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I. Situering van de problematiek  

• Aanzienlijk kortere levensverwachting voor patiënten met een 
psychiatrische problematiek (verder EPA)

De Hert, M., Cohen, D., Bobes, J., Cetkovich-Bakmas, M., Leucht, S., Ndetei, D. M., . . . 
Correll, C. U. (2011). Physical illness in patients with severe mental disorders. II. Barriers 
to care, monitoring and treatment guidelines, plus recommendations at the system and 
individual level. World Psychiatry, 10(2), 138-151. 

De Hert, M., Correll, C. U., Bobes, J., Cetkovich-Bakmas, M., Cohen, D., Asai, I., . . . 
Leucht, S. (2011). Physical illness in patients with severe mental disorders. I. Prevalence, 
impact of medications and disparities in health care. World Psychiatry, 10(1), 52-77. 

• De somatische zorg wordt stiefmoederlijk behandeld en gefinancierd in 
België

Nomenclatuur voor Huisarts bezoek  (budget bij aanvang 1, 2 Miljoen Euro) 



Klinische ervaring in de residentiele zorg: UPC KU 
Leuven campus Kortenberg



Structuur

Start jaren 60 Prof Pierloot

• Huisartsen  (2,4 FTE)

• Geriater (0,6 FTE)

• Ziekenhuishygiënist  (apart budget)



Neurologe met EEG  0,4FTE 



Tandarts 0,8FTE



Medische beeldvorming  1 FTE



• Verpleegkundige staf        4FTE



Visie

• Het Medisch Centrum wil een belangrijke ondersteunde functie 
ontwikkelen voor de medisch-somatische zorg van psychiatrische 
patiënten, merendeels voor de opgenomen patiënten maar ook 
voor ambulante patiënten. 

Het wil hierin een expertrol gaan vervullen binnen het ziekenhuis 
maar ook voor de gezondheidszorg buiten het ziekenhuis 
(transmuraal, semi-residentieel), voor de sector van de geestelijke 
gezondheidszorg in het algemeen en de eerstelijnszorg in 
Vlaanderen (België).

•



Opname onderzoek UPC KU Leuven: enkel data  

• Huisarts:

– 80% zegt een huisarts te hebben 
Lager cijfer voor chronische patiënten.

• Betrokkenheid Huisarts:  60%

HA verwees 32 (20%)

HA op de hoogte 66 (41%)

HA niet op de hoogte 52 (32%)

nvt 10 (6%)

160 (100%)



Opname onderzoek UPC KU Leuven: enkel data 

• VR/M= 1,6

• Gewichtsverandering tov ‘gekend gewicht’  (delta 10kg) 
WEGEN want anamnese is onbetrouwbaar

gewicht N= %

stabiel 56 35

afgevallen 58 36,25

toegenomen 36 22,5

schommelend 9 5,625

geen info beschikbaar 1 0,625

totaal 160 100



Opname onderzoek UPC KU Leuven: enkel data 

• VR/M= 1,6

• Gewichtsverandering tov ‘gekend gewicht’  (delta 10kg)

gewicht N= %

stabiel 56 35

afgevallen 58 36,25

toegenomen 36 22,5

schommelend 9 5,625

geen info beschikbaar 1 0,625

totaal 160 100



Nicotinegebruik (n=553)

Resultaten
Bespreking

• 2x zo veel rokers als in Belgische 
populatie

• M > V

• Jong > oud
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Nicotinegebruik per leeftijdscategorie

% Algemene Belgische 
bevolking (NGE 2013)

% Psychiatrische 
studiepopulatie

Nicotinegebruik

Eigen studie NGE

Gehele populatie 40,51% 23%

Man 45,92% 26,2%

Vrouw 36,56% 19,9%



Reden van consultatie
Resultaten

reden voor consult 

(ICPC-2)

Omschrijving ICPC-2 code aantal verschillende 

patiënten met 

minimaal 1 consult

D12 Obstipatie 43

K85 Hypertensie 42

*60 Uitslag onderzoek/verrichting 39

R83 Andere infectie luchtwegen 38

L02 sympt./kl. Rug 30

*63 Follow-up contact niet gespecifieerd 28

D02 Maagpijn 25

N01 Hoofdpijn 24

R05 Hoesten 22

*45 Gezondheidsvoorlichting/advies/dieet 21

D01 gegeneraliseerde buikpijn/buikkrampen 21

S29 andere sympt./kl. Huid 21

ECA3 multipel somatisch 20

L19 sympt./kl. Spier nao 20

*50 Medicatie-verzoek/recept/injectie 18

ECA1 val nao 18

ECD3 darmklachten/abd last nao 18

L87 bursitis/tendinitis/synovitis nao 18

D11 Diarree 17

EC*4 Wondzorg/controle 17

ECS1 wonde nao 17

K07 gezwollen enkels/enkeloedeem 17

U71 cystitis/anndere urineweginfectie 17

R78 acute bronchitis/bronchiolitis 16

A01
gegeneraliseerde pijn/pijn meerdere 

plaatsen
15

EC*2 Heropname onderzoek 15

ECT2 diabetus mellitus nao 15

• Geslacht:
– Gastro-entrologie: V > M

• leeftijdscategorie 
– Gastro-enterologie:

jong < oud

– Cardiologie: jong < oud

– Pneumologie: jong < oud

Reden voor consultatie per ‘ICPC-2 hoofdstuk’ ; 
n=1745

% studiepopulatie

Orthopedie 16,62

Gastro-enterologie 14,67

Proces 13,93

Pneumologie 9,57

Algemeen 8,94

Dermatologie 8,6

Cardiovasculair 7,68

neurologie 4,81

endocrinologie 4,13



Financiering 

• Reguliere nomenclatuur (neurologie, RX, tandarts, geriater, 
zeer beperkt huisartsfunctie)

• Maar voor de huisartsen vooral uit de honorariumpool 
gegenereerd door de psychiaters

• Voor specifieke expertise geen financiering zoals algemeen 
ziekenhuis 

– Palliatieve zorg

– Pijnbeleid 

– Etc. 



II. KCE rapport 338 
Somatische zorg in de 

psychiatrie
Jespers, V., Christiaens, W., Kohn, L., Savoye, I., & Mistiaen, P. (2021). 

Somatic Healthcare in a Psychiatric Setting KCE Brussel: 

Kohn, L., Christiaens, W., Detraux, J., De Lepeleire, J., De Hert, M., Gillain, 
B., . . . Jespers, V. (2021). Barriers to Somatic Health Care for Persons 

With Severe Mental Illness in Belgium: A Qualitative Study of Patients' 
and Healthcare Professionals' Perspectives. Front Psychiatry, 12, 798530. 

doi:10.3389/fpsyt.2021.798530

Kohn, L., Christiaens, W., Detraux, J., De Lepeleire, J., De Hert, M., Gillain, 
B., . . . Jespers, V. (2022). Soins de santé somatiques en psychiatrie: 

barrières perçues par les patients et les profess ionnels de la santé. Rev 
Med Liege, 77(4), 236_243. 

Jespers V, De Hert M, De Lepeleire J et alii
Somatische problematiek in de geestelijke gezondheidszorg, prevalentie 

en richtlijnen:  kernboodschappen van een KCE Rapport
to be submitted



KCE rapport samenvatting Nederlands

• 1. Inleiding

• 2. Epidemiologie 

• 3. Organisatie van de somatische zorg 

• 4. Richtlijnen 

• 5. Knelpunten en faciliterende factoren 

• 6. Suggesties voor verbetering 

Aanbevelingen 



2. Epidemiologie 

• België nog geen uitgebreid onderzoek gevoerd naar de prevalentie 
van somatische aandoeningen bij personen met een psychiatrische 
aandoening.

• Bijgevolg weten wij niet hoe de situatie in ons land is.
• MPG gegevens: 

– Diabetes (6%)

– leveraandoeningen (5,3%)

– hypertensie (5,0%)

– epilepsie (4,8%) 

– obesitas (4,3%). 

In lijn met internationale gegevens 

– Beperking
• Slechts 3 codes dus geen zicht op 

multimorbiditeit

• Alleen PZ en PAAZ 
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3. Organisatie van de somatische zorg

• Beschrijving van zorg in:

– Psychiatrische ziekenhuizen 

– PAAZ diensten 

– PVT (huisarts nomenclatuur)

– Initiatieven beschut wonen (huisarts nomenclatuur) 

• Geen beschrijving: 

– Ambulante GGZ zorg (psychiaters, CGG, CAW etc)

– Eerste lijn 

– Woonzorgcentra en andere residentiele settings (bv. MPI)



3. Organisatie van de somatische zorg

• Kohn, L., et alii (2021). Barriers to Somatic Health Care for Persons With Severe Mental Illness 
in Belgium: A Qualitative Study of Patients' and Healthcare Professionals' Perspectives. 

• Problems Collaboration and information flows between 
psychiatric healthcare, non-psychiatric healthcare 
professionals, persons with SMI

• stigma and prejudice

• challenging communication and data transfer

• Psychiatrists and primary care providers consider the mental 
and physical health of their patients as mutually exclusive



3. Organisatie van de somatische zorg

• Kohn, L., et alii (2021). Barriers to Somatic Health Care for Persons With Severe Mental Illness 
in Belgium: A Qualitative Study of Patients' and Healthcare Professionals' Perspectives. 

• Lack of 
– sufficient training and experience to identify psychiatrists and 

psychiatric nurses

– psychiatric knowledge and feeling for SMI non psychiatric healthcare 
proffesionals

– Awareness level SMI patients and adherence problems 

• Somatic care hampered by 
– organizational 

– patient-related issues 

– financial barriers



3. Organisatie van de somatische zorg

• Kohn, L., et alii (2021). Barriers to Somatic Health Care for Persons With Severe Mental Illness 
in Belgium: A Qualitative Study of Patients' and Healthcare Professionals' Perspectives. 

• Urgent need for 

– integrated somatic and mental healthcare systems 

– a cultural change. 



4. Richtlijnen    n=10  
Organisation - author Title Final 

Appraisal  

/10 

WHO (23) Guidelines for the management of physical health 

conditions in adults with severe mental disorders - 2018 

9.5 

Canadian Psychiatric 

Association (27) 

Physical Health and Drug Safety in Individuals with 

Schizophrenia - 2017 

8.2 

Royal Australian and 

New Zealand College of 

Psychiatrists (28) 

Royal Australian and New Zealand College of 

Psychiatrists clinical practice guidelines for the 

management of schizophrenia and related disorders - 

2016 

8.2 

Verpleegkundigen & 

Verzorgenden 

Nederland(29) 

Multidisciplinaire richtlijn 'Somatische screening bij 

patiënten met een psychische aandoening' - 2015 

8.1 

Verpleegkundigen & 

Verzorgenden 

Nederland(30) 

Multidisciplinaire richtlijn ‘Leefstijl bij patiënten met 

een ernstige psychische aandoening’ - 2015 

8.1 

Federatie Medisch 

Specialisten Nederlandse 

Vereniging voor 

Psychiatrie(31) 

Richtlijn Psychiatrische Diagnostiek - Wat is de rol van 

de psychiater bij het somatische onderdeel van de 

psychiatrische diagnostiek? - 2015 

7.9 

The Lancet Psychiatry 

Commission(13) 

The Lancet Psychiatry Commission: a blueprint for 

protecting physical health in people with mental illness - 

2019 

7.8 

British Association for 

Psychopharmacology(26) 

BAP guidelines on the management of weight gain, 

metabolic disturbances and cardiovascular risk 

associated with psychosis and antipsychotic drug 

treatment - 2016 

7.8 

Fédération Française de 

Psychiatrie(32) 

Recommandation de bonne pratique en psychiatrie: 

Comment améliorer la prise en charge somatique des 

patients ayant une pathologie psychiatrique sévère et 

chronique - 2015 

7.5 

European Psychiatric 

Association(33) 

EPA guidance on physical activity as a treatment for 

severe mental illness: a meta-review of the evidence and 

Position Statement from the European Psychiatric 

Association (EPA), supported by the International 

Organization of Physical Therapists in Mental Health 

(IOPTMH) - 2018 

7.5 

 



4. Richtlijnen 



5. Knelpunten en faciliterende factoren

• Holistische benadering 

• Toegang tot de somatische zorg

• Kwaliteit van de somatische zorg

• Coördinatie van zorg 
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– Vooroordelen en gebrek aan kennis

– Niet coherente en onvoldoende financiering

– Tijdsgebrek en logistieke problemen 

– Problemen met toegang tot geneesmiddelen 
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• Holistische benadering 

• Toegang tot de somatische zorg

• Kwaliteit van de somatische zorg
– Opnameconsultatie

– Opstart van de behand- en zorgplan  tijdens de opname 

– Preventie en gezondheidspromotie
• Gewicht

• Roken      

– Opleiding personeel 

• Coördinatie van zorg 



5. Knelpunten en faciliterende factoren

• Holistische benadering 

• Toegang tot de somatische zorg

• Kwaliteit van de somatische zorg

• Coördinatie van zorg 

– Communicatie tussen zorgverleners en zorgcontinuïteit 

– Communicatie met de patiënt 



Aanbevelingen 



AANBEVELINGEN 
Aan de vier settings: Psychiatrisch ziekenhuis, PAAZ, 
PVT, Beschut wonen

• Behandel- en nazorgplan die psychiatrische als somatische 
zorg omvat met inachtname van: 

– Rechten van patiënt

– Opgesteld door verzorgend team

– Gedocumenteerd in elektronisch medisch dossier

– Richtlijnen (cfr infra) 

– Wat met wie gedeeld kan worden 



Aan beroepsverenigingen  en patientverenigingen

• Herwerk de internationale richtlijn over somatische 
gezondheidszorg
– Beschrijf medische evaluatie 

– Inventariseer risicofactoren voor somatische aandoeningen 

• Dieet

• Beweging 

• Rookstop

– Interventies die ook voor de burgers beschikbaar zijn 

• Seksuele gezondheid

• Vaccinaties 

• Screening kanker (darm/borst/baarmoederhalskanker) 

– Werkzaam in verschillende regio’s



Aan RIZIV/FOD/ Ziekenhuizen 

• Zorg voor toegankelijke somatische zorg 
– Minstens 1 huisarts

– Ontwikkeling somatische liaisonfunctie

– Hef beperkingen op rond administratieve  beslommeringen somatische 
zorg

– Afspraken maken rond toegankelijkheid somatische zorg

– Zorgpersoneel met somatische kennis

– Tandheelkundige zorg

– Beeldvorming 



Aan de settings/Riziv/ financiering 

• Zorg dat somatische arts kan deelnemen aan teams

• Zorg voor goed elektronisch dossier bruikbaar voor 
somatische zorg 

• Zorg dat bij opname huisarts gecontacteerd wordt voor 
gegevensdeling

• Financier de zorgcoördinatie

• Voorzie in PVT een CRA like functie



Aan de settings/Riziv/ financiering 

• Zorg voor goed communicatie tussen intern en extern

• Structurele afspraken over de verdeling van taken 

• Voor ontslag een consult bij de somatische arts 



Aan de hogescholen en universiteiten

• Leid zorgverstrekkers op in een holistische visie

• Verzorg permanente opleiding voor personeel psychiatrische 
setting in somatische zorg 



Aan overheidsinstanties, patient verenigingen en 
zelfhulpgroepen

• Sensibiliserings acties voor EPA patienten over hun hoger 
risico op somatische aandoeningen 



Aan FOD Volksgezondheid

• Herzie de gegevensverzameling minimale psychiatrische 
gegevens (MPG)



Aan de wetenschappelijke gemeenschap

• Onderzoeksvragen 

– Hoe continuïteit somatische zorg waarborgen?

– Welke samenwerkingsmodellen tussen huisartsen en somatische 
artsen zijn werkbaar?

– Wat kan de rol zijn ‘somatische liaison’ ?

– Wat kan de rol zijn van verpleegkundig coördinator (case manager)

– Hoe kan preventie van gewichtstoename en stoppen met roken 
worden verbeterd? 

– Wat zijn mogelijkheden  nieuwe technieken (teleconsult) voor 
somatische zorg?

– Wat zijn de optimale personeelsnormen?

– Wat zijn financiële modellen voor geestelijke gezondheidzorg in kader 
herziening ziekenhuisfinanciering 



III. De toekomst

• Degelijk elektronisch dossier?

• Quid BelRAI Mental health? 

• Co-management in de psychiatrie

• Richtlijnontwikkeling (Cebam gevalideerd)

• Implementatie adviezen KCE rapport 338 

– Momenteel voorbereiding van een voorstel in het kader 
van de transversale projecten 

• Interprofessionele samenwerking





Interprofessionele samenwerking 


