
Beter in je lijf, beter in je hoofd 
Herstel van psychiatrische aandoeningen door  

een betere lichamelijke gezondheid.  

Zorgprogramma Lijf & Leven 



Levensverwachting met tot wel 20 jaar 

verkort 
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85% van patienten met complexe psychiatrische problematiek 
overlijden aan natuurlijk dood – cardiovasculaire aandoeningen en 
respiratoire aandoeningen 



Somatische 

zorgconsumptie bij 

patiënten met 

bipolaire stoornis is 

gelijk aan die van de 

algemene bevolking 

 

MAAR   



Meer dan 60% van de mensen met een 

bipolaire stoornis hebben een chronische 

somatische aandoening 

Chronisch nierproblemen    7.3% vs 2.4 
Schildklierproblemen   16.6% vs 5.0% 
Longproblemen       6.6% vs 3.7% 
Diabetes         8.4% vs 5.2% 
 
En nog vele anderen…. 
Parkison 0.7% vs. 0.2% 
Migraine 30% (?) 
 
 
 
 
  

 
 
 
Smit et al. 2013  



Nota Bene: Screening en behandeling van de 

lichamelijke aandoeningen bij bipolaire stoornissen 

minder dan in de algemene bevolking 

• Minder gescreend op hypertensie of hartritme stoornissen 

• Minder behandeld met bloeddrukverlagers of 

cholesterolverlagers 

 

• Minder vaak opgevolgd 
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Medicatie 

Psychiatrische patienten gebruiken veelal ook 
somatische geneesmiddelen 

Prevalentie in 2006 – 2010 = 67.5-76.9% 

 



Een langer en beter leven voor 
patienten met een 
psychiatrische aandoening 



Maar welke factoren hangen samen met een 

verminderde levensverwachting hoe zit dat?  
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Gerda heeft de diagnose depressie en 
angst. Gerda heeft ook last van 
kortademigheid en hartritmestoornissen, 
waarvoor ze opgenomen is geweest. Gerda 
is eigenlijk bang voor alle medische 
aandoeningen. Inhoudelijk wil ze er niets 
over weten, ook al heeft ze in de verpleging 
gewerkt. Ze zucht ‘Ik heb altijd het gevoel 
dat mijn lichamelijke klachten vanwege 
mijn psychiatrische aandoening niet 
serieus worden genomen’ 



Factor 1 Patient en arts relatie 



FACTOR 2 Toegang tot zorg 

• Drempel te hoog voor patienten met psychiatrisch problemen om 

voor lichamelijk problemen naar huisarts te gaan 

 

• Wie doet wat? Huisarts, internist, psychiater, VS 

 

• Psychiaters en andere zorgverleners voelen zich onbekwaam bij 

het doen van lichamelijke onderzoek en behandeling van 

somatische problematiek 

 

• Afspraken onduidelijk tussen de GGZ, 1e en 2e lijns somatische 

zorg (b.v. psychosociale zorg in de oncologie) 
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70% somatische aandoeningen in de GGZ 
 
30% psychiatrische aandoeningen in de ziekenhuizen 
 

Andere medisch 
specialismen 

Psychiatrie 

FACTOR 3 Organisatie van zorg 



Factor 4 De ziekte zelf 

- suicide 

- zelfverwaarlozing 

- homicide 



Factor 5 Overlap tussen ziekten  
 

Genen en omgevingsfactoren 

 

 



Indirect bewijs voor overlappende genen - 

gezonde familieleden 

 

• Gezonde kinderen van patienten met een bipolaire 

stoornis laten al afwijkingen zien in het autoimmuun 

systeem  

 



Factor 6. Bijwerkingen van medicatie 

 

   

 

 



Let op!! Medicatie voor lichamelijke problemen kan 

ook weer effect hebben op de psychische klachten 
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Factor 7. Leefstijl 



Leefstijl 

•Slecht 60% heeft 150 min matig intensieve 

fysieke activiteit per week  

•50-70% rookt 

•Tot 45% alcohol en drugs misbruik 

•Slaapstoornissen en relatie met somatische 

problematiek 



Dus - Factoren die te maken hebben met een 

verminderde levensverwachting 

 

1. Patient en arts factoren (b.v. stigma, 

communicatie)  

2. Toegang tot zorg 

3. Organisatie van zorg  

4. Ziekte zelf  (incl. stress) 

5. Familiaire overlap van ziekten 

6. Bijwerkingen medicatie 

7. Leefstijl  



En de interactie….. 

Psychische 
klachten 

Life style 

Medicatie 

Lichamelijke 
klachten. 

Genetica Omgeving 

Opvoeding Cultuur 





Programma Lijf & Leven 

 
Landelijk  

– NVvP taskforce: opheffen scheiding psyche-soma  

(Projecten: Inventarisatie belemmeringen; Wat doet de psychiater zelf?; Bij en 

nascholing)  

- Federatie medisch specialisten 

- Gezondheidsraad 

- Beroepsverenigingen (b.v. V&VN) en patiënten/familie organisaties 

Regionaal 

- Aansluiten op bestaande initiatieven (gebiedsgericht werken/wijkteams/PsyNet) 

en opzetten van nieuwe netwerken 

- Implementeren bestaande zorgstandaarden/richtlijnen (prioriteit EPA) 

- Samenwerking voorbeeld voor de rest van Nederland 

Altrecht & UMC Utrecht 

- UMC Utrecht pilots innovatieve projecten om lichamelijk gezondheid te 

verbeteren 

- Altrecht praktijkonderzoek en implementatieonderzoek 

- Vragen uit de praktijk (Altrecht) naar de academie (UMC Utrecht) 



Eerst Screenen  
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Dilemma’s 
1. Niet iedereen wordt gescreend 
2. Niet iedereen wordt op dezelfde manier gescreend 
3. Niet iedereen waarbij een afwijking wordt gevonden 

wordt een follow-up gedaan 
4. Niet iedereen die gescreend is wordt ook behandeld 

voor afwijkende waardes (50% slechts met 
hypertensie) 

5. Als abnormale waardes worden gevonden weet men 
niet wat er mee te doen 

6. Soms te veel gescreend en soms  
    te weinig.  

 
 

DUS – samenwerking en intergratie 
van huisartsen en medisch  
specialistische zorg noodzakelijk 
 



We hoeven het wiel niet zelf uit te vinden, maar 

mogelijk wel aanpassen! 
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Diagnostiek Zorgprogramma Lijf & Leven 

UMCUtrecht 

Stap 1:  

• Lichamelijk onderzoek 

• Laboratorium onderzoek (incl. farmacogenetica) 

• Anamnese 

 

Bij (hoog-risico op) multimorbiditeit en/of morbide obesitas 

aanmelden lijf & Leven diagnostiek 

Stap 2:  

• Calorimetrie 

• Spirometrie 

• Fitheidstest 

• Medicatie verificatie 

- Liefst op 1 dag en advies aan eind van de dag 
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Diagnostiek Lijf & Leven 



Hoe gaan we de behandeling voorgeven?  



Gepersonaliseerde interventies om de 

lichamelijke gezondheid te verbeteren 

Leefstijl interventies 
 
Medicatie 
- Saneren medicatie 
- Additie medicatie 
- Farmacogenetica 
 
Samenwerking met 
huisarts, andere 
specialisten intern en 
extern 

Exercise therapy 

 



Wat kunnen wij nog meer 
doen?  

 
 

Verbeter leefstijl van staf en gezonde 
leefomgeving 
Rookverbod op de afdeling en daarbuiten 
 
 
 



Carola 



Take home message 

•Meer herstel door focus op somatische 

co-morbiditeit 

•Stop de verwaarlozing van patienten met  

complexe psychiatrische aandoeningen 

•Meer aandacht voor de gezonde 

leefomgeving van psychiatrische 

patienten 



Dank voor uw aandacht 



Physical co-morbidities in bipolar disorder 

 


