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De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is 

gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken 

zoals suïcide vormen maar een deel van de verklaring voor de gedaalde levensverwachting. 

Het grootste deel wordt verklaard door een vergroot risico op lichamelijke ziekten als  hart- 

en vaatziekten, suikerziekte, en verstoorde longfunctie. Door de blootstelling aan specifi eke 

risicofactoren te verminderen, kan de kans op het verkrijgen van deze ziekten mogelijk 

worden verkleind.

De belangrijkste risicofactoren zijn bijwerkingen van medicatie, ongezond voedingspatroon, 

gebrek aan lichaamsbeweging, roken van tabak en een kwetsbaarheid voor lichamelijke ziekten 

door het hebben van een EPA. Deze kwetsbaarheid bestaat uit een versterking van de impact 

van bestaande risicofactoren door symptomen van de EPA. Het organiseren van een gezonde 

leefstijl is bijvoorbeeld moeilijker voor iemand met EPA door gebrek aan motivatie, veroorzaakt 

door anhedonie bij depressie of negatieve symptomen van schizofrenie. Hoofdstuk 2 en 

3 beschrijven de ziektegeschiedenissen van enkele patiënten met EPA. Op dit moment zijn 

de meeste gezondheidszorgsystemen, zelfs die in landen met hoge inkomens, niet uitgerust 

om optimale zorg te leveren aan deze kwetsbare groep patiënten. Het in kaart brengen van 

belemmeringen voor optimale lichamelijke zorg, geeft de mogelijkheid de zorg te verbeteren 

en daardoor uiteindelijk de lichamelijke gezondheid van de patiënt te verbeteren.

Belemmeringen voor een optimale lichamelijke gezondheid bij mensen met EPA 

In hoofdstuk 4 onderzoeken we het aantal problemen met de lichamelijke gezondheid 

in drie groepen patiënten met behulp van een dwarsdoorsnede onderzoek. De indeling 

in deze groepen is gemaakt op basis van de frequentie waarmee ze de huisarts bezoeken. 

We hebben gekeken naar de juistheid en compleetheid van de gegevens over de patiënt 

zoals die bij de apotheek bekend waren. Bij alle deelnemers (n=118) van de studie werd 

een gezondheidsprobleem vastgesteld dat medische beoordeling nodig had. Patiënten 

die hun huisarts minder dan eens per jaar bezochten (35%, n=42) hadden gemiddeld 2,8 

gezondheidsproblemen die een medische beoordeling nodig hadden. Mensen die de 

huisarts vaker bezochten hadden er nog meer, maar met dit aantal gezondheidsproblemen 

zou een hogere bezoekfrequentie gerechtvaardigd zijn. Voor 37% van de patiënten was de 

informatie van de apotheek over hun medicatie gebruik niet compleet. Er zijn gegevens 

bekend hierover uit de algemene bevolking, echter er wordt vanuit gegaan dat mensen met 

symptomen hulp zoeken bij de huisarts.

Hoofdstuk 5 bestaat uit een kwalitatieve verkenning van belemmeringen om een optimale 

gezondheid te bereiken die  ambulante patiënten met EPA en naasten van patiënten met EPA 

ervaren. Daarnaast presenteren we een overzicht van de voorgestelde verbeteringen voor de 
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gezondheidszorg. We onderscheiden drie thema’s ter verbetering van de lichamelijke zorg 

voor ambulante patiënten met EPA. Het eerste thema omvat de verminderde vaardigheid van 

deze patiënten om zorg te dragen voor hun eigen gezondheid. Een op-maat-gemaakte zorg 

kan een prothese vormen voor deze beperking. Het tweede thema omvat het gebrek aan 

samenwerking tussen verschillende gezondheidszorgmedewerkers waardoor het leveren van 

optimale zorg verhinderd wordt. Ook de relatief lage respons van huisartsen en apothekers 

op ons verzoek informatie over de patiënten te sturen en het gebrek aan volledige apotheek 

informatie in het dwarsdoorsnede onderzoek lijken hier een weerslag van. Het derde thema 

van de kwalitatieve studie beschrijft hoe het monitoren en bevorderen van een gezonde 

leefstijl het best geïmplementeerd kan worden. Het is nu bijvoorbeeld voor patiënten en 

naasten nog onduidelijk welke gezondheidszorgmedewerker verantwoordelijk is voor het 

monitoren van de lichamelijke gezondheid.  

Interventies om de lichamelijke gezondheid van patiënten met EPA te bevorderen

In hoofdstuk 6 presenteren we een systematische literatuuroverzicht van de gebruikte 

evaluatiemethoden van gerandomiseerde interventies om de lichamelijke gezondheid van 

patiënten met EPA te verbeteren. Er worden 22 interventies beschreven die ingedeeld zijn in 

4 types: gezondheidsvoorlichting (n=9), lichamelijke activiteit (n=6), stoppen met roken (n=5) 

en veranderingen in de organisatie van zorg (n=2). Helaas waren de methoden om eff ect te 

meten te divers om deze interventies onderling op eff ectiviteit te vergelijken.

Om de gezondheid van patiënten met EPA te bevorderen hebben we een specifi ek

gezondheidsonderzoek voor patiënten met EPA ontwikkeld. Dit is een instrument om de 

gezondheid in kaart te brengen,dat bestaat uit een interview met patiënt over de huidige 

klachten, medicatie en leefgewoonten. We combineerden deze informatie met informatie 

van de huisarts en de apotheek en stelden een lijst op met gezondheidsproblemen die een 

medische beoordeling nodig hadden. Met deze opzet bieden we een  prothese voorhet 

verminderende vermogen van deze patiënten om zelf adequaat hulp te vragen. 

Een instrument om de gezondheid in kaart te brengen is alleen van meerwaarde als het 

klinisch relevante problemen ontdekt die eerder nog niet bekend waren. In hoofdstuk 7 

(n=118) hebben we door middel van een dwarsdoorsnede onderzoek geëvalueerd of een 

gezondheidsonderzoek meerwaarde heeft voor het ontdekken van gezondheidsproblemen 

in vergelijking met de reguliere zorg. Het aantal problemen gevonden met de 

gezondheidsonderzoek was signifi cant hoger dan het aantal dat in het dossier van de huisarts 

stond (p<0.01). Onze studie toont bovendien dat ons gezondheidsonderzoek en de huisarts 

verschillende problemen ontdekken; daarom is het noodzaak deze informatie te combineren. 

Het gezondheidsonderzoek bracht gezondheidsproblemen aan het licht die kunnen leiden 

tot een verminderde kwaliteit van leven en toekomstige complicaties. Het vaststellen van 
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gezondheidsproblemen door middel van het gezondheidsonderzoek geeft de mogelijkheid 

om deze vanaf dat moment te kunnen behandelen en daarmee het risico op toekomstige 

complicaties en bijbehorende ziekenhuisopnames en verlies van kwaliteit van leven te 

verminderen.

Het gezondheidsonderzoek in hoofdstuk 8 bestaat uit het onderzoek zoals in hoofdstuk 7 

beschreven met daarbij ook een laboratoriumonderzoek (n= 72). Voor een subgroep maakten 

we niet alleen een overzicht van de uitkomsten,  maar ook een plan van aanpak om de risico’s 

te verminderen,. De kosten hiervan zijn door middel van een dwarsdoorsnede onderzoek 

onderzocht. Daarnaast wordt ook de implementatie van het gezondheidsonderzoek in de 

reguliere zorg besproken. De gemiddelde kosten van een gezondheidsonderzoek inclusief 

ROM (routine outcome monitoring van psychiatrische symptomen) en een interpretatie 

van de gegevens door een arts zijn €305. Dit is 2,5% van de jaarlijkse zorg consumptie van 

patiënten met EPA. De zorgverleners betrokken bij de implementatie koppelden terug 

dat een gezondheidsonderzoek meer moet zijn dan alleen screenen. Er moet ook een 

interpretatie plaatsvinden van de gevonden gegevens door een dokter of andere getrainde 

zorgmedewerker, zoals in de subgroep, en de resultaten moeten gestructureerd worden 

besproken met de patiënt. De kosten van het gezondheidsonderzoek zijn een investering 

om in de toekomst kosten van  opname in het ziekenhuis en andere medische kosten te 

voorkomen.

Met het oog op toekomstige interventies

In hoofdstuk 9 bespreken we de uitkomstmaten die gebruikt worden in de evaluatie van 

interventies om de lichamelijke gezondheid te bevorderen. De selectie van besproken 

uitkomstmaten vond plaats op basis van een door ons ontwikkeld model. Dit model bestaat 

uit een grafi sche weergave van de diverse onderling verweven routes van het stadium van 

beïnvloedbare risico’s naar het stadium van diverse ziektes, die leiden tot een verminderde 

gezondheidstoestand. De beïnvloedbare risico’s bestaan uit: bijwerkingen van medicatie, 

kwetsbaarheid voor lichamelijke ziekten bij EPA, ongezond voedingspatroon, roken van tabak 

en gebrek aan beweging. Ons model beschrijft vervolgens welke methoden theoretisch een 

verbetering van de lichamelijke gezondheid kunnen geven: meer bewegen, gezonder eten, 

stoppen met roken en de vroeg detectie van diabetes, hypertensie en hypercholesterolemie.

We beschouwen de eigenschappen van uitkomstmaten die gebruikt zijn voor de evaluatie 

van eff ect: de verandering in de ontwikkeling van een lichamelijke ziekte. Als we de huidige 

praktijk vergelijken met ons model, valt op dat de huidige methodes slechts een deel van de 

mogelijke eff ecten evalueren, doordat dat zij maar een beperkt aantal lichamelijke kenmerken 

beoordelen. Slechts een klein deel van de gebruikte uitkomstmaten had de eigenschappen 

om het eff ect te evalueren. Vergelijkbare resultaten vonden we voor de uitkomstmaten die 
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gebruikt worden om te evalueren of het bedoelde mechanisme van een interventie ook 

daadwerkelijk plaatsvond, is een minderheid slechts bruikbaar voor evaluatie. Voor toekomstige 

evaluaties zullen meer uitkomstmaten moeten worden gezocht of ontwikkeld die de breedte 

van de mogelijke eff ecten en mechanismen kunnen evalueren. Alleen met het gebruik van 

geschikte methodologie kunnen verschillende interventieprojecten onderling vergeleken 

worden en kunnen goed onderbouwde keuzes gemaakt worden in gezondheidszorgbeleid.

Hoofdstuk 10 beschrijft de  ontwikkeling van  beleidsadviezen om de gezondheidszorg voor 

mensen met EPA op basis van overeenstemming tussen de belangrijkste betrokken partijen. In 

deze Delphi-studie werd naar overeenstemming gezocht tussen patiënten met EPA, naasten van 

patiënten met EPA, huisartsen en medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg. De diverse 

ontwikkelde beleidsadviezen richten zich op het verbeteren van de onderlinge professionele 

samenwerking tussen huisartsen en medewerkers van de geestelijke gezondheidszorg; de 

noodzaak van scholing over specifi eke gezondheidsrisico’s van patiënten met EPA; en geven 

een advies over de afbakening van de verschillende professionele verantwoordelijkheden 

van de huisarts en medewerkers van de geestelijke gezondheidszorg. Er is ook duidelijk 

overeenstemming in alle vier groepen dat de cardiovasculaire risico’s structureel moeten 

worden gemonitord: er werd geen overeenstemming bereikt over welke professional de 

verantwoordelijkheid hiervoor draagt.

Sterke en zwakke punten

Dwarsdoorsnede onderzoeken

Een van de sterke punten van het onderzoek van hoofdstuk 4,7 en 8 is dat het een unieke 

methode gebruikt om de lichamelijke gezondheidsrisico’s en klachten in kaart te brengen. 

We vroegen patiënten naar hun huidige symptomen, in plaats van gebruik te maken van 

dossierinformatie. Hierdoor kwamen ziekten die niet bekend waren, doordat de patiënt 

er niet adequaat hulp voor zocht, toch aan het licht. Een zwak punt van de studies is het 

ontbreken van laboratoriumonderzoek in hoofdstuk 4 en 7, waardoor deze een deel van de 

gezondheidsrisico’s niet konden opsporen. In de periode waarin de studies werden uitgevoerd 

was het zeer ongebruikelijk om laboratoriumonderzoek uit te voeren in de standaardzorg. 

Als we aan deze studies een laboratoriumonderzoek hadden willen toevoegen, hadden we 

hiervoor een dure onderzoeksverzekering moeten afsluiten; dit was fi nancieel niet haalbaar 

op dat moment. Andere zwakke punten zijn de opzet binnen één instelling en een relatief 

laag aantal deelnemers.

Overzichten en beschouwingen

Het systematische literatuuroverzicht in hoofdstuk 6 beschrijft als eerste de gebruikte 

methoden voor de evaluatie van interventies om de lichamelijke gezondheidszorg te 



Nederlandse samenvatting

185

bevorderen. Dit geeft een overzicht van diverse interventies met een vergelijkbaar doel, het 

verbeteren van de lichamelijke gezondheid. Een zwak punt is dat methoden die beschreven 

worden in niet -gerandomiseerd onderzoek niet aan ons overzicht zijn toegevoegd. De 

beschouwing van de uitkomstmaten beschreven in hoofdstuk 9 is de eerste beschouwing 

van de gebruikte methodes gebaseerd op een model voor de ontwikkeling van ziekte en 

potentiële mechanismen ter verbetering van de gezondheid. De uitkomstmaten voor de 

evaluatie van kosten en implementatie zijn niet opgenomen in het overzicht; daarom kunnen 

we hierover geen adviezen geven.

Kwalitatieve studies

Een van de sterke punten van de kwalitatieve methode gebruikt in hoofdstuk 5 is de 

mogelijkheid om diverse barrières op verschillende punten in het zorgproces over het 

voetlicht te krijgen. Wij zijn de eersten die zowel patiënten als familie in een dergelijke studie 

betrekken. In onze Delphi studie, hoofdstuk 10, bereiken de belangrijkste belanghebbenden 

overeenstemming over beleidsadviezen. Een van de sterke punten is het feit dat we de 

expertise van elke groep – patiënten, naasten van patiënten, huisartsen en medewerkers 

geestelijke gezondheidszorg - evenveel gewicht geven. Een zwak, maar ook een sterk 

punt van kwalitatieve studies is dat de resultaten specifi ek zijn voor de organisatie van de 

Nederlandse gezondheidszorg. 

Algemene overwegingen

De uitkomsten van onze studie tonen aan dat het zowel nodig is om door middel van 

een op maat gemaakte individuele aanpak de lichamelijke gezondheid van patiënten 

met EPA te verbeteren, als om de noodzaak om interventies uniform te evalueren. Een 

gezondheidsonderzoek is een goede basis voor op maat gemaakt advies en ondersteuning 

door professionals, tegen redelijke kosten.

Een andere belangrijke bevinding is dat de samenwerking tussen zorgprofessionals verbeterd 

moet worden omdat deze patiënten gezondheidsproblemen hebben die de traditionele 

grenzen tussen zorgverleners overstijgen. Het advies, op basis van overeenstemming 

tussen de belanghebbenden, kan direct worden toegepast in de huidige organisatie van 

gezondheidszorg om de samenwerking te verbeteren.

Voor toekomstige interventies die de lichamelijke gezondheid van mensen met EPA 

bevorderen kan ons model worden gebruikt om in te schatten welke eff ecten kunnen 

worden verwacht en welke uitkomstmaten geschikt zijn om deze te kunnen evalueren. Deze 

uitkomstmaten zijn nog niet voor alle te verwachten eff ecten beschikbaar en zullen moeten 

worden ontwikkeld.


