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1. Inleiding

De prevalentie van twee of meer psychiatrische symptomen zoals depressie, angst, 
paranoia en agressie bij psychogeriatrische patiënten die lijden aan cognitieve 
stoornissen of dementie is 80%. Multipele psychiatrische symptomen (MPS) be-
invloeden het cognitief functioneren en de kwaliteit van leven van deze patiënten 
in negatieve zin. Ze betekenen tevens een belasting voor hun mantelzorgers; on-
geveer 70 tot 80% van de mantelzorgers voelt zich matig tot zwaar belast. Verder 
zijn MPS belangrijke voorspellers van een verpleeghuisopname. Deze thema’s 
staan in de top drie van meest ervaren problemen bij dementiepatiënten en hun 
mantelzorgers.

Het gebruik van psychofarmaca voor de behandeling van MPS bij psychoge-
riatrische patiënten is wijdverbreid. In de praktijk blijkt echter de werking van 
deze medicijnen beperkt en hebben ze vaak schadelijke bijwerkingen, zoals (a)
typische antipsychotica. Integratieve psychotherapeutische programma’s worden 
bijna niet aangeboden bij psychogeriatrische patiënten. 

Uit eerder onderzoek is gebleken, dat als er sprake is van individuele psychi-
atrische symptomen zoals depressie en angst, psychotherapeutische behande-
ling effect kan hebben. Echter, psychotherapeutisch interveniëren op de MPS bij 
psychogeriatrische patiënten die lijden aan cognitieve stoornissen of dementie is 
gecompliceerd. Dit heeft enerzijds te maken met de complexiteit van de psychia-
trische aandoeningen zelf, en anderzijds met cognitieve stoornissen, somatische 
co-morbiditeit en sociale problemen, zoals relatieproblemen en eenzaamheid. 
Om deze redenen ontwikkelden en onderzochten wij een integratief psychothe-
rapeutisch verpleeghuiszorgprogramma genaamd: Integratieve Reactivering en 
Rehabilitatie (IRR). 

In deze nederlandstalige, algemene samenvatting presenteren wij de samenvattin-
gen van een casusbeschrijving, enkele observationele studies en een Randomized 
Controlled Trial (RCT). Verder worden methodologische vraagstukken, implicaties 
voor professionals, managers en beleidsmedewerkers en tot slot aanbevelingen 
ter verbetering van IRR behandeld. Dit hoofdstuk sluit af met een samenvatting.

2.  Palliatieve zorg in de chronische psychogeriatrische zorg: een 
gevalsbeschrijving

Aan de hand van een gevalsbeschrijving wordt de relevantie aangetoond van 
psycho-sociale interventies binnen de palliatieve zorg in de laatste levensfase van 
psychogeriatrische patiënten lijdend aan multipele psychiatrische symptomen. 
De gevalsbeschrijving is een gedetailleerde weergave van het psycho-sociale in-
terventieproces zoals plaatsvindt op de reactiveringsafdeling van een Nederlands 
psychogeriatrisch verpleeghuis. Wij publiceerden in 2009 een update van de be-
schrijving van IRR. Deze publicatie is toegevoegd als bijlage 1 aan deze disserta-
tie.
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Specifieke deskundigheid is zeer relevant om de palliatieve zorg goed af te stem-
men op de noden en behoeften van de betreffende patiënt. Door toepassing van 
de vier hoofd-dimensies van de Dynamische Systeem Analyse, d.w.z. Cognitief 
functioneren, Psychologische functies, Sociale omgeving en Somatiek, worden 
professionals ondersteund om een integraal perspectief te hanteren, dat gericht is 
op de behandeling van zowel de psycho-sociale behoeften van terminale psychoge-
riatrische patiënten en hun familieleden, als de somatiek. (Bakker, 1997)

Om de waarde van de DSA-methode bij palliatieve zorg aan psychogeriatrische 
patiënten met multipele psychiatrische symptomen aan te tonen, is verder weten-
schappelijk onderzoek gewenst. Op basis van onderzoek kan een prognostisch 
profiel worden ontwikkeld voor psychogeriatrische patiënten lijdend aan multi-
pele psychiatrische symptomen uitgaande van wie het meest gebaat is bij een 
specifiek programma voor palliatieve zorg.

3.  Psychogeriatrische reactivering in een psychogeriatrisch ver-
pleeghuis; een klinisch-empirisch, explorerend onderzoek  

De cognitieve functiestoornissen van psychogeriatrische patiënten zijn divers 
en chronisch van aard. Ze treden vaak op in samenhang met stemmings- en 
gedragsproblemen (multipele psychiatrische symptomen), sociale problemen 
en somatische comorbiditeit en leiden vaak tot functionele beperkingen (Rubin 
and Kinscherf, 1989; Teri et al., 1990; Bozzola et al., 1992; Chatterjee et al., 1992; 
Ballard et al., 1995).

Vanwege deze complexe co-pathologie bestaat er een grote behoefte aan spe-
cifieke interventieprogramma’s (Colerick and George, 1986; Steele et al., 1990; 
McNaughton et al., 1995). Deze interventies zijn gericht op het (opnieuw) verkrij-
gen of het stabiliseren van de autonomie van de patiënt en/of en het verhogen van 
diens kwaliteit van leven (Mortimer et al., 1992; Gray and Fenn, 1993). Het is van 
belang dat de effectiviteit van dergelijke programma’s wordt onderzocht (Lyons 
et al., 1997; Bakker and Das, 1996) en dat de resultaten ervan worden gebruikt 
om dìe patiënten te selecteren die hierbij het meest gebaat zijn (Rubenstein et al., 
1964; Colerick and George, 1986; Narain et al., 1988).

Het doel van dit onderzoek was om bij psychogeriatrische patiënten met mul-
tipele psychiatrische symptomen prognostische kenmerken vast te stellen die 
bepalend zijn voor de kans op ontslag uit een psychogeriatrisch reactiveringspro-
gramma. Op deze manier kan de selectie van patiënten die gebaat zijn bij een 
dergelijk reactiveringsprogramma worden geoptimaliseerd. 

Onderzoeksmethode: Een retrospectief, klinisch, empirisch onderzoek in een 
Nederlands verpleeghuis. Een groep van 102 patiënten, die verspreid over de tijd 
deelnamen aan een psychogeriatrisch reactiveringsprogramma en die voldeden 
aan de in- en exclusiecriteria, werd retrospectief onderzocht. De biografische, 
functionele en diagnostische kenmerken werden gemeten bij start van de inter-
ventie. 
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Resultaten: De biografische kenmerken van de patiënten in het reactiveringspro-
gramma bleken geen prognostische betekenis te hebben. Echter, functionele ken-
merken zoals GDS, HI en ADL-score bleken wel van prognostische betekenis. 
Diagnostische kenmerken werden onderscheiden op vier domeinen: cognitieve 
functiestoornissen, psychiatrische  symptomen, sociale omgeving (mantelzorg) 
en somatische co-morbiditeit. De diagnostische classificatie van cognitieve func-
tiestoornissen (uitgezonderd delirium) bleek nauwelijks van prognostische be-
lang. 

Conclusie: Het reactiveringsprogramma lijkt veelbelovend voor kwetsbare 
oudere psychogeriatrische patiënten met multipele psychiatrische symptomen, 
maar zonder ernstige cognitieve functiestoornissen of ernstig tekortschietende 
zelfzorg. Het bleek mogelijk om op basis van opnamekenmerken een inschatting 
te maken van de kans op ontslag. In een volgend onderzoek zouden functionele 
en diagnostische patiëntkenmerken prospectief moeten worden geregistreerd. 
Om hun prognostische belang met meer zekerheid aan te tonen dient een weten-
schappelijk onderzoek volgens een RCT te worden uitgevoerd.

4. Levensverwachting na psychogeriatrische reactivering

Het sterftecijfer van psychogeriatrische patiënten met cognitieve functiestoornis-
sen (bijv. delirium, dementie, Korsakov, amnestische en andere cognitieve stoor-
nissen) is hoger dan dat van de normale populatie (1 – 3). Onafhankelijk van de 
somatische pathologie, spelen naast de cognitieve functiestoornissen vaak ook psy-
chiatrische functiestoornissen, zoals stemmings- en gedragsproblemen een rol. 
Deze stoornissen houden niet alleen verband met een lagere kwaliteit van leven 
en de behoefte aan langdurige zorg, maar ook met een kortere levensverwachting. 
Om de patiënten te onderscheiden die naar verwachting het meest gebaat zijn 
bij specifieke, intensieve interventies, die gericht zijn op het terugdringen van de 
negatieve gevolgen van multipele psychiatrische symptomen, is het van klinisch 
belang om prognostische indicatoren te bepalen die de overlevingsduur van deze 
patiënten kunnen voorspellen. Om de medische besliskunde te optimaliseren is 
het van klinisch belang dat patiënten die het meest gebaat zijn bij interventiepro-
gramma’s reeds bij aanvang (bijv. bij toewijzing) kunnen worden onderscheiden.   

De eerste vraagstelling van dit klinisch-empirisch, explorerende onderzoek was 
het meten van de levensverwachting van patiënten die hadden deelgenomen aan 
het psychogeriatrisch reactiveringsprogramma. De tweede vraagstelling betrof het 
bij opname identificeren van prognostische determinanten voor overleving.

Onderzoeksgroep: Psychogeriatrische patiënten (N=75) met lichte tot matige 
cognitieve functiestoornissen en multipele psychiatrische symptomen. De inter-
ventie was een interdisciplinair psychogeriatrisch reactiveringsprogramma.

Metingen: Biografische, functionele en diagnostische patiëntkenmerken wer-
den geregistreerd bij opname in het psychogeriatrische reactiveringsprogramma. 
De overlevingsduur werd na ontslag over een periode van zeven jaar gemeten.
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Resultaten: De kans op overleven voor de patiënten die uit het psychogeriatrisch 
reactiveringsprogramma naar huis of een verzorgingshuis werden ontslagen (de 
‘onafhankelijke’ groep, N=53) was groter (1/HR=3.2) dan voor patiënten die wer-
den doorgeplaatst naar een verpleeghuis (de ‘zorgafhankelijke’ groep, N=22). De 
mediaan van de overlevingsduur van de controle groep (thuiswonende ouderen) 
was 95 maanden; die van de ‘onafhankelijke’ groep 35 maanden en de mediaan 
van de ‘zorgafhankelijke’ groep was 13 maanden. Voor de gereactiveerde patiënten 
(N=75), waren sekse, de score op de Global Deterioration Scale, psychiatrische 
functiestoornissen en somatische co-morbiditeit van prognostisch belang. Van de 
variantie in overleving na ontslag kon 32% door deze prognostische determinan-
ten worden verklaard. 

Conclusie: De overlevingsduur van de ‘onafhankelijke’ groep patiënten was 
duidelijk langer (1/HR=3.2) dan van de ‘zorgafhankelijke’ groep. Er was geen 
overlap in de 95% betrouwbaarheidsintervallen van de mediaanwaarde van de 
overlevingsduur na ontslag. De resultaten laten zien dat met betrekking tot de 
overlevingsduur er fundamentele verschillen bestonden tussen de twee groepen 
psychogeriatrische patiënten die aan het reactiverings-programma deelnamen. 
Daarnaast hadden de patiënten uit de ‘onafhankelijke’ groep een grotere kans om 
baat te hebben bij het reactiveringsprogramma. De prognostische kenmerken die 
van betekenis waren voor de overlevingsduur konden worden ingedeeld in vier di-
mensies [(cognitieve functiestoornissen, psychiatrische symptomen, somatische 
co-morbiditeit en sociale omgeving (het mantelzorg-systeem)]. Deze vier dimen-
sies zijn van klinisch belang voor de selectie van patiënten die de meeste baat heb-
ben bij het reactiveringsprogramma. De ontwikkeling van een valide prognostisch 
instrument is een voorwaarde voor optimale medische besliskunde op het terrein 
van dergelijke interventieprogramma’s, evenals de analyse van de kosteneffectivi-
teit. 

5.  Prevalentie van psychiatrische symptomen bij  
psychogeriatrische patiënten bij verwijzing naar verpleeghuis-
zorg; de relatie met cognitie, activiteiten dagelijks leven en 
biografische kenmerken

Bij systematisch onderzoek naar de prevalentie van niet-cognitieve, multipele psy-
chiatrische symptomen (MPS) bij psychogeriatrische patiënten in een verpleeg- of 
verzorgingshuis worden percentages tussen de 70% en de 80% gevonden. Het 
is niet duidelijk òf, en in welke mate, er sprake was van deze MPS bij verwijzing 
naar verpleeghuiszorg en evenmin of de patiënten gedurende hun verblijf in ver-
pleeg- of verzorgingshuis MPS ontwikkelden. Aalten et al. (2003b) vonden dat er 
bij 90% van de patiënten die een polikliniek voor cognitieve functiestoornissen 
bezochten sprake was van MPS. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de pre-
valentie van MPS bij psychogeriatrische patiënten met cognitieve functiestoor-
nissen op het moment van verwijzing naar verpleeghuiszorg. MPS spelen een 
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belangrijke rol in de psychogeriatrie. Ze hebben een negatief effect op de kwali-
teit van leven van de psychogeriatrische patiënt en zijn tevens belastend voor het 
mantelzorgsysteem. Bovendien zijn het belangrijke prognostische factoren voor 
zowel vroegtijdige opname in een instelling (verpleeghuis), als voor het al dan niet 
succesvol zijn van psychogeriatrische interventieprogramma’s. Om bij psychoge-
riatrische patiënten psychiatrische stoornissen te kunnen meten, ontwikkelde 
Cummings et al. (1994) in de negentiger jaren een betrouwbaar en valide instru-
ment: de Neuropsychiatrische Vragenlijst (NPI). Dit instrument is reeds in ver-
schillende onderzoeken gebruikt (Aalten, 2004, 2003; Lyketsos et al., 2001; Wood 
et al., 2000). Een Nederlandstalige versie is door Kat et al. (2002) ontworpen en 
gevalideerd. Echter, de relatie tussen de met de NPI gemeten MPS en de meest op-
vallende eigenschappen van psychogeriatrische patiënten, zoals cognitieve func-
tiestoornissen en gerelateerde beperkingen in activiteiten dagelijks leven, is niet 
direct duidelijk (Aalten, 2004, Tran et al., 2003). Hetzelfde geldt voor biografische 
kenmerken als sekse, leeftijd, burgerlijke staat, woonplaats en de hoedanigheid 
van de mantelzorger. Met het oog op de verwijzing van psychogeriatrische patiën-
ten met MPS naar specifieke interventieprogramma’s, is het van klinisch belang 
om het proces van medische besliskunde te optimaliseren. Ten behoeve hiervan 
is inzicht nodig zowel in de prevalentie, respectievelijk het tegelijkertijd optreden 
van MPS als hun relatie met cognitieve functiestoornissen en ADL-beperkingen, 
in combinatie met biografische kenmerken. 

De vraagstellingen in dit onderzoek waren:
1.  Het meten van de prevalentie en het tegelijkertijd optreden van MPS bij psy-

chogeriatrische patiënten met cognitieve functiestoornissen op het moment 
van verwijzing naar klinische en transmurale psychogeriatrische program-
ma’s;

2.  De verwachting dat MPS, afzonderlijk en in totaal, sterk samenhangen met 
cognitieve functiestoornissen en ADL-beperkingen;

3.  Een exploratieve analyse van de structuur van de onderlinge samenhang tus-
sen MPS, cognitieve functiestoornissen en ADL-handicaps. 

Tenslotte zullen het belang van biografische kenmerken en de gevonden structuur 
worden beschreven. 

Onderzoeksmethode: Onderzocht werden patiënten vanaf 65 jaar (N=487), bij 
wie vermoedelijk sprake was van cognitieve functiestoornissen (MMSE < 29) 
en die werden verwezen naar trans- of intramurale verpleeghuiszorg in de regio 
Nieuwe Waterweg Noord.  

Geregistreerd werden biografische kenmerken zoals sekse, leeftijd, burgerlijke 
staat, woonplaats en zorgwaarnemer. Verder werden MPS (Neuropsychiatrische 
Vragenlijst, NPI), cognitie (MMSE) en ADL (Barthel Index, BI) gemeten.

Resultaten: De gemiddelde score op de NPI was 3.6 (SD=2.3). Het percentage 
patiënten dat één of meer NPI symptomen vertoonde was 91.7%. De prevalentie 
van depressie (43.9%), apathie (43,1%), angst (41,6%) en agitatie/agressie (31,2%) 
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was hoog. De voorspellingswaarde van de logistische regressie modellen van de 
totale NPI-score door MMSE, BI afzonderlijk en in combinatie met biografische 
kenmerken was laag. Regressie- analyse van de individuele NPI-symptomen leid-
de tot een vergelijkbaar resultaat met lage R2-waarden; slechts een beperkt deel 
van de variantie werd verklaard. Echter in de PRINCALS-analyse bleken MMSE 
en BI hoog gecorreleerd op de cognitieve dimensie en de NPI op de psychiatrische 
dimensie. De ‘model-fit’ was goed; 82,6% van de variantie werd verklaard.           

Conclusie: Op het moment van verwijzing van psychogeriatrische naar ver-
pleeghuiszorg is de prevalentie van multipele psychogeriatrische symptomen 
(MPS) hoog. Verder treden ze vaak in onderlinge samenhang op. De vier belang-
rijkste NPI-symptomen zijn depressie, apathie, angst en agitatie/agressie. NPI-
scores (totaal en per symptoom) blijken relatief onafhankelijk te zijn van MMSE, 
BI en biografische kenmerken. De MPS die werden gemeten door de NPI vorm-
den een aparte dimensie. Om die reden is het in de psychogeriatrie van klinisch 
belang om te denken en te handelen in termen van dimensies. Onafhankelijk 
van een weloverwogen psychofarmaca beleid, opent dit de weg naar het reguliere 
psychiatrische domein van (psycho)therapeutische strategieën; bijvoorbeeld voor 
de behandeling van angst en depressie met aanpassingen voor het type cognitieve 
stoornis en het niveau van cognitief functioneren van de psychogeriatrische pa-
tiënt.

Om meer zekerheid te verkrijgen over de stabiliteit van deze bevindingen heb-
ben wij in 2007 een replicatiestudie uitgevoerd bij een andere doelgroep, namelijk 
patiënten van een geheugenpoli in het ziekenhuis. Deze publicatie is toegevoegd 
als bijlage 2 aan deze dissertatie. De resultaten waren in nog iets sterkere mate 
terug te vinden in dit replicatie-onderzoek dan in de oorspronkelijke studie.

6.  Een integratief psychotherapeutisch verpleeghuisprogramma 
om meervoudige psychiatrische symptomen bij psychogeria-
trische patiënten en de belasting van mantelzorgers te ver-
minderen; een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek.

Er is nauwelijks grootschalig onderzoek gedaan naar de resultaten van integra-
tieve psychotherapeutische programma’s in de verpleeghuiszorg. Om deze re-
den ontwikkelden wij een integratief psychotherapeutisch programma, genaamd 
Integratieve Reactivering en Rehabilitatie (IRR), dat gebaseerd is op een persoons-
georiënteerd en probleemoplossend theoretisch kader. In dit hoofdstuk wordt ge-
rapporteerd over de resultaten van een RCT, opgezet om de effectiviteit van IRR op 
MPS bij psychogeriatrische patiënten die lijden aan cognitieve functiestoornissen 
of dementie en op de belasting van hun mantelzorgers te meten. IRR werd ver-
geleken met reguliere (verpleeghuis)zorg (UC) wat betreft gemiddelde verschillen 
op aantal en ernst van de MPS en mantelzorg-belasting. 

Onderzoeksgroep: N = 168 (81 IRR; 87 UC). De patiënten moesten voldoen aan 
de criteria van de DSM IV-classificatie van dementieën, amnestische stoornissen 



30 Proefschrift Ton J.E.M. Bakker

en overige cognitieve stoornissen. Overige inclusiecriteria waren: MMSE > 18 en 
< 27; Barthel Index (BI) > 5 en < 19; Neuropsychiatrische (NPI) > 3.  

Metingen: De primaire uitkomstvariabele was MPS gemeten met de NPI (aan-
tal en ernst van de symptomen). Verder werden als secundaire uitkomstvariabelen 
de belasting en competenties van de mantelzorgers gemeten. De metingen von-
den plaats op T1 (intake), T2 (einde behandeling), T3 (zes maanden na einde be-
handeling). Over de gemiddelde verschillen werd Cohen’s-d (C-d) berekend (ITT). 
Om te corrigeren voor confounding werd Random Regression Modelling (RRM) 
toegepast.

Resultaten: Vanuit het perspectief van de mantelzorger had IRR op de korte 
termijn een 34% surplus effect op de MPS van de patiënt; aantal NPI-symptomen 
was 1.31 lager (C-d –0.53; p<0.00) en de totale ernst-score NPI van de patiënt was 
11.16 lager (C-d –0.53; p<0.00). Op de lange termijn werden vergelijkbare resulta-
ten gemeten. Verder had IRR eveneens een surplus verlagend effect op de belas-
ting en surplus verhogend effect op de competenties van de mantelzorgers (tot 
36% meer): ‘NPI-emotionele belasting’: 3.78 (C-d –0.44; p,0.01) lager en de ‘alge-
mene belasting’: 17.69 (C-d –0.63; p<0.00) lager. ‘Competenties’: 6.26 (C-d 0.61: 
p<0.00) hoger. Op de lange termijn namen de positieve effecten toe tot 50%. Bij 
de RRM-analyse bleven deze resultaten behouden.      

Conclusie: IRR is een integratief psychotherapeutisch verpleeghuiszorgpro-
gramma, gebaseerd op persoons-georiënteerde en probleemoplossende princi-
pes. IRR bleek vanuit het perspectief van de mantelzorger in vergelijking met re-
guliere zorg significant twee keer zo effectief te zijn om multipele psychiatrische 
symptomen bij psychogeriatrische patiënten die lijden aan cognitieve stoornissen 
of dementie te verminderen. IRR had een surplus effect op de MPS bij de patiën-
ten; nl. een extra reductie van 34% aan het einde van de behandeling en van 30% 
zes maanden na einde behandeling. Bovendien had IRR een groot extra positief 
effect op de belasting van de mantelzorger aan het einde van de behandeling; nl. 
oplopend tot 36%. Op de lange termijn liep het surplus reducerend effect op de 
belasting van de mantelzorger op tot 50%, terwijl de reguliere zorg hierop vrijwel 
geen effect had. Het is te verwachten dat het surplus effect van IRR in andere 
landen met minder ver ontwikkelde psychogeriatrische verpleeghuiszorg dan in 
Nederland zelfs nog groter is.

Het gaat hier om een belangrijke en klinisch relevante bevinding, omdat beide 
problemen (MPS van de patiënt en belasting van de mantelzorger) in de top drie 
staan van door dementiepatiënten en mantelzorgers als meest ernstig ervaren 
problemen. Alle bewijs tot nu toe overziend, zouden reguliere (inter)nationale ex-
tra- en intramurale verpleeghuiszorg en mogelijk ook andere zorgvoorzieningen 
integratieve psychotherapeutische behandeling in hun aanbod moeten opnemen. 
Hetzelfde geldt voor opleidingsprogramma’s ten behoeve van de diverse betrok-
ken disciplines. Toekomstige onderzoeken om de bewijskracht te versterken, die-
nen bij voorkeur uit te worden gevoerd als geblindeerde RCT’s.
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7.  Effectmodificatie van een integratief psychotherapeutisch 
verpleeghuiszorgprogramma om multipele psychiatrische 
symptomen bij psychogeriatrische patiënten en de belasting 
van mantelzorgers te verminderen: een gerandomiseerd, 
gecontroleerd onderzoek

In het vorige hoofdstuk werd gerapporteerd over de resultaten van een RCT, die 
was opgezet om de effectiviteit van IRR op MPS bij psychogeriatrische patiënten 
die lijden aan cognitieve stoornissen of dementie en op de belasting van de man-
telzorger te onderzoeken. 

Het is van klinisch belang om te onderzoeken of met name de lange termijn 
effecten van IRR beïnvloed worden door de bij de start van het onderzoek gemeten 
ernst van de cognitieve functiestoornissen bij de patiënt (met name het geheugen, 
de zelfzorg) en/of het type dementie, met name vasculaire of Alzheimer demen-
tie. 

De vraagstelling binnen dit klinisch-empirische onderzoek was te onderzoeken 
of de lange termijn effecten van IRR op de belangrijkste twee uitkomstvariabelen 
(ernst van de multipele  psychiatrische symptomen van de patiënt en de algemene 
belasting van de mantelzorger) werden beïnvloed door de ernst van de cognitieve 
functiestoornissen (geheugen en zelfzorg) en/of door type dementie (vasculair of 
Alzheimer) en in welke mate hiervan sprake was.

Metingen: De primaire uitkomstvariabele was de ernst-score op de NPI van de 
patiënt. De NPI was afgenomen bij de mantelzorger. De secundaire uitkomstva-
riabelen waren de belasting van de mantelzorger en het cognitief functioneren. 
De metingen vonden plaats bij start onderzoek (T1) en zes maanden na einde 
behandeling (T3).   

Statistische analyse: Om de gemiddelde verschillen te berekenen werd gebruik 
gemaakt van Cohen’s-d (C-d). Om de verbeteringen op de MPS en de belasting 
van de mantelzorg op de lange termijn te kunnen voorspellen werd gebruik ge-
maakt van multiple lineaire regressie.   

Het kwadraat van de multiple correlaties (MR2) werd gebruikt als maat voor de 
model performance. 

Resultaten: Zes maanden na einde behandeling bleek er een significant gunstig 
effect op de ernst van MPS bij psychogeriatrische patiënten (9.91 lager dan in de 
reguliere zorg). De algemene belasting van de mantelzorger was 24.76 keer lager, 
significant in het voordeel van IRR. De lange termijn effecten van IRR op zowel de 
ernst van de MPS van de patiënt, als de algemene belasting van de mantelzorger, 
werden niet significant beïnvloed door de ernst van de cognitieve functiestoornis-
sen of het type dementie van de patiënt.

Conclusie: IRR bestond uit een integratief psychotherapeutisch verpleeghuis-
zorgprogramma, gebaseerd op persoons-georiënteerde en probleemoplossende 
principes. De significant gunstige effecten van IRR in vergelijking met de regu-
liere zorg werden niet beïnvloed door ernst of type cognitieve stoornis. Dit bete-
kent dat de gunstige effecten van IRR op de ernst van de multipele psychiatrische 
symptomen van de patiënt en de belasting van de mantelzorg van toepassing zijn 
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op een brede groep psychogeriatrische patiënten en hun mantelzorgers. Wellicht 
kan een bredere doelgroep (psycho)geriatrische patiënten profiteren van IRR, met 
name patiënten lijdend aan ernstigere functiestoornissen (MMSE > 12 - < 18) of 
andere type cognitieve stoornissen (bijv. CVA-gerelateerd of na een ongeval). Het 
gaat hier om een belangrijke en klinisch relevante bevinding, omdat beide proble-
men in de top drie staan van de door dementiepatiënten en hun mantelzorgers 
als meest ernstig ervaren problemen. Al het beschikbare bewijs overziend, zou-
den reguliere (inter)nationale extra- en intramurale verpleeghuiszorg en mogelijk 
ook andere zorgvoorzieningen, integratieve psychotherapeutische behandeling in 
hun aanbod moeten opnemen. Hetzelfde geldt voor opleidingsprogramma’s ten 
behoeve van de diverse betrokken disciplines.        

8.  Baat van een integratief psychotherapeutisch verpleeghuis-
programma om multipele psychiatrische symptomen bij 
psychogeriatrische patiënten en de belasting van mantelzor-
gers te verminderen zes maanden na einde behandeling; een 
gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van een heranalyse van de 
effectiviteit van IRR in termen van percentages klinisch-relevant verbeterde psy-
chogeriatrische patiënten die lijden aan cognitieve stoornissen of dementie en 
mantelzorgers. In de primaire analyse werden de gemiddelde verschillen verge-
leken tussen IRR en reguliere (verpleeghuis)zorg (UC), gebruik makend van de 
continue data van de primaire en secundaire uitkomstvariabelen. 

Met name voor de lange termijn (zes maanden follow-up) is berekening re-
levant van het percentage psychogeriatrische patiënten en mantelzorgers bij wie 
sprake is van een klinisch-relevante verbetering na IRR in vergelijking met de 
reguliere zorg.

Verder biedt het gebruik van een ‘intention-to-treat’ (ITT)-strategie de moge-
lijkheid om ‘risk ratio’s’ (RR’s) en het aantal patiënten ‘needed to treat’ (NNT’s) te 
berekenen, waardoor een vergelijking kan worden gemaakt met andere interven-
ties. Uiteindelijk kan een ‘complete cases analysis’ (CC) een meer realistisch beeld 
opleveren van de werkzaamheid van IRR in vergelijking met de reguliere zorg. 
Een dergelijke analyse is relevant bij een relatief hoge uitval en dit is een bekend 
fenomeen in het ouderenonderzoek. In het geval dat er tussen de twee condities 
in het onderzoek geen significante verschillen in uitval zijn, kunnen de resultaten 
van een CC-analyse een preciezere schatting geven van het potentiële profijt van 
IRR. Immers alleen de patiënten en mantelzorgers die het IRR-programma in 
zijn geheel hebben doorlopen profiteren ten volle van de aangeboden interventies. 
In deze heranalyse werd in navolging van Cummings een minimaal klinisch rele-
vante verbetering gedefinieerd als een verbetering van meer dan 30% ten opzichte 
van de startwaarde van de primaire uitkomstvariabele. In dit onderzoek was dit de 
NPI-score, afgenomen bij de mantelzorger. In het algemeen, maar ook in dit on-
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derzoek komt dit overeen met een halve standaard deviatie of meer, ten opzichte 
van de startwaarde. De doelstelling van dit klinisch-empirische onderzoek was een 
heranalyse van de data uit de RCT met betrekking tot de lange termijn effecten 
van IRR in vergelijking met de reguliere zorg. Deze heranalyse betrof de percen-
tages klinisch-relevant verbeterde patiënten en mantelzorgers, respectievelijk met 
betrekking tot psychiatrische symptomen en belasting/gevoel van competentie.

Metingen: De primaire uitkomstvariabele: verandering gevoel van competentie 
in MPS, gemeten met behulp van de NPI, zes maanden na einde behandeling. 
Secundaire uitkomstvariabelen: belasting en competenties van mantelzorgers, 
respectievelijk gemeten met de NPI-emotionele belasting, Algemene belasting en 
Gevoel van Competentielijst. De metingen vonden plaats bij start onderzoek (T1) 
en zes maanden na einde behandeling (T3).

Statistiek: Een ‘intention-to-treat’ analyse van RR’s (incl. NNT’s) en een ‘com-
plete cases analysis’ (CC) van OR’s, gebaseerd op het percentage verbeterde pati-
enten en mantelzorgers (> 0.5 sd van de startwaarde).    

Resultaten: IRR had een significant positief effect op het NPI-cluster hyperacti-
viteit (RR 2.64: 95% CI: 1.26 tot 5.53; NNT: 4.07). Bij psychogeriatrische patiënten 
die het IRR-programma helemaal hadden doorlopen kwamen de resultaten nog 
duidelijker naar voren, met significante OR’s van 2.80 op het totaal aantal NPI-
symptomen en 3.46 op de NPI-totale ernst-score. IRR leidde bij 76% van de pati-
enten tot een significante klinische verbetering.

Met betrekking tot de secundaire uitkomstvariabele belasting van de mantel-
zorger bleek de kans op verbetering op het gevoel van competentie van mantel-
zorgers significant hoger bij IRR (RR 2.23; 95% CI: 1.07 to 4.62; NNT 5.07). In 
de ‘complete cases analysis’ wezen de OR’s van de percentages verbeterde man-
telzorgers op een significant gunstig effect van IRR. Het ging hier om de emotio-
nele belasting, de algemene belasting en het gevoel van competentie (range OR’s: 
2.40 tot 4.18); met hoge percentages klinisch-relevant verbeterde mantelzorgers 
tot 71%.

Conclusie: Zes maanden na einde behandeling leidde IRR tot een significant 
hogere kans op klinisch-relevante verbetering van multipele psychiatrische symp-
tomen bij psychogeriatrische patiënten die lijden aan cognitieve stoornissen of de-
mentie. Een relatief kleine NNT (vier) bleek nodig. De resultaten (76% verbeterde 
patiënten) kwamen duidelijker naar voren bij patiënten die het IRR-programma 
volledig hadden doorlopen. Hetzelfde gold voor de hogere kans op verbetering in 
IRR van de aan de NPI gerelateerde emotionele belasting, de algemene belasting 
en het gevoel van competentie van de mantelzorger (NNT van vijf en voor degenen 
die het gehele programma volgden 71% verbeterde mantelzorgers). Vergeleken 
met donepezil (NNT: 10), memantine (NNT: 3-8) en cognitieve gedragstherapie 
(NNT: 5-10) waren de NNT’s van IRR laag. Al het beschikbare bewijs overziend, 
zouden binnen de reguliere (inter)nationale, multidisciplinaire verpleeghuiszorg 
en vergelijkbare ambulante zorgprogramma’s zowel integratieve psychotherapeu-
tische behandeling als in de psychiatrie gebruikelijke strategieën moeten worden 
geïncorporeerd. Hetzelfde geldt voor opleidingsprogramma’s ten behoeve van de 
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diverse betrokken disciplines. Toekomstige onderzoeken om de bewijskracht te 
verstreken dienen bij voorkeur uitgevoerd te worden als geblindeerde RCT’s.     

9.  Identificatie van prognostische factoren voor een gunstig lan-
ge-termijn effect bij psychogeriatrische patiënten en mantel-
zorgers die een integratief psychotherapeutisch verpleeghuis-
programma doorliepen, gericht op mulitpele psychiatrische 
symptomen en mantelzorg-belasting; een klinisch-empirisch 
onderzoek

Het vorige hoofdstuk was een verkenning van de verschillen tussen IRR en re-
guliere zorg (UC) met betrekking tot de percentages klinisch-relevant verbeterde 
psychogeriatrische patiënten die lijden aan cognitieve stoornissen of dementie 
en mantelzorgers. Een klinisch-relevante verbetering werd gedefinieerd als mini-
maal een halve sd van de startwaarde. De vraagstelling van dit hoofdstuk betrof de 
identificatie van prognostische factoren die kunnen voorspellen welke psychoge-
riatrische patiënten en mantelzorgers baat zullen hebben bij IRR dan wel bij UC. 
Naast de identificatie van deze voorspellers, is het van klinisch belang om de me-
dische besliskunde te optimaliseren, te meer omdat medische besliskunde nogal 
eens gebaseerd is op irrationele overwegingen. In de literatuur is sprake van een 
veelvoud aan beslisregels. In dit onderzoek worden drie beslisregels toegepast. 
De eerste beslisregel (de regel van het hoogste algemeen gemiddelde) betreft de 
berekening van het gemiddelde percentage verbetering van elke afzonderlijke in-
terventie. De tweede beslisregel is gericht op het minimaliseren van het maximaal 
mogelijke verlies (de ‘MINIMAX’-regel); deze regel beoogt het risico te verkleinen 
om een positief effect te missen en doet dit door het hoogste verschil tussen de 
interventies op iedere score voor alle uitkomstvariabelen met elkaar te vergelijken; 
en dan te kiezen voor de interventie die het minste verlies aan baat laat zien. De 
derde beslisregel is de ‘MAXIMIN’-regel, die voorschrijft dat de patiënt moet wor-
den verwezen naar de interventie met het laagste vermijdbare risico en dit doet 
door een vergelijking tussen de interventies te maken op basis van de laagste score 
op alle uitkomstvariabelen.

De doelstellingen van dit klinisch-empirisch onderzoek waren de identifica-
tie van het  prognostisch gehalte van zowel de biografische kenmerken als de 
‘baseline’-kenmerken van vijf geselecteerde uitkomstvariabelen. In de RCT werd 
op drie van de geselecteerde uitkomstvariabelen een significant effect gemeten; 
nl. de door de mantelzorger beoordeelde ernst van de multipele psychiatrische 
symptomen (MPS) bij de patiënt, de algemene belasting en het gevoel van com-
petentie van de mantelzorger. Geheugen en zelfzorg van de patiënt waren twee 
belangrijke achtergrondvariabelen. Het prognostisch gehalte werd gemeten op 
de lange termijn (d.w.z. zes maanden na einde behandeling). Vervolgens werd 
de mogelijkheid verkend om op basis van de vijf uitkomstvariabelen een model 
te bouwen waarmee de medische besliskunde zou kunnen worden geoptimali-
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seerd. Hierbij werden de MEAN AVARAGE-regel, de MINIMAX en MAXIMIN-
beslisregels toegepast.

Metingen: De primaire uitkomstvariabele betrof de bij de patiënten gemeten 
MPS. Met het oog op klinisch-relevante achtergrond informatie over het effect van 
IRR werden de belasting en gevoel van competentie van de mantelzorger, cogni-
tief functioneren van de patiënt geselecteerd als secundaire uitkomstvariabelen. 
Metingen werden gedaan op T1 (intake) en T3 (zes maanden na einde behande-
ling). 

Statistiek: Verbetering werd gedefinieerd als een verschil van een halve sd of 
meer ten opzichte van de startwaarde. Om het prognostisch gehalte van de ‘base-
line’-kenmerken te identificeren werd gebruik gemaakt van logistische regressie. 
Om de medische besliskunde te optimaliseren werden uit de literatuur drie beslis-
regels geselecteerd en toegepast. 

Resultaten: In het meest uitgebreide, gecombineerde prognostische model 
bleek Alzheimer dementie significant voorspellend te zijn voor verbetering op de 
NPI-totale ernst-score (OR 3.01). Hetzelfde gold voor IRR met betrekking tot alge-
mene belasting en competentie van de mantelzorgers. De prognostische modellen 
voor zowel NPI-totale ernst-score als competentie van mantelzorgers hadden een 
verklaarde variantie van R2 0.39, respectievelijk 0.23. Bij de overige modellen was 
de verklaarde variantie laag, met name bij geheugen en zelfzorg. In het algemeen 
was “double-cross validation” de robuustheid van de predictieve modellen stabiel. 
Bij toepassing van drie beslisregels op de vijf uitkomstvariabelen bleek IRR steeds 
de meest aangewezen interventie.

Conclusie: Als het gaat om het voorspellen van positieve veranderingen in de 
ernst van de gemeten multipele psychiatrische symptomen van de patiënt en 
van de algemene belasting en het gevoel van competentie van mantelzorgers, 
bleek prognostisch modelleren haalbaar. Inclusie van een bredere groep patiën-
ten, met name (psycho)geriatrische patiënten met lagere of hogere MMSE of BI-
scores in combinatie met specifieke cognitieve interventies, lijkt gerechtvaardigd. 
Toepassing van de drie beslisregels leidde tot IRR als de meest succesvolle inter-
ventie. Het tijdig identificeren van psychogeriatrische patiënten die optimaal baat 
hebben bij IRR is van groot klinisch belang. Hoewel het verklarend gehalte van 
de prognostische modellen in deze studie tamelijk bescheiden was, lijkt deze stra-
tegie veelbelovend. Om deze reden is de opzet en uitvoering van een onderzoek 
aangewezen dat gericht is op het construeren van een prognosticum om tijdig 
patiënten te identificeren die bij een verbeterde versie van IRR de meeste kans 
op verbetering hebben. Een dergelijk onderzoek zou idealiter volgens een geblin-
deerde en grootschalige opzet, met deelname van verschillende instellingen moe-
ten plaatsvinden, zodat een steekproef van voldoende omvang beschikbaar is.
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10.  Economische evaluatie van een integratief psychotherapeu-
tisch verpleeghuisprogramma om multipele psychiatrische 
symptomen bij psychogeriatrische patiënten en de belasting 
van mantelzorgers te verminderen; een gerandomiseerd, 
gecontroleerd onderzoek

Los van gunstige klinische effecten van een behandeling is het ook van belang een 
analyse te maken van de hieraan verbonden economische aspecten. In dit hoofd-
stuk rapporteren wij de resultaten van een economische analyse van een RCT, 
waarin IRR werd vergeleken met reguliere multidisciplinaire (verpleeghuis)zorg. 
De twee doelstellingen van deze economische analyse waren de kosten-baten-ana-
lyse en de kosteneffectiviteit, van respectievelijk IRR in vergelijking met reguliere 
zorg (UC), berekend op basis van zes uitkomstvariabelen.

Metingen: De primaire uitkomstvariabele was de verandering in de met de NPI 
gemeten MPS van de patiënt zes maanden na einde behandeling. Secundaire 
uitkomstvariabelen: algemene belasting van de mantelzorger (CB), gevoel van 
competentie van de mantelzorger (CCL), cognitief functioneren (MMSE), zelf-
zorg (BI) en kwaliteit van leven (EQ5D) van de patiënt. Metingen vonden plaats 
op het moment van de intake (T1) en zes maanden na einde behandeling (T3). 
Kostenmetingen vonden vanaf de inclusie-datum (T0) achtwekelijks plaats en 
hadden steeds betrekking op de voorafgaande vier weken (TiC-P). De kostenef-
fectiviteits-analyse besloeg het interval tussen start behandeling (T1) en de onder-
zoeksduur tot 40 weken. 

Statistiek: De Monte Carlo Markov Chain (MCMC) benadering werd gebruikt 
om te corrigeren voor ontbrekende waarden. De kosten-baten analyse werd ge-
maakt door het verschil in directe, per patiënt gemaakte medische kosten van IRR 
respectievelijk UC te vergelijken met het verschil in verworven levensjaren met 
een goede kwaliteit (‘Quality Adjusted Life Years’; QALY). Op basis hiervan werd 
een berekening gemaakt van de kosten per geschatte QALY. 

Een ‘Complete case analysis’ (CC) werd gebruikt om verschillen in totale kos-
ten te vergelijken, gecombineerd met verschillen in effecten, uitgedrukt in een 
zogenoemde Incremental Cost-Effectiveness Ratio; ICER. 

Resultaten: Bij toepassing van multipele imputatie (MI) bleek IRR na 40 weken 
significant duurder (medische kosten) dan UC; de kosten van IRR waren € 4.572,-- 
(€ 53,-- per dag) hoger dan die van UC (95%: betrouwbaarheidsinterval: 364.21 tot 
8797.76). Tegelijkertijd was het aantal QALYs 0.02 lager (niet-significant) bij IRR 
(95% betrouwbaarheidsinterval:-0.10 tot 0.05). Dit betekent dat in de MI-analyse 
UC na 40 weken eenzelfde aantal QALY’s kon realiseren, weliswaar tegen signi-
ficant lagere kosten. Volgens de ICER-methode bleek IRR significant kosteneffec-
tiever met betrekking tot de NPI-totale ernst-score (€ 320,-- per punt), algemene 
belasting (€ 130,-- per punt) en competentie van de mantelzorger (€ 540,-- per 
punt). Gebaseerd op de ‘complete cases’-analyse, bleek verder dat, los van type 
behandeling, verbeterde patiënten, met betrekking tot ernst van de psychiatrische 
symptomen, significant hogere kosten hadden gemaakt. Verbetering ging onlos-
makelijk gepaard met hogere kosten. Hierbij was tegelijkertijd sprake van een 
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relatief hoger aantal verbeterde patiënten en mantelzorgers in de IRR-conditie.  
Conclusie: Wat betreft QALY’s werden er geen verschillen gevonden, terwijl in 

IRR de totale medische kosten van psychogeriatrische patiënten significant hoger 
waren.

In tegenstelling tot de QALY-benadering bleken de psychogeriatrische patiën-
ten die het gehele IRR-programma gevolgd hadden, significant te verbeteren wat 
betreft gemiddelde scores op de primaire uitkomstvariabele multipele psychia-
trische symptomen van de patiënt en op de secundaire uitkomstvariabelen, alge-
mene belasting van de mantelzorger en competentiegevoel van de mantelzorger, 
met ICER’s tussen de € 130,-- en € 540,--. Het grote verschil tussen de QALY- en 
ICER-benadering betekent mogelijk een terugslag voor kosten-baten analyses in 
de psychogeriatrie. Dit vraagt om verder onderzoek naar de validiteit van de EQ5D 
bij interventiestudies met psychogeriatrische patiënten. Verder vonden wij dat on-
geacht het type interventie de verbeterde patiënten significant hogere medische 
kosten hadden. De reden zou kunnen zijn dat verbeterde patiënten langer leven 
(zie hoofdstuk 4). Al het beschikbare bewijs overziend, zijn de surplus kosten 
van IRR acceptabel, gelet op de positieve effecten op de hoge sociaal-economische 
kosten die verbonden zijn aan het lijden aan multipele psychiatrische symptomen 
door psychogeriatrische patiënten en de hoge belasting bij hun mantelzorgers. 
Om de kosten-batenanalyse en de kosteneffectiviteit van IRR te optimaliseren, is 
de constructie van een instrument nodig om psychogeriatrische patiënten en hun 
mantelzorgers te identificeren die baat hebben bij IRR. Een dergelijk instrument 
draagt bij aan het optimaliseren van medische besliskunde, gebaseerd op een eco-
nomische evaluatie.

11. Methodologische vraagstukken

In deze paragraaf worden de sterke en zwakke punten van respectievelijk de casus-
beschrijving, de explorerend-observerende studies en de RCT-studies besproken. 
Een sterk punt van de casusbeschrijving was de gedetailleerde beschrijving van 
de inhoud en de uitvoerbaarheid van het reactiveringsproces. De casusbeschrij-
ving was illustratief voor een potentieel gunstig effect van een multidisciplinair 
en integratief psychotherapeutisch verpleeghuisprogramma, gebaseerd op een 
persoonsgeoriënteerd en probleemoplossend theoretisch kader. De resultaten uit 
de explorerende verkenningen lieten duidelijk de klinische relevantie zien van een 
multidimensionale aanpak, bestaande uit de dimensies ‘cognitief functioneren’, 
‘psychologisch/psychiatrisch functioneren’, ‘sociale omgeving’ en ‘somatiek’. 
Daarnaast bleek uit het observationele onderzoek dat psychogeriatrische patiën-
ten die een delirium hadden doorgemaakt niet profiteerden van IRR. Verder werd 
onomstotelijk duidelijk dat een groot aantal psychogeriatrische patiënten lijdt aan 
multipele psychiatrische symptomen.  In het explorerende en observationele on-
derzoek was de steekproefomvang van beschikbare patiëntgegevens en het aantal 
patiënten en mantelzorgers relatief groot. Gebaseerd op de resultaten van het ex-
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plorerende onderzoek kon de RCT in vergelijking met de literatuur zowel goed 
worden georganiseerd als daadwerkelijk worden uitgevoerd. In de RCT was de 
steekproefomvang van deelnemende patiënten en mantelzorgers ruim, vergele-
ken met andere interventiestudies. 

Voor zover ons bekend is deze RCT één van de eerste waarin de effectiviteit van 
een multidisciplinaire en integratief psychotherapeutische behandeling in een 
verpleeghuissetting werd onderzocht. Multidisciplinaire zorg, inclusief psycho-
farmacologische behandeling, is in veel verpleeghuizen beschikbaar met name in 
Nederland. De resultaten uit deze RCT onderstrepen echter dat bij de behandeling 
en zorg voor psychogeriatrische patiënten die aan multipele psychiatrische symp-
tomen lijden en hun mantelzorgers psychotherapeutische kennis, die gebaseerd 
is op probleemoplossende principes van belang is. Een belangrijke vraag is welke 
ingrediënten van IRR relevant waren voor de geboekte resultaten. In de literatuur 
worden de volgende ingrediënten aangemerkt als cruciale factoren voor gunstige 
effecten in de (psycho)geriatrie: persoonsgeoriënteerd, probleemoplossend theo-
retisch kader, integratie van psychotherapeutische deeltechnieken, een optimis-
tische houding,  gecombineerde behandeling van patiënt én mantelzorger, een 
multidisciplinaire benadering  en een strenge methodologische opzet. We denken 
dat het IRR programma deze cruciale ingrediënten bevat. Er zou meer aandacht 
besteed kunnen worden aan cognitieve aspecten door het IRR-programma uit te 
breiden met expliciete cognitieve (geheugen-, oriëntatie- en zelfzorg-) training en 
ondersteunende interventies eventueel in combinatie met het voorschrijven van 
cognitie-ondersteunende geneesmiddelen. Verder zou nog een grotere groep (psy-
cho)geriatrische patiënten met een lager niveau van cognitief functioneren en een 
ander type cognitieve stoornis kunnen profiteren van een tweede generatie-versie 
van IRR. Tenslotte zou een verbeterde versie van het geautomatiseerde behandel-
plan en het GAS-score systeem de uitvoering van het IRR programma voor profes-
sionals kunnen vergemakkelijken. Een grote groep psychogeriatrische patiënten 
en hun mantelzorgers kan er profijt van hebben als ‘cure- and-care’  programma’s 
zoals IRR beschikbaar komen. Dit speelt des te meer, omdat uit onderzoek naar 
effectmodificatie naar voren kwam dat type dementie of niveau van cognitief func-
tioneren (MMSE > 18 and BI > 5) geen modificerend effect had op de resultaten 
voor de ernst van de multipele psychiatrisch symptomen of de belasting van de 
mantelzorger. 

De klinische relevantie van de gevonden effecten van IRR is hoog kijkend naar 
de top drie van ervaren problemen bij dementie in Nederland, nl. psychiatrische 
symptomen, belasting van de mantelzorger en vrees voor opname in een ver-
pleeghuis. Derhalve zou psychotherapeutische kennis een geïntegreerd onderdeel 
moeten worden in de opleidingsprogramma’s van betrokken disciplines. In het 
deel van het proefschrift dat gaat over de lange termijn effecten, wordt aangetoond 
dat volledige deelname aan het IRR-programma de kans op daadwerkelijke ver-
betering bij zowel patiënt als mantelzorger vergroot. Dit onderstreept nog eens 
de noodzaak meer aandacht te besteden aan de negatieve gevolgen van weigering 
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van deelname of uitval uit psychogeriatrisch onderzoek. Dit is des te belangrijker, 
daar bekend is dat zelfs in longitudinaal onderzoek zonder interventie het uit-
valspercentage voor deze groep patiënten in het algemeen erg hoog is (tot 40%).  
In wezen geeft dit de kwetsbaarheid weer van patiënten die op het punt staan te 
worden opgenomen in een verpleeghuis. In dit onderzoek waren er geen signifi-
cante verschillen tussen de aantallen uitgevallen patiënten, de baseline kenmer-
ken of de duur van deelname in beide condities. Selectieve uitval binnen één van 
de twee condities van de RCT is dan ook onwaarschijnlijk. Als uitgegaan werd van 
patiënten en mantelzorgers die het hele programma hadden doorlopen, wees het 
surplus resultaat binnen IRR vergeleken met UC duidelijk op de werkzaamheid 
van dit programma. Een sterk punt in het prognostische deel van het proefschrift 
was dat de onderscheiden modellen relatief stabiel bleken, ondanks de beperkte 
steekproefomvang van dit onderzoek. Bovendien lieten de modellen een substan-
tiële performance zien voor zowel de ernst van de multipele psychiatrische symp-
tomen bij de psychogeriatrische patiënt als voor het gevoel van competentie van 
de mantelzorger. De toepassing van drie geselecteerde beslisregels was een ander 
sterk punt van het prognostisch deel van de dissertatie; alle drie kwamen uit op 
IRR als eerste keuze. Voor een economische evaluatie werden de directe medische 
kosten van de patiënten berekend. Het gevolg van uitval voor de resultaten en 
de consequenties van de verschillende statistische strategieën kon worden aan-
getoond door gebruik te maken van QALY en de ICER-methode. Met de ICER-
methode bleek bij IRR de kans op verbetering op drie klinisch-relevante uitkomst-
variabelen, nl. psychiatrische symptomen, mantelzorg belasting en competentie, 
duidelijk hoger, maar ook duurder.

Beperkingen

Wat waren nu de beperkingen van dit proefschrift, in het bijzonder de casusbe-
schrijving, de explorerende en observationele onderzoeken en de RCT? De ca-
susbeschrijving is per definitie een N= 1 onderzoek, zonder een vergelijking in 
termen van een voor- en nameting. Een dergelijke casus levert alleen een common 
sense-inzicht en klinische logica op over de relevantie van het IRR-programma. 
Het is echter een belangrijke eerste stap in de opzet en de uiteindelijke verwezen-
lijking van een RCT. Een beperking van de observationele onderzoeken was het 
ontbreken van aangetoond effect en van oorzakelijke verbanden. Desondanks kan 
dergelijk onderzoek tot belangrijke vooronderstellingen leiden of de basis vormen 
voor hypothesen die in een later uit te voeren RCT of gecontroleerd onderzoek 
kunnen worden getoetst. Met betrekking tot de RCT, is de generaliseerbaarheid 
van de resultaten een belangrijk discussiepunt. Ongeveer 50% van de voor deelna-
me geschikte psychogeriatrische patiënten en mantelzorgers weigerde deelname 
aan het onderzoek. Het overgrote deel van deze weigerachtige patiënten woonde 
samen met een echtgeno(o)t(e). Het belangrijkste motief voor weigering was de 
angst te worden opgenomen als het lot de patiënt zou indelen bij de IRR-conditie. 
Vrees voor verpleeghuisopname is nummer drie in de top drie van ervaren pro-
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blemen binnen de dementiezorg in Nederland. Daarom is het van belang om een 
kortdurend (ambulant) programma te ontwikkelen dat gericht is op het wegne-
men van deze vrees voor opname. 

Verder was de follow-up duur in deze studie zes maanden. De gunstige ef-
fecten van de patiënten bleven gehandhaafd en van de mantelzorgers namen ze 
toe. Het is echter een klinisch relevante vraag of de effecten blijvend zijn over een 
langere periode. Verder onderzoek hiernaar is noodzakelijk.

Een andere beperking van de RCT was dat de onderzoeksmedewerkers niet 
blind waren voor het type interventie. Zij gingen persoonlijk bij patiënten en 
mantelzorgers op (huis)bezoek en waren dus op de hoogte van het verblijf en de 
behandelgeschiedenis van de betrokken patiënten. In een klinisch onderzoek als 
dit was blindering niet haalbaar. Om de effecten van andere bronnen van obser-
vator bias of een gebrek aan interbeoordelaar betrouwbaarheid zo klein mogelijk 
te maken werden de onderzoeksmedewerkers zorgvuldig getraind in het op de 
juiste manier afnemen van de onderzoeksinstrumenten. Uiteindelijk is de vraag 
relevant of de resultaten van deze RCT in het algemeen verstoord zijn door bias. 
Bij de baseline-meting bleek er slechts één significant verschil (somatisch co-mor-
biditeit) te bestaan tussen de twee condities. Zelfs tussen de aantallen uitvallers 
waren er geen significante verschillen. Bovendien kwamen de resultaten in de 
RRM-analyses, waarin gecorrigeerd was voor baseline-waarde en uitval, overeen 
met die in de niet gecorrigeerde Cohen’s-d analyses. Kortom, naar onze mening 
is het onwaarschijnlijk dat de resultaten uit de RCT aan een hoge mate van bias 
onderhevig zijn geweest, maar een effect van ongeblindeerde meting kan niet 
worden uitgesloten. 

Met betrekking tot de resultaten op de primaire uitkomstvariabele NPI [gemid-
delde verschillen, RR’s (inclusief NNT’s) en OR’s] kan de klinische relevantie van 
de bevindingen zowel in de continue als de dichotome data (klinisch relevant ver-
beterd) worden aangetoond. Er is enige discussie mogelijk over het vraagstuk wel-
ke grootte van een effect beschouwd kan worden als klinisch relevant. De Vet en 
Norman adviseren een halve standaarddeviatie als minimaal klinische relevante 
verandering in gezondheidszorgonderzoek. Er is niet veel literatuur beschikbaar 
over de minimaal klinische relevante verandering in de NPI-score, uitgezonderd 
de artikelen van Cummings zelf. Ter beantwoording van deze vraag is verder on-
derzoek nodig. Echter, het surplus-effect van IRR dat met betrekking tot de ge-
middelde verschillen en de percentages klinisch relevant verbeterde patiënten en 
mantelzorgers in deze RCT werd gevonden was relatief groot. 

Een ander discussiepunt betreft de verschillen in NPI-scores indien deze werden 
afgenomen bij  een verzorgende uit het team of bij de mantelzorgers. De trend 
van de scores was hetzelfde en de Pearson correlatie was significant en nam toe 
door de tijd (at T3: r=0.48; p=<0.001). Hoe kan het verschil in NPI-score verklaard 
worden? Ten eerste was de mantelzorger een stabiele factor vanaf het inclusiemo-
ment tot aan het einde van de behandeling en van de zes maanden ‘follow-up’. 
Verder hadden de mantelzorgers in aanvulling op de informatie die zij ontvin-
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gen van het verzorgenden team langduriger individuele contacten met de patiënt. 
Volgens de literatuur zou hun inschatting meer overeenkomen met de behoeften, 
de opvattingen en de gevoelens van de patiënt. De data die verzameld werden 
bij het verzorgingsteam in beide condities waren niet continu; de onderzoekers 
interviewden bij het verzamelen van NPI-data verschillende verzorgenden van het 
team. De vraag is dus bij wie de NPI moet worden afgenomen om adequate ge-
gevens over de multipele psychiatrische symptomen van de patiënt te verkrijgen? 
Bij het verzorgenden team, de mantelzorger of beiden? Bij verder onderzoek moet 
aan dit probleem aandacht worden besteed. Vooralsnog bleek de mantelzorg-NPI 
gevoelig voor zowel veranderingen in het aantal multipele psychiatrische symp-
tomen als in de ernst ervan. Wij adviseren in ieder geval altijd ook bij de mantel-
zorger te meten. 

Met betrekking tot de kwaliteit van leven werd, vergeleken met de klinisch rele-
vante instrumenten zoals NPI, CB en CCL, op het EQ5D-instrument een relatief 
beperkt effect gevonden. In beide condities werd bij kleine aantallen psychogeri-
atrische patiënten en mantelzorgers een verbetering op de EQ5D gevonden. De 
relatief lage gevoeligheid van de EQ5D beperkte de bruikbaarheid voor de ‘cost-
utility’-analyse in termen van QALY’s. Deze bevinding is conform de resultaten 
uit eerder onderzoek naar de relatie van kwaliteit van leven metingen en metingen 
van psychiatrische symptomen, zoals met de NPI door Ballard, Katona en Wimo. 
Een aangepast meetinstrument voor ‘cost-utility’-onderzoek geschikt voor psycho-
geriatrische patiënten moet nodig worden ontwikkeld. 

Een ander vraagstuk in dit ‘cost-utility’- en kosteneffectiviteitsonderzoek heeft 
betrekking op het feit dat alleen de directe medische kosten van de patiënt werden 
geïnventariseerd. Andere patiëntgerelateerde kosten, de kosten van de mantelzor-
ger en ook eventuele baten werden niet meegenomen. Het verdient aanbeveling 
om een meer omvattende methode van kostenevaluatie te ontwikkelen die uitge-
breider is.

Tenslotte, volgens de door de Cochrane Collaboration geaccepteerde GRADE-
systematiek (Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation) kunnen de kwaliteit van het bewijs en de kracht van de aanbevelingen 
van deze RCT als gematigd sterk beschouwd worden, mede gelet op de hierboven 
besproken beperkingen.

12. Implicaties voor professionals, managers en beleidsmakers

Met betrekking tot de implicaties die de bevindingen uit dit proefschrift voor 
professionals kunnen hebben, denken wij met name aan het invoeren van psy-
chotherapeutische kennis in de gangbare psychogeriatrische zorg en in oplei-
dingsprogramma’s voor professionals zoals verzorgenden, artsen, psychologen, 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkenden, enz.
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Het gaat er in de behandeling niet zozeer om meer te doen, maar om een andere 
behandeling te geven, zoals bijvoorbeeld persoonsgeoriënteerde en psychothera-
peutische, op een probleemoplossend kader gebaseerde interventies. Verder is on-
derzoek nodig naar een optimale implementatiestrategie voor IRR om toepassing 
van IRR op grote schaal mogelijk te maken. Daarnaast is het klinisch relevant om 
een tweede generatie IRR te ontwikkelen, aangevuld met cognitie-verbeterende 
interventies, inclusief een prognostisch instrument om  interventies zodanig te 
optimaliseren dat multipele psychiatrische symptomen bij patiënten en overbe-
lasting bij de mantelzorg kunnen worden verminderd. 

Zoals benadrukt wordt in de resultaten uit het Nationale Dementie Programma 
in Nederland is er sprake van een hoge lijdensdruk zowel als gevolg van de psychi-
atrische aspecten bij de patiënten als de belasting van de mantelzorger. De laatste 
lijdt met name onder verregaande beperkingen en een verminderd welbevinden, 
dit geldt zelfs voor 80% van de mantelzorgers.  Voor professionals geldt dat als zij 
zich psychotherapeutische strategieën, die gebaseerd zijn op een probleemoplos-
send theoretisch kader en op een persoonsgeoriënteerde benaderingswijze, eigen 
maken dit hen in staat stelt hun vaardigheden te vergroten om betere resultaten te 
boeken. Dit maakt voor hen het werken in dit specifieke domein aantrekkelijker. 
Gelet op de demografische ontwikkelingen is dat van groot sociaal-economisch 
belang.

Met betrekking tot onderzoek binnen ZonMw programma’s, zoals het Nationaal 
Programma Ouderenzorg (NPO), is een belangrijke implicatie de ontwikkeling 
van een gevoelig kwaliteit van leven-instrument, dat strookt met andere klinisch 
relevante uitkomstmaten. Het vraagstuk een meetinstrument te ontwikkelen voor 
kwaliteit van leven bij (psycho)geriatrische patiënten, dat geschikt is voor de evalu-
atie van ‘cost-utility’ van interventies (QALYs), moet worden opgelost en verdient 
een hoge prioriteit. Verder zou moeten worden geïnvesteerd in de ontwikkeling 
van een passende werkwijze om patiëntgegevens over de multipele psychiatrische 
symptomen te verzamelen bij de psychogeriatrische patiënt zelf, het behandel-
team en/of de mantelzorger. Daarnaast is de ontwikkeling van een economisch 
model dat alle relevante kosten en baten omvat, zodat een interventieprogramma 
vanuit economisch perspectief kan worden geëvalueerd, een andere belangrijk 
item in toekomstige ZonMw onderzoeksprogramma’s. Vanuit een internationaal 
perspectief, uitgaande van de beschikbare bewijzen uit deze RCT en de review-
literatuur, zouden interventiestudies betreffende psychiatrische symptomen bij 
psychogeriatrische patiënten bij voorkeur onderdelen van integratieve psychothe-
rapeutische interventies moeten bevatten, namelijk als deel van de index-interven-
tie of van de controle-conditie, ook bij medicijnonderzoek. Met andere woorden; 
dit zou de standaardnorm moeten zijn.

Voor zowel managers als beleidsmakers is het van belang om te weten dat ver-
betering in zowel gangbare verpleeghuiszorg als IRR in het algemeen tot sig-
nificant hogere kosten leidde dan wanneer er geen sprake was van verbetering. 
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Uitgaand van het ongunstigste scenario waarin IRR slechts € 53,-- duurder is 
dan gangbare zorg - en dit is ongeveer gelijk aan de helft van de kosten van een 
CVA-unit (€102,--) - zou de implementatie van IRR gefaciliteerd moeten worden 
bijvoorbeeld door een aanpassing van de zorgzwaarte pakket (ZZP)-systematiek, 
waarin bijv. ZZP-9 – gericht op revalidatie in het verpleeghuis - beschikbaar 
zou moeten zijn voor rehabilitatie en revalidatie van multipele psychiatrische 
symptomen bij psychogeriatrische patiënten en mantelzorgbelasting. In deze 
context is het relevant om deel uit te maken van de veelbelovende ontwikkeling 
om Geriatrische Revalidatie een plek buiten de AWBZ te geven, namelijk onder 
te brengen in de zorgverzekeringswet op basis van een zogenaamde diagnose 
behandelcombinatie (DBC). 

Met betrekking tot de ZZP’s is het ook van belang zich te realiseren dat bij 
een gangbare ZZP-classificatie van een psychogeriatrische patiënt niet automa-
tisch tegemoet wordt gekomen aan de behoefte aan psychotherapeutische zorg die 
nodig is om de lijdensdruk van patiënt en mantelzorger te verlichten. Patiënten 
met een grote variëteit in ZZP’s bleken op basis van de inclusiecriteria geschikt 
voor deelname aan IRR. Bovendien was de correlatie tussen ZZP-7 (manifeste 
psychiatrische stoornis) en actuele NPI-scores laag. Een belangrijke aanbeveling 
is dan ook deze discrepanties te registreren en te bewaken om de  consequenties 
hiervan zowel voor de dagelijkse praktijk als voor het overheidsbeleid duidelijk 
te kunnen maken. Als een volgende stap is het ontwikkelen van een specifiek 
‘evidence-based’ prognostisch instrumentarium haalbaar. Naar onze mening 
zouden beleidsmakers de huidige kloof tussen het op economische maatstaven 
gebaseerde ZZP-classificatiesysteem en de robuuste klinische onderzoeksinstru-
menten die gebruikt worden voor de inclusie van patiënten in passende zorg- en 
behandelprogramma’s moeten dichten.

Wij adviseren managers en beleidsmakers zich te richten op de inhoud en de 
methodologische aspecten van psychotherapeutische zorg en behandeling voor 
patiënten en mantelzorgers opdat deze kunnen worden geïntegreerd binnen de 
gangbare speerpunten in financiën en beleid binnen de gezondheidszorg. 

Tenslotte is aparte aandacht nodig voor het verbeteren van de kwaliteit van 
zorg in de chronische verpleeghuiszorg met betrekking tot de behandeling van 
multipele psychogeriatrische symptomen. Hoewel uit de RCT bleek dat reguliere 
verpleeghuiszorg – veelal belevingsgericht -  een reductie van + 30% geeft van 
de klachten, lijkt een grotere reductie haalbaar door (deel)technieken van IRR te 
gebruiken. Wij hebben bijvoorbeeld succesvol het concept van de ‘gedragsconsu-
lente’ geïntroduceerd in de chronische verpleeghuiszorg. Hij/zij is opgeleid in het 
toepassen van diagnostiek en psychotherapeutische interventies, afgeleid van het 
IRR-programma. Verder kan de belasting van de mantelzorger aanzienlijk wor-
den verminderd door systeemtherapietechnieken van IRR te gebruiken. Uiteraard 
behoeven deze ontwikkelingen verder wetenschappelijk onderzoek.
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13. Aanbeveling tot verbetering van IRR

Wat zijn nu de mogelijkheden om de gunstige effecten van IRR te vergroten? 
Gebaseerd op de door ons uitgevoerde studie concluderen wij dat de effecten van 
IRR reeds gunstig zijn, maar nog verder kunnen worden verbeterd. Ten eerste 
zou een voorafgaand programma, bijvoorbeeld in de vorm van dagbehandeling, 
moeten worden ontwikkeld om de angst voor opname te verminderen. Een an-
dere aanbeveling is de ontwikkeling van een goed prognostisch algoritme om de 
klinische besliskunde zodanig te verbeteren dat psychogeriatrische patiënten en 
mantelzorgers die het meest gebaat zijn bij IRR op voorhand kunnen worden on-
derscheiden. Met betrekking tot het programma zelf zou meer aandacht moeten 
worden besteed aan cognitie-verbeterende interventies, een onderscheid tussen 
korte en lange duur van IRR, in het bijzonder met betrekking tot de behande-
ling van persoonlijkheidsstoornissen, en verder zouden specifieke interventiepro-
tocollen voor vaak voorkomende psychiatrische symptomen als depressie, angst 
en apathie moeten worden ontwikkeld. Bovendien zou een uitgebreid ambulant 
vervolgprogramma relevant kunnen zijn om de behandelresultaten te laten beklij-
ven. Daarnaast zou een grootschalige, geblindeerde RCT moeten worden opgezet 
en uitgevoerd met een bredere studiegroep. De doelen van een dergelijke studie 
zouden enerzijds moeten zijn om de belangrijkste therapeutische elementen van 
de tweede generatie IRR op te sporen en anderzijds om een robuust prognosti-
cum te construeren met het oog op het comprimeren van het IRR-programma tot 
een minder complexe interventie voor een specifieke doelgroep, patiënten met 
cognitieve stoornissen. Als gevolg hiervan kan IRR kosteneffectiever worden.

14. Samenvatting

In deze dissertatie werd de (kosten)effectiviteit onderzocht van een integratief 
psychotherapeutisch verpleeghuisprogramma (IRR) om multipele psychiatrische 
symptomen bij psychogeriatrische patiënten die lijden aan cognitieve stoornissen 
of dementie en de belasting van mantelzorgers te verminderen. IRR bleek vanuit 
het perspectief van de mantelzorger een tot twee keer zo grote gemiddelde reduc-
tie van het aantal en de ernst van de psychiatrische symptomen van de patiënten 
als de reguliere zorg te bewerkstelligen. Zes maanden na einde behandeling was 
er feitelijk sprake van een reductie van 61%. Vanuit het perspectief van het verzor-
genden team waren de effecten niet significant, hoewel deze in dezelfde richting 
wezen en significant correleerden. Hierbij was bovendien sprake van een toene-
mende mate van correlatie door de tijd heen. Verder leidde IRR zes maanden na 
einde behandeling tot een vermindering in belasting van de mantelzorgers van 
max. 50%, terwijl de reguliere zorg hier nauwelijks effect op had.

Het surplus aan totale kosten van IRR was relatief laag, nl. € 53,-- per dag. Het 
aantal te behandelen patiënten om een klinisch relevant effect te behalen (NNT) 
was laag (=4-5) vergeleken met donezepil (=10) en memantine (=3-8). Verder ble-
ken de gunstige effecten niet beïnvloed te worden door het type dementie of het 
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niveau van cognitief functioneren. Op basis van de GRADE-systematiek van de 
Cochrane Collaboration kunnen de aanbevelingen van deze RCT als gematigd 
sterk worden beschouwd. 

Omdat 80% van de psychogeriatrische patiënten last heeft van multipele psy-
chiatrische symptomen en 70 tot 80% van de mantelzorgers matig tot zwaar 
overbelast is, bevelen wij de implementatie aan van integratieve psychotherapeu-
tische interventies in de multidisciplinaire reguliere – veelal belevingsgerichte 
- verpleeghuiszorg. Professionals, onderzoekers, managers en politici dienen 
aandacht te besteden aan psychotherapeutische trainingsprogramma’s, kwaliteit 
van leven onderzoek, persoonsgeoriënteerd en inhoudgeoriënteerd management 
en aanpassing van de ZZP-classificatiesystematiek. Toekomstig onderzoek met 
het doel de ‘evidence’ van de (kosten)effectiviteit van persoonsgeoriënteerde en 
probleemoplossingsgerichte psychotherapeutische interventies te versterken, is 
noodzakelijk en dient bij voorkeur als geblindeerde RCT te worden uitgevoerd 
met een lange follow-up periode.


