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Periodieke bijscholing van verzorgenden
reduceert toepassing van
mobiliteitbeperkende maatregelen in
verpleeghuizen en kleinschalige
woonvoorzieningen voor mensen met
dementie

Pellfolk, T. J., Gustafson, Y., Bucht, G. & Karlsson,
S. (2010). Effects of a restraint minimization pro-
gram on staff knowledge, attitudes, and practice:
a cluster randomized trial. Journal of the Ameri-
can Geriatrics Society, 58, 62-69.

Conclusie van het artikel

Een bijscholingscursus voor verzorgenden over
de nadelen van mobiliteitbeperkende maatrege-
len en andere mogelijkheden om het risico op
vallen te verminderen leidde tot meetbare veran-
deringen in kennis, opvattingen over fixatie, en
handelen. Toepassing van mobiliteitbeperkende
maatregelen nam in de interventiegroep met
35% af, zonder toename van valpartijen of
psychofarmacagebruik. In de controlegroep
(geen bijscholing) nam het aantal bewoners bij
wie fixatie werd toegepast met 35% toe.

Bespreking van de studie

Deelnemers
Verzorgenden en bewoners in veertig klein-

schalige woonvoorzieningen voor mensen met
dementie (Umeå, Noord-Zweden).

Opzet
In 99 woningen werden er veertig gevonden

waar minstens 20% van de bewoners wel eens
werd gefixeerd om te voorkomen dat zij letsel
zouden oplopen door een val. Mobiliteit-
beperking door fixatie gebeurde bijvoorbeeld
met een Zweedse band, of door een aangepaste
stoel waaruit iemand niet onbegeleid kon op-
staan. Toepassing van een bedhek om te voorko-
men dat een bewoner zonder hulp uit bed zou
stappen, werd in dit onderzoek echter niet ge-
teld als mobiliteitbeperkende maatregel. De
veertig woningen werden willekeurig verdeeld
in een interventiegroep en een controlegroep. De
verzorgenden in de twintig woningen van de
interventiegroep volgden een bijscholings-
programma, de controlegroep kreeg de bijscho-
ling later aangeboden. De bijscholing bestond
uit zes modules op video, van elk een half uur,
over de volgende onderwerpen: dementie (ver-
schijningsvormen, symptomen, behandeling),
acute verwardheid (hoe te herkennen, oorzaken,
preventie, behandeling), vallen (risicofactoren en
preventie), nadelen van mobiliteitsbeperkende

maatregelen en de wettelijke regelingen, psycho-
logische aspecten van zorgverlening aan mensen
met dementie, zoals de eigen rol en invloed van
verzorgenden op gedrag en beleving van mensen
met dementie. De uitleg op video werd onder-
steund met groepsdiscussies over diverse uitge-
schreven praktijksituaties.

Resultaten

Meer dan de helft van de betrokken verzorgen-
den bekeek vijf van de zes ‘klinische lessen’ op
video. De videoles over de nadelen van beperken-
de maatregelen werd door 83% van de verzorgen-
den bekeken, de andere video’s door 73% tot
96%. Verzorgenden die de cursus hadden ge-
volgd, vonden dat hun kennis over dementie
verbeterd was. Die kennisverbetering was bij hen
groter dan bij verzorgenden in de controlegroep,
die nog niet extra waren geschoold. Na de cursus
waren meer verzorgenden van mening dat zij
minder snel om mobiliteitsbeperkende maatre-
gelen zouden vragen dan daarvoor. Aan het
begin van de studie waren er in de interventie-
groep 32 bewoners bij wie in de drie weken voor-
afgaand aan de bijscholing minstens een keer
een beperkende maatregel was toegepast. Een
half jaar later, na de bijscholing, was dit voor
tien bewoners niet meer het geval (31%). In de
controlegroep waren er bij aanvang van de stu-
die 28 bewoners met een beperkende maatregel,
en dat gold voor 27 (96%) van hen een half jaar
later nog steeds. Van de 117 bewoners in de
interventiegroep, voor wie bij aanvang van de
studie geen beperkende maatregel van toepas-
sing was, waren er acht voor wie dat een half jaar
later wel het geval was (6,8%). Van de 111 bewo-
ners met verzorgenden die de bijscholing nog
niet hadden gevolgd, werd een half jaar na aan-
vang van het onderzoek bij 26 (23,4%) een beper-
kende maatregel toegepast. Logistische
regressieanalyse, waarin individuele verschillen
tussen deelnemers (zoals leeftijd, geslacht,
dwaalgedrag, ernst van de dementie) werden
verdisconteerd, gaf een vier tot vijf keer kleinere
kans op toepassing van mobiliteitsbeperkende
maatregelen in de woningen met bijgeschoolde
verzorgenden dan in de woningen waar die bij-
scholing nog niet was gegeven. In de groep bij
wie het aantal beperkende maatregelen werd
verminderd, nam het aantal valpartijen niet toe,
maar juist af, met 25% (van 12% naar 9%). In de
controlegroep (waar niets of weinig veranderde
in het aantal beperkende maatregelen) werd het
valrisico ook kleiner, maar minder sterk (het
nam af met 10%, van 14,7% naar 13,3%). Het ge-
bruik van antipsychotica (48,6%) en benzodiaze-
pinen (31,7%) nam niet toe met de afname van
het aantal mobiliteitsbeperkende maatregelen.

Commentaar

Zorgverleners die aarzelen om te stoppen met
mobiliteitbeperkende maatregelen, kunnen zich
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beter niet beroepen op het argument dat zij met
fixeren het risico op valpartijen terugdringen.

Dit onderzoek laat verder overtuigend zien hoe
belangrijk permanente educatie is om onnodig
gebruik van mobiliteitbeperkende maatregelen
te verminderen. Met periodieke bijscholing die
per maand van een verzorgende niet veel meer
dan een uur tijd vergde (een half uur voor het
bekijken van een videoband en een half uur
groepsdiscussie), kon al 35% reductie van beper-
kende maatregelen worden bereikt. Meer uitge-
breide interventies, die aan bijscholing de moge-
lijkheid van consultatie (door psycholoog of psy-
chiater) toevoegden, bereikten (in ander onder-
zoek) een reductie van 50%. Er valt met een
goede ondersteuning van verzorgenden dus veel
te winnen voor een betere kwaliteit van de zorg-
verlening in verpleeghuizen en kleinschalige
woonvoorzieningen voor mensen met dementie.

H. Diesfeldt

Boekbespreking

C. Jonker, J.P.J. Slaets, F.R.J. Verhey,
Handboek dementie, Bohn Stafleu van
Loghum, Houten, 2009, ISBN
9789031362288.

Gedurende de laatste twee decennia veranderde
de diagnostische en therapeutische aanpak van
dementie grondig. In dit nieuwe handboek wor-
den de meest recente inzichten hieromtrent
overzichtelijk geschetst, waar onder redactie van
de drie bovenvermelde redacteurs verschillende
Nederlandse en Vlaamse experts bijdragen tot de
brede inhoud. Elk hoofdstuk wordt hierbij voor-
afgegaan door een vlotte samenvatting van de
belangrijkste kernpunten. Na een eerste inlei-
dend deel waarin algemene beschouwingen over
dementie, de evolutie van de kijk op dementie en
epidemiologie beschreven worden, wordt in het
tweede deel van het boek specifiek ingegaan op
de diagnostiek en differentiële diagnostiek van
dementie, met meer specifiek de bespreking van
onder andere de waarde van beeldvormend on-
derzoek van de hersenen en neuropsychologi-
sche diagnostiek. Op het einde van dit tweede
deel worden de meeste gebruikte meetinstru-
menten en hun belang kort besproken. Erg han-
dig hierbij is dat vele instrumenten in bijlage
ook raadpleegbaar zijn. In het derde deel worden
praktische beleidsaspecten zoals zorg(planning),
behandeling van dementie in al zijn facetten en
de farmacotherapeutische behandeling van ge-
dragsstoornissen toegelicht. Naast theoretische
beschouwingen over de evolutie van geheugen-
poliklinieken in Nederland, zijn de hoofdstuk-
ken over juridische en ethische aspecten belang-
rijke toevoegingen. Tenslotte wordt in het vierde

en laatste deel een handig en bruikbaar overzicht
van de diverse nosologische ziekte-entiteiten
geschetst. De hoofdstukken in dit laatste deel
worden ingeleid aan de hand van casuïstiek en
zijn verder overzichtelijk opgebouwd met be-
spreking van symptomatologie, de courant ge-
bruikte ziektecriteria en aanvullende onderzoe-
ken, naast ook een overzicht over recente inzich-
ten betreffende biomerkers, ziektepathogenese
en neuropathologie waar toepasselijk.

De meeste hoofdstukken zijn zeer vlot geschre-
ven en de zoekindex maakt dat specifieke tref-
woorden gemakkelijk terug te vinden zijn. Het
is zowel geschreven voor een Nederlands als een
Vlaams publiek, hoewel bepaalde hoofdstukken,
zoals juridische aspecten, voornamelijk vanuit
een Nederlands perspectief geschreven werden,
gebaseerd op wetgeving zoals deze in Nederland
van toepassing is. Als toevoeging zou een uit-
breiding over de rijvaardigheid van de demente
patiënt nuttig geweest zijn.

Samengevat is dit een pragmatisch Nederlands-
talig handboek over dementie dat gemakkelijk
te raadplegen valt. In die zin mag dit boek niet
ontbreken in de lijst van elke medisch-
professionele zorgverlener die patiënten met
dementie behandeld, maar is ook sterk aan te
bevelen voor studenten, artsen in opleiding of
huisartsen als standaard naslagwerk.

Prof. Dr. Jos Tournoy, Geriater, Geheugen-
kliniek, Universitaire Ziekenhuizen Leuven

Ieke Winkens, Mental slowness after stroke,
assesment and treatment, Academisch
Proefschrift. Maastricht, 2009. ISBN
978-90-75579-37-6

Cognitieve stoornissen na een beroerte komen
vaak voor. Over één van de meest voorkomende,
namelijk mentale traagheid, gaat het proef-
schrift van Ieke Winkens.

Vaak wordt mentale traagheid gemeten met
standaard neuropsychologische tests die de snel-
heid van informatieverwerking meten. Echter
voor de patiënt is vooral het effect van de traag-
heid op het dagelijks functioneren van belang.
In dit proefschrift wordt een poging gedaan om
juist de ervaren gevolgen voor de patiënt en
diens mantelzorger te onderzoeken. Wat bete-
kent de traagheid voor het dagelijks functione-
ren. Uit deze studie komt naar voren dat patiën-
ten op veel gebieden last hebben van trage infor-
matieverwerking en dat dit niet alleen leidt tot
vertraagd cognitief functioneren, maar ook tot
fysieke klachten (vermoeidheid en hoofdpijn) en
tot emotionele klachten (agitatie en depressie).

Er worden in dit proefschrift twee nieuwe in-
strumenten ontwikkeld om het effect te meten
van compensatie strategieën die kunnen worden
ingezet om beter om te kunnen gaan met de ge-
volgen van mentale traagheid. Eén van deze
meetinstrumenten is de Mental Slowness Obser-
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