
VU Research Portal

STA OP! Managing pain and challenging behaviour in nursing home residents with
dementia
Pieper, M.J.C.

2018

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Pieper, M. J. C. (2018). STA OP! Managing pain and challenging behaviour in nursing home residents with
dementia. [, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/8f62d70c-6ea2-4ec5-8ef1-693524e43b90


195

Chapter 9

SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH)

Het werk in dit proefschrift richt zich op pijn en onbegrepen gedrag bij gevorderde 

dementie. Hierbij is met name onderzoek verricht naar de effectiviteit en implementatie 
van een stapsgewijze multidisciplinaire interventie voor pijn en onbegrepen gedrag bij 
patiënten met gevorderde dementie die verblijven in een verpleeghuis. 

Dementie, onbegrepen gedrag en pijn
Dementie wordt gedefinieerd als een ‘klinisch syndroom als gevolg van een ziekte 

van de hersenen, meestal van progressieve aard, die leidt tot verstoringen van 

meerdere hogere hersenschorsfuncties, waaronder het geheugen, denkvermogen, 

oriëntatie, besef, berekening, leervermogen, taal en beoordelingsvermogen’.1 Volgens 
schattingen in het Wereld Alzheimerrapport 2015 zijn er wereldwijd 46,8 miljoen 
mensen met dementie. Dit cijfer zal waarschijnlijk in de komende jaren stijgen tot 74,7 
miljoen in 2030 en 131,5 miljoen in 2050.2 Momenteel is 5-8% van de mensen ouder 
dan 60 jaar gediagnosticeerd met dementie; in de leeftijdscategorie 90+ loopt dat 
op tot ruim 50%.2,3 Voor de nabije toekomst lijken deze schattingen juist, maar op 
de lange termijn is het maar de vraag of het klopt. Het onderzoek naar deze trends 
in de loop der tijd is een uitdaging, omdat wijzigingen in diagnostische criteria en 
methodologische variaties van invloed kunnen zijn op de geschatte prevalentie en 
incidentie. Recente rapporten duiden op een leeftijdsspecifieke daling in de incidentie 
van dementie in hogelonenlanden4-6; met andere woorden: het lijkt erop dat het risico 
op een dementiediagnose op een bepaalde leeftijd daar licht lijkt te dalen. Er is echter 
geen bewijs aangetroffen voor een daling in de incidentiecijfers in Nederland.4,6 Dit 
betekent echter niet dat de prevalentie van dementie lager is.2,5,7,8 Naar schatting zullen 
demografische wijzigingen in de komende decennia, en de vergrijzing van de bevolking, 
zorgen voor een aanzienlijke groei in het absolute aantal getroffenen.5,9 Op dit moment 
zijn er in Nederland ongeveer 270.000 mensen met dementie, waarvan er 70.000 in 
verpleeghuizen verblijven.10 De meest voorkomende oorzaak van dementie is de ziekte 
van Alzheimer; andere vormen zijn vasculaire dementie, fronto-temporale dementie en 
Lewy body dementie (hoewel gemengde vormen ook veel voorkomen). 

Onbegrepen gedrag
Bij alle subtypes dementie zorgen neuropathologische veranderingen in de hersenen 
voor een achteruitgang in functies. Naast de schadelijke effecten op het geheugen zijn 
deze neuropathologische veranderingen o.a. ook (deels) verantwoordelijk voor tal van 
andere symptomen, zoals gedragsstoornissen, psychische problemen en de aantasting 
van de taal- en communicatievaardigheid. Symptomen zijn onder andere wanen, 
hallucinaties, agitatie/agressie, angst, euforie/uitgelaten zijn, apathie/onverschilligheid, 
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disinhibitie, geïrriteerd raken/labiliteit, afwijkende motorische handelingen en nachtelijke 
onrust. Naast de afwijkingen in de hersenen speelt de context, zoals omgeving en 
bejegening, een heel belangrijke rol bij het ontstaan en onderhouden van onbegrepen 

gedrag. Bij mensen met een dementie vertoont 80-85% van de hen een of meer van 
deze (klinisch relevante) symptomen.11-14 

De gedragsveranderingen en emotionele/psychische problemen zijn op vele wijzen 
gecategoriseerd. Zo zijn ze bijvoorbeeld samengevat als ‘Gedrags- en Psychische 
Symptomen van Dementie’. Ook worden ze vaak neuropsychiatrische symptomen 
genoemd, of ‘onbegrepen gedrag’.11,12,15 Onder het grote publiek is vooral g 
eheugenverlies het bekendste symptoom. Toch hebben de hierboven genoemde 
symptomen de grootste impact op de kwaliteit van leven16,17 en zijn dit de belangrijkste 
redenen voor hulp en opname in een verpleeghuis.17,18 Gedragsproblemen leidt vaak 
tot extra belasting van het personeel, meer werkgerelateerde stress, burn-outs en 
verloop in het personeelsbestand; deze symptomen zijn vaak zeer belastend voor 
zowel de persoon zelf als de zorgverleners19-22. Daarom noemen we in dit proefschrift 
alle symptomen onder een noemer, ‘onbegrepen gedrag’, omdat zij zorgen voor een 
grote uitdaging voor de persoon met dementie zelf, maar ook bij de mantelzorgers/
zorgverleners die deze (hoofdzakelijk) vrouwen ondersteunen.1

Pijn en pijnbeoordeling
Een bijzondere uitdaging bij de zorg voor patiënten met dementie is de aanwezigheid van 
pijn. De prevalentie van pijn, met name chronische pijn, hangt nauw samen met leeftijd. 
De oudste patiënten hebben hier het meest onder te lijden, met een prevalentiecijfer 
van 72% bij mensen ouder dan 85 jaar.23,24 Gezien deze omstandigheden komt pijn 
zeer vaak voor bij mensen met dementie. Pijn bij dementie komt vaak tot uiting in 
gedragsstoornissen. Pijn wordt in feite beschouwd als een van de belangrijkste 
oorzaken van onbegrepen gedrag.25 Dit oorzakelijke verband is echter vaak moeilijk 
vast te stellen vanwege de complexiteit van het onbegrepen gedrag, dat verandert 
in de loop van de stadia van dementie en vaak vaker voorkomt in de latere stadia 
van de ziekte.26 Onbegrepen gedrag dat ontstaat als gevolg van pijn, zoals onrust en 
agressie27,28, kan zowel voor de persoon zelf als voor zorgverlener uiterst belastend 
zijn, en kan leiden tot ongepast/onjuist voorschrijven van antipsychotica, in plaats 
van adequate pijnbehandeling.29 Hoewel deze medicatie wel een plaats heeft in de 
behandeling van ernstige of persisterende psychiatrische symptomen, worden ze ook 
geassocieerd met aanzienlijke bijwerkingen bij mensen met dementie, waaronder een 
hoger sterftecijfer, cerebrovasculaire accidenten (CVA) en valpartijen.27,30 

1  In Nederlandse verpleeghuizen is ongeveer 76% van de inwoners vrouw. Daarom hebben we het in dit proefschrift over 
‘vrouwen’ en ‘haar’ als het gaat om bewoners van verpleeghuizen.
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Vooral in het gevorderde stadium van de ziekte is de detectie van pijn lastig door 
ernstige cognitieve- en communicatieproblemen.31 Als gevolg daarvan zijn veelgebruikte 
zelfrapportagebeoordelingsinstrumenten vaak niet valide en/of niet betrouwbaar, 
en moeilijk te gebruiken. Het beoordelen van pijn is echter de voorwaarde voor een 
adequate pijnbehandeling. 
Pijnbeoordeling vereist inzicht in de neurobiologie van de pijnervaring en de gedragsuiting 
van pijn32. Daarnaast is ook kennis van de klinische beoordelingsinstrumenten nodig.33-35 
Daarom wordt aanbevolen verschillende beoordelingstechnieken te combineren om pijn 
bij dementie op te sporen.36 Deze technieken omvatten onder andere de observatie van 
zowel verbaal (bijv. ‘roepen’) als non-verbaal (bijv. fronsen, agitatie) gedrag, met lichamelijk 
onderzoek37 dat zich kan richten op aandoeningen aan het bewegingsapparaat, zoals 
artritis en osteoporose, infecties aan de luchtwegen en urinewegen, verwondingen 
door vallen, orofaciale pijn en drukplekken.25 Een soortgelijke complexiteit geldt voor 
de behandeling van chronische pijn bij dementie, waarbij een combinatie van een non-
farmacologische en een farmacologische benadering is gerechtvaardigd.38,39 Vooral in 
het gevorderde stadium van dementie, met een hoge prevalentie van multi-morbiditeit 
en polyfarmacie, kunnen non-farmacologische behandelingen (veiligheids)winst 
opleveren.38

Samengevat: zowel pijn als onbegrepen gedrag komt veel voor bij dementie40, en de 
verstrengeling tussen beiden maakt hun relatie (en ook hun beoordeling en behandeling) 
complex en moeilijk voor zorgverleners.25,41,42 Uit literatuuronderzoek dat voorafging 
aan de start van dit proefschrift bleek echter dat er slechts één interventie beschikbaar 
was die deze complexiteit specifiek onderkent.43 Dit impliceert dat er grote vraag is 
naar nuttige richtlijnen, protocollen, etc. om zorgverleners te helpen omgaan met deze 
complexe en uitdagende situaties. 

Serial Trial Intervention (STI) 
De enige interventie die deze complexiteit van zowel beoordeling als behandeling van 
pijn bij gevorderde dementie erkent, en non-farmacologische en farmacologische 
interventies voor pijn, onvervulde behoeften en onbegrepen gedrag combineert, 
is de Serial Trial Intervention (STI)44, ontwikkeld in de VS door Christine Kovach. 
STI is ontwikkeld voor het beoordelen en beheersen van onvervulde behoeften bij 
patiënten met gevorderde dementie die niet langer in staat zijn duidelijk of consistent 
hun pijn en andere onvervulde behoeften met gesproken taal aan te duiden. Door 
het implementeren van meerdere beoordelings- en behandelingsstappen zorgt 
de STI er op een gestructureerde manier voor dat verpleegkundigen reageren op 
deze gedragingen. Het stelt verpleegkundigen in staat om zowel beoordelings- als 
behandelingscomponenten af te stemmen op de individuele bewoner. De stappen zijn 
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bedoeld om het onderliggende probleem te identifi ceren en te behandelen; wanneer 
een onderliggend probleem niet direct zichtbaar is, worden proefbehandelingen met 
non-farmacologische interventies, farmacologische interventies en/of consultatie 
uitgevoerd.44,45 In een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) laten Kovach et 
al. zien dat deze interventie (het toepassen van een stapsgewijs protocol bij patiënten 
met dementie in verpleeghuizen in de VS) ongemak en uitingen van onbegrepen 
gedrag kan verminderen.46,47 Bovendien wordt ook aangetoond dat deze stapsgewijze 
interventie de zorgprofessionals ondersteunt en helpt bij het omgaan met deze 
complexe problemen en uitdagingen.48

Echter, de organisatie, de beschikbaarheid en het opleidingsniveau van het personeel, 
evenals de beschikbaarheid van extra middelen, verschillen per instelling en per land.49-51 
Daarom moest de STI44, om deze methode in Nederland te kunnen toepassen, worden 
vertaald en aangepast voor de Nederlandse taal en de Nederlandse verpleeghuissetting. 
De Nederlandse versie van de STI heet ‘STApsgewijs Onbegrepen gedrag en Pijn bij 
dementie de baas! (STA OP!)’.52

Verpleeghuissetting
Hoewel de exacte defi nitie van een ‘verpleeghuis’ per land verschilt, kan algemeen 
worden gesteld dat een verpleeghuis een faciliteit is waar met name ouderen worden 
opgenomen die hulp nodig hebben bij (belangrijke) activiteiten in het dagelijkse leven 
(iADL/ADL), en die identifi ceerbare gezondheidsbehoeften hebben. Ze bieden 24 uur 
per dag, 7 dagen per week functionele ondersteuning in een woonomgeving53,54, die 
kan worden ingericht in traditionele grootschalige afdelingen, kleinschalige afdelingen 
of in meer innovatieve omgevingen (zoals een zorgboerderij). De multidisciplinaire 
en complexe langdurige zorg voor bewoners met vergevorderde dementie of 
‘psychogeriatrische zorg’ vindt plaats op gespecialiseerde zorgafdelingen, terwijl de 
zorg voor bewoners met chronische lichamelijke problemen op somatische afdelingen 
wordt verleend. Daarnaast bieden Nederlandse verpleeghuizen ook kortlopende zorg 
en dienstverlening aan, zoals geriatrische revalidatie.55

Het grootste deel van de 24-uurs-zorg wordt door het verplegend personeel verleend: 
in Nederland bestaat dit voornamelijk uit: i) personen met een beroepsopleiding plus 
2-3 jaar opleiding als ‘verzorgende’56, of ii) ‘helpende’56, en (soms) iii) gediplomeerde 
verpleegkundigen met een 4-jarige beroepsopleiding tot ‘MBO-verpleegkundige’56 of 
‘HBO-verpleegkundige’.56  

Kenmerkend voor Nederlandse verpleeghuizen is bovendien dat zij gespecialiseerde 
specialisten ouderengeneeskunde (SO) in dienst hebben voor het verzorgen en coördineren 
van medische zorg.55,57,58 Daarnaast hebben de meeste verpleeghuizen ook andere 
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zorgprofessionals in dienst, zoals psychologen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. 
Bij elkaar vormen deze professionals samen het multidisciplinaire zorgteam51,52,55,59 dat 
in deze tehuizen continue langdurige zorg biedt. Om echter te kunnen voldoen aan de 
complexe (zorg)behoeften van verpleeghuisbewoners met gevorderde dementie en 
onbegrepen gedrag en/of pijn, is het vergroten van de kennis en competenties van zowel 
verplegend personeel als andere zorgprofessionals van groot belang.60-62 

Doelstellingen en onderzoeksvragen
Het algemene doel van dit proefschrift is om de implementatie en effectiviteit te 
onderzoeken van deze stapsgewijze, multidisciplinaire en multicomponent interventie 
voor pijn en onbegrepen gedrag bij dementie, ‘STA OP!’ (afkorting van de aangepaste 
en vertaalde versie van de STI).

De belangrijkste onderzoeksvragen die in dit proefschrift worden behandeld zijn2:
1.  Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot uitdagingen in pijnmanagement 

bij dementie?
2.  Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de effectiviteit van interventies 

gericht op management van pijn waarbij ‘gedrag’ de uitkomstmaat is, en interventies 
gericht op gedrag waarbij ‘pijn’ de uitkomstmaat is, bij dementie? 

3.  Leidt de implementatie van STA OP! tot een vermindering van pijn en een verbetering 
van pijnmanagement bij bewoners met een gevorderde dementie?

4.  Leidt de implementatie van STA OP! tot een vermindering van uitingen van 
onbegrepen gedrag, verbetering van stemming en een vermindering van het gebruik 
van antipsychotica bij bewoners met een gevorderde dementie?

5.  Met betrekking tot het implementatieproces van STA OP!:
 a.  Wat zijn de ervaringen van zorgprofessionals met betrekking tot de implementatie 

van STA OP!, evenals en het daadwerkelijke gebruik ervan in de dagelijkse praktijk?
 b.  Werd STA OP! naar behoren in- en uitgevoerd, op het niveau van het team en de 

individuele bewoner/zorgprofessional?
 c.  Welke faciliterende of belemmerende factoren worden geassocieerd met de 

implementatie op organisatieniveau, teamniveau of het niveau van de individuele 
bewoner/zorgprofessional? 

2  Bij het bestuderen van complexe multi-component interventies is het belangrijk om te onderzoeken hoe en in welke 
mate de interventie wordt uitgevoerd, en om de factoren te identificeren en te begrijpen die implementatie faciliteren of 
belemmeren, omdat zorginnovaties niet automatisch hun weg vinden naar de praktijk. Voor de beschrijving van het im-
plementatieproces van de STA OP!-interventie hebben we een nieuwe onderzoeksvraag toegevoegd aan de vijf die staan 
beschreven in het onderzoeksprotocol (hoofdstuk 3). Door de toevoeging van deze vraag, de beperkte financiële middelen 
en de vernieuwde regelgeving met betrekking tot proefschriften, hebben we de vragen uit het studieprotocol overgeslagen 
a) leidt het gebruik van STA OP! tot een verandering in het gebruik van niet-farmacologische comfortinterventies, b) wordt 
het effect van de interventie beïnvloed door de Apo-E4 status van de patiënt, en c) leidt het gebruik van STA OP! tot een 
verandering in de kwaliteit van leven van de patiënt. Deze laatste vraag maakt deel uit van een proefschrift over de kwaliteit 
van leven bij dementie.
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RESULTATEN
In hoofdstuk 2 presenteren we de resultaten van een literatuuronderzoek over de 
huidige stand van zaken met betrekking tot de uitdagingen rond pijnmanagement bij 
dementie. Het bewijsmateriaal dat uit dit onderzoek naar voren komt toont het gebrek 
aan effi  ciënte beoordeling en pijnbehandeling binnen de klinische setting aan. Pijn komt 
veel voor bij ouderen, door de toegenomen prevalentie van ouderdomsziekten zoals 
osteoporose, artritis en hart- en vaatziekten. Hoewel dit ook geldt voor mensen met 
dementie, lijken mensen met dementie de intensiteit en aff ectieve component van pijn 
anders te ervaren dan hun cognitief intacte tegenhangers. Bovendien leidt een afname 
van het communicatievermogen vaak tot ernstige problemen voor zorgverleners bij 
het opsporen van pijn, met name in het gevorderde stadium van dementie. Dementie 
beperkt de subjectieve melding van pijn die normaal gesproken bij cognitief gezonde 
volwassenen wordt verwacht. Daardoor wordt belangrijke informatie ontoegankelijk 
voor zorgprofessionals. 
Bij mensen met dementie wordt pijn vaak uitgedrukt in de vorm van specifi eke 
neuropsychiatrische gedragingen, zoals verbalisatie/vocalisatie (bijv. roepen), 
gezichtsuitdrukkingen (bijv. grimassen), rusteloze of gespannen lichaamsuitdrukkingen 
(bijv. ijsberen/wiebelen), agitatie/agressie en weerstand tegen zorg. Deze gedragingen 
zijn een uitdaging voor familieleden en zorgverleners, en worden vaak geïnterpreteerd als 
een symptoom van dementie. In veel gevallen zijn ze echter ook het meest prominente 
of zelfs het enige kenmerk van pijn33,63-66, maar worden ze niet als zodanig herkend. 
De uitdagingen, die inherent zijn aan de beoordeling van pijn bij mensen met dementie, 
kunnen ertoe leiden dat zorgprofessionals onvoldoende voorbereid en/of toegerust 
zijn om met de moeilijkheden - die gepaard gaan met het opzetten van een goede 
management pijn bij dementie - om te gaan. De literatuur suggereert dat een groot 
deel van deze problemen kan worden overwonnen door een betere training van 
professionals op het gebied van specifi eke aspecten van pijnmanagement, en door 
een eff ectievere facilitering van pijnbeoordeling binnen organisaties.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat psychosociale en gedragsmatige interventies 
eff ectief zijn bij het verminderen van onbegrepen gedrag.67-72 Het verband met pijn 
(als oorzaak van onderliggende pijn of angst) is echter door zeer weinig onderzoeken 
gelegd en er is weinig bekend over de invloed van deze gedragsinterventies op pijn. 
Ondanks dat het onduidelijk blijft hoe pijn en onbegrepen gedrag samenhangen, is wel 
vastgesteld dat ze met elkaar in verband staan.28,41 
Hoewel onderzoek naar de ‘herkenning van pijn bij dementie’ meer aandacht heeft 
gekregen, is het nog steeds niet duidelijk welke interventies eff ectief zijn bij het tegelijkertijd 
verminderen van pijn en gedragsmatige symptomen bij dementie. Om de complexiteit 
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van de relatie tussen pijn en gedrag bij dementie te erkennen, en ook om te onderzoeken 
welke interventies effectief zijn in het verminderen van pijn en gedragsverschijnselen bij 
dementie, hebben we daarom een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. 
In Hoofdstuk 3 presenteren we de uitgebreide beoordeling en beschrijven we het huidige 
bewijs voor de effectiviteit van interventies voor pijn, gedrag (of beide) bij dementie. We 
hebben de literatuur systematisch doorzocht op zoek naar bewijs, met behulp van een 
brede zoekstrategie. Na analyse van 893 potentieel relevante hits werden uiteindelijk 
zestien publicaties geïncludeerd die de effecten beschreven van interventies gericht op 
pijn of gedrag bij mensen met dementie. Van deze publicaties waren er zes gericht op 
een pijninterventie gericht op gedrag, één op een gedragsinterventie gericht op pijn, en 
negen op een interventie gericht op zowel pijn als gedrag. 
Uit de onderzochte publicaties blijkt dat pijninterventies die gericht zijn op 
gedragsstoornissen en gedragsinterventies gericht op pijn effectief zijn in het 
verminderen van zowel pijn als gedragssymptomen bij dementie. Het bewijsmateriaal 
dat uit de evaluatie naar voren komt, ondersteunt het idee dat betere beoordeling en 
management van pijn, bij voorkeur op maat, ook een effectieve strategie kan zijn om 
onbegrepen gedrag te beheersen. Omdat gedragssymptomen kunnen voortkomen uit 
uiteenlopende fysieke of psychologische behoeften wordt een aanpak van zowel pijn 
als gedrag aanbevolen. De meeste interventies in de gebruikte onderzoeken werden 
echter slechts eenmaal onderzocht en hadden een matige methodologische kwaliteit. 
De bevindingen wijzen echter wel in dezelfde richting, d.w.z. grootschalig onderzoek 
naar deze complexe interventies en de replicatie van hun resultaten is nodig. 

Een van de weinige interventies die de complexe relatie tussen pijn en onbegrepen 
gedrag onderkende, en die ook effectief bleek in het verminderen van ongemakken 
en onbegrepen gedrag, was de Serial Trial Intervention (STI).47, ontwikkeld in de 
VS door Christine Kovach. We hebben deze interventie vertaald en aangepast 
aan de Nederlandse zorgomgeving. Hoofdstuk 4 beschrijft het protocol van de 
cluster-gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) waarmee de effectiviteit van de 
implementatie van de aangepaste/vertaalde versie van de STI (genaamd STA OP!) is 
onderzocht.52 Voor aanvang van de cluster-RCT is een pilotonderzoek uitgevoerd naar 
de haalbaarheid en inhoud van het materiaal, de multidisciplinaire teamtraining en de 
benodigde tijd voor de beoordeling van de primaire en secundaire uitkomstenmaten, 
uitgevoerd door een getrainde onderzoeksassistent in samenwerking met een eerste 
contactverzorgende (EVV-er).73 Uit dit pilotonderzoek bleek dat STA OP! en de metingen 
haalbaar waren, en dat er geen significante aanpassingen nodig waren voor de inhoud, 
het materiaal of het opleidingsmateriaal. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de effecten van de implementatie van STA OP! op pijn en 
pijnmedicatie. In een cluster-RCT werden 21 psychogeriatrische afdelingen in 12 
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verpleeghuizen (met 288 inwoners met vergevorderde dementie) geïncludeerd in 
het STA OP!-onderzoek: 11 afdelingen met 148 inwoners in de interventiegroep, 
en 10 afdelingen met 140 inwoners in de controlegroep. De zorgprofessionals van 
de interventieafdelingen kregen de uitgebreide stapsgewijze multidisciplinaire en 
multicomponente teamtraining. Het personeel van de controle-afdelingen kreeg 
een training in algemene verpleegkundige vaardigheden, kennis van dementie en 
management van pijn, maar deze training omvatte niet de stapsgewijze component. 
Symptomen van pijn en/of pijn-gerelateerd gedrag werden geregistreerd aan de hand van 
de Nederlandse versie van de Pain Assessment Checklist for Seniors Limited Ability to 
Communicate (de PACSLAC-D)74 en de pijnschaal van de Minimum Data Set-Residents 
Assessment Instrument (de MDS-RAI pijnschaal)75, de belangrijkste uitkomstmaten 
voor pijn volgens het studieprotocol.52 De PACSLAC-D is een gestructureerd observatie 
instrument voor pijn dat bestaat uit 24 onderdelen. Deze lijst is gekozen omdat het 
een van de meest gebruiksvriendelijkste en valide observatieschalen was van de 
destijds beschikbare pijnobservatieschalen in Nederland.76 De MDS-RAI-pijnschaal is 
een weergave van de evaluatie door een zorgverlener op basis van waarnemingen, 
patiëntendossiers en ervaringen in patiëntcontact tijdens de afgelopen 7 dagen. Het 
gebruik van pijnmedicatie is geregistreerd en overgenomen van medicatielijsten en 
vervolgens geclassifi ceerd aan de hand van de Anatomical Therapeutical Chemical-
classifi cering (ATC).77 

Logistic Generalized Estimating Equations (GEE) analyses toonden aan dat, tijdens 
de RCT, bewoners van de interventieafdelingen, in vergelijking met de controlegroep, 
signifi cant meer kans liepen om opioïden te ontvangen. Dat gold niet voor paracetamol 
of andere pijnstillers. Multilevel analyses toonden een overall signifi cant eff ect van de 
interventie op waargenomen pijn, zoals gemeten met de PACSLAC-D, maar niet op 
de geschatte pijn (MDS-RAI-pijnschaal). Daarnaast stelden we vast dat het verplegend 
personeel op baseline een aanzienlijk lagere prevalentie van pijn inschatte (beoordeeld 
met de MDS-RAI-pijnschaal), in vergelijking met de waarneming van pijn zoals 
beoordeeld met de PACSLAC-D. 

In Hoofdstuk 6 beschrijven we de eff ecten van de implementatie van STA OP! (zoals 
gemeten in de cluster-RCT) op onbegrepen gedrag, stemming en psychotrope medicatie. 
De belangrijkste uitkomstmaten voor onbegrepen gedrag waren ‘agitatie’ (gemeten met 
de Cohen-Mansfi eld agitatie-inventarisatie, CMAI) en ‘neuropsychiatrische symptomen’ 
(gemeten met de verpleeghuisversie van de neuropsychiatrische inventarisatie, NPI-
NH). Secundaire uitkomsten waren onder meer het gebruik van psychotrope medicatie 
en depressiesymptomen (gemeten met de Cornell-schaal voor depressie bij dementie, 
CSDD; de Minimum Data Set-Depression Rating Scale, MDS-DRS). 
Multilevel analyses toonden een overall eff ect van de interventie op onbegrepen gedrag 



203

Chapter 9

en depressie; scores op de CMAI, NPI-NH, CSDD en MDS-DRS waren significant lager 
in de interventiegroep, vergeleken met de controlegroep. Logistieke GEE-analyses 
toonden aan dat, tijdens de RCT, bewoners van de interventieafdelingen, in vergelijking 
met de controlegroep, significant meer kans liepen om antidepressiva te ontvangen. 
Dat gold niet voor antipsychotica, anxiolytica en hypnotica/sedativa. 
We hebben geconcludeerd dat de invoering van STA OP! heeft geleid tot een significante 
en klinisch relevante afname van onbegrepen gedrag en depressieve symptomen bij 
verpleeghuisbewoners met dementie. Belangrijk is dat deze effecten werden bereikt 
zonder toename van het gebruik van psychotrope medicatie.

Zorgvernieuwingen vinden niet automatisch hun weg naar de praktijk, ook al is 
het personeel gemotiveerd om ze te gebruiken. In het algemeen vereist dit een 
actieve aanpak en een uitvoeringsplan met effectieve strategieën.78,79 In onze RCT 
is een implementatiestrategie vastgelegd waarin verschillende componenten zijn 
gecombineerd.52 Voor, tijdens en na de implementatie van STA OP! zijn er diverse 
activiteiten gepland (o.a. oprichting van promotiegroepen, bezoeken ter plaatse, het 
geven van feedback en het beantwoorden van vragen over pijn of affectief ongemak) 
om het gebruik van STA OP! in de dagelijkse praktijk te bevorderen. 

Hoofdstuk 7 beschrijft een procesevaluatie van de uitvoering van STA OP!, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een combinatiemethode die verschillende gegevensbronnen 
omvat. In deze procesevaluatie werden de belemmerende en faciliterende factoren 
beschreven op: 1) het organisatieniveau, 2) het teamniveau, en 3) het niveau van de 
individuele bewoner/zorgprofessional. Kwantitatieve gegevens (d.w.z. uit de schriftelijke 
evaluaties van zorgprofessionals, management en de researchdatabase) werden 
geanalyseerd aan de hand van beschrijvende statistieken. Kwalitatieve gegevens 
(d.w.z. semigestructureerde interviews, aantekeningen, ingevulde interventieformulieren 
en schriftelijke evaluaties) werden geanalyseerd volgens de principes van thematische 
analyse. 
Uit analyse van de gegevens bleek dat de opleiding, de interventiestappen, het 
handboek en de gebruikte formulieren zeer informatief, relevant en bruikbaar waren. In 
de multidisciplinaire teamtraining (vijf sessies van elk drie uur) werden zorgprofessionals 
getraind in de stapsgewijze werkwijze van het protocol, en in verbeterde fysieke en 
affectieve beoordelingsvaardigheden die gericht zijn op waarnemen van onvervulde 
behoeften die vaak worden aangetroffen bij mensen met een gevorderde dementie. 
Professionals gaven aan dat de training intensief was. Uit schriftelijke evaluaties blijkt 
echter dat slechts 29,4% van de 136 deelnemers vond dat de bijeenkomsten te lang 
duurden, en 12,5% gaf aan dat ze te veel informatie bevatten. 
Factoren die het implementatieproces op het 1) organisatieniveau belemmerden, 
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betroff en de instabiliteit van de organisatie en het team, bijv. betrokkenheid bij meerdere 
projecten/nieuwe innovaties, personeelsverloop/afwezigheid van essentiële disciplines 
en/of hoge werkdruk. Factoren die implementatie op 2) het teamniveau faciliteerden 
waren de aanwezigheid van een persoon met een motiverende leiderschapsstijl, 
interdisciplinaire samenwerking tijdens de multidisciplinaire training, het waarborgen 
van de interventie door gebruik van duidelijke afspraken, en schriftelijke rapportage of 
overdracht; op 3) het niveau van de individuele bewoner/zorgprofessional waren deze 
factoren de waargenomen waarde van de stapsgewijze werkwijze, en een verhoogd 
bewustzijn van pijn als eventuele oorzaak van gedrag. 
Hoewel uit de procesevaluatie blijkt dat STA OP! niet op alle afdelingen werd 
geïmplementeerd en niet altijd volgens plan werd gebruikt, voelde het verplegend 
personeel zich sterker in de dagelijkse verzorging van de doelgroep. Daarnaast ervoeren 
zij een verbeterd bewustwording van de signalen van pijn en onbegrepen gedrag. 
In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift. Hoofdstuk 8, worden een samenvatting 
en algemene bespreking van de resultaten van de onderzoeken in dit proefschrift 
gepresenteerd. Algemene bevindingen zijn in een context geplaatst; methodologische 
overwegingen en klinische implicaties zijn besproken; en er zijn enkele aanbevelingen 
gedaan voor toekomstige onderzoeken.

CONCLUSIE

Zowel pijn als onbegrepen gedrag komen veel voor bij dementie, en de verstrengeling 
tussen beide maakt hun relatie (en ook hun beoordeling en behandeling) complex en 
moeilijk voor zorgverleners. Dit proefschrift toont aan dat STA OP! eff ectief is bij het 
verminderen van pijn en onbegrepen gedrag bij bewoners met een gevorderde dementie. 
Daarnaast worden zorgprofessionals ondersteund in hun werk door de implementatie 
van deze systematische, stapsgewijze interventie voor pijn en onbegrepen gedrag. 
Toekomstige implementatie van de interventie moet beginnen op afdelingen die een 
leider hebben die enthousiast is, gerespecteerd wordt, open staat voor verandering 
en goed op de hoogte is van de inhoud, die actieve betrokkenheid bij de training 
toont, en die zorgprofessionals kan motiveren en stimuleren in het gebruik/uitvoering 
van de interventie, met andere woorden een motiverende leider. Er moet echter ook 
rekening worden gehouden met specifi eke kenmerken van de organisatie en het team 
(bijv. stabiliteit, ondersteuning en gedeelde focus tot verandering) om de uitvoering te 
vergemakkelijken. 
 



205

Chapter 9

REFERENTIES
1.  World Health Organization (WHO). 

International statistical classification of 
diseases and related health problems. 
World Health Organization 2004.

2.  Prince MJ. World Alzheimer Report 2015: 
the global impact of dementia: an analysis 
of prevalence, incidence, cost and trends: 
Alzheimer’s Disease International; 2015.

3.  World Health Organization (WHO). World 
Alzheimer Report 2012. Dementia: A public 
health priority. World Health Organization 
2012.

4.  van Bussel EF, Richard E, Arts DL, et al. 
Dementia incidence trend over 1992-2014 
in the Netherlands: Analysis of primary 
care data. PLoS medicine 2017; 14(3): 
e1002235.

5.  Prince M, Ali GC, Guerchet M, Prina AM, 
Albanese E, Wu YT. Recent global trends in 
the prevalence and incidence of dementia, 
and survival with dementia. Alzheimer’s 
research & therapy 2016; 8(1): 23.

6.  Wu YT, Beiser AS, Breteler MMB, et al. 
The changing prevalence and incidence 
of dementia over time - current evidence. 
Nature reviews Neurology 2017; 13(6): 
327-39.

7.  Hofman A, Brusselle GG, Darwish Murad S, 
et al. The Rotterdam Study: 2016 objectives 
and design update. European journal of 
epidemiology 2015; 30(8): 661-708.

8.  Poos R. Dementie in Nederland: het 
verhaal achter de cijfers. Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). https://
deltaplandementienl/nl/home/ dementie-
nederland-het-verhaal-achter-de-cijfers 
2016.

9.  Langa KM. Is the risk of Alzheimer’s disease 
and dementia declining? Alzheimer’s 
research & therapy 2015; 7(1): 34.

10.  Alzheimer Nederland. [Facts and Figures 
about dementia]. Dutch. https://www.
alzheimer-nederland.nl. Accessed on July 
18th 2017.

11.   Kverno KS, Rabins PV, Blass DM, Hicks 
KL, Black BS. Prevalence and treatment 
of neuropsychiatric symptoms in advanced 
dementia. J Gerontol Nurs 2008; 34(12): 
8-15; quiz 6-7.

12.   Norton MJ, Allen RS, Snow AL, Hardin 
JM, Burgio LD. Predictors of need-driven 
behaviors in nursing home residents with 
dementia and associated certified nursing 
assistant burden. Aging Ment Health 2010; 
14(3): 303-9.

13.   Wetzels RB, Zuidema SU, de Jonghe 
JF, Verhey FR, Koopmans RT. Course of 
neuropsychiatric symptoms in residents 
with dementia in nursing homes over 2-year 
period. Am J Geriatr Psychiatry 2010; 
18(12): 1054-65.

14.   Zuidema SU, de Jonghe JF, Verhey FR, 
Koopmans RT. Neuropsychiatric symptoms 
in nursing home patients: factor structure 
invariance of the Dutch nursing home 
version of the neuropsychiatric inventory 
in different stages of dementia. Dement 
Geriatr Cogn Disord 2007; 24(3): 169-76.

15.   Zuidema SU, Derksen E, Verhey 
FR, Koopmans RT. Prevalence of 
neuropsychiatric symptoms in a large 
sample of Dutch nursing home patients 
with dementia. Int J Geriatr Psychiatry 
2007; 22(7): 632-8.



206

Samenvatting 

S

16.  Banerjee S, Smith SC, Lamping DL, et 
al. Quality of life in dementia: more than 
just cognition. An analysis of associations 
with quality of life in dementia. J Neurol 
Neurosurg Psychiatry 2006; 77(2): 146-8.

17.  Toot S, Swinson T, Devine M, Challis 
D, Orrell M. Causes of nursing home 
placement for older people with dementia: 
a systematic review and meta-analysis. Int 
Psychogeriatr 2017; 29(2): 195-208.

18.  Holzer S, Warner JP, Iliff e S. Diagnosis and 
management of the patient with suspected 
dementia in primary care. Drugs Aging 
2013; 30(9): 667-76.

19.  Burns A, Rabins P. Carer burden dementia. 
Int J Geriatr Psychiatry 2000; 15 Suppl 1: 
S9-13.

20.  Elliot V, Williams A, Meyer J. Supporting 
staff  to care for people with dementia who 
experience distress reactions. Nurs Older 
People 2014; 26(7): 22-6.

21.  Terum TM, Andersen JR, Rongve A, 
Aarsland D, Svendsboe EJ, Testad I. 
The relationship of specifi c items on the 
Neuropsychiatric Inventory to caregiver 
burden in dementia: a systematic review. Int 
J Geriatr Psychiatry 2017; 32(7): 703-17.

22.  Zwijsen SA, Kabboord A, Eefsting JA, et 
al. Nurses in distress? An explorative study 
into the relation between distress and 
individual neuropsychiatric symptoms of 
people with dementia in nursing homes. Int 
J Geriatr Psychiatry 2014; 29(4): 384-91.

23.  Duncan R, Francis RM, Collerton J, et al. 
Prevalence of arthritis and joint pain in the 
oldest old: fi ndings from the Newcastle 85+ 
study. Age Ageing 2011; 40(6): 752-5.

24.  Rottenberg Y, Jacobs JM, Stessman J. 
Prevalence of pain with advancing age brief 
report. J Am Med Dir Assoc 2015; 16(3): 
264.e1-5.

25.  Corbett A, Husebo B, Malcangio M, et 
al. Assessment and treatment of pain in 
people with dementia. Nature reviews 
Neurology 2012; 8(5): 264-74.

26.  Cohen-Mansfi eld J, Thein K, Marx MS, 
Dakheel-Ali M. What are the barriers 
to performing nonpharmacological 
interventions for behavioural symptoms in 
the nursing home? J Am Med Dir Assoc 
2012; 13(4): 400-5.

27.  Ballard C, Smith J, Husebo B, Aarsland 
D, Corbett A. The role of pain treatment 
in managing the behavioural and 
psychological symptoms of dementia 
(BPSD). Int J Palliat Nurs 2011; 17(9): 420, 
2, 4.

28.  Husebo BS, Ballard C, Aarsland D. Pain 
treatment of agitation in patients with 
dementia: a systematic review. Int J Geriatr 
Psychiatry 2011; 26(10): 1012-8.

29.  Bartels SJ, Horn SD, Smout RJ, et al. 
Agitation and depression in frail nursing 
home elderly patients with dementia: 
treatment characteristics and service use. 
Am J Geriatr Psychiatry 2003; 11(2): 231-8.

30.  Briesacher BA, Limcangco MR, Simoni-
Wastila L, et al. The quality of antipsychotic 
drug prescribing in nursing homes. Arch 
Intern Med 2005; 165(11): 1280-5.

31.  Achterberg WP, Pieper MJ, van Dalen-Kok 
AH, et al. Pain management in patients with 
dementia. Clin Interv Aging 2013; 8: 1471-
82.



207

Chapter 9

32.  Scherder EJ, Sergeant JA, Swaab DF. Pain 

processing in dementia and its relation to 

neuropathology. Lancet neurology 2003; 

2(11): 677-86.

33.  AGS. The management of persistent pain in 

older persons. J Am Geriatr Soc 2002; 50(6 

Suppl): S205-24.

34.  Hadjistavropoulos T, Herr K, Prkachin KM, 

et al. Pain assessment in elderly adults with 

dementia. Lancet neurology 2014; 13(12): 

1216-27.

35.  Scherder E, Herr K, Pickering G, Gibson 

S, Benedetti F, Lautenbacher S. Pain in 

dementia. Pain 2009; 145(3): 276-8.

36.  Defrin R, Amanzio M, de Tommaso M, et al. 

Experimental pain processing in individuals 

with cognitive impairment: current state of 

the science. Pain 2015; 156(8): 1396-408.

37.  Rubey RN. Treatment of chronic pain in 

persons with dementia: an overview. Am J 
Alzheimers Dis Other Demen 2005; 20(1): 

12-20.

38.  Edwards CL, Johnson S, Goli V, Byrd G. 

Extending the science beyond medication: 

in response to “Treatment of chronic pain 
in persons with dementia: an overview” by 

Robert N. Rubey, MD, MA. Am J Alzheimers 
Dis Other Demen 2005; 20(3): 139-40; 

author reply 40.

39.  van Kleef M, Geurts JW. [Useful guideline 

for treatment of pain in vulnerable elderly 

people]. Ned Tijdschr Geneeskd 2012; 

155(35): A4933.

40.  Rajkumar AP, Ballard C, Fossey J, 

et al. Epidemiology of Pain in People 

With Dementia Living in Care Homes: 

Longitudinal Course, Prevalence, and 

Treatment Implications. J Am Med Dir 
Assoc 2017; 18(5): 453 e1- e6.

41.  Tosato M, Lukas A, van der Roest HG, et 

al. Association of pain with behavioural 

and psychiatric symptoms among nursing 

home residents with cognitive impairment: 

results from the SHELTER study. Pain 

2012; 153(2): 305-10.

42.  van Dalen-Kok AH, Pieper MJ, de Waal 

MW, Lukas A, Husebo BS, Achterberg WP. 

Association between pain, neuropsychiatric 

symptoms, and physical function in 

dementia: a systematic review and meta-

analysis. BMC Geriatr 2015; 15: 49.

43.  Francke A, de Veer A, Achterberg W, 

Ribbe M. Pijn bij dementie. Tijdschrift voor 
VerpleeghuisGeneeskunde 2006; 31(6): 

226-30.

44.  Kovach CR, Noonan PE, Schlidt AM, 

Reynolds S, Wells T. The Serial Trial 

Intervention: an innovative approach to 

meeting needs of individuals with dementia. 

J Gerontol Nurs 2006; 32(4): 18-25; quiz 

6-7.

45.  Kovach CR, Simpson MR, Joosse L, et 

al. Comparison of the effectiveness of 
two protocols for treating nursing home 

residents with advanced dementia. Res 
Gerontol Nurs 2012; 5(4): 251-63.

46.  Kovach CR, Cashin JR, Sauer L. 

Deconstruction of a complex tailored 

intervention to assess and treat discomfort 

of people with advanced dementia. J Adv 
Nurs 2006; 55(6): 678-88.

47.  Kovach CR, Logan BR, Noonan PE, et al. 

Effects of the Serial Trial Intervention on 
discomfort and behavior of nursing home 

residents with dementia. Am J Alzheimers 
Dis Other Demen 2006; 21(3): 147-55.



208

Samenvatting 

S

48.  Simpson MR, Stevens P, Kovach CR. 
Nurses’ experience with the clinical 
application of a research-based nursing 
protocol in a long-term care setting. Journal 
of clinical nursing 2007; 16(6): 1021-8.

49.  Froggatt K, Payne S, Morbey H, et al. Palliative 
Care Development in European Care Homes 
and Nursing Homes: Application of a 
Typology of Implementation. J Am Med Dir 
Assoc 2017; 18(6): 550 e7- e14.

50.  Han K, Trinkoff  AM, Storr CL, Lerner N, 
Johantgen M, Gartrell K. Associations 
between state regulations, training length, 
perceived quality and job satisfaction 
among certifi ed nursing assistants: cross-
sectional secondary data analysis. Int J 
Nurs Stud 2014; 51(8): 1135-41.

51.  Ribbe MW, Ljunggren G, Steel K, et al. 
Nursing homes in 10 nations: a comparison 
between countries and settings. Age 
Ageing 1997; 26 Suppl 2: 3-12.

52.  Pieper MJ, Achterberg WP, Francke AL, van 
der Steen JT, Scherder EJ, Kovach CR. The 
implementation of the serial trial intervention 
for pain and challenging behaviour in 
advanced dementia patients (STA OP!): a 
clustered randomised controlled trial. BMC 
Geriatr 2011; 11: 12.

53.  Sanford AM, Orrell M, Tolson D, et al. An 
international defi nition for “nursing home”. J 
Am Med Dir Assoc 2015; 16(3): 181-4.

54.  Froggatt K, Reitinger E, Heimerl K, et al. 
Palliative care in long-term care settings for 
older people: EAPC taskforce 2010-2012 
report. Milan: EAPC 2013.

55.  Schols JM, Crebolder HF, van Weel C. 
Nursing home and nursing home physician: 
the Dutch experience. J Am Med Dir Assoc 
2004; 5(3): 207-12.

56.  Sanden K, Smit W, Dashorst M. The 
referencing document of the Dutch national 
qualifi cation framework to the European 
qualifi cation framework. Brussels: European 
Commission 2012.

57.  Helton MR, van der Steen JT, Daaleman TP, 
Gamble GR, Ribbe MW. A cross-cultural 
study of physician treatment decisions 
for demented nursing home patients who 
develop pneumonia. Annals of family 
medicine 2006; 4(3): 221-7.

58.  Koopmans RT, Lavrijsen JC, Hoek JF, 
Went PB, Schols JM. Dutch elderly care 
physician: a new generation of nursing 
home physician specialists. J Am Geriatr 
Soc 2010; 58(9): 1807-9.

59.  Huls M, de Rooij SE, Diepstraten A, 
Koopmans R, Helmich E. Learning to care 
for older patients: hospitals and nursing 
homes as learning environments. Medical 

education 2015; 49(3): 332-9.
60.  Spilsbury K, Hewitt C, Stirk L, Bowman 

C. The relationship between nurse staffi  ng 
and quality of care in nursing homes: a 
systematic review. Int J Nurs Stud 2011; 
48(6): 732-50.

61.  Backhaus R, Rossum EV, Verbeek H, 
et al. Work environment characteristics 
associated with quality of care in Dutch 
nursing homes: A cross-sectional study. Int 

J Nurs Stud 2017; 66: 15-22.
62.  Backhaus R, Verbeek H, van Rossum E, 

Capezuti E, Hamers JP. Nurse staffi  ng 
impact on quality of care in nursing homes: 
a systematic review of longitudinal studies. 
J Am Med Dir Assoc 2014; 15(6): 383-93.



209

Chapter 9

63.  AGS. The management of chronic pain in 
older persons. AGS Panel on Chronic Pain in 
Older Persons. American Geriatrics Society. 
Geriatrics 1998; 53 Suppl 3: S8-24.

64.  Geda YE, Rummans TA. Pain: cause of 
agitation in elderly individuals with dementia. 
Am J Psychiatry 1999; 156(10): 1662-3.

65.  Kovach CR, Noonan PE, Griffie J, Muchka 
S, Weissman DE. Use of the assessment of 
discomfort in dementia protocol. Appl Nurs 
Res 2001; 14(4): 193-200.

66.  McMinn B, Draper B. Vocally disruptive 
behaviour in dementia: development of an 
evidence based practice guideline. Aging 
Ment Health 2005; 9(1): 16-24.

67.  Ayalon L, Gum AM, Feliciano L, Arean 
PA. Effectiveness of nonpharmacological 
interventions for the management of 
neuropsychiatric symptoms in patients with 
dementia: a systematic review. Arch Intern 
Med 2006; 166(20): 2182-8.

68.  Brodaty H, Arasaratnam C. Meta-analysis 
of nonpharmacological interventions for 
neuropsychiatric symptoms of dementia. Am 
J Psychiatry 2012; 169(9): 946-53.

69.  Cooper C, Mukadam N, Katona C, et al. 
Systematic review of the effectiveness of non-
pharmacological interventions to improve 
quality of life of people with dementia. Int 

Psychogeriatr 2012; 24(6): 856-70.
70.  Kverno KS, Black BS, Nolan MT, Rabins 

PV. Research on treating neuropsychiatric 
symptoms of advanced dementia with non-
pharmacological strategies, 1998-2008: a 
systematic literature review. Int Psychogeriatr 

2009; 21(5): 825-43.
71.  Livingston G, Johnston K, Katona C, 

Paton J, Lyketsos CG. Systematic review 
of psychological approaches to the 

management of neuropsychiatric symptoms 
of dementia. Am J Psychiatry 2005; 162(11): 
1996-2021.

72.  Vernooij-Dassen M, Vasse E, Zuidema S, 
Cohen-Mansfield J, Moyle W. Psychosocial 
interventions for dementia patients in long-
term care. Int Psychogeriatr 2010; 22(7): 
1121-8.

73.  Pieper M, Achterberg W. Stapsgewijs 
onbegrepen gedrag en pijn bij dementie de 
baas. Denkbeeld 2011; 23(1): 26-8.

74.  Fuchs-Lacelle S, Hadjistavropoulos T. 
Development and preliminary validation of the 
pain assessment checklist for seniors with 
limited ability to communicate (PACSLAC). 
Pain Manag Nurs 2004; 5(1): 37-49.

75.  Fries BE, Simon SE, Morris JN, Flodstrom C, 
Bookstein FL. Pain in U.S. nursing homes: 
validating a pain scale for the minimum data 
set. Gerontologist 2001; 41(2): 173-9.

76.  Zwakhalen SM, Hamers JP, Berger MP. The 
psychometric quality and clinical usefulness 
of three pain assessment tools for elderly 
people with dementia. Pain 2006; 126(1-3): 
210-20.

77.  WHO Collaborating Centre for Drug Statistics 
Methodology. ATC/DDD Index: http://www.
whocc.no/atc_ddd_methodology/history/. 

78.  Gagliardi AR, Alhabib S. Trends in guideline 
implementation: a scoping systematic 
review. Implementation science : IS 2015; 
10: 54.

79.  Gagliardi AR, Marshall C, Huckson 
S, James R, Moore V. Developing a 
checklist for guideline implementation 
planning: review and synthesis of guideline 
development and implementation advice. 
Implementation science : IS 2015; 10: 19.


