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Integratief reactiverings- en rehabilitatieprogramma
voor psychogeriatrische patiënten
gunstig effect, ook op de mantelzorgers*
Ton J.E.M. Bakker, Hugo J. Duivenvoorden, Jacqueline van der Lee, Marcel G.M. Olde Rikkert, Aartjan T.F. Beekman en Miel W. Ribbe
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Conclusie

De effectiviteit onderzoeken van een integratief reactiverings- en rehabilitatie(IRR)-programma op de ernst van multipele neuropsychiatrische symptomen bij psychogeriatrische patiënten en op de belasting van hun mantelzorgers.
Open RCT.
Van de 168 deelnemers ontvingen 81 het IRR-programma en 87 reguliere zorg. Inclusiecriteria waren: a) een dementie,
een amnestische of een andere cognitieve stoornis (DSM-IV); b) score ≥ 3 op de ‘Neuropsychiatric Inventory’ (NPI);
c) Mini-mental state examination-score ≥ 18 en ≤ 27; d) Barthel-index ≥ 5 en ≤ 19. Primaire uitkomstmaten waren
het aantal en de ernst van multipele neuropsychiatrische symptomen, gemeten met de NPI. Van de mantelzorgers
werden de belasting en competentie gemeten. Metingen vonden plaats bij inclusie (T1), aan het eind van de behandeling (T2) en 6 maanden daarna (T3). Cohen’s d (Cd) werd berekend voor gemiddelde verschillen en er werd ‘random regression modelling’ (RRM) toegepast.
Aan het eind van de behandeling (T2) waren de symptomen sterker afgenomen in de IRR-groep dan in de controlegroep, zowel in aantal (verschil in NPI-score: 1,31; Cd: -0,53) als in ernst (11,16; Cd: -0,53). De algemene belasting
en emotionele belasting van de mantelzorgers waren statistisch significant lager en in de IRR-groep was hun competentie sterker toegenomen. 6 maanden na het einde van de behandeling (T3) was het effect op de patiënten nog
wel meetbaar, maar na correctie niet langer statistisch gecorrigeerd significant; de effecten bij de mantelzorgers
waren verder toegenomen. Dit werd bevestigd met RRM.
IRR was effectiever dan reguliere belevingsgerichte zorg in het verminderen van zowel multipele neuropsychiatrische
symptomen als de belasting van mantelzorgers. De competentie van mantelzorgers in de IRR-groep nam significant
sterker toe. Wij bevelen aan om integratieve psychotherapeutische behandelmethoden op te nemen in de reguliere
verpleeghuiszorg.
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De prevalentie van psychiatrische symptomen als depressie, angst, paranoia en agressie is hoog onder psychogeriatrische patiënten. Van de patiënten die naar trans- of
intramurale verpleeghuiszorg worden verwezen, heeft
80% 2 of meer neuropsychiatrische symptomen, gemeten
met de ‘neuro-psychiatric inventory’ (NPI).1-3 Multipele
neuropsychiatrische symptomen hebben een ongunstige
invloed op de patiënten zelf, maar ook op de competentie
van hun mantelzorgers, die extra belast worden.4,5 Binnen de verpleeghuiszorg worden psychofarmaca, zoals
antipsychotica, ondanks hun beperkte werkzaamheid en
potentieel schadelijke bijwerkingen, veelvuldig gebruikt
als therapie voor multipele neuropsychiatrische symptomen.2,6
Grootschalig gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek (RCT) naar de effecten van psychotherapeutische
interventies is schaars.7,8–10 Argos Zorggroep heeft een
psychotherapeutisch programma ontwikkeld, het integratieve reactiverings- en rehabilitatie(IRR)-programma.
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Wij rapporteren hier de resultaten van een RCT waarin
wij de effectiviteit van het IRR-programma op de multipele neuropsychiatrische symptomen van psychogeriatrische patiënten en op de belasting en de competentie
van hun mantelzorgers onderzochten.

Methode
Patiënten

De patiënten werden geïncludeerd na verwijzing door de
ambulante geestelijke gezondheidszorg (n = 9; 5,4%), een
algemeen ziekenhuis (n = 23; 13,5%), een geheugenpoli (n
= 10; 6%) en huisartsen of andere eerstelijns zorgverleners
(n = 126; 75,1%). Vóór inclusie ondergingen alle patiënten
een complete geriatrische analyse (‘comprehensive geriatric assessment’, CGA) door een multidisciplinair team,
bestaand uit een specialist ouderengeneeskunde, een
psycholoog en een maatschappelijk werker. De inclusiecriteria waren (a) een dementie, een amnestische stoornis
of een andere cognitieve stoornis volgens DSM-IV-classificatie; (b) leeftijd ≥ 65 jaar; (c) 3 of meer neuropsychiatrische symptomen op de Neuropsychiatrische vragenlijst (NPI); (d) score voor cognitief functioneren ≥ 18 en
≤ 27 op de ‘Mini-mental state examination’ (MMSE) en
een score ≥ 5 en ≤ 19 op de barthelindex, een schaal voor
zelfzorg; (e) het geven van informed consent. Exclusiecriteria waren (a) delirium; (b) levensbedreigende somatische comorbiditeit; (c) gerechtelijke dwangopname
(inbewaringstelling of rechterlijke machtiging) en (d)
onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.
Opzet

Het onderzoek was een open RCT met 2 parallelle groepen, een interventiegroep en een controlegroep. De
patiënten (n = 168) werden gerandomiseerd en blind toegewezen aan het IRR-programma (n = 81) of de gebruike-

psycholoog-onderzoeker
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Geriatie, Nijmegen.
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lijke zorg (n = 87). De primaire uitkomstmaat werd
gevormd door de multipele neuropsychiatrische symptomen van de patiënt; de belasting en de competentie van
de mantelzorger waren de secundaire uitkomstmaten.
De eerste metingen vonden plaats binnen 2 weken na
inclusie (T1), vervolgens aan het einde van de interventie,
gemiddeld 3 maanden na inclusie (T2) en 6 maanden na
beëindiging van de interventie (T3). De data werden verzameld door getrainde interviewers. Voor de RCT was
toestemming verleend door de Medisch-Ethische Toetsingscommissie van de Erasmus Universiteit Medisch
Centrum Rotterdam.
Interventie

Het IRR-programma werd uitgevoerd tijdens een klinische opname op een gespecialiseerde verpleeghuisafdeling van 15 bedden met psychiatrisch geschoolde professionals. Dit programma duurde gemiddeld 13 weken.
Naast de reguliere multidisciplinaire verpleeghuiszorg
bestond het programma uit integratieve psychotherapeutische interventies ter behandeling van de multipele
psychiatrische symptomen van de patiënt en systeemtherapie, gericht op de mantelzorger. Het cognitief en lichamelijk functioneren van de patiënt werd geoptimaliseerd.
Het IRR-team bestond uit het verplegingsteam, een psychogeriater, een klinisch psycholoog, een maatschappelijk werker, een muziektherapeut, een psychomotorisch
therapeut, een creatief therapeut, een fysiotherapeut, een
ergotherapeut, een logopedist, een diëtist en een activiteitenbegeleider.11
Voor iedere patiënt en mantelzorger werd een persoonlijk
interventieplan samengesteld, bestaand uit gemiddeld
5 thema’s, verdeeld over verschillende van de volgende
6 dimensies: beleving (bijvoorbeeld depressie, angst of
agressie), persoonlijkheid (bijvoorbeeld narcistische,
borderline of afhankelijke trekken), levensgebeurtenissen (bijvoorbeeld traumatische ervaringen door oorlog,
incest of het overlijden van een partner), sociaal functioneren (bijvoorbeeld relatieproblemen met partner of
kinderen of verlies van sociale contacten), cognitief functioneren (bijvoorbeeld geheugenproblemen of verlies van
zelfredzaamheid) en functiebeperkende somatiek (bijvoorbeeld vallen, polyfarmacie of ondervoeding).11 De
psychotherapeutische interventies – gebaseerd op een
probleemoplossend theoretisch kader – waren voor alle
professionals in een richtlijn vastgelegd.
Tabel 1 geeft een overzicht van de toegepaste interventies, ingedeeld naar de fase in het programma: diagnostiek (100%), counseling (79,5%), verwerkingsgerichte therapie van levensgebeurtenissen (2,6%), inzichtgevende
therapie (48,7%), cognitieve gedragstherapie (57,7%),
gedragstherapie (94,9%), begeleiding bij acceptatie van
gedrag en beperking van de negatieve gevolgen ervan
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kelijk van de problematiek van de patiënt in wisselende
intensiteit geboden door een specialist ouderengeneeskunde of sociaal geriater, een psycholoog, paramedische
disciplines, een activiteitenbegeleider en het verplegingsteam. De gebruikelijke zorg was gebaseerd op een belevingsgericht theoretisch kader; dit houdt in dat zo veel
mogelijk werd ingespeeld op de gevoelens en wensen van
de patiënt, bijvoorbeeld muziek luisteren, een uitstapje
maken, een praatje maken of een spelletje doen.
Primaire en secundaire uitkomstmaten

De multipele neuropsychiatrische symptomen bij de
patiënt vormden de primaire uitkomstmaat. Van deze
symptomen werden het aantal (0-12) en de ernst (0-144)
gemeten met behulp van de NPI (12-itemsversie), die
werd afgenomen bij de mantelzorger.13 Secundaire uitkomstmaten waren de belasting van de mantelzorger en
diens competenties. De belasting werd gemeten met de
NPI-schaal voor emotionele belasting (deze loopt van
0-60; 0 = geen belasting) en de ‘Algemene Belasting’schaal (score 0-100; 0 = geen belasting).13,14 De competentie werd gemeten met behulp van de competentieschaal
(score 28-112; 112 = optimaal).15 Het cognitief functioneren van de patiënt werd gemeten met de MMSE (score
0-30; 30 = geen afwijkingen)16 en de barthelindex (score
0-20; 20 = geen afwijkingen).17 De globale-deterioratie-

TABEL 1 Overzicht van de interventies die zijn toegepast in het integratieve reactiverings- en
rehabilitatieprogramma (IRR-programma) en van de professionals die hierbij betrokken zijn
interventie
fase 1
diagnostiek
fase 2
counseling
verwerkingsgerichte therapie van levensgebeurtenissen
inzichtgevende therapie
cognitieve gedragstherapie
gedragstherapie
begeleiding bij acceptatie van gedrag en beperking van de
negatieve gevolgen
regressiebenadering, tijdelijk accepteren regressief gedrag
systeemtherapie
psycho-educatie
fase 3
rehabilitatie
begeleiding bij ontslag

discipline

percentage patiënten*

multidisciplinair

100

psychogeriater, psycholoog
psycholoog
psycholoog
verzorgenden, therapeuten,† psycholoog
verzorgenden, therapeuten†
verzorgenden, therapeuten,†
activiteitenbegeleider
verzorgenden
psycholoog
psychogeriater, psycholoog

79,5
2,6
48,7
57,7
94,9
66,6

verzorgenden, ergotherapeut,
activiteitenbegeleider
maatschappelijk werker

47,4

3,8
38,5
6,4%

41,0

* Weergegeven is het percentage patiënten dat van de interventie gebruik maakte; alle patiënten ondergingen diagnostisch
onderzoek.
† Bij iedere patiënt zijn in het psychotherapeutisch programma 2 of 3 van de volgende therapeuten betrokken: psychomotorisch
therapeut, muziektherapeut, creatief therapeut, fysiotherapeut, ergotherapeut.
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(66,6%), regressiebenadering gericht op het tijdelijk
accepteren van regressief gedrag (3,8%), rehabilitatie
(47,4%), begeleiding bij ontslag (41,0%), psycho-educatie
(6,4%), en systeemtherapie (38,5%).11
Interventies werden voornamelijk in groepsverband aangeboden en waar nodig ook individueel. Gemiddeld werd
een patiënt voor 5 functionele problemen behandeld door
zorgverleners uit 4 disciplines. Na consultatie in het multidisciplinaire team werden de interventies voorgeschreven door een psychogeriater; dit is een specialist ouderengeneeskunde met ervaring in psychiatrische
behandeling. De voortgang bij patiënt en mantelzorger
werden wekelijks gemonitord met de gestandaardiseerde
methode van ‘goal attainment scaling’ (GAS).12 De score
op deze schaal loopt van 1-7, waarbij 7 staat voor
‘ona fhankelijk’ (geen hulp nodig). Tijdens de wekelijkse
patiëntbespreking werd een consensusscore vastgesteld,
gebaseerd op de scores die medewerkers van de betrokken disciplines hadden vastgesteld.
Gebruikelijke zorg De gebruikelijke zorg, geïndiceerd
na een complete geriatrische analyse, bestond uit verpleeghuiszorg in verschillende settingen: thuis (n = 22;
25,3%), thuis met ambulante geestelijke gezondheidszorg
of dagverzorging/-behandeling (n = 14; 15,7%), in een
verzorgingshuis (n = 6; 7,2%) of in een verpleeghuis (n =
45; 51,8%). De zorg was multidisciplinair en werd afhan-
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schaal (score: 1-7; 1 = niet afwijkend) werd gebruikt om
het risico voor opname in een verpleeghuis te meten.18
Somatische comorbiditeit werd in kaart gebracht aan de
hand van de ICD-10 en psychische stoornissen werden
door een onderzoekspsychiater geclassificeerd volgens
de DSM-IV-classificatie (as I en II). Daarnaast werden
biografische gegevens van patiënt en mantelzorger verzameld.
Statistische analyses

De data werden geanalyseerd volgens het principe van
‘intention-to-treat’. Fishers exacte toets werd gebruikt

voor binominale variabelen en Students t-toets voor continue data. De gemiddelde scoreverschillen tussen personen in het IRR-programma en degenen die gebruikelijke
zorg kregen, werden berekend voor elk van de 3 meetmomenten (T1, T2 en T3). Om een onderlinge vergelijking
mogelijk te maken en de klinische relevantie te kunnen
bepalen werd voor de gevonden verschillen de Cohen’s d
(Cd) berekend; een waarde van 0,20 betekent een klein
effect, 0,50 een gematigd, klinisch relevant effect en een
waarde van 0,80 betekent een groot, klinisch relevant
effect.19 Volgens de powerberekening (met een tweezijdige α van 0,05 en een β van 0,20), gebaseerd op een

TABEL 2 Kenmerken van psychogeriatrische patiënten en hun mantelzorgers bij aanvang van een vergelijkend onderzoek naar
een integratief reactiverings- en rehabilitatieprogramma (IRR-programma)
kenmerk

IRR-programma

gebruikelijke zorg

n (%)

n (%)

gemiddelde (SD)

patiënt
geslacht
♀
♂
leeftijd in jaren
alleenstaand
laag opleidingsniveau
thuiswonend
verzorgd door echtgenoot of echtgenote
dementie volgens DSM-IV (as I)
dementie van het alzheimertype
vasculaire dementie
dementie door andere somatische stoornissen
andere cognitieve stoornissen
persoonlijkheidsstoornissen volgens DSM-IV (as II)
NPI-score
aantal symptomen per patiënt
ernst
globale-deterioratieschaal
MMSE
Barthel-index
somatische comorbiditeit*

81

87

54 (66,7)
27 (33,3)
81
63 (77,8)
54 (67,5)
62 (76,5)
14 (17,3)

54 (62,1)
33 (37,9)
87
70 (80,5)
57 (68,7)
58 (66,7)
12 (13,8)

mantelzorger
geslacht
♀
♂
leeftijd in jaren
NPI-emotionele belasting
algemene belasting
gevoel van competentie

78

81

55 (70,5)
23 (29,5)
76
72
72
72

50 (61,7)
31 (58,9)
79
76
77
77

79,8 (6,1)

15 (18,5)
19 (23,5)
13 (16,0)
31 (38,3)
13 (16)
72
72
79
76
77
81

gemiddelde (SD)

0,63
81,5 (7,1)

15 (17,2)
22 (25,3)
17 (19,5)
29 (33,3)
8 (9,2)
5,92 (2,35)
35,90 (21,84)
4,2 (0,7)
20,04 (4,50)
15,39 (3,77)
5,6 (2,6)

58,6 (11,9)
14,64 (9,22)
52,47 (25,65)
84,62 (14,24)

76
76
83
82
80
87

p-waarde†

0,10
0,71
0,90
0,17
0,33
0,84
0,86
0,69
0,88
0,,24

5,23 (2,16)
29,68 (20,12)
4,3 (0,9)
20,58 (3,84)
14,71 (3,55)
4,5 (2,4)

0,07
0,07
0,62
0,42
0,25
0,01

0,32
58,9 (12,0)
12,71 (8,96)
46,69 (27,66)
86,58 (14,46)

0,86
0,20
0,19
0,41

NPI = Neuropsychiatrische vragenlijst.
* Comorbiditeit werd uitgedrukt als het aantal somatische aandoeningen per patiënt volgens de ICD-10-classificatie.
† Berekend met Fishers exacte toets voor binominale kenmerken (zoals geslacht, burgerlijke staat en opleidingsniveau) en met een t-toets voor
continue variabelen, zoals leeftijd en testscores; het verschil tussen de IRR-groep en de controlegroep in somatische comorbiditeit was statistisch
significant na correctie voor multiple testing (p < 0,0167).
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en de controlegroep verschilden niet significant in het
aantal uitvallers. De uitvallers in deze 2 groepen verschilden evenmin van elkaar in patiëntkenmerken bij
aanvang of in de duur van deelname aan het programma,
vastgesteld met cox-regressieanalyse (hazardratio (HR):
1,21; p < 0,54). Alleen in somatische comorbiditeit verschilde de IRR-groep significant van de groep die gebruikelijke zorg kreeg (in de IRR-groep was meer comorbiditeit; tabel 2). 101 patiënten (63%) hadden dementie volgens
de DSM-IV-classificatie. Verder wees de gemiddelde
score voor globale deterioratie (4,2; SD 0,8) op een verhoogd risico voor verpleeghuisopname.21
Effectiviteit van het IRR-programma

Tabel 3 geeft de resultaten weer van het IRR-programma
en gebruikelijke zorg aan het einde van de interventie
(T1-T2) en 6 maanden na beëindigen van de interventie
(T1-T3). Aan het eind van de behandeling waren het
gemiddelde aantal en de ernst van de neuropsychiatrische symptomen sterker afgenomen in de groep die aan
het IRR-programma had deelgenomen dan in de groep
die gebruikelijke zorg had gekregen. Het verschil tussen
de IRR-groep en de controlegroep was 1,31 (SD: 2,47)

Resultaten
Kenmerken van de onderzoeksgroepen

Van de 336 geschikte patiënten stemden 168 (50%) in met
deelname. Tussen de weigeraars en de deelnemers waren
geen statistisch significante verschillen in de kenmerken
die tot de inclusiecriteria behoorden. De interventiegroep

TABEL 3 Verschillen in effect van een integratief reactiverings- en rehabilitatieprogramma (IRR) en gebruikelijke zorg (controle) op
psychogeriatrische patiënten en hun mantelzorgers
Cohen’s d

p-waarde‡

verschil score T1-T2

scoreverschil
controle-IRR;†
gemiddelde (SD)

66
66

0,77
7,29

-1,31 (2,47)
-11,16 (21,02)

-0,53
-0,53

0,003
0,003

66
65
66

3,59
-0,35
-1,66

-3,78 (8,51)
-17,69 (28,05)
6,26 (10,31)

-0,44
-0,63
0,61

0,013
0,001
0,001

uitkomstmaat*

IRR

einde behandeling (T2)

n

verschil score T1-T2

n

62
62

2,08
18,45

62
59
63

7,37
17,34
-7,92

NPI-score
symptomen
ernst
belasting mantelzorger
emotioneel (N-emB)
algemeen (CB)
competentie (CCL)
6 maanden na einde behandeling (T3)
NPI-score
symptomen
ernst
belasting mantelzorger
emotioneel (N-emB)
algemeen (CB)
competentie (CCL)

controle

verschil score T1-T3

verschil score T1-T3

49
49

2,59
21,78

51
51

1,57
11,86

-1,02 ((2,32)
-9,91 (23,51)

-0,44
-0,42

0,03
0,04

49
42
49

8,73
24,76
-10,35

51
50
50

5,08
0,00
-4,42

-3,66 (9,36)
-24,76 (28,29)
5,93 (10,31)

-0,39
-0,88
0,58

0,06
0,001
0,005

CB = Algemene-belastingschaal; CCL = Competentieschaal; IRR = Integratieve reactivering en rehabilitatie; NPI = Neuropsychiatrische vragenlijst; N-emB = NPIversie voor emotionele belasting;
* Primaire uitkomstmaat: NPI-score, gemeten bij patiënten; secundaire uitkomstmaat: belasting, gemeten bij mantelzorgers. Metingen werden gedaan aan het
begin (T1), aan het einde (T2) en 6 maanden na het einde van de behandeling (T3).
† Statistische significantie van het verschil bepaald met t-test voor onafhankelijke steekproeven.
‡ P-waarden zijn rood afgedrukt als het verschil na correctie voor multiple testing statistisch significant was (p < 0,0167).
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evenredige verdeling van de geïncludeerde patiënten over
de 2 groepen, was een steekproefomvang van 170 patiënten vereist.
‘Random regressie modelling’ (RRM) werd gebruikt om
te testen op confounding door leeftijd, geslacht, somatische comorbiditeit, scores van de uitkomstvariabelen bij
de eerste meting en uitval. Bij de RRM-methode wordt
verondersteld dat het ontbreken van data willekeurig is.20
Omdat de uitkomstvariabelen in hoge mate samenhangen, namen wij aan dat de onderliggende structuur van
deze variabelen uit 3 dimensies bestond; we deelden de α
van 0,05 door 3, leidend tot een gecorrigeerd significantieniveau van 0,0167 (tweezijdig). Statistische analyses
werden uitgevoerd met behulp van SPSS (versie 15) en
SAS (versie 9.2).
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voor het aantal symptomen en 11,16 (SD: 21,02) voor de
gemiddelde ernst; deze verschillen waren klinisch matig
relevant (Cd: -0,53).
Ook voor de mantelzorger waren de resultaten van het
IRR-programma statistisch significant beter dan gebruikelijke zorg; de score voor algemene belasting was 17,69
lager (SD: 28,05) en die voor emotionele belasting 3,78
lager (SD: 8,51). Deze verschillen waren klinisch matig
relevant (Cd algemene belasting: -0,63; Cd emotionele
belasting: -0,44). De competentie van de mantelzorgers
in het IRR-programma was sterker toegenomen dan in de
controlegroep (verschil: 6,26; SD: 10,31; Cd: 0,61).
6 maanden na beëindiging van het IRR-programma was
er na correctie niet langer een statistisch significant verschil tussen patiënten in de IRR-groep en de controlegroep in de afname van het aantal neuropsychiatrische
symptomen (verschil: 1,02; SD: 2,32; Cd: -0,44) en van de
ernst van deze symptomen (verschil: 9,91; SD: 23,51; Cd:
-0,42); de effectgrootte was matig.
Bij de mantelzorgers in het IRR-programma was de
afname in emotionele belasting 6 maanden na het einde
van de behandeling marginaal groter dan in de controlegroep; dit verschil was niet statistisch significant. De
gemiddelde afname van de algemene belasting was in het
IRR-programma statistisch significant groter dan in de
controlegroep, namelijk 24,76 (SD: 28,29); dit was een
groot, klinisch relevant effect (Cd: -0,88). De competentie
van de mantelzorgers vertoonde een significant grotere
toename in de IRR-groep (5,93; SD: 10,31), een matig klinisch relevant verschil (Cd: 0,58).
In de RRM-analyse werden deze resultaten bevestigd

(tabel 4). Ook volgens deze analyse was het effect van het
IRR-programma een statistisch significante reductie van
het aantal neuropsychiatrische symptomen per patiënt; de
ernst van de symptomen nam niet significant af. Bij de
mantelzorgers was de score voor emotionele en algemene
belasting significant lager in de IRR-groep dan in de controlegroep. Hun competentie nam significant toe ten
opzichte van de controlegroep.

Beschouwing
Het integratief reactiverings- en rehabilitatie(IRR)-programma liet een significant groter effect zien (tot 34%) dan
gebruikelijke zorg op de afname van het aantal en de ernst
van multipele neuro-psychiatrische symptomen bij psychogeriatrische patiënten. 6 maanden na beëindiging van
het IRR-programma follow-up was het aantal multipele
neuropsychiatrische symptomen met 46% afgenomen en
de ernst van de psychiatrische symptomen was met 61%
afgenomen. Bovendien had het IRR-programma een positiever effect (tot 36%) op de algemene belasting en de competentie van de mantelzorger aan het einde van de behandeling. 6 maanden later was dit effect op de algemene
belasting opgelopen tot 50%, terwijl de reguliere zorg nauwelijks effect liet zien. Dit zijn gematigd tot grote, klinisch
relevante effecten bij de psychogeriatrische patiënt en zijn
mantelzorger op problemen die het ziektebeloop en de
ziektelast in belangrijke mate bepalen. De patiënten voelden zich beter en konden deels worden ontslagen naar een
zorgcentrum. Bovendien voelden de mantelzorgers zich
beter toegerust om met de problemen om te gaan.

TABEL 4 ‘Random regression modelling’ (RRM) van de effecten van integratieve reactivering en rehabilitatie (IRR)
versus gebruikelijke zorg op psychogeriatrische patiënten en hun mantelzorgers
uitkomstmaat*

NPI-score
symptomen
ernst
belasting mantelzorger
emotioneel (N-emB)
algemeen (CB)
competentie (CCL)

tijd†

interventie†

effectgrootte (95%-BI)

p-waarde‡

effectgrootte (95%-BI)

p-waarde‡

-0,54
-2,78

(-0,94- -0,14)
(-5,94-0,37)

0,01
0,08

-0,83
-5,10

(-1,47- -0,18)
(-9,79- -0,40)

0,01
0,03

-1,12
-2,56
2,89

(-2,35-0,11)
(-8,07-2,94)
(1,26-4,53)

0,07
0,36
0,01

-2,48
-16,09
6,18

(-4,62- -0,35) 0,01
(-24,24- -7,94) 0,01
(3,41-8,95)
0,01

CB = Algemene-belastingschaal; CCL = Competentieschaal; NPI = Neuropsychiatrische vragenlijst; N-emB = NPI-versie voor
emotionele belasting;
* Primaire uitkomstmaat: NPI-score, gemeten bij patiënten; secundaire uitkomstmaat: belasting, gemeten bij mantelzorgers.
Metingen werden gedaan aan het begin (T1), aan het einde (T2) en 6 maanden na het einde van de behandeling (T3).
† RRM-analyse werd uitgevoerd voor het effect van het IRR-programma in de loop van de tijd en voor de interventie versus controle.
‡ P-waarden zijn rood afgedrukt als het effect na correctie voor multiple testing statistisch significant was (p < 0,0167).
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▼ Leerpunten ▼
• In de regio Nieuwe Waterweg Noord is een geïntegreerd
reactiverings- en rehabilitatieprogramma ontwikkeld voor
patiënten met beginnende cognitieve stoornissen of een
dementie, lijdend aan stemmings- en gedragsproblemen.
• Dit programma is gebaseerd op bestaande
probleemoplossingsgerichte psychotherapeutischestrategieën.
• In een open RCT bleek dit programma 2 maal zo effectief als
reguliere belevingsgerichte verpleeghuiszorg voor de
behandeling van stemmings- en gedragsproblemen bij patiënten
met beginnende cognitieve stoornissen of dementie.
• De interventie had ook een gunstig effect op de mantelzorgers
van de patiënten: de algemene belasting verminderde en de
competentie van de mantelzorgers nam toe.
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De kracht van dit onderzoek is dat het een RCT is met
een relatief grote steekproefomvang.7,10 Verder toonden
RRM-analyses aan dat het effect van ‘confounders’ – scores bij aanvang en uitval uit de studie – verwaarloosbaar
was. Dit onderzoek had echter ook een aantal beperkingen. Allereerst was de RCT niet geblindeerd. Vanwege de
aard van de behandeling was het niet mogelijk om de
getrainde interviewers te blinderen voor de onderzoekscondities, omdat zij de patiënten moesten bezoeken
(observator bias). Verder werd de therapietrouw in de
groep die gebruikelijke zorg kreeg, niet gemonitord. Bij
een matig tot slechte therapietrouw in deze groep worden
de resultaten van IRR positief vertekend (compliance
bias). In de regio Nieuwe Waterweg Noord, waar dit
onderzoek werd uitgevoerd, bestaan echter sinds de jaren
90 van de vorige eeuw relatief ruimhartige, AWBZ-gefinancierde voorzieningen voor aanvullende verpleeghuiszorg zowel thuis als in verzorgingshuizen. Nationaal en
internationaal vergeleken was de gebruikelijke zorg van
een relatief hoog niveau. Bij een dergelijk niveau van
gebruikelijke zorg zijn de waargenomen effecten van IRR
mogelijk een onderschatting.
Een andere beperking van dit onderzoek betreft de generaliseerbaarheid van de resultaten. Van de geschikte
patiënten was 50% niet bereid tot deelname, hoewel zij op
de inclusiecriteria niet significant afweken van de instemmers. Verder omvatte de onderzoeksgroep zowel patiënten met dementie (van het alzheimertype, vasculair en
overige typen) als patiënten met lichte cognitieve beperkingen. In een post-hoc-analyse bleken echter noch het
type dementie, noch het niveau van cognitief functioneren (MMSE- en BI-scores) een statistisch significante
invloed op de resultaten gehad te hebben. Dit betekent
dat ook bij relatief matig cognitief functioneren – een
MMSE-score van circa 18 – het IRR-programma effectief
was. Wellicht zijn de interventies of elementen daarvan
dus ook toe te passen bij psychogeriatrische patiënten
met ernstigere cognitieve stoornissen.
Een volgend aandachtspunt is het relatief hoge percentage uitvallers (tot 33%), in meerderheid door overlijden.
Een hoog percentage uitvallers is evenwel gebruikelijk in
geriatrisch onderzoek.22 In deze RCT vonden we geen
significante verschillen tussen de 2 groepen wat betreft
uitval. Verder was de vertekening door uitval volgens de
RRM-analyse zeer beperkt.
De resultaten bevestigen de aanwijzingen in de literatuur
dat psychotherapeutische behandeling van psychogeriatrische patiënten en hun mantelzorgers effectief is.3,7,10,23-25
Wat vormen nu de belangrijkste effectieve ingrediënten
van IRR? Mede op basis van de literatuur denken wij dat
ten eerste de gecombineerde toepassing van bekende
probleemoplossingsgerichte psychotherapeutische strategieën hiervoor verantwoordelijk is.7,10,25 Gedragsthera-

pie werd het vaakst ingezet, bij 77 patiënten (94,9%),
gevolgd door counseling bij 64 patiënten (79,5%) en begeleiding bij 54 patiënten (66,6%). Van de mantelzorgers
maakte 38,5% (n = 31) gebruik van systeemtherapie. Ten
tweede denken wij dat het van belang is het interventieplan in grote mate op de individuele patiënt toe te snijden; wij deden dit op basis van 6 dimensies. De grote
invloed van een persoonsgeoriënteerde benadering wordt
in reviews onderschreven.7,10 Ook in ons onderzoek bleek
dat bij deze persoonsgeoriënteerde benadering een relatief laag niveau van cognitief functioneren geen negatieve
invloed had op de effecten van IRR. Als laatste ingrediënt
noemen wij de methodische toepassing van het IRRprogramma, met wekelijkse monitoring van behandel
effecten door de gestandaardiseerde ‘goal attainment
scaling’-methode.12

Conclusie
De integratieve psychotherapeutische interventies in het
integratief reactiverings- en rehabilitatie(IRR)-programma zijn effectiever dan de reguliere multidisciplinaire belevingsgerichte verpleeghuiszorg zowel bij de
behandeling van multipele psychiatrische symptomen
van psychogeriatrische patiënten als voor de belasting en
competenties van de mantelzorgers. De effecten waren 6
maanden na beëindiging van het programma nog steeds
aanwezig en bij de mantelzorgers zelfs toegenomen. De
groottes van de verschillen waren van een matige tot
grote klinische relevantie; de bewijskracht was matig
volgens de ‘GRADE’-methode, die bewijskracht indeelt
in de niveaus hoog, matig, laag en zeer laag.
Op grond van de reviews van de literatuur en de resultaten van deze studie, bevelen wij aan integratieve psychotherapeutische interventies meer deel uit te laten maken
van psychogeriatrische zorgprogramma’s in en buiten
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verpleeghuizen. Vervolgonderzoek is nodig, in de vorm
van een geblindeerde RCT met monitoring van zowel de
IRR-groep als de controlegroep.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: ZonMW verstrekte
subsidie voor dit onderzoek.
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