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Het optimaliseren van
de somatische zorg voor
patiënten met ernstige
psychiatrische
stoornissen
Patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis (EPA) hebben een slechtere lichamelijke gezondheid en een
aanzienlijk lagere levensverwachting
dan de gemiddelde Belg. Het gaat om
een heterogene groep psychiatrische
patiënten met schizofrenie, bipolaire
stemmingsstoornis, recidiverende of
persisterende depressie, en ernstige
persoonlijkheidsstoornissen. De stoornis of de diagnose op zich hoeft niet
het probleem te zijn. Belangrijker zijn
de beperkingen – het gebrek aan zelfredzaamheid, de tendens tot zelfverwaarlozing en het isolement – die deze
stoornissen met zich meebrengen. Comorbiditeit met verslaving aan alcohol
en drugs kan een extra bezwarend element in de totaalproblematiek zijn. Het
optimaliseren van de somatische zorg
voor patiënten met ernstige, langdurige psychiatrische problemen is dan ook
zeer belangrijk.
Onze fysieke gezondheid is een cruciale dimensie van onze levenskwaliteit.
Hoewel de toegang tot een hoogkwalitatieve gezondheidszorg in onze
maatschappij een belangrijk basisrecht
is, blijkt dit voor personen met een ernstige en langdurige psychiatrische aandoening toch niet evident. Onnodig na-

tuurlijk erop te wijzen dat dit in landen
met een minder goed uitgebouwde gezondheidszorg nog problematischer is.
Een zeer interessante en uitgebreide
review door professor Marc De Hert,
voorgesteld op het World Congress of
Psychiatry van 2011, toont aan dat personen met een ernstige psychiatrische
stoornis een verkorte levensduurverwachting hebben van 13 tot 30 jaar
t.o.v. de algemene bevolking die, zelfs
in landen met een goed werkende gezondheidszorg, de laatste tien jaar nog
toeneemt. Zestig procent van dit toegenomen mortaliteitsrisico is het gevolg
van somatische ziektes.
Deze somatische co-morbiditeit betreft
een zeer brede waaier aan ziektebeelden.
• Metabole stoornissen:
- overgewicht en obesitas,
dyslipidemieën, hyperglycemie,
diabetes en keto-acidose
• Cardiovasculair lijden als de belangrijkste doodsoorzaak op jonge leeftijd
bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen:
- hartinfarct, CVA, cardiomyopathie,
ritmestoornissen, QTc-verlenging,
sudden death
• Bacteriële infecties, tuberculose, huidaandoeningen, soa’s virale aandoeningen:
- hiv, hepatitis B & C
• Respiratoire aandoeningen: niet alleen COPD en pneumonie maar ook
postoperatief respiratoir falen en
postoperatieve sepsis blijken beduidend hoger bij schizofrene patiënten
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• Maligne aandoeningen: vooral obesi-

•
•
•
•
•
•

tasgerelateerde Ca . Anderzijds blijkt
dit in deze reeks het laagste morbiditeit- en mortaliteitsrisico te zijn.
Dit komt mogelijk door de algehele
lagere levensverwachting en/of de
beperktere toegankelijkheid voor
routinescreening maar er zijn ook tentatieve hypotheses over genetische
beschermende factoren
Musculoskeletaal stelsel:
- EPS, osteoporose
Tandproblemen door gebrekkige
tandzorg
Urogenitaal/seksueel:
- seksuele dysfunctie, zwangerschapscomplicaties
Hematologische problemen met de
gekende psychofarmacagerelateerde
bloeddyscrasieën
Constipatie met verhoogd risico op
paralytische ileus, darmobstructie en
–perforatie
Dermatologische problemen

Verklarende factoren
Deze hogere incidentie en het verhoogd mortaliteitsrisico zijn het gevolg
van een complex samengaan van
multipele factoren:
• Er is de verhoogde kwetsbaarheid
voor én psychiatrische aandoeningen
én bijv. hart- en vaatziekten, diabetes type 1, auto-immuunstoornissen
en endocriene stoornissen. Research
naar het intrigerende en complexe
verband tussen deze aandoeningen is
veelbelovend.
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• Factoren, die met de ziektebeelden
zelf samenhangen, bijv. vermijding
van sociale contacten, emotionele vervlakking, apathie en initiatiefverlies
• De impact van psychofarmaca met de
gekende nevenwerkingen als
- extrapiramidale stoornissen
- vegetatieve stoornissen
- obesitas
- insulineresistentie
- constipatie
- hartgeleidings- en hartritmestoornissen
- bloeddyscrasieën
- xerostomie
- osteoporose (verband tussen
gebruik SSRI en low BMD) om de
belangrijkste te noemen
• Problemen door polyfarmacie
• Levensstijl:
- voedingspatroon, roken, gebrek aan
lichaamsbeweging, m.a.w. gedragspatronen die samenhangen met
bepaalde kenmerken van de
ziektebeelden, het psychofarmacagebruik en de socio-economisch
dikwijls gemarginaliseerde status.
• En last but not least de problematische toegankelijkheid tot de gezondheidszorg: Het gaat hierbij om
onderdiagnostiek, onderbehandeling,
onvoldoende monitoring. Bij psychiatrische patiënten blijkt relevante somatiek vaak gemist te worden. Studies
tonen aan dat bij 29 tot 43 procent
van de klinisch opgenomen psychiatrische patiënten minstens één somatische aandoening wordt vastgesteld,
waarvan 10 tot 50 procent tot dan toe
onbekend was. Bij poliklinische psychiatrische patiënten werd tot bij 46%

van hen een somatische aandoening
vastgesteld die eerder niet bekend
was. Bij 9% veroorzaakte de somatische aandoening de psychiatrische
symptomen. De CATIE- studie (Clinical
Antipsychotic Trials of Intervention
Effectiveness) toont bijv. aan dat 45%
van de personen met EPA met gekende diabetes, niet behandeld zijn.

Uitdagingen
Gelukkig valt er ook positief nieuws te
melden, zoals de belangrijke toename
van wetenschappelijke research over
deze problematiek: er zijn de epidemiologische prospectieve studies als GeestKracht, Nemesis en ESEMeD.
Guidelines voor de behandeling van
psychiatrische aandoeningen includeren richtlijnen voor de aanpak van somatische co-morbiditeit.
Zo stelde de NVASP (Nederlandse Vereniging van Artsen Somatisch werkzaam in Psychiatrie ) 5 richtlijnen op, die
hier expliciet op focussen :
• Richtlijn oriënterend bloedonderzoek
• Richtlijn metabool syndroom
• Richtlijn obstipatie in de psychiatrie
• Richtlijn gezondheidsmonitoring
schizofrenie
• Richtlijnen preventie pro-aritmie door
geneesmiddelen (QT- intervalverlenging)
Er zijn dus handvatten beschikbaar om
de somatische zorg voor personen met
EPA te optimaliseren.
De uitdaging is deze ook daadwerkelijk
te gebruiken.

In de eerste plaats heeft de GGZ- sector zelf hierin een belangrijke taak:
patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening blijken minder goed
in staat om fysieke signalen adequaat
te interpreteren ten gevolge van cognitieve deficits. Ze kunnen een andere
ziektebeleving hebben of ze hebben
een beperkter probleemoplossend vermogen. Ze dragen minder goed zorg
voor zichzelf, zoeken beduidend minder
hulp voor hun somatische problemen
en aangezien hun familiaal en sociaal
netwerk dikwijls beperkt is, komen ook
van de omgeving geen alarmsignalen.
De therapiecompliance is beperkt.
Het is cruciaal dat psychiaters en hun
behandelteams zélf voldoende oog
hebben voor de lichamelijke gezondheid van hun patiënten.
• Het expliciet en volgehouden opvolgen van alle voornoemde gezondheidsaspecten waarmee het fout kan
lopen, is een essentieel onderdeel van
de psychiatrische behandeling.
• Een grondige somatische anamnese
Een baseline screening van een aantal
parameters bij het aanvatten van de
behandeling: BMI en middelomtrek,
bloeddruk, nuchtere glycemie en hemoglobine A1c, lipidemie, prolactinespiegel,
leverfunctie, vitaminestatus, hematologie, electrolyten, schildklierfunctie, cardiovasculaire status en EKG, status gebit.
• Het zorgvuldig monitoren van psychofarmacarisico’s voor de somatische gezondheid.
• Het ondersteunen van levensstijlwijzigingen van de patiënt (en van zijn
omgeving)
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Het gaat hierbij niet om het implementeren van complexe guidelines, maar
om het consequent gebruiken van een
algoritme, bijv. een vast schema in het
patiëntendossier of, beter nog, een gezondheidspaspoort voor de patiënt (en
omgeving, mantelzorg). Immers: het
ondersteunen van personen met een
ernstige psychiatrische aandoening
om hun zelfzorg meer zélf in handen
te nemen , maar ook om hun leven – zij
het met een chronische psychiatrische
ziekte en desgevallend somatische ziektes – in handen te nemen is zo mogelijk
nog belangrijker dan dat dit voor de
algemene bevolking (uiteraard ook al)
het geval is.
Ten tweede is de samenwerking met
de somatische gezondheidszorg heel
belangrijk. We mogen dan al het paradigma van de cartesiaanse tweedeling
lichaam-geest verlaten hebben voor
een holistisch denken over gezondheid;
het is niet evident om de kloof tussen
de somatische gezondheidszorg en de
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te
dichten. De oprichting van PAAZ- afdelingen, afdelingen Psychosomatiek of afdelingen voor Somatisch Onvoldoende
Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
alsook de liaisonpsychiatrie speelden
een belangrijke integrerende rol bij de
aandacht voor en de behandeling van
psychiatrische stoornissen bij patiënten
met somatische problemen (depressie,
angststoornissen en verslaving).
Voor de opgenomen patiënten met
ernstige psychiatrische aandoeningen
is de somatische zorg ook een inte1772

graal deel van de behandeling geworden die in samenwerking verloopt met
de somatische specialisten en met de
omnipractici, die in veel psychiatrische
ziekenhuizen tot de vaste medische staf
behoren. Deze samenwerking is meer
dan verwijzen voor diagnostiek en behandeling van de somatische problemen: het gaat om een gezamenlijk denken en handelen van de verwijzende
psychiater en de collega-somatische
specialist. Dit houdt zowel gezamenlijk overleg in bij complexe somatische
problemen als het samen uitstippelen
van de planning van diagnostiek en
behandeling van de somatische stoornissen uitstippelen, mede in functie van
de psychiatrische problematiek, alsook
het gezamenlijk afwegen van de mogelijke psychofarmacotherapie binnen de
limieten van de somatische stoornissen.
Dit geldt evenzo voor de palliatieve
zorg en de somatische zorg bij patiënten in afzondering (we denken hierbij
aan tromboseprofhylaxe, opvolging bij
katatonie, voedselweigering e.d.)
Als somaticus de zorg opnemen voor
patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening is een vak apart. Men
moet méér dan alleen de expertise van
het vakgebied bezitten. Het gaat óók
om het beluisteren van de klachten
van deze personen, om het kunnen interpreteren van hun klachten binnen
hun leefsituatie, ze situeren binnen hun
psychiatrische problematiek, hun voorgeschiedenis en hun totale functioneren… en dus finaal om het kunnen verhelderen van hun hulpvraag! Sir William
Osler (1849-1919) – belangrijk internist

en een van de founding fathers van het
Johns Hopkins Hospital – die aan de
wieg van de bedside teaching van artsen stond, poneerde het al: “The good
physician treats the disease, the great
physician treats the patient who has
the disease.” Daarom is het net zo belangrijk om met hen ook de te plannen
onderzoeken en behandelingen te bespreken en hen te informeren over hun
gezondheidsproblemen zonder daarbij
hun communicatiemogelijkheden, hun
beleving en wilsbekwaamheid uit het
oog te verliezen.
Het intensifiëren van deze samenwerking voor niet-opgenomen patiënten is
zo mogelijk een nog grotere uitdaging.
Temeer daar de GGZ de laatste jaren
een belangrijke evolutie doormaakt
naar vermaatschappelijking: de focus
verschuift van behandeling en zorg in
psychiatrische ziekenhuizen naar behandeling, ondersteuning en zorg in de
thuisomgeving van de patiënt en zijn
familie. Zowel medisch-therapeutische
(beschikbaarheid en werkzaamheid van
psychofarmaca), economische (is zorg
in de samenleving “goedkoper” dan
“dure” ziekenhuiszorg?) als maatschappelijke (de burgerrechtenbeweging en
belangenorganisaties van patiënten en
familieleden) evoluties liggen aan de
basis van deze verschuiving.
Het realiseren van goede ‘kwaliteit van
leven’ en goede zorg-in-de-samenleving is evenwel geen sinecure; ook niet
wat de somatische zorg betreft. Zo stelde men vast in Groot-Brittannië, een pionier inzake desinstitutionalisering, dat

patiënten met ernstige psychiatrische
stoornissen uit het zicht verdwenen en
de cardiovasculaire mortaliteit toenam.
Het uitwerken van collaboratieve caretrajecten, de samenwerking tussen de
GGZ, huisartsen, somatische specialisten
en urgentieartsen biedt hiervoor een
antwoord en is dus ook een opdracht
voor de Belgische geestelijke gezondheidszorg .

Literatuurlijst
Chang C., e.a. (2011). Life Expectancy at
Birth for People with Serious Mental Illness and Other Major Disorders from a
Secondary Mental Health Care Case Register in London. In: PLoS ONE 2011 May.
De Hert M., van Winkel R., Silic A., e.a.
(2010). Physical health management in
psychiatric settings. In: Eur psychiatry
2010; 25: S22-8.
De Hert M., e.a. (2011). Physical illness in
patients with severe mental disorders. I.
Prevalence, impact of medications and
disparities in health care. In: World Psychiatry 2011 February; 10(1): 52–77.
De Hert M., e.a. (2011). Physical illness in
patients with severe mental disorders.
II. Barriers to care, monitoring and treatment guidelines, plus recommendations at the system and individual level.
In: World Psychiatry 2011 June; 10(2):
138–151.
Fagiolini A., Goracci A., (2009). The effects
of undertreated chronic medical illnes1773

ses in patients with severe mental disorders. In: J Clin Psychiatry 2009; 70: Suppl
3:22–29.
Gray R., Hardy S., Anderson KH (2009).
Physical health and severe mental illness: if we don’t do something about
it, who will? In: Int J Ment Health Nurs.
2009; 18: 299–300.
Maj Mario (2009). Physical health care in
persons with severe mental illness: a public health and ethical priority . In: World
Psychiatry 2009 February; 8(1): 1–2.
NVASP (Nederlandse Vereniging van
Artsen Somatisch werkzaam in Psychiatrie): www.nvasp.nl
Sabbe Bernard (2011). All are equal , but
some are more equal than others: het
biopsychosociale model voorbij. In: Van
Houdenhove B., Luyten P., Vandenberghe J., (eds.). Luisteren naar het lichaam:
het dualisme voorbij. LannooCampus,
2010.
Swolfs S., Boerkoel R., Rijnders C. (2011).
De meerwaarde van een somatische
screening op een polikliniek psychiatrie.
In: Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011)
4: 101-110.
van der Feltz-Cornelis C.M., Nuyen J.,
Verdurmen J., Pot A. (eds.), e.a. (2007).
Zorg voor heel de mens. Psychiatrische
en somatische comorbiditeit. Trimbosinstituut, Utrecht, 2007.
Vos Pieter (2009). Tussen continuïteit
en verandering. In: de Kuiper M. (red.).
1774

Ontwerp van zorgtrajecten/zorgketens.
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Deze tekst is een bewerking van de voordracht voor het symposium in het AZ SintLucas Brugge op 9 december 2011 ter gelegenheid van de pensioenviering van Dr.
Guido Sterken en Dr. Elie Van Loock, die als
internist/geriater-consulent 25 jaar verbonden waren aan PZ Onze-Lieve-Vrouw.
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Our love of what is beautiful does not lead to
extravagance; our love of the things of the mind
does not make us soft
Pericles, Funeral Oration (430 BC)
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