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Uitkomstmaten in de 

liaisonpsychiatrie 

voor een zorg op maat



Inleiding 

• Psychosociaal en psychopathologisch perspectief 
maar ook somatisch perspectief

• Complexiteit van de zorgcontext

• Somatische en psychiatrische comorbiditeit

• Multidisciplinair / algemeen ziekenhuis

 Gepersonaliseerd en geïntegreerd zorgbeleid,                      
rekening houdende met de beschikbare evidentie

• Beleidsmatig en tevredenheidsonderzoek



Inleiding en overzicht

Deel 1: Filip Van Den Eede

• Algemene aspecten van assessment en beleid

• Enkele voorbeelden en ontwikkelingen:

 Psycho-oncologie

 Psychocardiologie

 Delirium 

 Long-covid



Assessment en diagnostiek

• Observatie, klinisch onderzoek en anamnese

• Screening en diagnostiek 

• Aanvullend onderzoek (labo, beeldvorming)

 maar ook meer specifiek: 

vb. haarstaalonderzoek in kader van     

oppuntstelling levertransplantatie

vb. bepaling van antilichamen bij vermoeden van                

auto-immuun encephalitis

+ Monitoring neveneffecten en interacties







Screening







Algemene uitkomstmetingen 

in de liaisonpsychiatrie



Guthrie E. et al. (2018)

 Poor intrerrater reliability



Psycho-oncologie

• Focus op bio-psycho-sociale gevolgen, coping 
met (chronische) ziekte en outcomes

• Rol van stress en depressie in de 
etiopathogenese?
Weinig of geen evidentie voor significante 

rechtstreekse (psychobiologische)effecten

 Rol van indirecte effecten: gedrag en lifestyle

 Complexiteit onderzoeksdomein



Psycho-oncologie





Comorbiditeit depressie en kanker

• Prevalentie bij kanker: 3 maal hoger

 Stress diagnose en prognose

 Stress en neveneffecten behandeling

 Psychofysiologie

• Impact op behandeling en beloop

 Belang van screening (?) en diagnostiek

• Beoordeling depressieve symptomen:

▫ Inclusieve model

▫ Exclusieve model

▫ Substitutiemodel

▫ Attributiemodel







Psychocardiologie



Psychocardiologie



Psychocardiologie



Psychocardiologie



Psychocardiologie







Delirium richtlijn UZA



Delirium richtlijn UZA



Long(post)-covid-19



Long(post)-covid-19: “brain fog”



Long(post)-covid-19



Inleiding en overzicht

Deel 1:

• Algemene aspecten van assessment en beleid

• Enkele voorbeelden en ontwikkelingen:

 Psycho-oncologie

 Psychocardiologie

 Delirium 

 Long-covid

Deel 2: Pieter-Jan Geerts

 Beleidsmatig en tevredenheidsonderzoek



Welke outcome?

Liaison 
psychiatrisch 
consult

Patiënt
tevredenheid

Symptomatisch

….



Welke outcome?

Liaison 
psychiatrisch 
consult



Wat zijn indicatoren?

• Procesindicatoren geven een indicatie over het verloop van processen in 
een organisatie, bijvoorbeeld over de doorlooptijd van een aanvraag van 
een cliënt voor thuiszorg tot het moment dat de zorg wordt ingezet.

• Structuurindicatoren geven informatie over de organisatorische 
voorwaarden waarbinnen een instelling verantwoord kan leveren, 
bijvoorbeeld over het percentage medewerkers dat heeft deelgenomen 
aan bijeenkomsten op het gebied van deskundigheidsbevordering of over 
het ziekteverzuim onder medewerkers.

• Uitkomstindicatoren geven een indicatie over de uitkomst van de 
zorg, bijvoorbeeld over de mate van tevredenheid van cliënten, over de 
bejegening door medewerkers of over het percentage cliënten met 
complicaties na een bepaalde operatie.



• Uitkomst

▫ Klein maar significant effect van CLP op depressie 
en angst (Stein B et al 2020)

▫ Length of stay 

� Consultatief overall LOS niet veranderd (Hause A et 
al, 2020)

� Maar: slechts 0,5-5% gevraagd, quid LOS mentale 
stoornissen

� Proactief vermindering LOS (Oldham MA et al 2019) 

� Proactief economisch rendabel (Bronson B et al 
2022)





• Tevredenheid verwijzend team

▫ In de literatuur aanzien als een belangrijke factor

▫ Kovacs Z et al 2021 bevroegen dit. 

� Over het algemeen heel tevreden

� Hoe meer men CLP vraagt  hoe meer tevreden 
men was

� Artsen meer tevreden dan verpleegkundigen



• Tevredenheid patiënt

▫ In de literatuur hoge tevredenheid wanneer 
bevraagd binnen het ziekenhuis

� >75% tevreden

▫ Maar recent online survey facebook £
(Guthrie E et al 2021)

� 31% service users found contact helpfull

� 27% relatives found contact helpfull



• Utilization rates

▫ # ⃣ aantal consulten in 2022
--------------------------------
# ⃣ aantal opnames in 2022

▫ Literatuur: 1-3% 



• Procesindicator: duur tot advies

# ⃣ consulten met verslag <72u

---------------------------------------

# ⃣ consulten uitgevoerd

2021 Aantal verslagen uitgevoerd < 72u Aantal verslagen uitgevoerd > 72u Totaal aantal verslagen % <72u %>72u

januari 103 20 123 84% 16%

februari 53 7 60 88% 12%

maart 70 2 72 97% 3%

april 67 5 72 93% 7%

mei 56 7 63 89% 11%

juni 67 6 73 92% 8%

juli 57 7 64 89% 11%

augustus 55 4 59 93% 7%

september 58 8 64 91% 13%

oktober 53 9 62 85% 15%

november 51 0 51 100% 0%

december 61 1 62 98% 2%

NOOT: Tijd tussen consult aanvraag en aanmaak contact in KWS (gebeurt voor consult). 



• Structuurindicator

▫ # ⃣ FTE beschikbaarheid CLP per 100 somatische 
bedden en per 1000 somatische opnames

▫ Voorgesteld in richtlijn consultatieve psychiatrie 
NvvP (Leentjes et al 2008)



Consider feasibilty
Kroll SA et al 2020
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