
16 landen, definieerde BPSD als volgt: 
‘symptoms of disturbed perception, 
thought content, mood, or behavior 
that frequently occur in patients with 
dementia1.’ BPSD is dus een heteroge-
ne groep van gedragsproblemen zoals 
agitatie, agressie, apathie, … maar ook 
van psychologische problemen zo-
als achterdocht, wanen, hallucinaties, 
stemmingsstoornissen, …
Agitatie moet men onderscheiden 
van weerstand tegen verzorging. Agi-
tatie wordt voornamelijk gezien bij 
matige cognitieve stoornissen en de 
frequentie neemt af bij toename van 
de cognitieve stoornissen. In tegen-
stelling hiermee, wordt weerstand 
tegen verzorging minder gezien bij 
beginnende cognitieve stoornissen en 
neemt hij toe naarmate de cognitieve 
stoornissen verergeren. Dit wil zeggen 
dat de hoogste prevalentie voorkomt 
bij de meest uitgesproken cognitieve 
stoornissen. Agitatie komt vooral 
voor wanneer de patiënt alleen is en 
kan omschreven worden als een on-
plezierige staat van opwinding. Weer-
stand tegen verzorging daarentegen 

1 INLEIDING

Een moeilijk aspect van de verzorging 
in rusthuizen is de omgang met be-
woners die probleemgedrag vertonen. 
Psychotrope medicatie en fixatie wor-
den soms aangewend om agitatie of 
agressief gedrag te beteugelen. Dit 
kan bij allen die bij de verzorging 
betrokken zijn uitmonden in een ge-
voel van machteloosheid wanneer zij 
geen mogelijkheid zien om iets aan 
de situatie te veranderen. Ook voor 
de medebewoners kan dit problemen 
opleveren. 

Deze Geneesmiddelenbrief gaat in 
hoofdzaak over agitatie en agressief 
gedrag bij personen met dementie.

1.1 Definities

Probleemgedrag komt veel voor bij 
dementie en wordt dan ‘behavioral 
and psychological symptoms of de-
mentia’ (BPSD) genoemd. Een consen-
susgroep, bestaande uit 60 experts uit 

ontstaat bij interactie met anderen, 
voornamelijk bij persoonlijke verzor-
ging en kan escaleren tot verbaal of 
fysisch geweld. Weerstand tegen ver-
zorging ontstaat doordat de patiënt 
het doel van de verzorging niet ver-
staat ofwel doordat de patiënt wanen 
heeft, vooral wanneer die paranoïde 
van aard zijn2.

Het gebruik van schalen kan nuttig 
zijn om het probleemgedrag te ob-
serveren of om de evolutie ervan te 
volgen. De meest gebruikte zijn de 
Neuropsychiatric Inventory (NPI)3 en 
de Cohen-Mansfield Agitation Inven-
tory (CMAI)4.
De Neuropsychiatric Inventory is een 
vragenlijst die gebruikt wordt om psy-
chopathologische verschijnselen op 
te sporen bij personen met een her-
senletsel en wordt ook vaak gebruikt 
bij ouderen met BPSD. De NPI wordt 
afgenomen van een mantelzorger of 
verzorgende die de patiënt goed kent 
en bestaat uit 12 subschalen, die op 
worden gescoord volgens frequentie 
(1-4) en ernst (1-3). De totaalscore per 
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item (frequentie x ernst) bedraagt 12; 
de maximumscore bedraagt dus 144. 
De NPI bevat de volgende subschalen: 
wanen, hallucinaties, agitatie/agressie, 
depressie/dysforie, angst, euforie/
opgetogenheid, apathie/onverschil-
ligheid, ontremd gedrag, prikkel-
baarheid/labiliteit, doelloos repetitief 
gedrag, nachtelijke onrust/slaapstoor-
nissen en verandering in eetlust/eet-
gedrag.
Agitatie kan afzonderlijk gemeten 
worden met de Cohen Mansfield 
Agitation Inventory (CMAI). Deze 
schaal scoort 29 gedragingen (wij-
zend op agitatie en agressie, zowel 
verbaal als fysiek) in functie van fre-
quentie op een schaal van 1 tot 7. De 
minimumscore bedraagt dus 29, de 
maximumscore 203. De CMAI meet 
alleen observeerbaar gedrag en geen 
gemoedstoestand5.

BPSD is een heterogene groep van 
gedragsproblemen zoals agitatie, 
agressie, apathie, … maar ook van 
psychologische problemen zoals 
achterdocht, wanen, hallucinaties, 
stemmingsstoornissen, … 
Agitatie moet men onderscheiden 
van weerstand tegen verzorging. 
Agitatie komt vooral voor wanneer 
de patiënt alleen is en kan omschre-
ven worden als een onplezierige 
staat van opwinding. Weerstand te-
gen verzorging ontstaat doordat de 
patiënt het doel van de verzorging 
niet verstaat ofwel doordat de pa-
tiënt wanen heeft.

1.2 Differentiaaldiagnose van 
BPSD

Acathisie wordt gekenmerkt door 
een motorische onrust waarbij de 
patiënt niet kan blijven stilzitten. Het 
wordt gezien als een ongewenst effect 
van in het bijzonder neuroleptica.
Patiënten met dementie zullen sneller 
een delirium ontwikkelen. Delirium 
kan van dementie onderscheiden wor-

den door het acuut of subacuut begin, 
verhoogde of verminderde aandacht, 
het voorkomen van visuele hallucina-
ties en gewijzigde psycho motorische 
activiteit. Vooral een hypoactieve vorm 
is bij dementie mogelijk.
Een eerste manische episode bij ou-
deren komt zelden voor als de eerste 
manifestatie van een bipolaire stoor-
nis. Tot het tegendeel bewezen is, 
dient een eerste manische episode bij 
ouderen beschouwd te worden als een 
‘secundaire manie’6.
Het serotonine syndroom wordt 
gekenmerkt door autonome (koorts, 
hypertranspiratie), psychische (hyper-
activiteit, rusteloosheid) en neuro-
musculaire (tremor, bibberen, myo-
clonus) verschijnselen als ongewenst 
effect van medicatie met een seroto-
nerge werking7.
Psychotische symptomen en para-
noia kunnen ook gepaard met agitatie 
onafhankelijk van dementie.

Tot de differentiaaldiagnose van 
BPSD behoren: delirium, manische 
episode, psychotische symptomen, 
acathisie en serotoninesyndroom.

1.3 Beïnvloedende factoren van 
probleemgedrag 

Men onderscheidt verschillende om-
gevings- en/of persoonsgebonden 
factoren die het ontstaan en verloop 
van probleemgedrag kunnen beïn-
vloeden8.
Onder omgevingsfactoren verstaat 
men factoren in de fysieke omge-
ving zoals geluid, privacy, (dag)licht, 
ruimte (bewegingsvrijheid, immobili-
satie/fixatie), kleur en het al dan niet 
aanwezig zijn van hulpmiddelen, maar 
ook factoren in de sociale omgeving 
zoals medebewoners, personeel (beje-
gening, reactie op probleemgedrag, 
taak- vs persoonsgerichte zorg) en an-
deren (familieleden, vrienden, vrijwil-
ligers,…). Ook rekent men hieronder 
factoren gerelateerd aan de daginvul-

ling zoals variatie, keuzemogelijkheid 
en de mate waarmee rekening gehou-
den wordt met de wensen van de ou-
dere.
Patiëntgebonden factoren kunnen li-
chamelijk, persoonlijk of psychisch 
zijn. Onder lichamelijke factoren ver-
staat men de onderliggende medische 
diagnose, fysieke en zintuiglijke be-
perkingen, fysieke ongemakken, slaap-
problemen, voedingsfactoren, over-
gevoeligheid voor sensorimotorische 
prikkels en gebruik van medicatie. 
Persoonlijke factoren hebben te ma-
ken met levensloop, persoonlijkheid 
en levensstijl. Bij de psychische fac-
toren rekent men de psychologische 
diagnose (angst, depressie,…) en cog-
nitieve beperkingen.

Verschillende omgevings- en/of per-
soonsgebonden factoren kunnen het 
ontstaan en verloop van probleem-
gedrag beïnvloeden.

1.4 Prevalentie

Prevalentie in Nederland bij demente-
rende verpleeghuispatiënten9:

gebruik makend van de NPI had 
85% van de residenten één of 
meer symptomen die wezen op 
probleemgedrag: apathie (37%), 
agitatie/agressie (36%), doelloos 
repetitief gedrag (22%), prikkel-
baarheid (20%)
gemeten met de CMAI had 83% 
van de patiënten één of meerdere 
symptomen van agitatie/agres-
sie, waaronder vloeken of verbale 
agressie (51%), algemene ruste-
loosheid (44%), klagen (37%), 
negativisme (37%), herhalende 
gedragingen (34%).
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2 AANPAK VAN 
PROBLEEMGEDRAG

2.1 Visies op probleemgedrag

Er bestaan verschillende, elkaar niet 
uitsluitende, visies over hoe met BPSD 
om te gaan en tegen probleemgedrag 
aan te kijken10,11. Er is een eerste visie 
waarbij men de behoeften en wensen 
van de patiënt probeert te begrijpen 
(de persoonsgerichte of belevings-
gerichte zorg). Een tweede visie heeft 
meer oog voor de interactie van de 
patiënt met zijn omgeving (Antece-
dent-Behavior-Consequences).

In de persoons- of belevingsgerichte 
benadering houdt men bij de verzor-
ging rekening met de persoonlijke 
voorkeuren en behoeften van de de-
mente persoon en individualiseert 
men dus het verzorgingsplan. Dit is 
tegengesteld aan ‘taakgerichte zorg’, 
waarbij het uitvoeren van een taak 
voorop staat (bv. iedereen moet in 
het bad). 
Een voorbeeld hiervan is het VIPS-
principe, waarbij rekening gehouden 
wordt met de eigenwaarde (value) van 
de persoon met dementie, met de 
persoon met dementie als individu, 
met het perspectief van de persoon 
met dementie en met de omgeving 
en relaties van de persoon met de-
mentie (social). In een cluster geran-
domiseerd onderzoek in rusthuizen 
leidde een dergelijke persoonsgerichte 
benadering tot een daling in het voor-
schrijven van neuroleptica in de inter-
ventiegroep, zonder een verschil in 
het voorkomen van agitatie tussen de 
interventiegroep en controlegroep12.
Men spreekt ook over het ‘Need-Dri-
ven Dementia-Compromised Behavior 
Model’10,11, waarbij probleemgedrag 
wordt gezien als de uitdrukking van 
een of meer noden of behoeften die 
zowel fysisch, psychologisch, emotio-
neel of sociaal kunnen zijn. Demente 
personen hebben in min of meerdere 
mate de mogelijkheid verloren om 

hun noden uit te drukken in taal. Ze 
uiten hun noden door middel van 
gedrag. Het komt er dus op aan dit 
gedrag te observeren en de onderlig-
gende behoefte te ontdekken. Zo kan 
de aanwezigheid van te weinig stimuli 
of het ontbreken van betekenisvolle 
activiteiten leiden tot agitatie. 
Men dient er tevens rekening mee te 
houden dat demente personen min-
der stress aankunnen13. Zij worden 
snel angstig en bij toename van de 
stress ontstaan gedragsproblemen. 
Stress wordt veroorzaakt door moe-
heid, multiple stimuli (geluid, televisie, 
teveel aan mensen, …), fysische stress 
(ziekte, honger, dorst, ongemakken), 
veranderingen (verzorger, routine, 
omgeving), te hoge eisen, negatieve 
en restrictieve feedback. Het is de 
bedoeling om de demente persoon 
dusdanig te ondersteunen dat hij de 
stress aankan, door omgevingsstress 
te verminderen en routines en bena-
deringen aan te passen. Men zal bv. de 
stress niet opdrijven door in confron-
tatie te gaan, maar proberen af te lei-
den of te aanvaarden (zoals ‘dit moet 
wel erg zijn voor je’ bv. bij wanen dat 
men bestolen wordt).

In het antecedent-behaviour-conse-
quence-model heeft men vooral aan-
dacht voor de interactie met de om-
geving. Men probeert het gedrag te 
beschrijven (wanneer, waar, …). Wat 
lokt het gedrag uit en welke zijn de 
gevolgen (antecedenten en conse-
quenties) ? Hierbij kan het noteren in 
een tabel met hoofdingen Tijdstip – 
Antecedenten – Gedrag – Conse-
quenties een hulpmiddel zijn14.
Eenmaal uitlokkende factoren bekend 
zijn, kan men trachten deze te vermij-
den (stimuluscontrole). Agressie kan 
ontstaan als respons op verzorging 
omdat de demente persoon het doel 
van de verzorging niet verstaat of be-
angstigend vindt. Rekening houden 
met de voorkeuren van de demente 
persoon en het aanpassen van de om-
geving zoals het scheppen van een 

rustgevende omgeving met minder 
lawaai kan hierbij helpen, net zoals 
educatie van het verzorgend perso-
neel over de individuele noden van de 
demente persoon, zijn ADL mogelijk-
heden en verzorgingsvoorkeuren.
Ook de consequenties van het gedrag 
kunnen dit gedrag in stand houden. 
Een probleemgedrag kan onbedoeld 
worden versterkt. Een demente per-
soon die claimend gedrag stelt (vb. 
het herhaaldelijk op dezelfde wijze 
vragen van aandacht voor zichzelf, zo-
als roepen, klagen, achter iemand aan 
lopen, steeds bellen) wordt hiervoor 
‘beloond’ met aandacht, maar het 
ingaan op deze vraag naar aandacht 
leidt niet tot een vermindering van 
dit probleemgedrag en onderhoudt 
integendeel het claimend gedrag15. 
Dergelijk gedrag wordt dus best zo 
veel mogelijk genegeerd en dit door 
alle verzorgers (goede afspraken zijn 
hiervoor onontbeerlijk). Anderzijds 
moet men ander gedrag belonen, an-
ders mist deze patiënt de aandacht die 
iedere mens nodig heeft.
Bij de observatietechniek die ‘Dementia 
Care Mapping’ wordt genoemd, kijkt 
men vooral naar de interactie tussen 
de verzorger en de demente persoon. 
Hierbij gaat een observator (of ‘map-
per’) 5 à 6 personen met dementie ob-
serveren samen met hun verzorgers. 
Hierbij wordt het gedrag van de de-
mente persoon geregistreerd, evenals 
de acties van de verzorgers. Deze acties 
kunnen de persoonlijkheid versterken 
(‘persoonsversterkers’: warmte, ge-
borgenheid, respect, erkenning …) 
maar ook de persoonlijkheid tekort 
doen (‘persoonsondermijners’: intimi-
deren, negeren, te hoog tempo, …)16.

Een aanpak gebaseerd op ‘Dementia 
Care Mapping’ gecombineerd met 
persoonsgerichte zorg verminderde in 
een studie de agitatie bij personen met 
dementie in residentiële zorg, maar 
had geen invloed op het voorschrijven 
van psychofarmaca17,18.
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Er bestaan verschillende visies op 
probleemgedrag bij ouderen. Er is 
een eerste visie waarbij men de 
behoeften en wensen van de patiënt 
probeert te begrijpen (de persoons-
gerichte of belevingsgerichte zorg). 
Een tweede visie heeft meer oog 
voor de interactie van de patiënt 
met zijn omgeving (Antecedent-
Behavior-Consequences).

2.2 Niet-medicamenteuze aanpak

Alle richtlijnen raden een niet-farmaco-
logische interventie aan als eerste stap19. 
Vorig jaar bundelde een uitgebreid rap-
port van het Belgische Kenniscentrum 
voor de Gezondheidszorg (KCE) de be-
perkte gegevens over de werkzaamheid 
van de niet-medicamenteuze interven-
ties bij personen met dementie20. Veel 
verschillende vormen van niet-farmaco-
logische aanpak van probleemgedrag 
kunnen echter ook als symptomatische 
therapie worden aangewend. Al dan 
niet met één of meer van bovenstaande 
visies op gedragsproblemen in het ach-
terhoofd, kan men kiezen voor één of 
meer van volgende benaderingen. 

2.2.1 Emotie georiënteerde aanpak 
Hieronder valt ondersteunende psy-
chotherapie, reminiscentietherapie21 
(het oproepen van vroegere levensge-
beurtenissen bij een demente oudere), 
validation-therapie22 (een therapie 
waarbij door middel van empathie 
wordt getracht om binnen te treden 
in de innerlijke wereld van de demente 
patiënt) en ‘simulated presence’-the-
rapie23 (waarbij een opgenomen tele-
foongesprek of video met een familie-
lid over een aangename herinnering 
herhaaldelijk wordt afgespeeld).
Ondanks positieve resultaten in stu-
dies besluit het KCE dat er nog on-
voldoende evidentie is voor reminis-
centietherapie door methodologische 
beperkingen in de studies. Voor va-
lidatietherapie wordt er geen effect 
gevonden op gedrag of stemming20.

2.2.2 Op stimulatie gerichte aanpak
Ontspanningsactiviteiten en bezig-
heidsactiviteiten (spelen, kunstwer-
ken maken, huisdieren, …), behoren 
tot deze categorie. Tot deze aanpak 
rekent men ook interventies gericht 
op het welbevinden, waaronder mas-
sage24, muziektherapie25, aromathera-
pie26 en snoezelen27 (multisensoriële 
stimulatie).
De invloed van het aanbieden van ver-
schillende soorten stimuli op agitatie 
werd recent door Cohen-Mansfield et 
al. onderzocht. Reële sociale stimuli 
(aanwezigheid van een echte baby, 
een echte hond, het voeren van een 
gesprek), taken (bloemen rangschik-
ken, kleuren) en lezen (tijdschrift met 
grote druk) hadden het gunstigste ef-
fect op agitatie. Gesimuleerde socia-
le contacten (baby-pop, pluche dier, 
robot-dier, video van familieleden) en 
manipulatieve stimuli (stressbal, bouw-
blokken, gereedschaps- of boodschap-
pentas, puzzel) hadden het minste 
effect, terwijl muziek en stimuli op 
basis van de identiteit van de demente 
persoon (vroeger werk, hobby’s of 
interesses) een intermediaire positie 
innamen28.
In een ander onderzoek verminderde 
agitatie in de groep waarbij activitei-
ten werden aangeboden aangepast 
aan de persoonlijke interesses van de 
demente persoon, terwijl de agitatie 
toenam in de controlegroep, moge-
lijks ten gevolge van frustratie door 
niet-motiverende activiteiten. Zo biedt 
men aan een persoon met veel fanta-
sie activiteiten aan als geleide fantasie, 
relaxatie, creatief schrijven, schilderen. 
Personen met minder fantasie kunnen 
naaien, bakken, timmeren of piano 
spelen. Iemand die graag gezelschap 
heeft biedt men groepsactiviteiten aan 
en aan andere personen die gezelschap 
niet op prijs stellen eerder solitaire 
bezigheden29.
Het KCE vindt positieve resultaten 
voor oefentherapie, maar onvoldoen-
de evidentie om snoezelen, massage of 
aromatherapie aan te raden20. 

Noot van de redactie: het gebruik 
van psychotrope stoffen kan mo-
gelijk de deelname aan activiteiten 
beïnvloeden.

2.2.3 Cognitie georiënteerde aanpak
Hiertoe behoren realiteitsoriëntering, 
cognitieve rehabilitatie, geheugen-
training en vaardigheidstraining. Er 
is evidentie van matige kwaliteit over 
de werkzaamheid van cognitieve trai-
ning/stimulatie20,30. Een recente Co-
chrane review vindt evidentie voor 
een gunstig effect van cognitieve 
stimulatie op het vlak van cognitief 
functioneren, maar niet op het vlak 
van probleemgedrag31.
Voor cognitieve reframing bestaat er 
wat evidentie32. Deze techniek is ge-
richt op mantelzorgers. Mensen rea-
geren op een situatie naargelang de 
betekenis die ze aan die situatie toe-
kennen. Niet begrijpen waarom een 
demente persoon anders reageert, 
kan tot gevolg hebben dat de mantel-
zorger negatieve emoties ervaart zoals 
boosheid, angst, schuld en depressie. 
Beseffen dat agressie van de demente 
persoon niet persoonlijk moet wor-
den opgevat, maar het gevolg is van 
een aantasting van de hersenen, maakt 
dat men beter met dergelijk gedrag 
kan omgaan.

Alle richtlijnen raden een niet-far-
macologische interventie aan als 
eerste stap. Er is weinig gekend over 
de werkzaamheid van een niet-me-
dicamenteuze aanpak. Veel verschil-
lende vormen van niet-farmacologi-
sche aanpak van probleemgedrag 
kunnen echter ook als symptomati-
sche therapie worden aangewend. 
We onderscheiden interventies ge-
richt op emoties, stimulatie of cogni-
tie. Er is beperkte evidentie voor de 
werkzaamheid van onder andere oe-
fentherapie en cognitieve training/
stimulatie.
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2.3 Medicamenteuze aanpak

2.3.1 Neuroleptica
Neuroleptica worden nog frequent 
gebruikt voor BPSD. Uit een cross-sec-
tioneel onderzoek in de regio Brugge, 
bleek 75% van de bewoners van WZC 
psychofarmaca te gebruiken33. In de 
Phebe studie was dit 68%34. Volgens 
een recentere studie is de prevalentie 
van voorschrijven van neuroleptica in 
Belgische rusthuizen 23,9%, waarvan 
92,6% langdurig wordt voorgeschre-
ven, 45,6% ondanks risico op vallen 
en 31,8% gecombineerd met andere 
psychotrope middelen35. 
De werkzaamheid van neuroleptica 
voor de behandeling van BPSD blijkt 
zeer beperkt. Een Cochrane review 
vond geen verschil tussen het gebruik 
van haloperidol en van placebo bij de 
behandeling van agitatie36. Wel had 
haloperidol een effect op agressie. Of 
dit effect klinisch relevant is, wordt 
in vraag gesteld. Uit een systematisch 
literatuuroverzicht blijkt dat atypische 
neuroleptica niet beter werken dan 
klassieke neuroleptica37. 
De CATIE-AD-studie onderzocht het 
effect van atypische neuroleptica ver-
sus een placebobehandeling bij Alz-
heimerpatiënten met psychose, agita-
tie of agressief gedrag38. De primaire 
uitkomstmaat was de tijd tot wan-
neer de behandeling werd stopgezet 
(door gebrek aan werkzaamheid of als 
gevolg van het optreden van onge-
wenste effecten). Uit de studie blijkt 
dat er geen verschil is tussen atypi-
sche neuroleptica en placebo. Bij 82% 
werd gestopt met de behandeling. Er 
werd ook geen verschil vastgesteld op 
een score die het globaal functione-
ren evalueert (nl. de CGIC-score of 
‘clinical global impression of change’-
score). De mogelijke voordelen van 
atypische neuroleptica wegen volgens 
de auteurs niet op t.o.v. de ongewens-
te effecten.
Ballard et al. besluiten op basis van 
een systematisch literatuuroverzicht 
dat atypische neuroleptica mogelijk 

een klein voordeel opleveren op korte 
termijn (tot 12 weken) voor de behan-
deling van agressie en psychose bij 
dementie39. Dit voordeel moet afgewo-
gen worden ten opzichte van mogelij-
ke ernstige ongewenste effecten (waar-
onder een 1,5 à 1,8-voudig verhoogd 
risico op mortaliteit). De voordelen op 
langere termijn zijn minder duidelijk 
dan de korte termijn effecten, maar 
het mortaliteitsrisico blijft significant 
verhoogd. Dit mortaliteitsrisico was 
ook zichtbaar in de DART-AD stu-
die (Discontinuation Antipsychotic 
Randomised Trial)40,41. In deze geran-
domiseerde, placebo-gecontroleerde 
studie (165 patiënten) werd het neuro-
lepticum dat de patiënt innam, ofwel 
verder ingenomen, ofwel naar placebo 
overgeschakeld. Primair eindpunt was 
de mortaliteit na 12 maanden follow-
up. Voor 4 patiënten die stopten met 
de inname van neuroleptica, stelde 
men 1 overlijden minder vast (‘number 
need to stop’ = 4).
Uit dezelfde studie bleek dat bij het 
merendeel van de patiënten met de-
mentie de neuroleptica konden ge-
stopt worden zonder verslechtering 
van de toestand op functioneel en 
cognitief vlak40. Het staken van neuro-
leptica bleek ook succesvol in andere 
studies42,43. In een Nederlandse studie 
bij 556 demente rusthuisbewoners, 
waarin de ernst van gedragsstoornis-
sen overigens nog toegenomen was na 
het starten met neuroleptica en slechts 
1 op 6 patiënten een verbetering ver-
toonde onder neuroleptica, werd bij 
520 patiënten gestopt met neurolep-
tica en waren de gedragsstoornissen 
6 maanden na het stoppen stabiel of 
verbeterd bij 58% ervan43. 
Behandeling van BPSD met neuro-
leptica is dus weinig werkzaam, gaat 
gepaard met een toegenomen mor-
taliteit en stelt de patiënt daarnaast 
bloot aan belangrijke ongewenste 
effecten. Er is een dosisafhankelijk 
verhoogd risico op plotse hartdood, 
en dit zowel bij gebruik van typische 
als atypische neuroleptica44. Uit een 

post hoc analyse van de CATIE-AD 
studie blijkt dat er een verslechtering 
van de cognitie optreedt bij therapie 
met neuroleptica45. Andere mogelijke 
ongewenste effecten zijn extrapirami-
dale verschijnselen46, heupfracturen47, 
veneuze trombose48, CVA49, pneu-
monie50, anticholinerge ongewenste 
effecten, dyslipidemie, hyperprolac-
tinemie, neuroleptisch syndroom, 
QT-verlenging, epileptische aanvallen, 
type 2 diabetes en gewichtstoename46. 
Een neurolepticum zou dus enkel 
gebruikt mogen worden wanneer er 
geen reversibele oorzaak van het ge-
drag aanwezig is en de veiligheid van 
de patiënt of verzorger in gevaar is. 
In dit geval wordt gekozen voor halo-
peridol in lage dosis (0,5 tot 1,0 mg), 
ermee rekening houdend dat halope-
ridol extrapiramidale verschijnselen 
kan uitlokken of verergeren. De the-
rapie wordt best beperkt tot maximaal 
3 maanden.

2.3.2 Cholinesterase-inhibitoren
De effectiviteit voor de behandeling 
van agitatie bij de ziekte van Alzhei-
mer van de cholinesterase-inhibitoren 
wordt in vraag gesteld51. Een systema-
tisch literatuuroverzicht van 14 RCT’s 
vindt slechts 3 studies die een beschei-
den, maar significant gunstig effect 
aantonen van cholinesterase-inhbito-
ren op BPSD, terwijl in de 11 andere 
studies geen gunstig effect kan wor-
den aangetoond52.
Patiënten met Lewy Body dementie 
zijn overgevoelig aan neuroleptica, zo-
dat deze geneesmiddelen worden afge-
raden bij deze patiënten. Cholinestera-
se-inhibitoren hebben mogelijk een 
gunstig effect op gedragsstoornissen 
bij Lewy Body dementie en bij de 
ziekte van Parkinson met dementie53,54.
De meest frequente ongewenste effec-
ten van de cholinesterase-inhibitoren 
zijn gastro-intestinaal (nausea, braken, 
diarree), centraal (hoofdpijn, duizelig-
heid), urogenitaal (urinaire inconti-
nentie) en overvloedig zweten55. Zeld-
zamer zijn cardiale ritmestoornissen 
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(bradycardie, atrioventriculair blok 
en verlengd QT-interval), die kunnen 
leiden tot syncope, waarvoor soms 
overgegaan wordt tot pacemaker-
insertie, of een val met heupfractuur 
als gevolg56.

2.3.3 Memantine
Een meta-analyse vindt een zeer be-
perkt gunstig effect (afname van 1,99 
punten op de NPI-schaal (0-144); 
95%Bl -0,08 tot -3,91; p = 0,041) 
van memantine in de behandeling van 
BPSD57. Deze bevindingen zijn verge-
lijkbaar met de resultaten van een 
Cochrane review58. Een dergelijk klein 
effect lijkt klinisch niet relevant. Re-
centere onderzoeken vinden geen sig-
nificante effecten van memantine voor 
de behandeling van BPSD59,60. 
De ongewenste effecten van meman-
tine zijn vooral van neuropsychische 
aard (hallucinaties, verwardheid, ver-
tigo, hoofdpijn).

2.3.4 Antidepressiva
Pollock et al. vergeleken in een dubbel-
blinde RCT de werkzaamheid van cita-
lopram met die van risperidon bij 103 
patiënten met BPSD61. Citalopram gaf in 
32% van de gevallen vermindering van 
symptomen en risperidon in 35% van 
de gevallen (geen significant verschil). 
Met risperidon zag men bij 19% van de 
patiënten ongewenste effecten en met 
citalopram bij 4% (significant verschil). 
Citalopram was ook werkzaam op psy-
chotische symptomen zoals hallucina-
ties en wanen. In een andere RCT (de 
DIADS studie) gaf sertraline een ver-
betering van gedragsproblemen bij die 
patiënten waarbij de depressie verbe-
terde62. Een Cochrane review stelt vast 
dat de SSRI’s sertraline en citalopram 
geassocieerd zijn met een matige re-
ductie van de symptomen van agitatie 
en psychose in vergelijking met pla-
cebo (op basis van slechts 2 studies). 
Er is dus wat evidentie, maar er zijn 
verdere studies nodig63.
In één studie kon bij het merendeel 
(86%) van rusthuispatiënten, die 

antidepressiva kregen omwille van 
minstens een neuropsychiatrisch 
symptoom, maar geen depressie, het 
gebruik van antidepressiva gestopt 
worden, zonder verergering van de 
symptomen. Een minderheid had een 
verergering van depressieve sympto-
men na het stoppen64.
SSRI’s veroorzaken ongewenste ef-
fecten, voornamelijk van gastro-
intestinale aard zoals diarree, eet-
luststoornissen en gastro-intestinale 
bloedingen65,66. SSRI’s kunnen, net 
zoals de andere antidepressiva of 
neuroleptica, maar waarschijnlijk fre-
quenter, hyponatriëmie uitlokken bij 
ouderen67. SSRI’s geven een dosis-af-
hankelijk verhoogd risico op vallen68. 
In combinatie met andere geneesmid-
delen kan een serotonine-syndroom 
ontstaan69. Bij gebruik van citalopram 
en escitalopram werd melding ge-
maakt van dosis-afhankelijke verlen-
ging van het QT-interval. De maximale 
dosis van citalopram bedraagt 40 mg 
voor volwassenen en 20 mg voor pa-
tiënten ouder dan 65 jaar70.

2.3.5 Benzodiazepines
Hoewel benzodiazepines in richtlij-
nen soms worden aangeraden, zijn er 
geen RCT’s van goede kwaliteit die 
het gebruik van benzodiazepines on-
dersteunen bij gedragsstoornissen bij 
demente personen71.

2.3.6 Anti-epileptica
In één kleine studie bij 51 patiënten, 
was carbamazepine werkzaam bij agita-
tie en agressie bij demente personen. 
Clinical Evidence heeft twijfels bij de 
werkzaamheid ervan en raadt, wegens 
het optreden van talrijke ongewenste 
effecten en interacties, carbamazepine 
niet aan voor de behandeling van 
BPSD71. Een andere RCT toonde geen 
effect van oxcarbazepine op agitatie 
en agressie bij dementie72.
Valproïnezuur wordt evenmin aan-
geraden bij agitatie bij patiënten met 
dementie. In een prospectieve studie 
kon inname van valproïnezuur het 

optreden van agitatie bij Alzheimer-
patiënten niet voorkomen en ging 
gepaard met ongewenste effecten en 
een vluggere achteruitgang van de 
MMSE score73. Gebruik ervan gaat 
ook gepaard met ongewenste effec-
ten (vallen, infecties, gastro-intestinale 
problemen)74.

2.3.7 Melatonine, lichttherapie
Het slaap-waak ritme is dikwijls ge-
stoord bij patiënten met dementie. 
Een RCT met melatonine kon geen 
effect aantonen noch op slaap noch 
op agitatie75.
Er is ook onvoldoende evidentie voor 
lichttherapie bij gedragsstoornissen76. 
Het verhogen van de lichtintensiteit 
had evenmin een invloed en kan mo-
gelijk de gedragsstoornissen vererge-
ren77.

2.3.8 Besluit
Neuroleptica zijn de enige genees-
middelen die uitgebreid onderzocht 
zijn voor de behandeling van BPSD. 
Neuroleptica kunnen voorgeschreven 
worden indien een niet-farmacologi-
sche benadering onvoldoende effect 
heeft en de gedragsstoornissen een 
gevaar betekenen voor de patiënt, zijn 
omgeving of verzorgers. Er wordt ge-
start aan een lage dosis en langzaam 
opgetitreerd; na 3-7 dagen dienen de 
werkzaamheid en ongewenste effec-
ten geherevalueerd te worden. Bij het 
voorschrijven van neuroleptica houdt 
men rekening met potentiële onge-
wenste effecten. Opstarten van neu-
roleptica dient in overleg te gebeu-
ren met de patiënt (of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger), die ook ingelicht 
moet worden over de mogelijke on-
gewenste effecten waaronder een ver-
hoogd risico op mortaliteit.
Er is weinig evidentie voor een ef-
fect van neuroleptica op lange termijn 
(meer dan 3 maanden). Regelmatig 
dienen dus pogingen ondernomen te 
worden om de medicatie af te bou-
wen of te stoppen. Sommige storende 
gedragingen verminderen immers ook 
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bij progressie van de ziekte. In geval 
van acuut delirium, wordt de medica-
tie gestopt na het verdwijnen van de 
symptomen.

De werkzaamheid van neuroleptica 
voor de behandeling van BPSD blijkt 
zeer beperkt. Dit moet afgewogen 
worden ten opzichte van moge-
lijke ernstige ongewenste effecten, 
waaronder een toename van de 
mortaliteit. Neuroleptica kunnen 
voorgeschreven worden indien een 
niet-farmacologische benadering 
onvoldoende effect heeft en de ge-
dragsstoornissen een gevaar bete-
kenen voor de patiënt, zijn omgeving 
of verzorgers. Regelmatig dienen 
pogingen ondernomen te worden 
om de medicatie af te bouwen of te 
stoppen.
Benzodiazepines worden vaak voor-
gesteld als alternatief voor neurolep-
tica, maar zijn in deze indicatie niet 
onderzocht. Van andere geneesmid-
delen zoals SSRI’s, cholinesterase-
inhibitoren, memantine en sommige 
anti-epileptica staat de werkzaam-
heid bij BPSD niet vast.

2.4 Multidisciplinaire aanpak: 
opstellen van een actieplan

De zorg voor de oudere met demen-
tie vergt een multidiscipliaire aanpak, 
waarin verschillende niet-medicamen-
teuze en medicamenteuze opties wor-
den geïntegreerd. Communicatie en 
overleg is hierbij belangrijk78,79. De 
verschillende beroepsgroepen heb-
ben een verschillende kennis over 
mogelijke oorzaken en behandelings-
strategieën80. Verpleegkundigen er-
gotherapeuten en kinesitherapeuten 
hebben, naast kennis en ervaring over 
individualiseren van de zorg, vooral 
kennis over sensoriële therapie zoals 
aromatherapie en massage. Psycho-
logen hebben vooral kennis over 
gedragstherapie, zelf- bevestigende 

interventies zoals opnemen van vroe-
gere rollen, hobby’s, reminiscentie, 
validatie en cognitieve interventies. 
Artsen kunnen hun bijdrage leveren 
met kennis over medicamenteuze be-
handelingen. Ook familieleden, of in 
sommige gevallen de patiënt zelf, kun-
nen nuttige informatie verschaffen 
over antecedenten en mogelijke rede-
nen voor gedragsstoornissen.
Het opstellen van een individueel 
zorgplan vergt observatie, hypotheses 
vormen en testen, en de interventies 
aanpassen aan de noden, voorkeuren 
en mogelijkheden van de demente 
persoon. Een stappenplan, bestaande 
uit negen stappen met een cyclisch 
karakter, zoals voorgesteld door de 
Nederlandse vereniging van specialis-
ten in ouderengeneeskunde kan een 
hulpmiddel zijn8,81. Een goede planning 
en organisatie van de samenwerking is 
hierbij van groot belang.

In de voorbereidingsfase wordt na-
gegaan wie bij het opstellen van het 
stappenplan betrokken kan worden: 
patiënt, familie en zorgverleners. Er 
worden duidelijke afspraken en een 
planning gemaakt in verband met ver-
antwoordelijkheden, coördinatie en 
multidisciplinaire bijeenkomsten.
Hierna volgt een beschrijvende fase, 
waarin het probleemgedrag in kaart 
wordt gebracht. Er wordt nagegaan 
wanneer probleemgedrag zich voor-
doet, maar ook wanneer niet. Heb 
oog voor wat de verzorgenden en 
omgeving ervaren, maar probeer ook 
in te schatten hoe de bewoner de si-
tuatie ervaart. Uitlokkende factoren 
worden opgespoord82. Deze factoren 
kunnen psychosociaal (stress, angst, 
mis interpretatie, zich verlaten voelen, 
verlies van autonomie, paranoia), om-
gevingsgebonden (verveling, storend 
gezelschap, verwarrende omgeving, ge-
brek aan routine, onvoldoende verlich-
ting, eenzaamheid, geluid) of medisch 
zijn (medicatie, honger of dorst, nyc-
turie, pijn, obstipatie, infectie (urinair, 
pulmonair), metabole stoornissen). Een 

medicamenteus geïnduceerd delirium 
(door anticholinergica, benzodiazepi-
nes, opioïden) dient steeds te worden 
uitgesloten. Als pijn een mogelijke on-
derliggende factor is, kan een proef-
therapie met systematische pijnstilling, 
waarvoor vaak paracetamol volstaat, 
met evaluatie na 1 week een optie zijn83. 
Er bestaan verschillende pijnschalen 
voor het evalueren bij pijn, ook bij ou-
deren met cognitieve of communicatie-
ve beperkingen84. Medische aandoenin-
gen, gehoor- en gezichtsstoornissen, 
sociale isolatie, depressie, slaapstoor-
nissen, ADL-problemen, beperkingen 
van autonomie (zoals fixatie), negatieve 
voorvallen, financiële moeilijkheden 
en lagere opleiding kunnen leiden tot 
paranoïde gedachten en moeten geëva-
lueerd worden11,85.
De bevindingen van deze observaties 
worden multidisciplinair samenge-
bracht en men identificeert en groe-
peert alle factoren. Deze vallen uiteen 
in variabelen in de omgeving (fysieke 
omgeving, sociale omgeving, dag-
invulling) en variabelen in persoon 
(medisch, persoonlijkheid, psychisch).
In een volgende fase wordt getracht 
het gedrag te begrijpen. De belang-
rijkste beïnvloedende factoren wor-
den geïdentificeerd en men tracht te 
verklaren waarom het gedrag ontstaat 
en waardoor het in stand wordt ge-
houden. Ook wordt de vraag gesteld 
wat de functie is van het gedrag.
Nu kan een doel bepaald worden. Men 
kiest de factoren of gedragingen die 
men wenst te beïnvloeden en maakt 
deze doelen zo concreet mogelijk (en 
dus meetbaar). Er wordt nagegaan 
of bepaalde symptomen behandeling 
behoeven en bepaald welk gedrag als 
aanvaardbaar wordt beschouwd.
Op dit moment kan een concrete 
interventie uitgewerkt worden. Af-
spraken worden gemaakt rond taak-
verdeling organisatie en opvolging. Er 
wordt nagegaan aan welke voorwaar-
den voldaan moet zijn om de inter-
ventie mogelijk te maken. Ook staat 
men stil bij de verwachte resultaten.
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Tijdens de uitvoeringsfase worden de 
gemaakte afspraken uitgevoerd. Men 
blijft wel verder observeren en regis-
treren om verandering vast te stellen.
Tenslotte volgen een evaluatiefase, 
waarin de resultaten van de interven-
tie worden beoordeeld en bij onvol-
doende resultaat het proces opnieuw 
wordt opgestart, en worden er con-
clusies gemaakt over de voor- en na-
delen en de haalbaarheid van de inter-
ventie bij deze bewoner en eventueel 
bij uitbreiding bij andere bewoners. Er 
worden ook afspraken gemaakt over 
het al dan niet verderzetten van de 
interventie.
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De zorg voor de oudere met demen-
tie en BPSD is multidisciplinair. Het 
volgen van een stappenplan kan hulp 
bieden in het opzetten van een geïndi-
vidualiseerde multi disciplinaire zorg-
aanpak die niet-medicamenteuze 
en medicamenteuze interventies 
integreert. Naast de zorgverleners 
worden hierbij best ook familie en 
mantelzorgers en indien mogelijk 
ook de bewoner zelf betrokken.

De lijst met referenties kan geraad-
pleegd worden op de website: 
www.formularium.be.
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