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Samenvatting

samenvatting
Veel volwassenen en ouderen met lichamelijke

ervan. Zo kunnen de geneesmiddelen waarmee

aandoeningen leidt de combinatie met

aandoeningen, hebben daarnaast ook psychi-

psychoses worden behandeld leiden tot

lichamelijke aandoeningen bovendien tot een

sche aandoeningen. Andersom hebben veel

gewichtstoename en een metabool syndroom,

aanzienlijk verminderde levensverwachting.

volwassenen en ouderen met psychische

waardoor de lichamelijke gezondheid verslech-

aandoeningen ook lichamelijke aandoeningen.

tert. En geneesmiddelen waarmee lichamelijke

Uitdaging voor de zorg

Door de strikte scheiding in de zorg voor het

aandoeningen worden behandeld, kunnen

Door de vergrijzing van de bevolking zal het

lichamelijke en psychische domein krijgen deze

leiden tot een psychose, wat vervolgens door

probleem van lichamelijke en psychische

mensen nu niet de best mogelijke behandeling.

veranderingen in gedrag de behandeling van de

multimorbiditeit toenemen. Hoe ouder mensen

De Gezondheidsraad pleit in dit ongevraagde

lichamelijke aandoening weer kan belemmeren.

zijn, hoe groter de kans dat ze meer dan één

advies voor toenadering tussen beide domeinen.

Ook kan de ene aandoening de behandeling

aandoening hebben en hoe groter dus ook de

van de andere aandoening nadelig beïnvloeden.

kans dat ze een combinatie van psychische en

Complexe samenhang tussen lichamelijke en

Zo maken mensen die na een hartinfarct

een lichamelijke aandoening hebben.

geestelijke aandoeningen

depressief worden vaker de revalidatie niet af,

Dit gegeven stelt de coördinatie van zorg voor

Lichamelijke en geestelijke aandoeningen bij

wat de prognose verslechtert.

een grote uitdaging. Omdat lichamelijke en

hetzelfde individu beïnvloeden elkaar, zowel wat

psychische aandoeningen vaak samen voor-

betreft het risico op vóórkomen als de ernst

Lichamelijke en psychische aandoeningen

komen en elkaar wederzijds beïnvloeden, is een

waarmee deze aandoeningen zich uiten.

hebben dus wederzijds een negatieve invloed

geïntegreerde benadering van belang. Maar

Het ene type aandoening vergroot dan de kans

op elkaar. Daardoor ontstaat een cumulatief

doordat de zorg van oudsher gescheiden is

op het andere type aandoening of op een

negatief effect op de gezondheid, wat gepaard

georganiseerd wordt een integrale benadering

verslechtering daarvan. De aandoening zelf kan

kan gaan met meer zorggebruik en hogere zorg-

belemmerd. De geneeskunde is steeds verder

een risicofactor zijn, of juist de behandeling

kosten. Bij mensen met ernstig psychiatrische

gespecialiseerd. Dat heeft veel vooruitgang

2
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gebracht in het begrip van ziekten en de behan-

benadering met aandacht voor de gehele mens,

anders dan een ziekenhuis en informatie

delmogelijkheden, maar het heeft er ook toe

diens context en wat hij of zij belangrijk vindt.

systemen zijn vaak niet goed op elkaar

geleid dat de zorg in de praktijk vaak gericht is

Dat kan ertoe leiden dat lichamelijke klachten

aangesloten.

op deelproblemen en minder op de samenhang

onterecht worden toegeschreven aan een

ertussen.

psychische aandoening en andersom, of dat

Gebrek aan coördinatie ten slotte is ook een

zorgverleners zich onvoldoende in staat voelen

belemmerende factor. Mensen met een

Knelpunten door focus op ‘eigen’ domein

om aandoeningen buiten hun eigen domein te

combinatie van lichamelijke en psychische

De gescheiden inrichting van de zorg bemoeilijkt

diagnosticeren en behandelen. Als de combinatie

aandoeningen krijgen te maken met veel

een integrale benadering van patiënten. Zo

van psychische en lichamelijke aandoeningen

verwijzingen. Zij lopen het risico te verdwalen in

wordt meestal de zorg buiten het ‘eigen’ domein

niet tijdig wordt herkend, heeft dat nadelige

het zorglandschap waardoor ze mogelijk niet

beperkt vergoed. Dat betekent bijvoorbeeld dat

gevolgen voor de verdere behandeling.

de juiste zorg krijgen en de klachten verergeren.

cliënten in de geestelijke gezondheidszorg

De psychische aandoening of de behandeling

Zorgcoördinatie zou dat probleem kunnen

vaak apart, opnieuw verwezen moeten worden

daarvan kan de lichamelijke aandoening

verhelpen, maar die ontbreekt vaak wanneer er

voor de zorg voor lichamelijke aandoening.

verergeren en vice versa.

sprake is van lichamelijke en psychische multimorbiditeit.

Een ander knelpunt is dat mensen al snel na

Een integrale benadering wordt ook bemoeilijkt

het ontstaan van klachten terechtkomen bij of

doordat de samenwerking tussen lichamelijk

Drempels wegnemen om integrale

een zorgverlener die focust op lichamelijke

en psychisch georiënteerde zorgverleners niet

benadering te vergemakkelijken

aandoeningen, of een zorgverlener die zich

optimaal is. Dat komt onder meer door cultuur-

Voorbeelden uit Nederland en uit het buitenland

exclusief richt op psychische aandoeningen.

verschillen: binnen het ene domein wordt aan

laten zien dat mensen met een combinatie van

Veel zorgverleners (enkele uitzonderingen daar-

het andere domein vaak een lagere prioriteit

psychische en lichamelijke aandoeningen baat

gelaten) zijn nu eenmaal opgeleid om zich te

toegekend. Daarnaast spelen ook heel

kunnen hebben bij een integrale aanpak. In die

richten op hun eigen vakgebied. Een focus op

praktische beperkingen een rol. De inrichting

voorbeelden komt de integrale aanpak tot stand

het eigen domein belemmert een holistische

van ggz-instellingen is bouwkundig en facilitair

ondanks de gescheiden inrichting van de zorg

3
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• Verbetering van de diagnostiek en

zorgverleners. De Gezondheidsraad adviseert

behandeling van mensen met onvoldoende

de minister om de mogelijkheden te verkennen

verklaarde lichamelijke klachten in de

om integrale benadering te stimuleren.

eerstelijnszorg;

Dat is een grote uitdaging omdat de gescheiden

• Bredere toepasbaarheid van generieke

inrichting een complex en breed probleem is.

aspecten van interventiestrategieën zoals

Het zal aanpassing vergen op verschillende

zorgcoördinatie, lotgenotencontact,

fronten tegelijk en van verschillende betrok-

zelfmanagement en ondersteuning van

kenen. De Gezondheidsraad adviseert om

mantelzorgers;

daarbij mogelijkheden te verkennen voor

• Aandacht voor samenhang tussen

oplossingen in de volgende richtingen:

lichamelijke en psychische aspecten in

• Maatwerkoplossingen in de regelgeving en

richtlijnen;

financiering;
• Beschikbaarheid en toegankelijkheid van de

• Aandacht voor integrale, patiëntgerichte zorg
en voor het belang van generalistische blik

psychosociale, psychologische en

als onderdeel van medische en

psychiatrische zorg in de ziekenhuizen;

paramedische (vervolg)opleidingen.

• Integrale aanpak van aansturing en
budgettering van, het toezicht op en de
inkoop van de zorg;
• Toegankelijkheid van preventie en public
health voor mensen met een psychische
aandoening;

4
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Aanleiding

de knelpunten bij de diagnostiek en behandeling van mensen met een

Volwassenen en ouderen met een lichamelijke aandoening hebben vaak

combinatie van psychische en lichamelijke aandoeningen uit (inter)

ook psychische klachten en mensen een psychische aandoening hebben

nationale wetenschappelijke literatuur, richtlijndocumenten en beleids-

vaak ook lichamelijke klachten. De reguliere zorg voor lichaam en geest is

stukken. De in dit advies opgenomen praktijkvoorbeelden en de schets

echter van oudsher strikt gescheiden georganiseerd en daardoor niet

van de Nederlandse zorgpraktijk zijn – voor zover niet gekoppeld aan

optimaal toegesneden op mensen met zowel lichamelijke als psychische

referenties – gebaseerd op de inbreng van de expertgroep. Het advies is

aandoeningen. De Gezondheidsraad heeft ten aanzien van deze proble-

op 27 mei 2020 aangeboden aan de minister voor MZS en de staats

matiek de knelpunten geïnventariseerd en schetst in dit ongevraagde

secretaris van VWS. De aanbiedingsbrief staat op www.gezondheidsraad.nl.

advies mogelijke oplossingsrichtingen om die knelpunten te verhelpen.
De raad beoogt daarmee een aanzet te geven tot een meer integrale

1.3

Leeswijzer

benadering van gezondheidsproblemen die recht doet aan de patiënt en

In dit advies wordt achtereenvolgens ingegaan op de wetenschappelijke

zo uitkomsten kan verbeteren.

literatuur die betrekking heeft op de samenhang tussen lichamelijke en
psychische aandoeningen (hoofdstuk 2) en op de knelpunten op het

1.2

Werkwijze

gebied van diagnostiek en behandeling in de dagelijkse praktijk in

In dit adviestraject is gebruikgemaakt van wetenschappelijke literatuur en

Nederland (hoofdstuk 3). Tot slot worden mogelijke oplossingsrichtingen

van een expertgroep met wetenschappelijk onderzoekers, praktijk

geschetst (hoofdstuk 4).

deskundigen en ervaringsdeskundigen op het gebied van zowel de
medische zorg als de geestelijke gezondheidszorg. De samenstelling van

Terminologie

de expertgroep staat achter in dit advies. De experts hebben tijdens twee

Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor de term ‘aandoening’ in

bijeenkomsten (22 januari en 4 maart 2020) gereflecteerd op de vraag

plaats van ‘ziekte’ of ‘stoornis’. Met een psychische aandoening kan

welke knelpunten in de zorg voor mensen met lichamelijke en psychische

worden gedoeld op psychische klachten en psychische stoornissen,

aandoeningen aandacht verdienen. De experts hebben ook stilgestaan

inclusief verslaving. Onder lichamelijke (of somatische) aandoeningen

bij de vraag welke oplossingsrichtingen zij aangewezen achten.

worden al dan niet chronische lichamelijke klachten of ziekten verstaan.

De gesprekken werden gevoerd aan de hand van een inventarisatie van

Een aandoening is chronisch als er geen uitzicht is op volledig herstel.

6
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Mensen met een psychische aandoening hebben een grotere kans om

(chronische) lichamelijke aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten of

lichamelijk ziek te worden dan mensen zonder psychische aandoening.

diabetes.12 Wanneer mensen verschillende aandoeningen tegelijk hebben,

Andersom geeft een lichamelijke aandoening een grotere kans op

is er sprake van multimorbiditeit. Multimorbiditeit komt steeds vaker voor,

psychische klachten. Doordat lichamelijke en psychische aandoeningen

onder meer doordat de bevolking vergrijst.13-16 Op 1 januari 2018 hadden

elkaar negatief kunnen beïnvloeden, heeft de combinatie een nadelig

9,9 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische aandoeningen.

effect op de gezondheid, wat kan leiden tot intensiever gebruik van zorg.

Dit komt overeen met 58% van de Nederlandse bevolking.17 Van de

Dit vormt in toenemende mate een probleem doordat het aantal mensen

mensen van 75 jaar en ouder heeft ruim 70% drie of meer chronische

met een combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen

aandoeningen. Een chronische aandoening gaat doorgaans gepaard met

toeneemt.

pijn, geestelijk lijden en/of beperkingen in functioneren.17

2.1

In onderzoek in het Verenigd Koninkrijk waren met name het aantal

Bijzondere vorm van multimorbiditeit

chronische (lichamelijke) aandoeningen en slechtere sociaaleconomische
Prevalentie

omstandigheden geassocieerd met psychische aandoeningen.18

Psychische aandoeningen en lichamelijke aandoeningen komen vaak
samen voor.1,2 In een bevolkingsonderzoek uitgevoerd in de Verenigde

Cumulatief negatief effect

Staten had meer dan de helft van de mensen met een psychische

De combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen is een

aandoening één of meerdere lichamelijke aandoeningen, en ruim een

bijzondere vorm van multimorbiditeit. De aandoeningen komen namelijk

kwart van de mensen met een lichamelijke aandoening had ook een

niet alleen tegelijkertijd voor maar ze kunnen elkaar ook negatief

psychische aandoening.3-5 Ook studies uit Nederland en België bevestigen

beïnvloeden.19,20 Daardoor ontstaat een cumulatief negatief effect op de

dat de combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen veel

gezondheid, het functioneren en de kwaliteit van leven.1,21 Het risico op

voorkomt.6,7 In het algemene ziekenhuis heeft naar schatting 15-50% van

een combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen wordt

de patiënten naast een lichamelijke ook een psychische aandoening.8-11

groter naar mate de aandoening ernstiger is. Dit geldt voor zowel

In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft driekwart van de patiënten

lichamelijke als psychische aandoeningen. Zo heeft driekwart van de

met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) één of meer

mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, zoals schizofrenie,

8
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een of meer lichamelijke aandoeningen.12 En meer dan driekwart van de

huisartsenpraktijk kwamen chronische (lichamelijke en/of psychische)

mensen die een longtransplantatie hebben ondergaan, heeft depressieve

aandoeningen naar voren als relevante voorspellende factoren voor zorg-

klachten en angstklachten.22,23 Lichamelijke ziekten zijn de belangrijkste

gebruik.30

oorzaak van een verminderde levensverwachting van mensen met een
psychische aandoening en andersom kan een bijkomende psychische

Kwaliteit en toegankelijkheid

aandoening de prognose van lichamelijke aandoening verslechteren.1

Tegelijkertijd zijn er aanwijzingen dat de kwaliteit en toegankelijkheid van
lichamelijke zorg minder is voor mensen met bepaalde psychische

Zorggebruik en zorgkosten

aandoeningen, zoals schizofreniespectrumstoornissen en verslaving.31,32

Multimorbiditeit van lichamelijke en psychische aandoeningen gaat vaak

De resultaten van onderzoek gericht op het voorkomen (de prevalentie)

samen met een toename van zorggebruik en zorgkosten.11,24,25 Een recent

van multimorbiditeit en effectieve interventies gericht op deze patiënten-

systematisch literatuuronderzoek toonde aan dat multimorbiditeit van

groepen zijn waarschijnlijk sterk gebonden aan de context van het land

lichamelijke en psychische aandoeningen sterk samenhangt met het

en stelsel waarin het onderzoek is uitgevoerd.

zorggebruik van patiënten, leidend tot hoge zorgkosten. Dit gold voor alle
onderzochte landen en zorgstelsels.26
Er zijn bovendien aanwijzingen dat multimorbiditeit van lichamelijke en
psychische aandoeningen leidt tot een sterkere toename van zorggebruik
dan wanneer ‘alleen’ sprake is van multimorbiditeit van lichamelijke
aandoeningen.27-29 In een Amerikaanse studie naar mensen met een zeer
hoog zorggebruik werd gevonden dat deze mensen vaak meerdere
chronische lichamelijke en psychische aandoeningen hebben, verslavende
middelen – zoals alcohol, tabak en drugs – gebruiken en dakloos zijn.29
Ook in Nederlands onderzoek onder mensen met een grote zorgbehoefte
die gepaard gaat met hogere zorgkosten (high need, high cost) in de

9
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Complexe wisselwerking

De samenhang tussen lichamelijke en psychische aandoeningen is

Daarnaast kunnen factoren gerelateerd aan de behandeling en organisatie van zorg van invloed zijn op deze wisselwerking (zie hoofdstuk 3).

complex. De negatieve wisselwerking tussen beide type aandoeningen
kan op verschillende manieren ontstaan:1,2,5,33

2.3

Invloed van sociale determinanten

• Er kan sprake zijn van gedeelde risicofactoren: leefstijlfactoren die het

Sociale determinanten zijn een belangrijke gedeelde risicofactor voor

risico op zowel psychische als lichamelijke aandoeningen verhogen,

lichamelijke en psychische aandoeningen. Sociale determinanten zijn de

en gedeelde sociale determinanten.

omstandigheden waarin mensen geboren worden, opgroeien, leven,

• Psychische aandoeningen kunnen een direct gevolg zijn van een
lichamelijke aandoening of de behandeling daarvan en omgekeerd.
• Psychische aandoeningen kunnen van invloed zijn op denken en
handelen waardoor lichamelijke gezondheidsrisico’s ontstaan.

werken en verouderen.1,34 Ze omvatten de sociaal economische status,
de toegankelijkheid en kwaliteit van huisvesting, de gebouwde omgeving,
werk, opleiding, voedselveiligheid en sociale inclusie en discriminatie.1,13,35
Sociale determinanten zijn van invloed op gezondheidsgedrag, het
omgaan met problemen en stress (coping) en de toegang tot zorg of
hulpbronnen om de gezondheid te verbeteren.1,35
In een systematische review toonden Reiss et al. aan dat kinderen en
adolescenten die opgroeiden in slechte sociaal economische omstandigheden een tot drie keer groter risico hadden op een psychische aandoening vergeleken met kinderen die opgroeiden in goede omstandigheden.
Dit risico blijft groter zolang de omstandigheden hetzelfde blijven, maar
wordt kleiner als de omstandigheden verbeteren.1,36 Ook de kans op
lichamelijke en psychische multimorbiditeit wordt hoger onder slechtere
sociaal economische omstandigheden,13 onder andere door een groter
risico op negatieve levensgebeurtenissen in de kindertijd.1,37,38 Ook sociale
isolatie en een gebrek aan sociale steun vergroten het risico op een
slechte gezondheid, waaronder hartziekten en depressie.1,39

10
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Een voorbeeld: clustering van risicofactoren
Bij patiënten met (ernstige) psychiatrische aandoeningen is vaak sprake van
een clustering van risicofactoren voor hart- en vaatziekten: roken, gebruik van
verdovende middelen, gebrek aan lichaams-beweging, een ongezond dieet en

Aanpassingsproblemen door ziekte
Zoals beschreven in o.a. de multidisciplinaire Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij Somatische ziekte kunnen de lichamelijke en psychische

slaapstoornissen. Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat mensen met een

gezondheid worden beïnvloed door individuele sociaal economische

psychische aandoening ook een lichamelijke aandoening krijgen. Er zijn ook

omstandigheden.43 De omgekeerde relatie bestaat ook. Een lichamelijke

gedeelde risicofactoren die zowel aan de psychische als aan de somatische

ziekte die intensieve medische behandeling noodzakelijk maakt heeft een

aandoening gerelateerd kunnen zijn.

sterk negatieve invloed op het dagelijks leven. Deze verstoring uit zich
niet alleen in veranderingen van lichamelijke functies, maar breidt zich uit

Negatieve ervaringen in kindertijd

tot ook het psychische, sociale en maatschappelijke domein.43,44

Bij slechte sociaal economische omstandigheden is het risico op

Noodzakelijke aanpassingen aan lichamelijke ziekte kunnen leiden tot

negatieve levensgebeurtenissen in de kindertijd groter,1,37 en dat vergroot

beperkingen in het functioneren, sociale isolatie en verlies aan inkomen.43

het risico op lichamelijke en psychische multimorbiditeit later in het

Gevoelens van onzekerheid, machteloosheid, angst, woede en eenzaam-

leven.13 Mensen met trauma’s of chronische stress in de vroege levens-

heid zijn hierbij natuurlijke en veelvoorkomende reacties.43 Er kunnen

loop gebruiken later vaker tabak en alcohol, hebben later een ongezonder

problemen ontstaan op het gebied van maatschappelijk functioneren,

dieet en vaker overgewicht, en lopen meer risico op depressie en

zingeving, werk, slaap, relatie en seksualiteit, en daarmee samenhangend

angstklachten.1 Meer negatieve ervaringen in de kindertijd hebben

met de maatschappelijke en financiële positie van mensen.42 Patiënten

bovendien een opeenstapelend negatief effect op de latere gezondheid.

moeten dan het hoofd bieden aan onzekerheid over de toekomst en

De combinatie van negatieve levenservaringen en een psychische

toegenomen afhankelijkheid van anderen.42

stoornis verhoogt het risico op lichamelijke ziekte nog verder.1,40
Omdat de duur van een psychische aandoening mede het risico op
lichamelijke ziekte bepaalt, is ook een begin van de stoornis op jonge
leeftijd een risicofactor.1,41,42

11
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Kans op lichamelijke ziekten bij psychische
aandoeningen

stoornissen bij mannen.46 Een andere belangrijke groep in dit verband zijn
mensen met een verstandelijke beperking, met een grote kwetsbaarheid
voor zowel lichamelijke als psychische aandoeningen.47,48

Ernstige psychische aandoeningen

De grotere kans op lichamelijke aandoeningen kan veroorzaakt worden

In een onderzoek uit 2018 door Public Health England bleek dat jongvol-

door de psychische aandoening zelf, maar ook door de behandeling

wassenen met een ernstige psychiatrische aandoening, zoals schizofrenie

ervan. Anti-psychotische medicatie kan bijvoorbeeld leiden tot

of bipolaire stoornis, een vijf keer hoger risico hebben op drie of meer

gewichtstoename en metabool syndroom. Mogelijke verklaringen zijn dat

lichamelijke aandoeningen.45

deze medicatie het gevoel van verzadiging vermindert en dat patiënten
door de door sedatie minder lichamelijk actief zijn.2

Hart- en vaatziekten en metabole aandoeningen, zoals diabetes,
obesitas en schildklieraandoeningen, zijn belangrijke oorzaken van de
verminderde levensverwachting van mensen met een ernstige
psychiatrische aandoening. Zij leven 15 tot 20 jaar korter.2

2.5

Kans op psychische stoornissen bij lichamelijke
aandoeningen

Een lichamelijke aandoening vergroot het risico op een psychische
aandoening. Dat geldt in het bijzonder voor chronische lichamelijke

Overige psychische aandoeningen

ziekten.1,49 Psychische aandoeningen die voorkomen bij chronische

Ook onder mensen met eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen,

lichamelijke ziekten zijn een veelvoorkomende en moeilijk te bestrijden

stoornissen gerelateerd aan het gebruik van middelen, depressieve

vorm van multimorbiditeit.13,49 De belangrijkste psychische aandoeningen

stoornissen en angststoornissen komen veel lichamelijke gezondheids

bij mensen met lichamelijke aandoeningen zijn depressieve stoornissen,

problemen voor.13 In een registeronderzoek uit Denemarken werd

angststoornissen en somatisch symptoom stoornissen.1,9 Angst- en

gevonden dat alle psychische stoornissen gepaard gaan met een

stemmingsstoornissen komen bijvoorbeeld frequent voor bij auto-

verminderde levensverwachting. Uitgedrukt in verloren levensjaren ten

immuunziekten (minstens 10-20%),50 chronisch obstructief longlijden,51

opzichte van de algemene bevolking ging het om ongeveer 5 verloren

inflammatoire darmziekten,52 hart- en vaatziekten,53,54 diabetes mellitus,55

levensjaren voor organische stoornissen (dementie en delirium) bij

en bij borstkanker,56 darmkanker,57 en blaaskanker.58 Mensen met

vrouwen tot ongeveer 15 verloren levensjaren voor middelengebonden

diabetes en hart- en vaatziekten hebben een groter risico op dementie.59
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Veel hersenziekten gaan gepaard met psychische symptomen en

Een voorbeeld: psychose bemoeilijkt behandeling

aandoeningen.60,61 Deze multimorbiditeit van lichamelijke en psychische

Een patiënt heeft een neurologische ziekte. Als gevolg van de aandoening, of

aandoeningen is veelal geassocieerd met een slechtere kwaliteit van

door de medicijnen waarmee de ziekte wordt behandeld, ontwikkelt hij een

leven en/of een slechtere prognose.1,2,8,11,13,19,20,33,43,62

psychose. De psychose leidt tot agitatie en achterdocht. Dat bemoeilijkt de medi-

Een voorbeeld: uitval bij hartrevalidatie door depressieve klachten

sche en verpleegkundige behandeling van de neurologische aandoening. Door de
negatieve wisselwerking verslechteren zowel de lichamelijke als psychische
aandoening.

Een jonge vrouw krijgt een hartinfarct waarvoor ze naar de hartrevalidatie
verwezen wordt. Al snel blijkt dat het haar grote moeite kost zich in te spannen.
Ze voelt zich somber en kan het niet opbrengen naar de hartrevalidatie te komen.

Invloed van gezondheidsgedrag

Daarom raakt ze uit beeld, maakt de revalidatie niet af, heeft een slechtere prog-

Patiënten met een psychische aandoening gaan vaker inadequaat om

nose en uiteindelijk een groter risico te overlijden.

met hun behandeling. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een
ernstige psychiatrische aandoening. Regelmatig is dan sprake van minder

Soms hangt de psychische stoornis bij lichamelijke aandoeningen samen

motivatie of therapietrouw.41 Ook mensen met bijvoorbeeld een angst-

met de behandeling. Medicatie voor lichamelijke aandoeningen kan

stoornis kunnen zorg mijden of verminderd therapietrouw zijn.19,41

psychiatrische bijwerkingen hebben.63 Zo kunnen opiaten, antibiotica,

Chronische lichamelijke aandoeningen gaan vaak samen met depressieve

bètablokkers, corticosteroïden en anti-epileptica onder andere leiden tot

klachten en angstklachten.1,9 Die klachten kunnen op hun beurt optimaal

stemmingsveranderingen (depressie, prikkelbaarheid en/of manie) en

gezondheidsgedrag in de weg staan, bijvoorbeeld doordat mensen minder

hallucinaties.64

actief worden, minder goed slapen of meer middelen gebruiken (zie voorbeeld in kader).
Ook hebben mensen met psychische aandoeningen soms beperkingen in
het cognitief functioneren, en is het initiatief en de energie soms beperkt
of schommelend gedurende de dag.41 Wat ook een rol speelt is dat
mensen met een psychische aandoeningen andere gezondheidswensen
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en -voorkeuren hebben. Dit soort kennis is relevant bij het motiveren tot

Conclusie

gezond gedrag.2 Zo blijken mensen met schizofrenie fitheid belangrijker te

Multimorbiditeit van lichamelijke en psychische aandoeningen is een

vinden dan een optimaal lichaamsgewicht, terwijl veel leefstijlinterventies

ernstig probleem. Doordat lichamelijke en psychische aandoeningen

gericht op mensen zonder schizofrenie zich juist op gewichtsverlies

elkaar negatief beïnvloeden ontstaat een cumulatief negatief effect op de

richten.2

gezondheid. Dit leidt tot slechter functioneren, een mindere kwaliteit van
leven, een slechtere prognose, meer zorggebruik en hogere zorgkosten.

Een voorbeeld: depressie vermindert therapietrouw diabetes
Patiënten met diabetes mellitus hebben een grotere kans op een depressie.

Bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen zorgt deze
vorm van multimorbiditeit bovendien voor een belangrijk verminderde

Een depressie kan de noodzakelijke therapietrouw bij suikerziekte ten aanzien

levensverwachting. Door de vergrijzing van de bevolking zal dit probleem

van dieet, lichaamsbeweging en medicatiegebruik negatief beïnvloeden.

toenemen. Dit gegeven stelt de coördinatie van zorg voor een grote

De depressie vermindert het zelfvertrouwen en de zelfwaardering, waardoor

uitdaging.13,18

mensen niet (meer) goed weten wat ze moeten doen of zichzelf het niet waard
vinden om hulp te zoeken. Er zijn ook aanwijzingen voor een directe relatie
tussen depressieve klachten en slecht ingestelde bloedsuikerwaarden. Als gevolg
van de verminderde therapietrouw zullen bloedsuikerwaarden vaker niet goed zijn
ingesteld. Dit kan leiden tot een groter risico op verdere lichamelijke complicaties
van de diabetes, zoals schade aan nieren, ogen en bloedvaten, een slechtere
kwaliteit van leven en uiteindelijk een groter risico op overlijden.
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Ondanks de nauwe samenhang tussen lichamelijke en psychische

Het Nederlandse zorgstelstel onderscheidt curatieve zorg – gericht op

aandoeningen is gezondheidszorg voor lichaam en geest gescheiden van

genezen en het bevorderen van herstel (cure) – en zorg die gericht is op

elkaar georganiseerd. Dat geldt voor alle domeinen van de zorg en voor

het ondersteunen van mensen en het beperken van de nadelen van

alle behandelingsniveaus. Daardoor is de zorg in de praktijk vaak gericht

aandoeningen (care). De vergoeding van de curatieve zorg in Nederland

op deelproblemen en minder op de samenhang ertussen. Dat kan leiden

wordt geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De curatieve zorg voor

tot onnodige verwijzingen, onder- of overdiagnostiek, onder- of over

zowel lichamelijke als psychische aandoeningen valt onder de Zvw.

behandeling, en uiteindelijk tot gezondheidsschade.

Dat geldt voor acute zorg, eerstelijnszorg (huisartsenzorg) en tweedeen derdelijnszorg (specialistische zorg en hoogspecialistische zorg in een

3.1

Organisatie van lichamelijke en psychische zorg in
Nederland

Net als in veel andere westerse landen is de zorg voor lichaam en geest

ziekenhuis of een ggz-instelling). De financiering van langdurige zorg en
ondersteuning is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

in Nederland van oudsher gescheiden georganiseerd. De steeds verdergaande specialisatie in de geneeskunde – die veel vooruitgang heeft

Per zorgvorm gelden specifieke voorwaarden voor vergoeding. Alleen

gebracht in het begrip van ziekten en de behandelmogelijkheden – heeft

huisartsenzorg wordt in de financiering gezien als één zorgvorm.

ervoor gezorgd dat deze scheiding tussen lichamelijke en psychische

De volgende deelparagrafen bespreken de opzet en financiering van de

zorg nadrukkelijker vorm heeft gekregen. Zo is bijvoorbeeld het medisch

acute zorg (huisartsenpost, spoedeisende hulp, acute psychiatrie), de

specialisme ‘zenuw- en zielsziekten’ opgedeeld in de aparte vakken

eerstelijnszorg, de tweede- en derdelijnszorg en de langdurige zorg voor

neurologie en psychiatrie. Ook andere vakgebieden zijn in toenemende

lichamelijke en psychische aandoeningen. Deze opzet en financiering

mate gespecialiseerd geraakt. Deze specialisatie heeft een keerzijde.

kunnen geïntegreerd of gescheiden zijn.

Doordat de zorg wordt verleend door veel verschillende zorgverleners
ontstaat fragmentatie die ten koste kan gaan van zorgcoördinatie en van

Voor specialistische en hoogspecialistische zorg in een ziekenhuis

continuïteit van zorg.65

gelden dus andere voorwaarden dan voor (hoog)specialistische zorg in
ggz-instellingen. Dit geldt ook voor de acute zorg en voor de langdurige
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zorg. Alleen huisartsenzorg wordt qua opzet en financiering gezien als

In de praktijk vinden de lichamelijke en psychische diagnostiek en

één zorgvorm.

behandeling vaak volgtijdelijk plaats. Zo wordt in de acute ziekenhuiszorg
een patiënt meestal eerst ‘lichamelijk vrijgegeven’, daarna volgt de beoor-

3.1.1

Acute zorg: gescheiden

deling door een psychiater.68-70 Het risico bestaat dat zo een verkeerde

De acute zorg voor psychische aandoeningen en de acute somatische

lichamelijke diagnose wordt gesteld, doordat de psychische aandoening

zorg zijn in Nederland gescheiden van elkaar opgezet. Terwijl er in de

niet tegelijkertijd wordt beoordeeld. Uit een recente Zweedse studie blijkt

acute zorg bij lichamelijke klachten sprake is van concentratie op spoed-

dat mensen met een psychische stoornis een groter risico op vermijdbare

pleinen, waar huisartsenposten en spoedeisende hulp elkaar vinden, richt

schade lopen, met name ten gevolge van verkeerde lichamelijke

de acute geestelijke gezondheidszorg zich in toenemende mate op de

diagnoses in de acute zorg en eerstelijnszorg.71

beoordeling en behandeling van patiënten in de thuissituatie.
3.1.2

Eerstelijnszorg: geïntegreerd

Patiënten met een acuut psychisch probleem melden zich regelmatig op

In de eerstelijnszorg bestaat geen scheiding tussen lichamelijke en

de huisartsenpost (3% van de bezoeken in 201366) of de spoedeisende

psychische zorg. Met beide type klachten kunnen mensen terecht bij de

hulp van het ziekenhuis (1% van de bezoeken in 2016, exclusief aan

huisarts. Huisartsenzorg is één zorgvorm met één financieringstitel: de

psychische aandoeningen gerelateerde, acute lichamelijke letsels of

financiering van deze zorg is dus integraal. Ongeveer 10% van de

vergiftigingen66,67). In veel ziekenhuizen bestaat op de spoedeisende hulp

volwassenen die de huisarts bezoeken ervaart psychische klachten, al

de mogelijkheid om de psychiater als poortarts in te schakelen, of om de

dan niet in combinatie met lichamelijke symptomen.72 Dit percentage

lokale crisisdienst te consulteren. Deze mogelijkheden worden uit

neemt toe sinds 2014. Dat hangt waarschijnlijk samen met de stelsel

verschillende budgetten gefinancierd; welk budget (ggz of ziekenhuiszorg)

wijziging die in dat jaar is ingevoerd.73 De geestelijke gezondheidszorg is

hiervoor wordt aangesproken hangt nu vooral af van lokale afspraken

omgevormd naar een stelsel met een generalistische ‘basis-ggz’ en een

met de zorgverzekeraar. Het kan ook voorkomen dat ziekenhuizen

‘gespecialiseerde ggz’. De bedoeling is dat patiënten met lichte klachten

dergelijke zorg helemaal niet declareren, bijvoorbeeld als de omvang

worden geholpen in de huisartsenzorg, waarbij de huisarts wordt onder-

ervan beperkt is.

steund door de praktijkondersteuner huisarts-geestelijke gezondheidszorg
(POH-GGZ). Patiënten met lichte tot matige, niet complexe psychische
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aandoeningen worden behandeld in de basis-ggz. Patiënten met

De ziekenhuiszorg (ook wel medisch specialistische zorg) wordt

complexe stoornissen worden verwezen naar de gespecialiseerde ggz.

beschouwd als een andere zorgvorm dan de gespecialiseerde geestelijke

Programma’s als ‘De juiste zorg op de juiste plek’ – een initiatief van

gezondheidszorg. De psychiatrische en psychosociale zorg in het

partijen in de zorg en ondersteuning, ondersteund door het ministerie van

ziekenhuis zijn opgenomen in de financieringssystematiek van de zieken-

VWS – zijn onder meer bedoeld om te stimuleren dat zorg meer rondom

huizen. Meer specifiek gaat het dan om de consultatieve psychiatrie

patiënten wordt georganiseerd en (duurdere) ziekenhuiszorg naar de

(gedeclareerd via een DOT-zorgproduct) en de psychosociale zorg

huisartsenpraktijk of naar huis wordt verplaatst. Sinds de invoering van de

bij ingrijpende somatische aandoeningen die onderdeel is van de

stelselwijziging en onder invloed van dergelijke programma’s, worden

behandeling (gedeclareerd via een DOT-zorgproduct) van de ‘somatisch’

patiënten waarschijnlijk eerder ‘terugverwezen’ naar de huisarts.

medisch specialist.74

3.1.3

3.1.4

Tweede- en derdelijnszorg: gescheiden

Langdurige zorg: gescheiden

Mensen met zowel lichamelijke als psychische aandoeningen komen of in

Door de vergrijzing neemt de multimorbiditeit toe: er komen steeds meer

een ziekenhuis terecht, of in een ggz-instelling, afhankelijk van welk type

mensen met ernstige beperkingen ten gevolge van chronische lichame-

klachten het meest op de voorgrond treedt of het best wordt herkend.

lijke en psychische aandoeningen. Ook het aantal mensen met dementie

Vlak na het ontstaan van de klachten is het onderscheid tussen een

neemt toe. In Nederland lijden ongeveer 250.000 mensen aan dementie.

primair lichamelijk probleem en een primair psychisch probleem echter

Dat aantal zal naar schatting in 2050 gestegen zijn naar meer dan een

niet altijd te maken, door de grote overlap van problemen en symptomen.

half miljoen. Bij de meerderheid van de mensen met dementie komen een

In ziekenhuizen heeft 15-50% van de patiënten naast één of meer

of meer psychische- of gedragsproblemen voor.

lichamelijke aandoeningen ook een psychische aandoening.8,10 In ggzinstellingen is bij 50 tot 70% van de patiënten sprake van ook (chronische)

Door de vergrijzing groeit zo de groep mensen met zogenaamde ‘triple

lichamelijke aandoeningen, zoals hoge bloeddruk, suikerziekte en hart- en

problematiek’: een combinatie van ernstige psychiatrische aandoeningen,

vaatziekten, met nadelige gevolgen voor de levensverwachting en de

dementie en lichamelijke aandoeningen.75-77 Deze mensen verblijven vaak

kwaliteit van leven.2,9

in verpleeghuizen en krijgen zorg die valt onder de Wlz.78 Doordat de
groep mensen met triple problematiek toeneemt in verpleeghuizen, groeit
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ook de vraag om ondersteuning, scholing en consultatie bij patiënten met

Een voorbeeld: weken wachten op zorg door de ‘buurman’

naast hun somatische zorgbehoefte, gedragsmatige en psychiatrische

Een patiënt met een psychiatrische aandoening wordt opgenomen op een ggz-kli-

problematiek. Het ontbreekt echter vaak aan professionele mogelijkheden

niek naast een ziekenhuis, verbonden met een loopbrug. Bij deze patiënt wordt

en financiering om dit in goede onderlinge samenwerking op te pakken.76

suikerziekte vermoed. Omdat de ggz-kliniek wordt gefinancierd vanuit de cura-

Psychiatrische consultatie is niet altijd beschikbaar of te declareren in
verpleeghuizen. Ook is er een beperkt aantal woonvormen beschikbaar
voor mensen met dergelijke problemen (bijvoorbeeld georganiseerd door
één van de regionale instellingen voor beschermend en begeleid wonen

tieve ggz, is een somatisch consult in de ggz-kliniek voor het instellen van de
suikerziekte niet mogelijk. De patiënt moet worden verwezen naar de interne
geneeskunde van het aanpalende ziekenhuis, en moet daardoor weken wachten
om vervolgens met een verpleegkundige naar de polikliniek interne geneeskunde
te wandelen, niet binnendoor via de loopbrug, maar buitenom via de hoofdingang.

– RIBW).
Geen vergoeding of onvoldoende zichtbare zorg buiten

3.2

Knelpunten in de zorgverlening

het eigen domein

De gescheiden financiering en inrichting van zorg doet onvoldoende recht

In de geestelijke gezondheidszorg wordt zorg voor lichamelijke aan-

aan de noodzaak tot integrale benadering van patiënten. Dat wordt nog

doeningen beperkt vergoed. Aanvullend onderzoek (zoals laboratorium-

eens versterkt doordat de gescheiden inrichting en financiering doorwerkt

verrichtingen of radiologisch onderzoek) is integraal onderdeel van de

op de aansturing, budgettering, inkoop, en op het toezicht op zorg.

tarieven en is daarmee niet zichtbaar in de tariefstructuur en declaraties

Ook op deze domeinen wordt onderscheid gemaakt tussen lichamelijke

van zorgverleners. Ook bestaat er in de ggz-financiering geen

en psychische aandoeningen. Dat bemoeilijkt een integrale benadering.

mogelijkheid tot directe consultatie van een specialist uit het ziekenhuis

De belangrijkste knelpunten zijn volgens de expertgroep:

(zie voorbeeld in kader), behoudens voor psychiatrische afdelingen van

• Geen vergoeding of onvoldoende zichtbaarheid van zorg buiten het

het algemeen ziekenhuis (PAAZ) en psychiatrische universiteitsklinieken

eigen domein;

(PUK). Hierdoor moeten patiënten over en weer worden verwezen,

• Te smalle definitie van integraliteit in financieringsregels;

wat fragmentatie van zorg in de hand kan werken.

• Gebrek aan kennis en vaardigheden buiten het eigen domein;

Ook in de medisch-specialistische zorg geldt dat de verrichtingen van

• Suboptimale randvoorwaarden voor samenwerking.

psychosociale en psychiatrische zorgverleners niet altijd voldoende
zichtbaar zijn. Het DOT-zorgproduct consultatieve psychiatrie wordt niet in
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alle ziekenhuizen geregistreerd, door lage volumes of uitbesteding van

aandoening. Het is zelfs voor professionals niet altijd duidelijk welke

deze zorg aan externe ggz-organisaties. Of de verrichtingen zijn integraal

aanvullende behandelaar bij de Wlz-zorg betrokken mag worden en hoe

onderdeel van het DOT-zorgproduct van de lichamelijk medisch specialist.

deze gefinancierd wordt.

Deze registratie-effecten leiden waarschijnlijk tot een onderschatting van
de behoefte aan enerzijds lichamelijke zorg en aanvullend onderzoek in

3.2.2

Gebrek aan kennis en vaardigheden buiten het eigen domein

de ggz en anderzijds psychosociale en psychiatrische zorg in de zieken-

Wanneer mensen klachten hebben is niet altijd direct een helder onder-

huizen en kunnen de huidige situatie daarmee in stand houden.

scheid te maken tussen de lichamelijke en psychische dimensies van die
klachten. Dat speelt vooral in acute situaties of bijvoorbeeld bij somatisch

3.2.1

Definities in financieringsregels doen niet altijd recht aan

onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).79,80 Desondanks

patiënten

worden mensen al snel na het ontstaan van klachten of het lichamelijke of

In financieringsregels wordt soms gedefinieerd wanneer er wel of

het psychische gezondheidszorgsysteem ingestuurd. De inrichting van de

geen samenhang is tussen lichamelijke en psychische aandoeningen.

zorg werkt dus mogelijk in de hand dat zorgprofessionals zich focussen op

Een voorbeeld hiervan is de definitie van integraliteit in Wlz.

deelproblemen en niet op de samenhang ertussen.65

De behandeling van een psychische stoornis is verzekerd vanuit de Wlz
als de behandeling integraal onderdeel is van de behandeling van een

De focus op deelproblemen begint al tijdens de opleiding van studenten

aandoening of beperking waarvoor een Wlz-indicatie geldt. Als de

en zorgverleners: die worden of opgeleid binnen het lichamelijke domein

behandeling van een psychische stoornis niet integraal deel uitmaakt

of binnen het psychische domein. Als ze zich daarna nog specialiseren,

van de behandeling, dan wordt deze vergoed uit de Zvw. In de praktijk

zijn ze opgeleid om zich te richten op hun eigen vakgebied.81 Enkele

maakt de behandeling van de psychische stoornis niet altijd deel uit van

beroepen vormen hierop een uitzondering.

de behandeling van een andere aandoening. Dit wil niet zeggen dat de
interactie tussen de lichamelijke en psychische aandoening en de

Het ontbreken van een holistische benadering kan resulteren in diagnostic

daarmee samenhangende beperkingen er voor de patiënt niet toe doen.

overshadowing, ofwel het onterecht toeschrijven van lichamelijke symp-

Ook kan voorkomen dat niet is vast te stellen of de behandeling van de

tomen aan een psychische aandoening en andersom.2 Door een sterke

ene aandoening integraal onderdeel is van de behandeling van de andere

specialisatie beperken veel zorgverleners zich tot hun eigen domein en
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hun eigen vakgebied, en richten ze hun aandacht onvoldoende op de

met primair een lichamelijke aandoening kan in een ziekenhuis vaak

gehele mens en diens context. Het risico van een te starre afbakening

onvoldoende veiligheid worden geboden. Ook bestaan er verschillen in de

tussen psychische en lichamelijk-georiënteerde zorg is dat zorgverleners

snelheid waarmee de verschillende domeinen en de verschillende behan-

zich onvoldoende in staat voelen om aandoeningen buiten hun eigen

delingsniveaus (kunnen) reageren. In de acute medische zorg ligt het

domein te voorkomen, diagnosticeren en behandelen.13 Deze zoge-

tempo veelal hoog, terwijl in de tweede- en derdelijns geestelijke gezond-

noemde handelingsverlegenheid speelt zowel in ziekenhuizen als in

heidszorg de behandeling vaker georiënteerd is op het proces en het

ggz-instellingen.48,82,83 Handelingsverlegenheid hangt niet alleen samen

tempo lager ligt. Ook bestaat er vaak onvoldoende kennis van elkaars

met een gebrek aan kennis of ervaring,20 maar kan ook veroorzaakt

domeinen.13,86,87 Verder wordt de samenwerking soms bemoeilijkt doordat

worden door vooroordelen, concurrerende prioriteiten, beperkingen in de

de informatiesystemen voor lichamelijke en psychische zorg onvoldoende

financiering en suboptimale samenwerking tussen ggz-instellingen en

op elkaar zijn aangesloten. De privacywetgeving, maar ook het gebruik

bijvoorbeeld huisartsen en ziekenhuizen.2,8,67,84,85

van verschillende elektronische systemen zijn mogelijke obstakels.13,19,20

3.2.3

3.3

Randvoorwaarden voor samenwerking niet optimaal

Gevolgen voor patiënten

De samenwerking tussen lichamelijk en psychisch georiënteerde

De knelpunten die de gescheiden organisatie van lichamelijk en psychi-

zorgverleners verloopt niet altijd goed. Dat komt door de aard van de

sche zorg oplevert bij de zorgverlening in de praktijk, hebben gevolgen

voorliggende problematiek, maar ook door cultuurverschillen. Binnen de

voor patiënten. In preventie is onvoldoende aandacht voor psychische

geestelijke gezondheidszorg heeft lichamelijke zorg vaak een lagere

problemen als risicofactor voor lichamelijke aandoeningen.13,45 Ook krijgen

prioriteit.2,13,41,62 Dit geldt andersom ook voor de psychische zorg in het

mensen met zowel lichamelijke als psychische aandoeningen door de

algemene ziekenhuis, dat primair gericht is op lichamelijke zorg.

knelpunten niet altijd adequate zorg. Als er sprake is van samenhang

Behalve deze cultuurverschillen spelen vaak ook heel praktische beper-

tussen psychische en lichamelijke aandoeningen wordt dat niet altijd

kingen een rol. Een ggz-instelling zit bouwkundig en facilitair anders in

(tijdig) herkend, wat gezien het cumulatief negatieve effect van lichame-

elkaar dan een ziekenhuis. Een patiënt met een psychiatrische aandoe-

lijk-psychische multimorbiditeit nadelige gevolgen heeft voor de verdere

ning kan niet eenvoudig zuurstof toegediend krijgen omdat deze behande-

behandeling.13 Ook worden mensen met zowel lichamelijke als psychische

ling in ggz-instellingen veelal niet beschikbaar is, en een verwarde patiënt

aandoeningen onnodig vaak verwezen door een gebrek aan coördinatie.
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Veel verwijzingen en een gebrek aan coördinatie

Een voorbeeld: tussen wal en schip bij somatisch onvoldoende

Door specialisatie, fragmentatie en scheiding van de zorg voor lichame-

verklaarde klachten (SOLK)

lijke en psychische aandoeningen, krijgen mensen met een combinatie

Gebrek aan coördinatie is ook voor mensen met SOLK een probleem.

van deze aandoeningen te maken met veel verwijzingen. Een gebrek

SOLK omvat een breed palet van klachten: pijnklachten, maar ook lichamelijke

aan generalistische expertise of coördinatie kan zowel leiden tot onder
diagnostiek en -behandeling, als tot overdiagnostiek- en behandeling (zie

functiestoornissen zoals evenwichtsstoornis, energiegebrek, krachtverlies of
wazig zien, of afwijkende waarneming zoals oorsuizen, piepen, tintelingen of een
doof gevoel. Vaak komen daar gaandeweg klachten van spanning, concentratie-

ook 2.1, onder ‘zorggebruik en zorgkosten’). Het risico bestaat dat de toe-

en geheugenverlies, slaapproblemen, angst of depressie bij.89 Deze patiënten

gankelijkheid van zorg door bepaalde verwijsregels verminderd wordt.13

hebben regelmatig ook een psychiatrische aandoening.80 Mensen met deze

Patiënten moeten dan bijvoorbeeld eerst via een andere zorgverlener een

klachten gaan in eerste instantie naar de huisarts, maar vaak volgt door verschil-

verwijzing halen, voordat zij gebruik kunnen maken van noodzakelijke
zorg. Door zo’n ‘verkeerde deur’ kan het zijn dat mensen die toch al

lende factoren verwijzing naar de specialistische (lichamelijke) zorg. Een gebrek
aan integrale diagnostiek en behandeling kan leiden tot een onnodig hoog klachtenniveau met verlies van kwaliteit van leven en zelfstandig functioneren tot

moeite hebben hun weg te vinden door het zorglandschap, niet de juiste

gevolg.90 Omdat er bij het vermoeden van ernstige SOLK niet altijd een tijdige of

zorg krijgen.

generieke verwijsroute beschikbaar is, komt het voor dat mensen achtereen
volgens naar verschillende specialisten worden verwezen. Die constateren dat er

Patiënten zouden hun verhaal het liefst maar een keer vertellen. Dat is
mogelijk als zorgprofessionals een gemeenschappelijke inschatting

‘op hun terrein geen afwijkingen zijn’ en kunnen patiënten moeilijk naar geschikte
zorg verwijzen. Ook ondergaan deze mensen verschillende medische onderzoeken die regelmatig niets opleveren of zelfs tot gezondheidsschade kunnen

maken en informatie delen.13,20,88 Zorgcoördinatie ontbreekt echter vaak

leiden.13 Uiteindelijk kan het ontbreken van een tijdige integrale aanpak leiden tot

wanneer er sprake is van lichamelijke en psychische multimorbiditeit.41

verergering van het probleem van de patiënt, met een slechtere prognose tot

De vele verwijzingen en een gebrek aan coördinatie waar mensen met

gevolg.

lichamelijke en psychische aandoeningen tegenaan lopen is niet alleen
één van de gevolgen van de gescheiden inrichting van de zorg, het is ook
een risicofactor voor het verergeren van de klachten.
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Toegankelijkheid van lichamelijke zorg voor mensen met een

Levensverwachting bij mensen met ernstige psychiatrische

psychische aandoening

aandoeningen

De kwaliteit en toegankelijkheid van medische zorg voor mensen met een

In veel landen is er te weinig beleid gericht op het vroegtijdig overlijden

(ernstige) psychiatrische aandoening is in sommige gevallen waarschijnlijk

van mensen met een psychische aandoening.41,94 Belangrijk hierbij zijn de

minder ten opzichte van de algemene bevolking.1,32,91 Eén van de

bijwerkingen van medicatie, leefstijlfactoren en sociale determinanten.

oorzaken hiervan is stigma – het negatief labelen, uitsluiten of veroordelen
van mensen met een psychische aandoening.2,31,41,85,92 De gevolgen van

Waarschijnlijk worden mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen

stigmatisering omvatten een (te) negatieve inschatting van de prognose,

minder vaak gescreend op lichamelijke aandoeningen. Ook ontvangen

het onterecht toeschrijven van lichamelijke symptomen aan een psychi-

zij minder vaak (de aanbevolen) zorg en monitoring voor lichamelijke

sche aandoening (diagnostic overshadowing), discriminatoire gedragingen

aandoeningen.1,2,31 Zij krijgen daardoor bijvoorbeeld minder vaak een

en – onder patiënten – de beleving oneerlijk behandeld of niet serieus

cursus gericht op het stoppen met roken, minder monitoring van

genomen te worden.

metabole risicofactoren als te een hoog cholesterol of glucose, of minder
adequate behandeling van kanker.1,32 Sommige leefstijlinterventies zijn

Een voorbeeld: lichamelijke revalidatie
Lichamelijke revalidatie is op dit moment vaak niet toegankelijk voor mensen met

niet toegankelijk voor patiënten met een psychische aandoening.2
Ook voelen zorgprofessionals zich niet altijd verantwoordelijk voor leefstijl.

een psychische aandoening, omdat het hebben van een psychische aandoening
als uitsluitingsgrond gehanteerd wordt.93 Daardoor moeten mensen met een

In de internationale literatuur wordt daarnaast gewezen op slechte

dergelijke aandoening nu soms lang wachten op revalidatie, of ze komen daar

psychische gezondheid als public health probleem. Vaak beginnen deze

niet voor in aanmerking, terwijl revalidatie wel effectief kan zijn voor deze groep
mensen.

problemen al in de jeugd, is er een levenslang effect op de algemene
gezondheid en een negatief effect op de volgende generaties
(transgenerationele overdracht).13,95 Een slechtere leefstijl, lagere
scholingsuitkomsten, verminderd perspectief op werk, minder veerkracht
(resilience) en sociale participatie hangen niet alleen samen met
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psychische aandoeningen, maar vergroten ook de kans op lichamelijke

psychische problemen in het ziekenhuis vaak langere ligduur, resulterend

aandoeningen.13

in hogere kosten.11

De eerstelijnszorg is mogelijk minder toegankelijk voor patiënten met een

Een voorbeeld: langer in het ziekenhuis door psychische problemen

ernstige psychiatrische aandoening. Oorzaken hiervan zijn onduidelijkheid

In het ziekenhuis wordt niet herkend dat een patiënt angstig en somber is.

over verantwoordelijkheidsverdeling met de geestelijke gezondheidszorg,

Hierdoor volgt zij medische en verpleegkundige adviezen minder goed op.

een gebrek aan training van huisartsen in dergelijke begeleiding, en

Dit leidt tot frustratie bij de betrokken zorgverleners en een langere opnameduur.

diagnostic overshadowing.
Conclusie
Een ander knelpunt is een tekort aan lichamelijke zorg op klinische

Specialisatie heeft de gezondheidszorg vooruitgang gebracht op het

afdelingen in de geestelijke gezondheidszorg. In de geestelijke gezond-

gebied van diagnostiek en behandeling. In een tijdperk van toenemende

heidszorg komt regelmatig (ongediagnosticeerde) lichamelijke ziekte

multimorbiditeit tekent zich hiervan ook een keerzijde af.

voor.12,13 Deze mensen zijn vaker niet geregistreerd of in beeld bij een

Omdat lichamelijke en psychische aandoeningen vaak samen voorkomen,

huisarts. De staf heeft vaak geen ‘somatische’ achtergrond, een laag

ligt het voor de hand om behandelingen geïntegreerd te benaderen.

‘somatisch’ zelfvertrouwen of beperkte ‘somatische’ vaardigheden.2

Doordat de zorg is opgedeeld in verschillende deelsystemen wordt een

Prioriteit voor lichamelijke gezondheid is niet altijd vanzelfsprekend,

integrale benadering belemmerd. Belangrijke knelpunten zijn de vergoe-

onder meer door concurrerende prioriteiten, en somatisch-georiënteerde

ding of zichtbaarheid van zorg buiten het eigen domein, een te beperkte

(huis)artsen en medisch specialisten zijn beperkt beschikbaar.2,13,83

definitie van integraliteit in financieringsregels, onvoldoende kennis en

Zowel chronische als acute aandoeningen worden vaak ten onrechte niet

vaardigheden buiten het eigen domein, suboptimale randvoorwaarden

gediagnosticeerd of behandeld (onderdiagnose en onderbehandeling),

voor samenwerking en het ontbreken van coördinatie van zorg.

wat bijdraagt aan slechtere uitkomsten en uiteindelijk oversterfte.
Sommige afdelingen moeten regelmatig patiënten overplaatsen naar
ziekenhuizen. Patiënten met psychische problemen worden vaker met
spoed in het ziekenhuis opgenomen.13,96 Bovendien hebben mensen met
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Mensen met de combinatie van psychische en lichamelijke aandoeningen

4.1

krijgen nu niet de best mogelijke zorg doordat de zorg voor lichaam en

In de praktijk wordt op een aantal plekken al gewerkt aan meer

geest grotendeels gescheiden is. De Gezondheidsraad ziet het belang

geïntegreerde zorg, enkele voorbeelden (zie kaders):

van integrale, patiëntgerichte zorg: aandacht voor de hele patiënt, voor

• Lokale initiatieven voor geïntegreerde zorg bij (acute) psychische

diens context en voor wat hij of zij belangrijk vindt. De raad pleit daarom
voor toenadering tussen de psychische zorg en de somatische zorg.
Voorbeelden uit Nederland en uit het buitenland laten zien dat mensen

Praktijkvoorbeelden benutten en evalueren

aandoeningen;
• Leefstijl- en monitoringsprogramma’s voor de lichamelijke gezondheid
van mensen met (ernstig) psychiatrische aandoening;

met zowel psychische als lichamelijke aandoeningen baat kunnen hebben

• Netwerkzorg voor mensen met SOLK;

bij een integrale aanpak. De Gezondheidsraad adviseert de minister

• Medisch-psychiatrische units in ziekenhuizen;

en de staatssecretaris dergelijke praktijkvoorbeelden te benutten als

• Geïntegreerde aanpak bij hartrevalidatie;

aanknopingspunt voor een meer integrale benadering van gezondheids-

• Integrale, multidisciplinaire aanpak voor mensen met dementie.

problemen in den brede. De voorbeelden laten zien dat een dergelijke
benadering mogelijk is, maar op dit moment vooral afhangt van het door-

De Gezondheidsraad adviseert de minister niet alleen de ontwikkeling

zettingsvermogen van de zorgverleners. De Gezondheidsraad adviseert

van dergelijke, soms kleinschalige, initiatieven te stimuleren. De raad

de minister daarom de mogelijkheden te verkennen om de drempels weg

adviseert de minister vooral ook hun klinische effecten en doelmatigheid

te nemen die een meer integrale benadering belemmeren. Dat is een

in de Nederlandse context te laten evalueren. Wetenschappelijk onder-

flinke uitdaging, omdat gescheiden zorg een complex en breed probleem

zoek naar de klinische waarde van de verschillende initiatieven kan ervoor

is. Het zal aanpassing vergen op verschillende fronten tegelijk en van

zorgen dat zinvolle initiatieven vervolg krijgen en breder geïmplementeerd

verschillende betrokkenen. De beroepsgroepen kunnen daar volgens de

kunnen worden, zodat deze ten goede komen aan grotere groepen

Gezondheidsraad een bijdrage aan leveren door na te gaan hoe zij een

patiënten.

integrale benadering kunnen bevorderen.
Gezien de omvang van het probleem van lichamelijke en psychische
multimorbiditeit is het van belang te onderzoeken of een meer generieke
of gestandaardiseerde aanpak van deze zorg mogelijk is, waardoor de
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organisatie ervan eenvoudiger wordt en de toegankelijkheid voor gebrui-

Leefstijl en monitoring lichamelijke gezondheid bij (ernstige) 

kers beter. In de eerstelijn (primary care) is veel onderzoek gedaan naar

psychiatrische aandoening

multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Voor specialistische

In verschillende lokale initiatieven wordt bij psychiatrische patiënten het effect

settingen, waar fragmentatie door specialisatie mogelijk groter is, zijn

onderzocht van gerichte aandacht voor somatische aspecten. MOPHAR

minder onderzoeksgegevens beschikbaar. Deze settingen, en de samenwerking tussen specialistische zorg en eerstelijn, moeten in toekomstig

(Monitoring Outcomes of Psychiatric Pharmacotherapy, GGZ Drenthe) richt zich
op de evaluatie van regelmatige controle van onder andere lichamelijke aandoeningen en (ernstige) bijwerkingen van medicijnen, zoals metabool syndroom

Nederlands onderzoek meer nadruk krijgen. Aandachtspunt daarbij is dat

bij psychiatrische patiënten die langdurig poliklinisch in behandeling zijn.99-102

een deel van de patiënten moeilijk te bereiken is, door de ernst of de

Het programma MULTI (Multidisciplinary Lifestyle enhancing Treatment for

complexiteit van hun problemen. Een ander aandachtspunt is dat

Inpatients with SMI, GGZ Centraal) evalueerde een multidisciplinaire leefstijl

sommige patiënten soms juist door complexe multimorbiditeit niet geïncludeerd worden in onderzoeken, of uitvallen tijdens het onderzoek. Zo

interventie bij klinische patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening
(EPA) die vaak een ongezonde levensstijl hebben: veel zitten en gebrek aan
beweging. De totale en de gemiddelde tot inspannende lichamelijke activiteit

worden mensen met psychische problemen soms uitgesloten bij program-

bleken ten opzichte van de gebruikelijke behandeling toe te nemen en het

ma’s voor hartrevalidatie.

gewicht, de buikomtrek, systolische bloeddruk en HDL-cholesterolniveaus
namen significant af.103

Geïntegreerde zorg bij (acute) psychische aandoening
Er bestaan verschillende lokale initiatieven op het gebied van geïntegreerde zorg

Netwerkzorg voor mensen met SOLK

voor mensen met een (acute) psychische aandoening. In het project Haagse

Een belangrijk initiatief op het gebied van somatisch onvoldoende verklaarde

Spoed neemt de crisisdienst van ggz-aanbieder Parnassia op de spoedeisende

lichamelijke klachten is het Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke

hulp van het Haaglanden Medisch Centrum deel aan de integrale beoordeling van

Klachten (nolk.info), dat zich onder meer ten doel stelt de zorg deze groep voor

mensen met acute psychische problemen.97 Ziekenhuis Rijnstate levert geïnte-

patiënten in kaart te brengen, voldoende gedifferentieerde behandelmogelijk-

greerde zorg aan mensen met ‘verward gedrag onder invloed van alcohol of

heden nastreeft, en afdoende verwijsmogelijkheden helpt te creëren.

drugs’.79 Dergelijke initiatieven die een geïntegreerde diagnostiek en behandeling
van acute psychiatrie voorstaan kunnen worden betrokken bij de ‘houtskoolschets’ acute zorg die in opdracht van de minister voor MZS door de Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving wordt gemaakt.98
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Geïntegreerde zorg in de ziekenhuizen: medisch psychiatrische

Integrale, multidisciplinaire aanpak voor het diagnosticeren

units (MPU’s)

en behandelen van dementie

In 37 van de in totaal 90 Nederlandse ziekenhuizen is een medisch psychiatri-

Het diagnostisch onderzoekscentrum voor psychogeriatrische patiënten

sche unit gevestigd. Deze afdelingen diagnosticeren en behandelen mensen met

(DOC-PG) combineerde ziektegerichte diagnostische aanpak van een aantal

zowel lichamelijke als psychische problemen, die daardoor minder goed op een

ziekenhuisafdelingen met zorggerichte benadering van de RIAGG in Maastricht.

reguliere verpleegafdeling behandeld kunnen worden.104-108 In het UMC Utrecht

Bij wetenschappelijke evaluatie vond men op groepsniveau een significant groter

wordt gewerkt met een mobiel MPU team, dat intensieve psychiatrische medebe-

aandeel patiënten die een verbeterde gezondheid ervaarden, maar geen

handeling biedt op de verpleegafdelingen.109

verschil in klinische uitkomstmaten. DOC-PG is niet aantoonbaar duurder dan
gebruikelijke zorg, ondanks de investering in de diagnostische interventie, maar is

Geïntegreerde revalidatiezorg: hartrevalidatie
Mensen met hartziekten hebben vaak ook depressieve klachten en angst-

waarschijnlijk wel effectiever. DOC-PG kan dan ook beschouwd worden als een
kosteneffectieve voorziening voor de diagnose en behandeling van dementie bij
ambulante patiënten.112, 113

klachten. Hartrevalidatie richt zich daarom niet alleen op lichamelijk herstel, maar
neemt met behulp van een multidisciplinaire aanpak ook psychische en sociale
aspecten mee. Toch zijn het vaak kwetsbare mensen die uitvallen en daardoor

4.2

een nog slechtere prognose hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die roken,

In de praktijk worden zorgverleners vaak geconfronteerd met drempels

bepaalde cardiologische of cardiochirurgische interventies hebben ondergaan,
een beroerte of een hartinfarct doormaakten of aan suikerziekte lijden.110 Bij
ouderen met hartziekten is bovendien regelmatig sprake van een beperkter

Drempels wegnemen

die het lastig maken integrale zorg te bieden. De Gezondheidsraad
adviseert de minister en de staatssecretaris om die drempels, al of niet

vermogen tot zelfzorg, cognitieve beperkingen en een groter risico op vallen.

samenspraak met beroepsgroepen, nader te identificeren en na te gaan

Geriatrisch onderzoek is nu vaak geen onderdeel van cardiologische screening,

hoe ze verminderd of weggenomen kunnen worden. De raad schetst

terwijl dit mogelijk uitval van (oudere) patiënten zou kunnen voorkomen. Initia-

enkele mogelijke oplossingsrichtingen.

tieven zoals het Cardiac care bridge program zijn bedoeld om te voorkomen dat
de uitkomsten voor deze kwetsbare groep slechter zijn (meer heropnames, meer
sterfte). Dat gebeurt met behulp van case management: de zorg wordt gecoördi-

4.2.1

Maatwerk in de financiering van geïntegreerde zorg

neerd voor de patiënt, met gerichte aandacht op een goede overgang tussen

De manier waarop de financiering in het huidige zorgstelsel geregeld is,

verschillende zorgvormen.111

belemmert in sommige gevallen een meer integrale aanpak. Zo is de
financiering van psychische zorg in de ziekenhuizen in sommige gevallen
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ontoereikend of onvoldoende zichtbaar. Andersom ervaren professionals

beschikbaarheid. Van verbetering van het inzicht in de zorg die daad--

in de geestelijke gezondheidszorg de beperkingen van die financierings-

werkelijk wordt verricht door psychologen en psychiaters in algemene

stroom op het gebied van lichamelijke zorg. De Gezondheidsraad

ziekenhuizen zal een positief effect kunnen uitgaan.

adviseert de minister nader te (laten) verkennen, al of niet in samenspraak
met de betrokken zorgverleners, welke grensgebieden de meest urgente

4.2.3

Aansturing, budgettering, toezicht en zorginkoop ontschotten

knelpunten kennen, en op welke manier in de financiering maatwerk

De strikte scheiding tussen de klinische lichamelijke en psychische zorg

oplossingen kunnen worden gevonden om tegemoet te komen aan de

wordt ook weerspiegeld in de beleidsmatige aansturing, budgettering,

behoeften van patiënten met een combinatie van lichamelijke en

toezicht en zorginkoop. Dit geldt voor de departementale aansturing

psychische aandoeningen in de verschillende zorgniveaus.

evenals voor de budgettering, het toezicht gericht op de kwaliteit,
veiligheid en toegankelijkheid van zorg, en het toezicht op het gedrag

4.2.2

Beschikbaarheid inventariseren van zorg voor psychische

van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ook deze organisatorische

aandoeningen in de ziekenhuizen

onderverdeling kan er toe leiden dat de van samenhang tussen

De Gezondheidsraad adviseert de minister de beschikbaarheid en

lichamelijke en psychische aandoeningen onvoldoende recht gedaan

toegankelijkheid van de psychosociale, psychologische en psychiatrische

wordt. Het verdient aanbeveling om ook bij de aansturing, budgettering,

zorg in de ziekenhuizen nader in kaart te brengen, omdat er aanwijzingen

toezicht en zorginkoop op de zorg te streven naar een integrale aanpak.

zijn voor relevante praktijkvariatie.104 Vaak is deze zorg bovendien niet
goed zichtbaar in de ziekenhuisregistraties. De verminderde zichtbaarheid

4.2.4

hangt enerzijds samen met verschillende financieringsmogelijkheden

In programma’s die gericht zijn op persoonlijke preventie is vaak

(zie bijvoorbeeld paragraaf 3.1.1 Acute zorg: gescheiden), maar ook met

onvoldoende aandacht voor mensen met een psychische aandoening.

het gegeven dat psychosociale zorg niet eigenstandig kan worden

Dergelijke programma’s zijn veelal gericht op mensen zonder psychische

gedeclareerd en met de vaststelling dat sommige ziekenhuizen kleine

aandoening. Bovendien wordt het hebben van een psychische aandoening

volumes van deze zorg niet registreren of declareren (zie paragraaf 3.1.3

niet als risicofactor voor lichamelijke ziekten gezien in sommige richtlijnen.

Tweede- en derdelijnszorg: gescheiden). Daardoor kan de noodzaak

De Gezondheidsraad adviseert de minister om te bekijken op welke

ervan onderschat worden, wat weer een negatief effect heeft op de

manier primaire en secundaire preventie toegankelijker gemaakt kan
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worden voor mensen met een psychische aandoening, en om – in meer

probleem van lichamelijke en psychische multimorbiditeit is het van

algemene zin – te inventariseren in hoeverre Nederlandse public health

belang te onderzoeken welke aspecten van deze initiatieven mogelijk

programma’s voldoende aandacht hebben voor psychische gezondheid.13

breder toepasbaar zijn. De toegankelijkheid van deze strategieën zou

Idealiter zouden gezondheidsbevorderende programma’s gericht op

hiermee kunnen worden verbeterd.

de psychische gezondheid – gezien de clustering van gezamenlijke
risicofactoren – worden samengevoegd met initiatieven gericht op het

4.3

Geïntegreerde benadering bevorderen

tegengaan van bijvoorbeeld obesitas en het gebruik van tabak en

De verantwoordelijkheid voor het probleem en de oplossing ligt niet alleen

alcohol.45

bij de overheid. De Gezondheidsraad roept ook de beroepsgroepen op
na te gaan wat zij kunnen doen om de integratie van zorg te bevorderen.

4.2.5

Diagnostiek en behandeling SOLK verbeteren en generieke

Als mogelijke oplossingsrichtingen ziet de raad de aanpassing van

verwijsroutes

richtlijnen en van opleidingen.

Omdat in de eerstelijnszorg veel mensen met onvoldoende verklaarde
lichamelijke klachten worden gezien, adviseert de Gezondheidsraad de

4.3.1

Aandacht voor integrale benadering in richtlijnen

minister om te onderzoeken hoe de diagnostiek en behandeling van

Veel medische richtlijnen bevatten op dit moment geen paragraaf over de

dergelijke klachten in de eerste lijn verbeterd kan worden. Te denken

psychische en sociale aspecten van de betreffende lichamelijke aan-

valt aan ruimere consulttijden en nadere opleiding van professionals.

doening. Andersom geldt hetzelfde voor richtlijnen die betrekking hebben

Daarnaast zouden landelijke generieke verwijsroutes beschikbaar

op psychische aandoeningen.20 Bovendien zijn er soms verschillen in de

moeten komen voor meer ingewikkelde problematiek.

adviezen die worden gegeven in eerstelijnsrichtlijnen en in specialistische
richtlijnen, waardoor de zorg niet aansluit en de verdeling van verantwoor-

4.2.6

Generieke aanpak voor zorgcoördinatie, lotgenotencontact,

delijkheden niet duidelijk is.

zelfmanagement, ondersteuning mantelzorgers
Veel initiatieven op het gebied van zorgcoördinatie, lotgenotencontact,

Het verdient aanbeveling om bij de ontwikkeling van nieuwe of de her-

zelfmanagement en ondersteuning van mantelzorgers worden nu opgezet

ziening van bestaande richtlijnen aandacht te besteden aan geïntegreerde

voor een specifieke doelgroep of ziekte. Gezien de omvang van het

en samenhangende aandacht voor de lichamelijke, psychische en sociale
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aspecten. Ook de aansluiting tussen de richtlijnen van de verschillende

Een ander aandachtspunt voor opleidingen is het belang van integrale,

beroepsgroepen zou nadrukkelijker meegenomen kunnen worden

patiëntgerichte zorg: aandacht voor de hele patiënt, voor diens context en

bij herziening van bestaande of ontwikkeling van nieuwe richtlijnen.

voor wat hij of zij belangrijk vindt. Gedacht kan worden aan nascholing op

De multidisciplinaire richtlijnen voor somatische screening en voor leef

het gebied van patiëntrelevante uitkomstmaten.

stijlinterventies bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening
kunnen daarbij mogelijk als voorbeeld dienen.114,115

Tot slot wijst de Gezondheidsraad op het belang van een generalistische
blik in opleidingen. Het zou een meer integrale benadering van mensen

4.3.2

Geïntegreerde benadering in opleiding van zorgprofessionals

met lichamelijke en psychische aandoeningen mogelijk ten goede komen

De Gezondheidsraad adviseert Zorginstituut Nederland, de Federatie van

wanneer toekomstige zorgprofessionals worden opgeleid tot specialisten

Medisch Specialisten en het College Geneeskundige Specialismen om te

met een generalistische blik of tot generalisten met een specialisme.

verkennen op welke manier aandacht voor multimorbiditeit en voor de
biologische, psychologische en sociale aspecten van ziek-zijn vanaf het
begin geïntegreerd kunnen worden in medische en paramedische
(vervolg)opleidingen. Verschillende opleidingen, zoals bijvoorbeeld de
opleiding tot huisarts, geriater, revalidatiearts, bedrijfsarts en psychiater,
hebben hiermee al een aanvang kunnen maken. Voor de medische
vervolgopleidingen zou de noodzaak van een verregaande integratie
kunnen worden beschreven in het Raamplan.
Ook zou in (vervolg)opleidingen meer aandacht kunnen worden besteed
aan de hulpverlening aan patiënten met onverklaarde lichamelijke
klachten. Dat kan mogelijk handelingsverlegenheid bij zorgprofessionals
in de eerste lijn verminderen.
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Expertgroep en structureel geraadpleegde deskundige

•

Leden expertgroep met vermelding van specifieke expertise
•

prof. dr. J.S. (Jako) Burgers, huisarts, Nederlands Huisartsen Genootschap en Maastricht

opleider psychiatrie
•

University; Expertise: Huisartsgeneeskunde, persoonsgerichte zorg en multimorbiditeit
•

prof. dr. J.J. van Busschbach, psycholoog, Erasmus MC, Rotterdam; Expertise: Medische

prof. dr. W. Cahn, psychiater, UMC Utrecht en Altrecht; Expertise: Lichamelijke gezondheid bij

prof. dr. C. Wagner, hoogleraar patiëntveiligheid en directeur Nivel, Utrecht; Expertise:
Patiëntveiligheid, fysiotherapie, sociologie en organisatie van zorg

•

psychologie en medische kwaliteit van leven
•

dr. J.A. van Waarde, Rijnstate, Arnhem; Expertise: Psychiatrie en somatische comorbiditeit;

dr. A.F.Y. Al Hadithy, Parnassia Groep en ZI Farma; Expertise: Klinische (psycho)farmacologie
en instellingenfarmacie

•

psychiatrische aandoeningen

prof. dr. B. van Meijel, hoogleraar GGZ-verpleegkunde, Amsterdam UMC en Hogeschool InHolland;
Expertise: Gezondheidswetenschappen en GGZ-verpleegkunde

•

dr. M. Chrispijn, psychiater; Expertise: Acute psychiatrie en somatische zorg in de psychiatrie

•

dr. D. Rhebergen, psychiater, Amsterdam UMC en GGZ inGeest: Expertise: Ouderenpsychiatrie

•

dr. R. Handels, gezondheidseconoom, Maastricht University en Karolinska Insitutet, Solna

•

dr. F. Smits, huisarts n.p.; Expertise: Huisartsgeneeskunde, frequente bezoekers van de huisarts en

•

(Zweden); Expertise: Gezondheidseconomie, leefstijl en primaire preventie

cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening of

drs. J.M. Kamevaar-Kegel, arts n.p.; Expertise: Mede-auteur van het werkdocument Focus op

verstandelijke beperking

Gezondheid – Zorg voor Herstel van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
•

•

drs. I. Jans, klinisch neuropsycholoog en directeur zorg, Parnassia Groep; Expertise: Klinische

prof. dr. W.A. van Gool, neuroloog, Amsterdam UMC; Expertise: Diagnose en behandeling van
dementie; structureel geraadpleegde deskundige

(neuro)psychologie en zorgbestuur, psychiatrie
•

•

dr. C.H.M. Latour, verpleegkundige, Hogeschool van Amsterdam; Expertise: Biopsychosociale

Secretaris

complexiteit en verpleegkunde

•

drs. M.A. van Schijndel, psychiater, Rijnstate, Arnhem en Gezondheidsraad, Den Haag

dr., dr.med. C. Leue, psychiater, Maastricht UMC+; Expertise: Consultatieve ziekenhuispsychiatrie
en psychosomatiek

•

dr. E. Richard, neuroloog, Radboudumc, Nijmegen; Expertise: Cognitieve stoornissen en dementie

•

dr. A. Thijs, internist, Amsterdam UMC; Expertise: Interne geneeskunde en psychiatrische
comorbiditeit
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