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Psychofarmacologische behandeling
van moeilijk hanteerbaar gedrag bij 
ouderen met dementie
Dr An Hulstaert
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Inleidende begrippen
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Dementie is een syndroom

Psychologische & 
psychiatrische
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Gedragsstoornissen
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Activities of daily living 
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Neuropsychol.

aspecten

Neuropsychiatrische
aspecten (BPSD)

Anosognosie
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perceptie

Apathie
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Andere executieve
functie
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Wat is “moeilijk hanteerbaar gedrag”: BPSD ?

• Behavioural

• Psychiatric

• Symptoms in 

• Dementia

• Symptomen van verstoorde perceptie, verstoorde gedachte-
inhoud, verstoorde stemming en verstoord gedrag frequent 
voorkomend bij dementie (Finkel & Burns, 1999)

• ° 1996: conferentie gedragsstoornissen & dementie

• Voordien moeilijk te definiëren – eenvormigheid
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Classificatie van BPSD ?

• Psychologische / Psychiatrische symptomen
• Angst

• Depressieve stemming

• Psychose (hallucinaties, wanen)

• Circadiane ritmestoornis

• Symptomen van het gedrag / agitatie
• Agressie Roepgedrag

• Rusteloosheid Agitatie

• Doolgedrag Ontremd/ongepast gedrag

• Seksuele ontremming Verzamelgedrag

• Vloeken Schaduwgedrag
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Voorkomen van BPSD

Finkel et al, 1998

6



06/09/2019

7

• Gedrags- en psychologische problemen (BPSD) maken deel uit 
van dementie/neurocognitieve stoornissen

• BPSD wijzen NIET op een psychiatrische problematiek

• ALLE personen met een dementiesyndroom ontwikkelen een 
vorm van BPSD in de loop van hun ziekteproces

• BPSD zijn bijna altijd TIJDELIJK

• BPSD doen zich voor bij ELKE VORM van dementie
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BPSD clusters

Naar McShane R. Int Psychogeriatr 2000 

Agressieve weerstand
Fysieke agressie
Verbale agressie

Hallucinaties
Wanen

Misidentificaties

‘Agressie’

Psychose

Droevig
Huilerig

Hopeloos
Laag zelfbeeld

Angst
Schuld

Gesloten
Geen interesse

Amotivatie

‘Apathie’

Affect

Psychomotore agitatie

Doelloos wandelen
IJsberen 
Volgen

Rusteloosheid
Repetitieve acties
Aan / uitkleden
Slaapstoornis
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“Ontwikkelde brein” – Retrograde ontwikkelingstheorie 
van Reisberg

• Frontale kwab
• Agitatie/disinhibitie/impulsief

• Apathie/plannen/initiëren/stoppen

• Persoonlijkheid/interactie/inzicht

• Psychose (Sulzer 1996)

• Temporale kwab
• Begripsstoornis/frustratie

• Aanpassingsstoornis (geheugen)

• Desoriëntatie/wanen (Starkstein 1994)

• Occipitale kwab
• Visusstoornis

• Dieptezicht/valgevaar
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“Ontwikkelde brein”

• Pariëtale kwab 
• Stoornis integratie sensorische info

• Stoornis organisatie activiteiten

• Hallucinaties (Kotrla 1995)

• Limbisch systeem
• Stoornis verband gedrag-geheugen

• Affectlabiliteit/vervlakking/irritatie

• Stoornis circadiane ritme/eetstn

• Subcorticaal/cerebellum/stam
• Stoornis regulatie denkproces

• Depressieve stemming (Sulzer 1996)

• Beweging/evenwicht/slikken
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Basisprincipes behandeling 

NIET-MEDICAMENTEUZE

INTERVENTIES

DIENEN 

MEDICAMENTEUZE 

INTERVENTIES 

VOORAF TE GAAN 

EN STEEDS TE VERGEZELLEN
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Aanpak van BPSD: BRAnD

BEGRIJPEN
Wat zie ik?

Wat is veranderd?
Wat heeft bijgedragen?

Wat zijn de risico’s?
Mantelzorger?

REFLECTEREN
Hoe verklaren?
Welke context?

Prioriteiten/doel?
Mantelzorger?

ACTIE NODIG
Wat te doen?

Wanneer wat doen?
Wat onderzoeken?

Mantelzorger?

DAARNA
Wat opvolgen?

Wie volgt wat op?
Wanneer wat veranderen?

Mantelzorger?
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1/ vermoeidheid

2/ verandering in omgeving, routine, verzorgende

3/ misleidende of onaangepaste stimulusgraad (over- of 
onderstimulatie)

4/ reacties op verlieservaringen (wagen, geheugen, alleen 
leven)

5/ interne/externe vraag die functionele en cognitieve 
capaciteit overstijgt

6/ fysieke stressoren (pijn, discomfort, honger, infectie)

Progressief verlaagde stress drempel: 6 triggers die 
kunnen leiden tot disfunctioneel gedrag

13



06/09/2019

14

14



06/09/2019

15

Keuze van psychofarmaca:
Algemene principes

15



06/09/2019

16

Introductie

• Keuze van behandeling: algemene principes

• Klinische farmacologische aspecten

• Klinische farmacotherapeutische aspecten
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Keuze van behandeling

• Geneesmiddel
• Effectief

• Veilig

• Maximaal effect met minimale dosis

• Werkt waar het moet werken

• Zonder/weinig nevenwerkingen

• Zonder/weinig interacties

• Voorspelbare effecten

• Geïndiceerd voor specifieke probleem

• Evidence based
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Keuze van behandeling

Categorie van wetenschappelijke evidentie

Klasse 1 Afgeleid van 1 of meer RCT (of meta-analyse)

Klasse 2 Afgeleid van ten minste 1 gecontroleerde studie, zonder randomisatie, of een 
ander type experimentele studie

Klasse 3 Afgeleid van een niet-experimentele studie (o.a. studies gebaseerd op 
vergelijkend onderzoek en op correlaties) 

Klasse 4 Afgeleid van de aanbevelingen, de opinies en de klinische ervaring van een 
comité van experts

Waarde van de aanbeveling

Niveau A Gebaseerd op Klasse 1 evidentie 

Niveau B Gebaseerd op Klasse 2 evidentie of geëxtrapoleerd van Klasse 1

Niveau C Gebaseerd op Klasse 3 evidentie of geëxtrapoleerd van Klasse 1 of 2

Niveau D Gebaseerd op Klasse 4 evidentie of geëxtrapoleerd van Klasse 1, 2 of 3
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Keuze van behandeling

• Off-label gebruik van psychofarmaca
• Klasse 1 & 2 evidentie als optimaal uitgangspunt

• Aangevuld met farmacokinetiek bij ouderen

farmacodynamiek bij ouderen

nevenwerkingenprofiel

• Hogere leeftijd = meer geneesmiddelen
• Verhoogd risico op interacties

• Onlogisch medicatieschema

• Doel: optimaal effect via minimaal effectieve dosis

met minimum nevenwerkingen
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Basisregels

• Identificeer probleem correct en kies niet-farmacologische 
behandeling zo mogelijk 

• Bij start medicatie start low

go slow

but go

• Vermijd polyfarmacie

• Vermijd meerdere gelijktijdige interventies

• Wacht het effect af

20



06/09/2019

21

Basisregels

• Vermijd zeer hoge doses of augmentatiestrategie

• Vervang ineffectief product door andere klasse

• Specifieer gedetailleerde richtlijnen bij “indien nodig”

• Stop of reduceer medicatie bij nadelig effect op functioneren

• Vermijd het behandelen van nevenwerkingen
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Keuze van een geneesmiddel

• Effectief voor het probleem 

• Kennis van de nevenwerkingen

• Veilig → zie consensuscriteria
• Bv. de Beers criteria: https://dcri.org/beers-criteria-medication-list/

• Kennis van het receptor bindingsprofiel
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Klinisch-farmacologische 
aspecten
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Farmacokinetiek

• Effect medicatie ouderen = onvoorspelbaarder
• Leeftijdsgebonden functionele veranderingen

• Bv. slikproblemen, afname mesenterische bloedtoevoer (absorptie)

• Bv. verhouding vet/spierweefsel, BHB (distributie)

• Bv. first-pass effect lever, bloedtoevoer lever (metabolisatie)

• Bv. afname nierfunctie (eliminatie)

• Variabiliteit in functionele veranderingen

• Aanwezigheid medische aandoening
• Kan keuzemogelijkheid farmaca beperken

• Grotere kans op interacties
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Waarom ontwikkelen ouderen 
gemakkelijker nevenwerkingen?

Jong en gezond Bejaard en kwetsbaar

25



06/09/2019

26

Geneesmiddeleninteracties

• Bv. CYP1A2 
• Substraten: olanzapine, clozapine, cafeïne

• Inductor: roken

• Inhibitor: fluvoxamine

• Bv. CYP2D6
• Substraten: prodrugs (tramadol)

• Inhibitoren: paroxetine>fluoxetine>sertraline>fluvoxamine>(es)citalopram

• Bv. CYP3A4
• Substraten: antipsychotica, AchEI, benzodiazepinen, antidepressiva

• Inductoren: carbamazepine, St-Janskruid, ethyl, roken

• Flockhart DA. Drug Interactions: Cytochrome P450 Drug Interaction Table. Indiana University 
School of Medicine (2007). http://medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/table.asp. Accessed 
[10/10/2010]

• BCFI. Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium 2010: Interacties http://www.bcfi.be/
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Farmacodynamiek

• Effect van geneesmiddel op lichaam

• Veranderingen bij ouderen: toegenomen gevoeligheid
• Veranderde receptorfunctie

• Veranderd receptoraantal

• Veranderde receptoraffiniteit

• Veranderde celrespons

• Bv. antipsychotica: grens effect: 60%-80% bezetting

grens EPS: 80%

ouderen: grens effect = grens EPS (60%)

• Bv. SIADH bij SSRI
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Psychofarmaca in de praktijk
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BPSD clusters

Naar McShane R. Int Psychogeriatr 2000 

Agressieve weerstand
Fysieke agressie
Verbale agressie

Hallucinaties
Wanen

Misidentificaties

 Dopamine
↓ Ach

↓ serotonine
’

‘↓ Ach’
 Dopamine/glutamaat

Droevig
Huilerig

Hopeloos
Laag zelfbeeld

Angst
Schuld

Gesloten
Geen interesse

Amotivatie

‘↓ Ach’

↓ serotonine
↓ noradrenaline

‘↓ serotonine

Doelloos wandelen
IJsberen 
Volgen

Rusteloosheid
Repetitieve acties
Aan / uitkleden
Slaapstoornis
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Naar McShane R. Int Psychogeriatr 2000 

Agressieve weerstand
Fysieke agressie
Verbale agressie

Hallucinaties
Wanen

Misidentificaties

Atypische antipsychotica
SSRI’

(Atypische) Antipsychotica
AchEI

Droevig
Huilerig

Hopeloos
Laag zelfbeeld

Angst
Schuld

Gesloten
Geen interesse

Amotivatie

‘AchEI’

SSRI
(SNRI)

Atypische antipsychotica
SSRI

Doelloos wandelen
IJsberen
Volgen

Rusteloosheid
Repetitieve acties
Aan / uitkleden
Slaapstoornis
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Antidepressiva bij ouderen

• Plaats binnen BPSD ?

• Identificeer probleem & stel indicatie.

• Laatste jaren meer onderzoek naar effect op BPSD. 

Bv: SSRI’s en trazodone 1ste keuze behandeling in BPSD FTD.

• Keuze van antidepressivum → caveat eigenschappen
• Anticholinerge effecten

• Orthostatisme

• Sedatie

• Cardiale problemen

• SIADH kan optreden lang na opstart behandeling
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Antipsychotica en BPSD: algemene principes

Antipsychotica zouden enkel gebruikt mogen worden indien:

• Er geen reversibele oorzaak van het gedrag aanwezig is.

• Een niet-farmacologische benadering onvoldoende effect heeft.

• Of de gedragsstoornissen een gevaar betekenen voor de patiënt, zijn 
omgeving of verzorgers.

• De beperkte werkzaamheid moet immers afgewogen worden tegen 
de mogelijk ernstige ongewenste effecten. Antipsychotica zijn de 
geneesmiddelen die de sterkste wetenschappelijke onderbouwing 
hebben voor de behandeling van BPSD
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Werkzaamheid Antipsychotica bij BPSD

• De werkzaamheid antipsychotica voor de behandeling van BPSD blijkt zeer beperkt .

• Er is weinig evidentie op lange termijn (meer dan drie maanden).

• Geen enkele studie onderzoekt specifiek het effect van antipsychotica op apathie, slaapstoornissen, 
dwaalgedrag en ronddolen, of op wegloopgedrag.

• Haloperidol versus placebo: Er werd geen verschil in effect gevonden bij de behandeling van agitatie . 

• Atypische antipsychotica versus klassieke: Atypische antipsychotica zijn niet werkzamer dan klassieke 
antipsychotica - Het omgekeerde is echter ook niet waar!.

• Atypische antipsychotica versus placebo: Er is geen verschil in werkzaamheid tussen atypische antipsychotica 
en placebo (CATIE-AD-studie). Er werd ook geen verschil vastgesteld op een score die het globaal 
functioneren evalueert. De mogelijke voordelen van atypische antipsychotica wegen volgens de auteurs niet 
op t.o.v. de ongewenste effecten.

• Een systematische review wijst op een gering effect van aripiprazol, risperidon en olanzapine en geen effect 
van quietiapine op probleemgedrag bij dementie.

• Een andere systematische review zag een lichte verbetering van agitatie met olanzapine en risperidon, maar 
niet met quetiapine. Er was een verbetering van wanen en hallucinaties met aripiprazol en risperidon, maar 
niet met olanzapine.
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Veiligheid

• Verhoogd risico op mortaliteit: Er is een dosisafhankelijk verhoogd risico op plotse hartdood . Het 
mortaliteitsrisico blijft significant verhoogd op lange termijn. Dit is ook zichtbaar is studies naar 
het effect van het stoppen met antipsychotica. Voor 4 patiënten die stopten met de inname van 
antipsychotica, stelde men 1 overlijden minder vast (“number needed to stop” = 4). Er is geen 
consistentie tussen de verschillende studies of dit mortaliteitsrisico meer verhoogd is met 
haloperidol dan met atypische antipsychotica  = KLASSE-EFFECT

• Verslechtering van de cognitie .

• Andere mogelijke ongewenste effecten zijn extrapiramidale verschijnselen, heupfracturen , 
veneuze trombose, CVA, hartinfarct , pneumonie, anticholinerge ongewenste effecten, 
dyslipidemie, hyperprolactinemie, neuroleptisch syndroom, QT-verlenging, epileptische 
aanvallen, type 2 diabetes, gewichtstoename .

• Patiënten met Lewy Body dementie zijn overgevoelig aan antipsychotica, zodat deze 
geneesmiddelen worden afgeraden bij deze patiënten. NB. Uitz. Clozapine en lage dosis 
quetiapine

• Aripiprazole kan impuls-controleproblemen veroorzaken(gokverslaving, binge-eten en winkelen, 
seksverslaving).
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Aanpak van BPSD: BRAnD

BEGRIJPEN
Wat zie ik?

Wat is veranderd?
Wat heeft bijgedragen?

Wat zijn de risico’s?
Mantelzorger?

REFLECTEREN
Hoe verklaren?
Welke context?

Prioriteiten/doel?
Mantelzorger?

ACTIE NODIG
Wat te doen?

Wanneer wat doen?
Wat onderzoeken?

Mantelzorger?

DAARNA
Wat opvolgen?

Wie volgt wat op?
Wanneer wat veranderen?

Mantelzorger?
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Antipsychotica bij dementie

• Toch vaak “off-label” gebruik in realiteit

• Atypische antipsychotica → positieve evolutie (?)
• Gebruiksgemak

• Significant minder nevenwerkingen
• EPS - Tardieve dyskinesie

• Valgevaar - orthostatisme

• Anticholinerge nevenwerkingen

• Minder nadelige effecten op het cognitieve functioneren

• Gebruik bij gedrags- en psychiatrische stoornissen bij dementie (BPSD)
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Antipsychotica en behandelduur
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Benzodiazepines

• Gebruik controversieel – frequent voorgeschreven
• Anxiolyse

• Hypnotisch

• Anticonvulsief

• Spierrelaxantia

• Risico’s
• Stapeling met sedatie & ademhalingsdepressie

• Afhankelijkheid & Onttrekking

• Valgevaar

• Amnesie

• Verwardheid 

• Te mijden klasse volgens de Beers criteria
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Actieve 

Metaboliet

T ½ (h) Snelheid van eerste 

effecta

Metabolisatie Keuze

Benzodiazepinen

Diazepam + 20-80h

(50-100h)b

Snel CYP2C19, 3A4, 2B6, 2C9, glucuronidatie 3e keuze (alle langwerkende 

benzodiazepinen) 

Alprazolam - 12-15h Gemiddeld CYP3A4, glucuronidatie 2e keuze

Clonazepam - 18-50h Gemiddeld CYP3A4, acetylatie 2e keuze

Lorazepam - 10-20h Gemiddeld UGT2B7, andere UGT? 1e keuze

Midazolam - 2-5hc Snel CYP3A4, glucuronidatie 2e keuze

Oxazepam - 5-20h Traag s-oxazepam: UGT2B15

r-oxazepam: UGT1A9, 2B7

1e keuze

Temazepam - 10-40h Traag UGT2B7, andere UGT?, CYP2C19, 3A4 2e keuze

Triazolam - 10-20h Gemiddeld CYP3A4, glucuronidatie 2e keuze

(door lange t½)

NBRA

Zopiclone - 9h Gemiddeld CYP2C8, 3A4, nier-, lever- en longexcretie 

(metaalsmaak)

Zaleplon - 1 - 2h Gemiddeld Aldehyde oxidase, CYP3A4

zolpidem - 2 - 2,6h (langer bij 

ouderen)

Gemiddeld CYP3A4, 1A2, 2C9

Benzodiazepines
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Acetylcholine-Esterase Inhibitoren

• Werkzaamheid bij BPSD?
• Preventie van BPSD (niet Therapeutisch)

• Therapeutisch: weinig ondersteuning
• Beperkt aantal studies -> bescheiden maar significant gunstig effect

• Merendeel studies: geen gunstig effect op BPSD

• Systematische review -> rivastigmine geen effect op gedragstoornissen .

• Cholinesterase-inhibitoren hebben mogelijk een gunstig effect op 
gedragsstoornissen bij Lewy Body dementie en bij de ziekte van 
Parkinson met dementie.
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Acetylcholine-Esterase Inhibitoren

• De meest frequente ongewenste effecten van de cholinesterase-inhibitoren zijn:
• gastro-intestinaal (nausea, braken, diarree)
• centrale effecten (bv. hoofdpijn, duizeligheid)
• overvloedig zweten
• urogenitaal (urinaire incontinentie)

• Cardiale ritmestoornissen: zijn zeldzamer maar kunnen een risico met zich meebrengen. 
Vooral bradycardie, atrioventriculair blok, verlengd QT-interval, aritmie en syncope 
komen voor. Deze cardiale stoornissen worden niet steeds herkend, waardoor men soms 
nodeloos overgaat tot het plaatsen van een pacemaker.

• Mogelijk verhoogd valrisico en verhoogde incidentie van heupfracturen: Een meta-
analyse toont echter geen verhoogd risico op vallen of fracturen, ondanks een verhoogd 
risico op syncope; de auteurs waarschuwen voor mogelijke onderrapportering.

• Een optreden of toename van parkinsonverschijnselen, waaronder voornamelijk tremor, 
is beschreven.
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Acetylcholine-Esterase Inhibitoren

• NICE richtlijnen: 
• enkel start cholinesterase-inhibitor bij probleemgedrag als een niet-

farmacologische benadering en antipsychotica onvoldoende effectief of 
tegenaangewezen zijn.

• Een cholinesterase-inhibitor is geïndiceerd indien er nood is aan een 
medicamenteuze aanpak bij patiënten met Lewy body-dementie en 
probleemgedrag. 

• niet aangewezen bij patiënten met vasculaire dementie.
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Compliance

• Therapietrouw ambulante patiënt 26%-59%

• Ziekenhuis → Direct Observed Therapy (DOT)
• Cheeking

• Weigeren

• Bepalende factoren voor compliance
• Houding oudere patiënt tov medicatie

• Aantal, kostprijs, verwachte effecten, angst

• Manier van inname
• Verwarring bij informatie, onregelmatig innemen

• Iedereen een beetje dokter
• “goede raad”, “probeer dat eens”, internet

• Kenmerken van de oudere patiënt
• Persoonlijkheid, fysieke invaliditeit, geheugenstoornissen, afname IADL
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Compliance verbeteren

• Optimaliseren samenwerking met patiënt
• Verschaffen van informatie en goede bronnen (internet)

• Multidisciplinair (arts, apotheker, verpleegkundige, mantelzorger)

• Voorzien van een eenvoudig medicatieschema

• Vereenvoudiging/rationaliseren van het medicatieschema

• Voorzien van geheugensteuntjes (horloge)

• Voorzien van gebruiksvriendelijke pillendozen

• Alternatieve galenische vormen overwegen (vloeibaar, instant)

• Hou rekening met fysieke beperkingen (bv. pufs, openen doosje)

• Hou rekening met slikproblemen
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Aanpak van BPSD: BRAnD

BEGRIJPEN
Wat zie ik?

Wat is veranderd?
Wat heeft bijgedragen?

Wat zijn de risico’s?
Mantelzorger?

REFLECTEREN
Hoe verklaren?
Welke context?

Prioriteiten/doel?
Mantelzorger?

ACTIE NODIG
Wat te doen?

Wanneer wat doen?
Wat onderzoeken?

Mantelzorger?

DAARNA
Wat opvolgen?

Wie volgt wat op?
Wanneer wat veranderen?

Mantelzorger?

45


