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Inhoud

• Geschiedenis lichamelijke gezondheid en 

leefstijl

• Meer dan alleen metabole problemen

• Wat te doen in de GGZ?

• Hoe moeten we in Nederland de 

gezondheidszorg organiseren? 



Levensverwachting tot wel 30 jaar verkort
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Team work



2008 - heden



Richtlijnen en standaarden

- Multidisciplinaire richtlijn somatische screening bij patiënten 

met een ernstige psychische aandoening, V&VN 2015 

- Multidisciplinaire richtlijn leefstijl bij patienten met een

ernstige psychische aandoening V&VN 2015 

• Voeding en eetpatroon Bewegen en sport 

• Welbevinden en ontspanning

• Middelengebruik (tabak, alcohol, koffie, rugs) 

• Slapen 

• Seksueel gedrag en SOA-preventie 

• Hygiëne (waaronder mondhygiëne) 

- GGZ Zorgstandaarden



Mogen we ons nu zelf op de borst kloppen? 
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Screening en behandeling van 

metabole problemen

• Afwijkingen minder vaak opgevolgd in  PHAMOUS 

studie (50%) (Bruins et al. 2017)

• Minder behandeld met bloeddrukverlagers of 

cholesterolverlagers (Nasrallah et al. 2006; Correll et 

al. 2010)
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GGZ in transitie - nadelen

Prioriteiten: wachtlijsten en veiligheid

Maar waar is de screening gebleven?



Somatische zorg en leefstijl in de GGZ

Voelt u zich als de gast in Fawlty Towers? 



GGZ in transitie - voordelen

Zorg dicht bij huis 

1. Huisarts vaker regie

2. Mogelijkheid voor patiënten om deel te nemen aan 

activiteiten en zorg in eigen buurt

3. Beter functioneren door vermindering hospitalisatie 

4. Minder stigma? 
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85% van patiënten met complexe psychiatrische 

problemen overlijdt aan natuurlijk dood

Nederland en doodsoorzaken



Psychose, prikkelbare darm

syndroom, en overgewicht



Morbiditeit in de psychiatrie en

somatiek



Hoe meer somatische problemen hoe hoger

de kans op psychische ongezondheid.

https://www.cbs.nl



 

Tabel 4. Percentage somatische co-morbiditeit per psychiatrische diagnose onderverdeeld per 

tractus, berekend ten opzichte van totaal aantal medicijngebruikers 
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Schizofrenie (592) 28,9 9,6 16,6 3,9 40,4 10,8 13,9 32,3 0,5 14,2 25,2 10,3 6,9 

Depressie (488) 46,9 11,1 14,8 7,6 64,3 12,5 25,6 31,6 1,0 28,5 11,1 13,5 12,5 

Persoonlijkheid (476) 35,1 9,9 14,3 8,0 59,7 10,7 23,1 38,0 0,8 25,8 16,4 18,5 12,4 

Bipolair (265) 44,5 12,5 12,1 15,5 48,7 9,8 23,8 37,7 1,9 24,5 17,4 12,8 10,6 

Verslaving (127) 39,4 11,8 10,2 3,9 58,3 11,8 18,1 31,5 1,6 29,1 18,9 20,5 8,7 

Cognitief (115) 60,9 9,6 15,7 8,7 59,1 8,7 38,3 33,0 0 37,4 16,5 19,1 19,1 

Somatische problematiek in de 

psychiatrie 
Prevalentie van somatische co-morbiditeit bij psychiatrische 

patiënt in het UMCUtrecht (n= 8037) – totaal 69.5%



Longkanker en non-affectieve psychose 

v/d Horst, in 

preparation



Borstkanker 

Prostaatkanker
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I. Toegang tot somatische zorg verbeteren

• Somatische zorgconsumptie van patienten met psychose of 

bipolaire aandoening is gelijk aan of minder dan de algemene 

populatie (Swildens et al. Adm Policy Ment Health. 2016). 

• De GGZ medewerker doet zelf de somatiek of moet de patient

naar somatische zorgverleners begeleiden. 

• Hoe meer somatiek op een bepaalde zorgeenheid, hoe meer 

somatische expertise nodig is (hot spot analyse)



Mental

complaints

Life style

Medication

Physical

complaints.

Genetics Environment

UpbringingCulture

II. Breeder screenen, interacties 

onderzoeken en 

gezondheidsvaardigheden in kaart 

brengen



III Nieuwe technieken inzetten om te

screenen en te behandelen



IV Medicatie optimalisatie

Hashnain e.a. 2105



V Leefstijl en psychische

klachten



Roken, alcohol, gezond bewegen en gewicht 

in de algemene bevolking

Maar nog onvoldoende 

zicht op cijfers in de 

GGZ in Nederland. 

In GROUP en Phamous

Roken: 70%

Zwaar Alcohol: 7%

Drugs: 36%

Overgewicht: 38%

Obesitas: 33%



Bewegen als medicijn voor psychische

klachten

Aerobe fysieke activiteit kan de fitheid verbeteren en

psychiatrische klachten verminderen en cognitie verbeteren. 



Voeding als medicijn voor psychische

klachten

n.b. (Nog) te weinig evidentie dat een bepaald 

voedingspatroon een effect heeft op psychiatrische 

aandoeningen



Welke interventie werkt bij wie?  

voorspel met machine learning
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Geïntegreerde zorg is beter voor patiënten  

met chronische gezondheidsproblemen

Twee voorbeelden

• Geïntegreerde en gepersonaliseerde leefstijl interventies 

werken bij eerste psychose (Pedley et al. 2018 - UK) 

• Geïntegreerde zorg voor mensen met een psychiatrische 

aandoening verbetert de diabetes zorg en de diabetes 

(Chwastiak et al. 2018)



Schoenmaker blijf bij je leest



Integrale zorg



Hoe gezond is de GGZ? 





Stellingen 

• Alle patienten die in de GGZ worden gezien moeten

een lichamelijk onderzoek en bloed onderzoek

krijgen Ja/Nee

• Psychiaters moeten hoge bloeddruk, diabetes type II 

en hoog cholesterol bij mensen zelf behandelen. 

Ja/Nee

• Vooral verpleegkundigen moeten zich bezighouden

met leefstijl.  Ja/Nee



Longziekten 

Partti et al. 2015 BJPsych



Gewichtstoename

Burin et al, preparation



De onderliggende oorzaken van de 

gewichtstoename

• Direct effect medicatie: honger gevoel, 

minder snel verzadigd en afname van de 

stofwisseling

• Sociale isolatie – minder activiteit

• Minder beweging dan normaal door sedatie

• Verandering in voedingspatroon door 

honger gevoel



FODMAPs zijn kleine moleculen (koolhydraten) 

die slecht of niet opgenomen worden in de 

dunne darm en in de dikke darm 

tesrechtkomen. In de dikke darm bevinden 

zich veel bacteriën. Deze bacteriën 

fermenteren (=opeten) vervolgens snel en in 

zeer grote hoeveelheden de FODMAPs. 
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Behandelen

• Saneren medicatie, verminderen of 

omzetten. 

• Leefstijl interventies

• Eventueel toevoegen medicatie i.e. 

Metformine – gemiddeld 3 kg afname van 

gewicht (de Silva et al. 2016) 

Haalbare doelen en werk samen


