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Geachte leden van de Raad van Bestuur, 
 

De COVID-19 pandemie grijpt om zich heen en raakt ook de psychiatrische populatie. Er is nog veel 

onbekend over dit virus en het klinische beloop. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 

neemt graag het initiatief om in opdracht van het Ministerie van VWS zoveel mogelijk casuïstiek te 

verzamelen over COVID-19 infecties bij psychiatrisch patiënten. Het doel is om in deze zware tijden 

met beperkte middelen toch zo snel mogelijk de benodigde kennis te verwerven om de zorg voor onze 

COVID-19 patiënten met psychiatrische problematiek te optimaliseren. Wij hopen hiermee meer 

inzicht te krijgen in het aantal patiënten met psychiatrische problematiek, die tevens besmet zijn of 

verdacht worden van een COVID-19 besmetting. Daarnaast is het doel om inzicht te krijgen in de 

(neuro)psychiatrische manifestaties van COVID-19 en het beloop ervan in de GGZ populatie met haar 

specifieke kwetsbaarheden. Dit kan alleen als we genoeg casuïstiek hebben om op groepsniveau 

specifieke patronen te kunnen herkennen. Vragen die we o.a. hopen te beantwoorden zijn: welke zorg 

ontvangen deze patiënten, welke patiënten zijn het meest kwetsbaar en welke invloed hebben 

psychofarmaca, somatische co-morbiditeiten en leefstijl op het beloop.  

 

Al met al vraagt dit om een landelijk team Science aanpak, zoals we die van vele nationale en 

internationale onderzoeksconsortia kennen. Vanuit de Taskforce COVID-19 van de NVvP willen we 

daarom een COVID-19 psychiatrie consortium in het leven roepen met daarin de verschillende 

deelgebieden van de psychiatrie vertegenwoordigd (o.a. FACT zorg, ziekenhuispsychiatrie, 

verslavingspsychiatrie, ouderenpsychiatrie). Het verzoek is dan ook of uw ziekenhuis, GGZ of 

verslavingszorg instelling bereid is om deel te nemen in dit landelijk consortium. Hoe meer instellingen 

bereid zijn om data te verzamelen over patiënten met een psychiatrische aandoening en COVID-19 

besmetting hoe sneller we met zijn allen de klinische zorg voor psychiatrische patiënten met COVID-19 

kunnen verbeteren.  

 

Concreet is de vraag om via de onderzoekers in uw instelling een lijst bij te houden van zo veel mogelijk 

psychiatrische patiënten met (een verdenking op) COVID-19. Wij zullen deze data geanonimiseerd bij 

elkaar brengen. De instelling blijft eigenaar van de data. Vanuit het consortium zullen we in 

gezamenlijkheid de analyses uitvoeren met als doel om de klinische observaties te delen met collega’s 



 

middels wetenschappelijke publicaties. Alle deelnemers publiceren mee onder de naam van 

“Consortium COVID-19”.  

Van de GGZ instellingen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan dit register, ontvangen we graag 
per instelling de naam van een (senior)onderzoeker. Deze zullen wij benaderen om instructies te geven 

voor het verzamelen van de data. U kunt de instelling aanmelden via  corona@nvvp.net. 

 

Alvast heel hartelijk dank,  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Crisisteam van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 

 

 

 

 

 

Prof.dr. Wiepke Cahn 

Lid Crisisteam 

 

 

En mede namens de werkgroep casusregister COVID-19 van de Taskforce COVID-19 & psychiatrie, 

Prof.dr. Arnt Schellekens, voorzitter werkgroep casusregister COVID-19  

Prof.dr. Indira Tendolkar, Zimbo Boudewijns, Daphne Everaerd, Janneke Zinkstok, Joyce van Baren, 

Janneke van der Weerd  
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