Diesfeldt

Signalementen

Loopstoornissen zijn de vroegste
voorspellers van dementie

Mensen in het prodromale stadium van demen-
tie bezoeken vanaf vijf jaar voor de diagnose
vaker hun huisarts. Dit benadrukt de belangrijke
rol die de huisarts kan spelen in de vroege iden-
tificatie van mensen met een verhoogd risico op
dementie. Medisch psycholoog Inez Ramakers, 29
jr, constateert in haar promotieonderzoek dat
loopstoornissen bij dit huisartsenbezoek de
vroegste voorspellers zijn van dementie, gevolgd
door cognitieve klachten vanaf drie jaar voor de
diagnose, het sterkst vanaf een jaar voor de diag-
nose. Dan verkeerden 58 % van de mensen met
cognitieve klachten in het stadium van preklini-
sche dementie, tegen 2 % van de controle perso-
nen. Andere bevindingen uit het promotie-
onderzoek zijn o.a. dat depressieve symptomen
bij mensen met lichte cognitieve stoornissen de
kans op Alzheimer niet verhogen. Verder is er in
dit proefschrift veel aandacht voor de ontwikke-
ling van de geheugenpolikliniek. Tevreden con-
stateert Ramakers dat geheugenpoli’s zich steeds
meer richten op mensen met lichte cognitieve
problematiek. Daarmee doen zij hun naam te-
genwoordig meer eer aan dan tien jaar geleden.
Proefschrift Prodromal Alzheimer’s disease in subjects
with Mild Cognitive Impairment. Predictive and diag-
nostic aspects, 143 p, ISBN 978 90 9023 226 3, Uni-
versiteit Maastricht, 25 september 2008. Pro-
motores waren prof.dr. F.R.J. Verhey en prof.dr.
J. Jolles.

Zorgen voor je hoogbejaarde ouders is een
ondankbare klus

Ouder-kindrelaties zijn de eerste en vaak belang-
rijkste relaties die individuen ontwikkelen en
een essentiële bron van steun en veiligheid. Eva-
Maria Merz beschrijft in haar proefschrift ken-
merken en veranderingen van deze relaties ge-
durende de latere fasen van de levensloop. Ze
onderzocht variatie in relaties aan de hand van
balans in de uitwisseling van steun, kwaliteit en
conflict, en de mate waarin de relatie een cen-
trale plaats inneemt in het leven van een per-
soon. Verder ging ze na in hoeverre deze relatie-
kenmerken samenhangen met het welbevinden
van ouders en kinderen. Het uitwisselen van
steun (o.a. het tonen van interesse, boodschap-
pen of klusjes doen, advies geven) tussen de ver-
schillende generaties blijkt niet of slechts zwak
geassocieerd te zijn met welbevinden van ouders
en kinderen. De kwaliteit van de ouder-kind re-
latie echter hangt wel sterk samen met het wel-
bevinden van beide generaties. Het lijkt dus dat
bij het ouder worden van ouders en kinderen de
achteruitgang van kwaliteit van hun relatie een
grotere bedreiging is voor welbevinden dan een
toename van steun die kinderen aan hun ouders
geven.

Kennis van kenmerken van belangrijke relaties,
zoals ouder-kindrelaties, gekoppeld aan de uit-
wisseling van steun tussen generaties is belang-
rijk vanwege de samenhang met psychische ge-
zondheid en welbevinden. Niet alle sociale rela-
ties zijn bevorderlijk voor gezondheid en welbe-
vinden. Sommige relaties worden als stressvol en
belastend ervaren en kunnen daarom ook nade-
lige gevolgen voor gezondheid en welbevinden
hebben. Goede familiebanden zijn niet vanzelf-
sprekend maar wel cruciaal voor welbevinden en
levensvreugde. Daarom verdient het thema
ouder-kind- en familierelaties een plek in de pu-
blieke, politieke en beleidsdiscussies. Proef-
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