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ENGELSTALIG SYMPOSIUM Zooming in and zooming out; a Northern perspective on precision psychiatry 
 
Background; progress in developing better treatments in psychiatry is hampered by large individual variation 
within current diagnostic categories of mental disorders, the transdiagnostic nature of symptoms and 
pathophysiological mechanisms, and substantial variation in how illness is perceived and coped with. To address 
this complexity, different types of studies are needed. These range from large cohort and population studies for 
overall patterns, to repeated sampling in individual patients for personalized symptom profiles, and from theory 
driven mechanistic studies to investigate the aetiology and possible subtypes of disorders to ‘big data’ machine 
learning approaches. Furthermore, we are now able to use a wide range of online and virtual reality tools for 
individualized treatment.   Aim; to present 5 approaches to precision psychiatry that are currently studied at the 
UMCG University Center for Psychiatry, and discuss their relevance for the development of more effective 
personalized treatments. Methods; data are derived from large epidemiologal studies (LIFELINES cohort; 
170.000 participants) and patients cohorts (zooming out), and individual smartphone based Ecological 
Momentary Assessment, online personalized treatment applications, virtual reality studies, and explorations of 
gut brain axis and the microbiome (zooming in).  Results; will be discussed in the different presentations  
Conclusion; psychiatry is entering a new era in which new technologies can be applied to address its inherent 
complexity and develop better outcomes for patients 
 
S20.1 
 
The gut-brain axis in bipolar disorder and schizophrenia – a target for precision psychiatry? 
 
Bartholomeus Haarman p / Sahar El Aidy / Saskia van Hemert / Jing Fu / Noortje Festen / Iris Sommer 
 
P: Presenterende auteur / spreker 
 
Achtergrond   
Currently available pharmacotherapy for bipolar disorder (BD) and schizophrenia (SCZ) leave ample room for 
improvement. Evidence is accumulating that the immune system is more activated in patients with BD and SCZ, 
or at least in a subgroup of these patients. Abnormal immune responses have been reported in patients with BD, 
of varying disease stages and medication status3. Recent investigations have pointed to the gut-brain axis as a 
new venue for treatment, with increased inflammation stemming from leaky gut to further affect brain 
functioning in a significant subset of patients1,2. In a novel double blind randomized controlled trial, we will 
trans-dimensionally examine the effect of additional treatment with the probiotic product Ecologic Barrier 
(Winclove Probiotics, Amsterdam, the Netherlands) on psychiatric symptom improvement in 145 patients with 
BD or a psychotic disorder (GUTS RCT). 
 
Doel   
A state-of-the-art overview of available literature will be given on gut-brain functioning in BD and SCZ, including 
potential targets for future individualized treatment. 
 
Methoden   
Literature review 
 
Resultaten   
To date, multiple studies demonstrate food antigens to be increased in patients with BD and SCZ, compared to 
HC, which is related to an increased chance for rehospitalization4. Additionally, microbiological antigens were 
found to be increased in BD and SCZ patients as well, and an association with increased number of suicide 
attempts was described5. Also, significant microbiome disturbances have been described in BD and SCZ6. Finally, 



probiotic treatment was found to decrease rehospitalizations following mania in a recent RCT7 and may have 
beneficial effects on cognitive functioning8. 
 
Conclusie   
Probiotics are promising candidates to improve BD patients’ symptomatology and functioning and there are 
rational methods to personalize its application with accessible and tolerable predictive biomarkers2. To further 
unravel the effects of probiotic treatment in these severe mental disorders and to allow future prediction of 
treatment, the GUTS RCT will be extended with measures of the intestinal microbiome, intestinal inflammation 
and intestinal permeability to predict the clinical effect of the probiotic product: calprotectin, microbiome in 
feces and lipopolysaccharides (LPS) binding protein (LBP) in serum. 
 
Literatuurverwijzing   
1.  Dickerson F, Severance E, Yolken R. The microbiome, immunity, and schizophrenia and bipolar disorder. 
Brain Behav Immun. 2017;62:46–52. 2.  Genedi M, Janmaat IE, Haarman B (Benno) CM, Sommer IEC. 
Dysregulation of the gut–brain axis in schizophrenia and bipolar disorder. Curr Opin Psychiatry. 2019;1. 3. 
 Beumer W, Gibney SM, Drexhage RC, Pont-Lezica L, Doorduin J, Klein HC, et al. The immune theory of 
psychiatric diseases: a key role for activated microglia and circulating monocytes. J Leukoc Biol. 2012;92:1–17. 4. 
 Dickerson F, Stallings C, Origoni A, Vaughan C, Khushalani S, Yolken R. Markers of gluten sensitivity in 
acute mania: A longitudinal study. Psychiatry Res. 2012;196:68–71. 5.  Dickerson F, Adamos M, Katsafanas E, 
Khushalani S, Origoni A, Savage C, et al. The association between immune markers and recent suicide attempts 
in patients with serious mental illness: A pilot study. Psychiatry Res. 2017; 6.  Evans SJ, Bassis CM, Hein R, 
Assari S, Flowers SA, Kelly MB, et al. The gut microbiome composition associates with bipolar disorder and illness 
severity. J Psychiatr Res. 2017;87:23–9. 7.  Dickerson F, Adamos M, Katsafanas E, Khushalani S, Origoni A, 
Savage C, et al. Adjunctive probiotic microorganisms to prevent rehospitalization in patients with acute mania: A 
randomized controlled trial. Bipolar Disord. 2018;1–8. 8.  Reininghaus EZ, Wetzlmair L-C, Fellendorf FT, 
Platzer M, Queissner R, Birner A, et al. The Impact of Probiotic Supplements on Cognitive Parameters in 
Euthymic Individuals with Bipolar Disorder: A Pilot Study. Neuropsychobiology. 2018;1–8.  



S20.2 
 
Lifetime development of internalizing disorders in men and women: cohort study Lifelines   
 
Hanna van Loo p1 / Lian Beijers 1 / Martijn Wieling 1 / Trynke de Jong 1 / Robert Schoevers 1 / Kenneth Kendler 1 
 
P: Presenterende auteur / spreker 
 
1. University Medical Center Groningen 
 
Achtergrond   
The impact of sex and age on the development of internalizing disorders is subject of debate. Most 
epidemiological studies show a decrease of these disorders at older age, but it is unclear whether there is an 
initial rise in prevalence and how this differs across the sexes.1,2 Better insight into the lifetime development of 
internalizing disorders is relevant to uncover potential underlying etiological mechanisms, such as menopause 
effects.3 This would be important for a better understanding of internalizing disorders, and facilitate the 
development of more specific treatments in precision psychiatry. 
 
Doel   
To investigate the impact of age and sex on the point prevalence of internalizing disorders and traits. 
 
Methoden   
We used data of 146,241 subjects, aged 18-80 years, from the Lifelines Cohort Study, a general population 
sample in the north of the Netherlands.4 Between 2012-2016, participants were interviewed with the Mini 
International Neuropsychiatric Interview about current internalizing disorders – major depression, dysthymia, 
generalized anxiety disorder, panic disorder, social phobia – according to DSM-IV criteria. Also neuroticism and 
negative affect were assessed. Point prevalence rates were determined across different age groups and sexes. 
Generalized additive models were used to identify nonlinear developments of internalizing disorders and traits 
over lifetime, and investigate sex differences. 
 
Resultaten   
Across all ages, generalized anxiety disorder was most often reported (4.3%), followed by major depression 
(2.2%), with lower point prevalence rates for dysthymia, panic disorder and social phobia (<1.3%). The general 
trend over lifetime was that the internalizing disorders increased in prevalence between the age of 18-30 years, 
then stabilized between 30-50 years of age, and decreased after the age of 50. This development was different 
for negative affect and neuroticism, which both decreased gradually after the age of 18. As expected, women 
reported more internalizing disorders and traits than men (~2:1) but the development of these disorders over 
lifetime for men and women was highly similar. 
 
Conclusie   
The results suggest that age is importantly associated with the prevalence of internalizing disorders, but 
differently for internalizing disorders than internalizing traits. Although women report more internalizing 
disorders than men, the development over lifetime was remarkably similar for men and women. Future studies 
are needed to investigate which factors explain the inversed U-shape development of internalizing disorders 
over lifetime. 
 
Literatuurverwijzing   
1. Jorm AF. Does old age reduce the risk of anxiety and depression ? A review of epidemiological studies across 
the adult life span. Psychol Med 2000;30:11–22. 
2. Kessler RC, Birnbaum HG, Shahly V, et al. Age differences in the prevalence and co-morbidity of DSM-IV major 
depressive episodes: Results from the WHO world mental health survey initiative. Depress Anxiety 2010;:351–
64. 
3. Georgakis MK, Thomopoulos TP, Diamantaras A-A, et al. Association of Age at Menopause and Duration of 
Reproductive Period With Depression After Menopause. JAMA Psychiatry 2016;73:139. 
4. Scholtens S, Smidt N, Swertz MA, et al. Cohort Profile: LifeLines, a three-generation cohort study and biobank. 
Int J Epidemiol 2015;44:1172–80.



S20.3 
 
Psychosis ‘precision psychiatry’ from lab to street       
  
Wim Veling p1 
 
P: Presenterende auteur / spreker  
 
1. University Medical Center Groningen 
 
Achtergrond   
Personalized medicine means treatment that specifically targets the needs of individual patientson the basis of 
genetic, biomarker, phenotypic or psychosocial characteristics. In our research and clinical treatment programs 
for psychotic disorders, we try to apply and investigate principles of precision psychiatry. 
 
Doel   
To give an overview of our research and clinical approaches to personalize diagnosis and treatment of psychotic 
disorders. 
 
Methoden   
Ongoing epidemiological surveys, including the Psychosis Recent Onset Groningen Survey (PROGR-S) and the 
regional Pharmacotherapy Outcome and Monitoring Survey (PHAMOUS), are used in clinical practice for 
structural and dimensional diagnostic purposes, in research for identifying outcome predictors and developing 
risk calculators. Virtual Reality (VR) technology and Experience Sampling Methods (ESM) are applied for 
assessing individual reactivity to social environmental cues. Novel VR treatments are developed and tested. 
Inflammatory risk profiles are determined, and randomized controlled trials conducted with add-on anti-
inflammatory agents. Dose reduction and discontinuation of antipsychotic medication after remission of first 
episode psychosis is investigated in a national consortium. 
 
Resultaten   
Structural and dimensional diagnosis is appreciated by patients and family. PROGR-S and PHAMOUS data show 
relatively low functional recovery rates, but also a highly dynamic course of illness, offering clues for improving 
interventions. Personalized VR interventions help patients to reduce their difficulties interacting in the world. 
Anti-inflammatory agents may be effective for a subgroup of patients. Discontinuation of antipsychotic 
medication is a goal for many patients and psychiatrists, but is challenging in research and practice. 
 
Conclusie   
Psychosis ‘precision psychiatry’ comes in many forms. Personalized diagnosis and treatment can already be 
applied based on phenotypical, psychological and social characteristics. More research is needed before 
biologically informed personalized treatment for psychosis is available in routine clinical care. 
 
Literatuurverwijzing   
[Personalised medicine for psychosis]. Veling W, Sommer IEC, Bruggeman R, de Haan L. Tijdschr Psychiatr. 
2018;60(3):161-165.  



S20.4 
 
From large ROM datasets to patient- and center-specific course predictions    
    
Klaas Wardenaar p1 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. University Center of Psychiatry (UCP), University Medical Center Groningen (UMCG), Groningen. 
 
Achtergrond   
For a long time, large scale mandatory data collection has taken place in metal healthcare as part or Routine 
Outcome Monitoring (ROM) programs. Despite the time and effort that have been invested in this data 
collection, the resulting databases have barely been used to develop an/or improve patient-specific prognostics. 
Development of prediction algorithms based on ROM data could help clinicians to make more accurate, patient-
specific prognoses and could help the field to put the collected ROM data to good use. To develop such 
algorithms, large quantities of baseline ROM data (e.g., demographics, psychiatric history, medication, 
symptoms, functioning) are needed to find the (combinations of) variables that optimally predict risk of different 
outcomes such as persistence or remission. Machine-learning techniques are highly suitable to achieve this. 
 
Doel   
(1) To develop and test a ROM-based prediction algorithm for course of psychopathology in different mental 
healthcare institutions, and (2) to evaluate the similarities and differences between the algorithms developed in 
the different institutions. 
 
Methoden   
ROM databases from two institutions were used. The first database (MOPHAR; n=449) was collected at Drenthe 
Metal health Institution. The second database was collected at the UCP Groningen (n=920). In both databases 
>100 predictors were measured. The outcome was defined as  significant recovery on the outcome 
questionnaire (OQ-45). The XGBoost machine-learning method was used to estimate the optimal prediction 
algorithm. The prediction accuracy (‘area under the ROC curve’; AUC) was repeatedly tested with 10-fold cross-
validation, in which each time a holdout part of the data was used to independently test prediction accuracy. 
 
Resultaten   
In both datasets, high accuracy prediction algorithms could be estimated (MOPHAR: AUC=0.94; UCP: AUC=0.98). 
However, the models differed between institutions, with different predictors being most important in each 
algorithm. Cross-validation showed that the generalizability of the model’s prediction accuracy was higher in the 
MOPHAR dataset (mean AUC=0.84) than in the UCP dataset (mean AUC=0.74). 
 
Conclusie   
ROM-data can be used to develop algorithms to predict patient-specific course, but the importance of different 
predictors and the accuracy of the algorithms does depend on the specific development setting. There is no 
‘one-size-fits–all’ algorithm that will work everywhere. This means that model development and validation 
should preferably be carried out using ROM-data from the planned user setting (e.g., the same institute, 
department or sub-department). To facilitate this, a standardized data collection and analysis  framework and 
infrastructure could be developed, enabling practitioners to obtain optimized prediction algorithms for their 
specific setting. 
 
Literatuurverwijzing   
Geen 
  



S20.5 
 
The promise of self-monitoring for precision-psychiatry    
 
Marieke Wichers p1 / Evelien Snippe 1 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. University Medical Center Groningen 
 
Achtergrond   
Research of mental disorders has mainly been done in group-designs, comparing patients and healthy controls. 
Patients and clinicians stress the importance of research that leads to better individualized treatment. Few 
studies have examined highly relevant processes of development and disappearance symptoms over time in 
individual patients. 
 
Doel   
Prospective monitoring of individual patterns of symptomatic changes, in order to better understand these 
processes and develop more effective patient-specific treatments of mental disorders. 
 
Methoden   
In a novel research design, every participant is included as a separate study, with the aim to better capture 
symptom transitions prospectively. The TRANS-ID study included high risk patients for 4 months using 
experience sampling (>500 observations per person), movement- (continuous measurement) and heartrate (240 
observations per person), in addition to regular symptom assessment. An interface was built in which clinicians 
and patients can use personalized self-monitoring in clinical practice for diagnosis and treatment. 
 
Resultaten   
Intensive long-term monitoring in psychiatry is feasible and produces clinically relevant patient-specific results. 
This includes quantitative patterns of changes in symptomatology using diary data  indicating upcoming relapse 
or remission (p<0.05)1,2,3. Movement patterns also show important differences between subjects in terms of 
behavioral patterns over the time of day (p<0.05)4.  Qualitative studies show that patients are positive about this 
approach in formulating personalized treatment goals5. 
 
Conclusie   
Continuous monitoring of symptoms and social and physiological processes is produces introduces clinically 
relevant patient-specific signals of transitions in psychopathology, as well as other clinical information that can 
be used for diagnosis and treatment. Our new flexible interface can be directly used in clinical practice as a tool 
for clinicians and patients. 
 
Literatuurverwijzing   
1 M. Wichers, PC. Groot, Psychosystems, ESM Group, EWS Group. Critical Slowing Down as a Personalized Early 
Warning Signal for Depression. Psychotherapy and Psychosomatics. 2016;85:114–116. 2 M. Wichers, AC. Smit, E 
Snippe. Early warning signals based on momentary affect dynamics can expose nearby transitions in depression: 
a confirmatory single-subject time-series study. Submitted3 AC. Smit, E Snippe, M. Wichers. Increasing 
Restlessness Signals Impending Increase in Depressive Symptoms More than 2 Months before It Happens in 
Individual Patients. 2019;88:249–251. 4 S. George, YK. Kunkels, S. Booij, M Wichers. Is depression associated 
with greater stochasticity? In preparation.5 Bos FM, Snippe E, Bruggeman R, Wichers M, van der Krieke L. 
Insights of Patients and Clinicians on the Promise of the Experience Sampling Method for Psychiatric Care. 
Psychiatr Serv.  10.1176/appi.ps.201900050 
 



S21 Psyche & Soma overbruggen van een kloof 
 
De somatische zorg voor psychiatrische patiënten krijgt gelukkig de laatste jaren meer aandacht. De psychische 
zorg voor somatische patiënten laat nog te wensen over. Gelukkig is er toenemende aandacht voor beide 
aspecten. In dit symposium komen belangrijke thema's als het metabole syndroom (bij psychiatrische patiënten) 
leefstijl interventies en de vraag hoe je de somatische fixatie van patiënten en medisch specialisten op een 
educatieve wijze kunt doorbreken!   
 
S21.1 
 
De effecten van multidisciplinaire leefstijlbegeleiding voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in 
beschermde woonvormen: een pilot RCT     
 
Jeroen Deenik p1,2,3 / Marij Smit 1,4 / Elze de Waal 1,5 / Souhailla Oulad Sedik 1,6 / Diederik Tenback 1,2 / Peter van 
Harten 1,2 
 
P: Presenterende auteur / spreker  
 
1. GGz Centraal 
2. Maastricht University 
3. Hogeschool Windesheim 
4. Universiteit Utrecht 
5. Universiteit van Amsterdam 
6. VU Amsterdam 
 
Achtergrond   
Recent liet een multidisciplinaire leefstijl-bevorderende behandeling voor mensen met een ernstige 
psychiatrische aandoening in de kliniek (MULTI) voor het eerst op de langere termijn verbeteringen zien bij deze 
doelgroep in fysieke activiteit, somatische gezondheid, psychosociaal functioneren en medicatiegebruik. Deze 
verbeteringen werden grotendeels bereikt binnen de huidige kaders van de zorg. Als mensen verbeteren worden 
zij veelal verwezen naar beschermde woonvormen, waar tot nog toe weinig leefstijlinterventies bekend zijn die 
effectief zijn op de langere termijn. De vraag is dan ook in hoeverre de succesvolle MULTI-aanpak in de kliniek 
vertaald kan worden naar beschermde woonvormen. 
 
Doel   
Onderzoek naar de effecten van geïntegreerde multidisciplinaire leefstijl-bevorderende begeleiding voor 
mensen met een ernstig psychiatrische aandoening in de beschermde woonvorm (MULTI_sh) op lichamelijke 
gezondheid, psychopathologie en kwaliteit van leven.   
 
Methoden   
Locaties voor beschermd wonen van GGz Centraal in de regio Veluwe Veluwevallei werden gerandomiseerd op 
gemeenteniveau. Drie locaties startten met MULTI_sh en drie locaties continueerden de gebruikelijke 
begeleiding, waarbij geen expliciete aandacht was voor leefstijl. MULTI_sh bestond in grote lijnen uit 
herstructurering van werkwijze en dagprogramma’s, met meer beweging, aandacht voor voeding, psycho-
educatie, vaardigheidstraining en het meedoen van teams zelf. Teams werden gevraagd en ondersteund om dit 
in hun begeleiding te implementeren. Effecten werden na 12 maanden geëvalueerd op fysieke activiteit 
(ActiGraph GT3X+), metabole gezondheid (somatische screening), psychopathologie (BPRS-E) en kwaliteit van 
leven (EQ-5D en WHOQoL-Bref).   
 
Resultaten   
Van de 104 mensen waar baseline data werd verkregen, kon van 62 (60%; 35 MULTI_sh, 27 gebruikelijke 
begeleiding) een nameting worden verkregen. Baseline data bevestigde de zorgelijke somatische gezondheid, 
waarbij 80% van de mensen een te grote buikomvang had. Na 12 maanden waren er geen significante 
veranderingen zichtbaar in fysieke activiteit, BMI, buikomvang, psychopathologie en kwaliteit van leven. 
Bloeduitslagen worden nog geanalyseerd.   
 



Conclusie   
Voorlopige resultaten laten geen effecten zien van MULTI_sh in het verbeteren van de somatische en geestelijke 
gezondheid van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening in de beschermde woonvormen. 
Implementatieonderzoek parallel aan de huidige studie heeft echter laten zien dat MULTI_sh nauwelijks 
geïmplementeerd is zoals beoogd, wat mogelijk ten grondslag ligt aan het gebrek aan leefstijlverbetering. Een 
andere aanpak is nodig om leefstijlbevordering in beschermde woonvormen te laten slagen. Uitkomsten zullen 
worden besproken in het licht van gevonden belemmeringen bij de implementatie.    
 
Literatuurverwijzing   
Deenik J, Czosnek L, Teasdale SB, Stubbs B, Firth J, Schuch FB, Tenback DE, van Harten PN, Tak ECPM, Lederman 
O et al: From impact factors to real impact: translating evidence on lifestyle interventions into routine mental 
health care. Transl Behav Med 2019. 
 
Deenik J, Tenback DE, Tak ECPM, Hendriksen IJM, van Harten PN: Improved psychosocial functioning and quality 
of life in inpatients with severe mental illness receiving a multidisciplinary lifestyle enhancing treatment. The 
MULTI study II. Mental Health and Physical Activity 2018, 15:145-152. 
 
Deenik J, Tenback DE, Tak ECPM, Rutters F, Hendriksen IJM, van Harten PN: Changes in physical and psychiatric 
health after a multidisciplinary lifestyle enhancing treatment for inpatients with severe mental illness: the MULTI 
study I. Schizophr Res 2018, 204:360-367.  



S21.2 
 
Gender-verschillen in gebruik van psychofarmaca en gerapporteerde bijwerkingen  
 
Edith Leimburg p1 
 
P: Presenterende auteur / spreker  
 
1. UMCG 
 
Achtergrond   
Eerdere studies rapporteren vaak dat vrouwen meer psychofarmaca gebruiken dan mannen. Er is echter nog 
weinig onderzoek verricht naar dit onderwerp in Nederland. Daarnaast is niet bekend of vrouwen door hun 
hogere psychofarmacagebruik ook meer bijwerkingen ervaren dan mannen. 
 
Doel   
Het doel van deze studie was om het psychofarmacagebruik bij mannen en vrouwen in Noord-Nederland in 
kaart te brengen en te kijken of vrouwen ook meer metabole ontregeling hadden en meer bijwerkingen 
rapporteerden. 
 
Methoden   
MOnitoring psychoPHARmacology (MOPHAR) is een programma bij de poliklinieken van Noord Nederlandse 
GGZ-instellingen om de monitoring en behandeling van lichamelijke bijwerkingen van psychofarmaca te 
verbeteren voor patiënten met een affectieve stoornis. Voor de screening vullen patiënten vragenlijsten is, 
ondergaan ze een lichamelijk onderzoek en laten ze bloed prikken. In een preliminaire analyse (n = 247) werden 
de frequentie van gebruik van verschillende typen psychofarmaca, het voorkomen van metabole problemen en 
de gerapporteerde bijwerkingen, gemeten met de Somatische Mini-Screen (SMS), vergeleken tussen mannen en 
vrouwen. 
 
Resultaten   
Vrouwen gebruikten meer antipsychotica (39% vs. 28%) en stemmingsstabilisatoren (52% vs. 41%) vergeleken 
met mannen, maar niet meer antidepressiva (31% vs. 39%) en benzodiazepinen (33% vs. 28%). Er werden 
nauwelijks twee middelen van dezelfde soort voorgeschreven. Hoewel de metabool syndroom even vaak 
voorkwam (33%), hadden mannen vaker een te grote buikomvang (48% vs. 26%) en vrouwen vaker een te hoog 
glucosegehalte (75% vs. 26%) en een te hoge bloeddruk (52% vs. 36%). Er was geen verschil in de frequentie of 
ernst van gerapporteerde bijwerkingen.    
 
Conclusie   
Hoewel vrouwen meer psychofarmaca gebruiken dan mannen, lijkt dit niet te resulteren in meer bijwerkingen. 
Vervolgstudies zouden bij voorkeur ook dosis en duur van medicatiegebruik meenemen en bijwerkingen 
specifieker in kaar brengen.   
 
Literatuurverwijzing   
Boyd A, Van de Velde S, Pivette M, Ten Have M, Florescu S, O'Neill S, Caldas-de-Almeida JM, Vilagut G, Haro JM, 
Alonso J, Kovess-Masféty V; EU-WMH investigators. Gender differences in psychotropic use across Europe: 
Results from a large cross-sectional, population-based study. Eur Psychiatry. 2015 Sep;30(6):778-88. 
Lena Thunander Sundbom, Kerstin Bingefors, Kerstin Hedborg, and Dag Isacson. Are men under-treated and 
women over-treated with antidepressants? Findings from a cross-sectional survey in Sweden. BJPsych Bull. 2017 
Jun; 41(3): 145–150.



S21.3 
 
De kloof tussen soma en psyche overbruggen!   
 
Rutger Jan van der Gaag p1,2,3 / Christian Fazekas 4 
 
P: Presenterende auteur / spreker   

 
1. Radboudumc 
2. Riga Stradina University 
3. Université de Paris 
4. Medical University Graz Oostenrijk 

 
Achtergrond   
Psychiaters zijn artsen. Maar velen voelen zich niet meer gemakkelijk in de breedte van het medische domein. 
Dit draagt ongelukkigerwijze bij aan de kloof tussen somatic en psychiatrie. Dit is zeer nadelig voor patienten. De 
gezondheid van psychiatrische patienten lijdt er onder. Maar ook worden angststoornissen en depressies 
onvoldoende onderkend. Hierdoor wordt veel tijd en geld verspild aan herhaalde somatische onderzoeken daar 
waar een psychiatrische behandeling op zijn plaats zou zijn. Hoe kan deze kloof overbrugd worden? 
 
Doel   
Om de onvruchtbare splitsing tussen somatiek en psychiatrie te niet doen  dienen er wegen gezocht worden om 
de communicatie tussen somatici en psychiaters te verbeteren. En samen met de huisartsen en betere zorg te 
waarborgen voor mensen met somatoforme klachten. 
 
Methoden   
In deze presentatie worden eventuele oplossingen voor dit dilemma bekeken in een Europees perspectief. Wat 
wordt er elders gedaan? 
 
Resultaten   
In de meeste ons omringende landen geldt het zelfde probleem. Artsen worden opgeleid met de vrees iets 
"somatisch" over het hoofd te zien en door te blijven zoeken... tot dat de patient "gesomatiseerd" is. Maar in 
enkele landen (Duitsland, Letland) bestaat er naast de huisartsen geneeskunde een apart specialisme voor 
psychosomatiek. Dit bestaat ook in Oostenrijk. In dit laatste land is er bovendien een postgraduate module 
psychosomatiek dat voor 26 medische specialismen aangeboden wordt om zo doende medisch specialisten 
anders te leren om gaan met patiënten met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK). 
 
Conclusie   
Een psychosomatisch benadering zoals huisartsen die in Nederland aangeboden krijgen tijdens hun opleiding 
ontbreekt bij de meeste medische specialismen. Mogelijk zou een dergelijke modulair aanbod in Nederland 
zinvol zijn. Naast het zorg dragen voor voldoend brede medische kennis en ervaring bij psychiaters om 
vervreemding van andere specialismen tegen te gaan.   
 
Literatuurverwijzing   
Hoyle Leigh (Ed) (2019) Global Psychosomatic Medicine and Consultation-Liason Psychiatry Theory, Research, 
Education and Practice SPRINGER 
  



S21.4 
 
Uitkomsten van bariatrische chirurgie bij psychiatrische patiënten     
 
Karlijn Vermeer p1,2 / Valerie Monpellier 2 / Wiepke Cahn 1 / Ingrid Janssen 2 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. UMCU 
2. Nederlandse Obesitas Kliniek Huis ter Heide 
 
Achtergrond   
De gedachte heerst dat obese patiënten met psychiatrische comorbiditeit postoperatief minder gewicht 
verliezen dan de algemene obese populatie. Om deze reden wordt hen soms een bariatrische ingreep 
geweigerd. Echter, er is geen wetenschappelijk bewijst voor deze aanname.   
 
Doel   
Het doel van deze studie is daarom om het gewichtsverlies en kwaliteit van leven van patiënten met 
psychiatrische aandoeningen die bariatrische chirurgie ondergaan te evalueren. 
 
Methoden   
Alle patiënten die in 2015 bariatrische chirurgie bij de Nederlandse Obesitaskliniek (NOK) ondergingen en een 
individueel traject volgden werden beoordeeld. Patiënten met een actuele DSM IV as 1 en/of as 2 diagnose 
werden geïncludeerd (psychiatrische groep). Gewichtsverlies en kwaliteit van leven (HRQOL) werden 1 en 2 jaar 
postoperatief geëvalueerd en vergeleken met patiënten zonder psychiatrische comorbiditeit (standaard groep).   
 
Resultaten   
Er werden 163 patiënten geïncludeerd in de psychiatrische groep en 2362 in de standaard groep. De gemiddelde 
body mass index (BMI) bij aanvang was 44.3 kg/m2, totaal gewichtsverlies (%TWL) na 2 jaar was 26.0%. 
Patiënten bekend met een as 2 stoornis verloren het meeste gewicht (TWL:38.7%). Fysieke HRQOL verbeterde 
significant bij alle patiënten, mentale HRQOL verbeterde de eerste 12 maanden maar nam vervolgens af. In de 
standaard groep was het TWL 2 jaar postoperatief significant hoger dan in de psychiatrische groep (31%; 
p=0.02). Verandering in fysieke en mentale HRQOL waren gelijk in de groepen. 
 
Conclusie   
Patiënten met psychiatrische comorbiditeit hadden nauwelijks minder post-operatief gewichtsverlies dan de 
gemiddelde bariatrische populatie en een gelijke verandering in HRQOL. Bovendien verbeterde de fysieke 
HRQOL aanzienlijk. Dus bariatrische chirurgie geeft ook bij patiënten met een psychiatrische diagnose een grote 
gezondheidswinst. 
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Achtergrond   
Somatische comorbiditeit heeft een significante invloed op de reductie in levensverwachting, met 
cardiovasculaire aandoeningen als meest prevalente en invloedrijke factor voor mortaliteit, bij patiënten met 
bipolaire stoornis(BD). Metabool syndroom(MetS) is een cluster van risicofactoren voor cardiovasculaire 
aandoeningen en verscheidene studies beschrijven een verhoogde incidentie van MetS in BD. Echter, in 
Nederland zijn er enkel een paar studies met een kleine steekproefgrootte op dit gebied.   
 
Doel   
De doelen van deze cross-sectionele studie zijn om 1) De prevalentie van MetS in Nederlandse BD patiënten te 
bepalen en te vergeleken met een geselecteerde controle groep. 2) De invloed van demografische en klinische 
karakteristieken op MetS in BD te onderzoeken.   
 
Methoden   
Data analyse van 493 Nederlandse volwassen (≥ 18 jaar) BD patiënten met psychofarmacologische behandeling 
en 493 geselecteerde controle patiënten, werd verricht door datagebruik van biobank Lifelines. Het vaststellen 
van MetS geschiedde volgens de National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III-Adapted 
criteria. 
 
Resultaten   
BD patienten (30,6%)  vertonen een hogere prevalentie van MetS ten opzichte van de controle groep(14,2%). 
Univariate analyse toont een associatie tussen roken, body mass index(BMI) en antidepressiva gebruik en MetS. 
Multivariate analyse toont een onafhankelijke associatie tussen roken (OR:2.01) en BD. Hypertensie, 
hyperglycemie en lipidenstoornis werd farmacologisch behandeld bij respectievelijk 69,5%, 24% en 18,4% van de 
BD patiënten.   
 
Conclusie   
Deze studie toont een hoge prevalentie van MetS bij Nederlandse BD patiënten vergeleken met een controle 
groep, met een opvallende onderbehandeling van enkele aspecten van MetS. Vervolg onderzoek is noodzakelijk 
om deze bevindingen te ondersteunen en de rol van rookgedrag en antidepressiva gebruik in associatie met 
MetS verder uit te diepen.   
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S22 Precisie in detectie en behandeling van psychiatrische stoornissen rondom de zwangerschap 
 
Psychiatrische stoornissen tijdens de zwangerschap vragen om snelle detectie en behandeling, niet alleen voor 
de aanstaande moeder, maar ook in het belang van het ongeboren kind. Al tijdens de zwangerschap kan 
blootstelling aan maternale psychopathologie de ontwikkeling van de hersenen en het stresssysteem van het 
kind negatief beïnvloeden. De mogelijk schadelijke effecten van psychiatrische medicatie op het ongeboren kind 
blijven onderwerp van wetenschappelijk onderzoek, waarbij er ook steeds meer studies komen naar de 
effectiviteit van niet-medicamenteuze behandeling. In dit symposium worden de bevindingen van recent 
wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van zwangerschapspecifieke behandeling van psychiatrische 
aandoeningen gepresenteerd.  
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Achtergrond   
In hoeverre zwangerschap het beloop van de bipolaire stoornis beïnvloedt is niet duidelijk. Eerdere studies 
geven hier geen eenduidig beeld over. Voor zover ons bekend zijn er niet eerder studies gedaan, waarbij de 
stemmingswisselingen zijn bijgehouden met behulp van de lifechart-methode (LCM), een prospectieve 
monitoring van de stemming.   
 
Doel   
Het beloop van de bipolaire stoornis tijdens de zwangerschap onderzoeken door dagelijkse LCM-scores van 
zwangere vrouwen te vergelijken met die van niet-zwangere vrouwen.   
 
Methoden   
Prospectieve observationele cohortstudie, waarbij LCM-data van zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis 
worden vergeleken met die van niet-zwangere vrouwen. Uitkomstmaten zijn het aantal ziektedagen en duur en 
frequentie van episodes.   
 
Resultaten   
Van 36 zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis zijn de LCM-data vanaf einde eerste trimester tot einde 
van de zwangerschap vergeleken met die van 50 niet-zwangere vrouwen over een vergelijkbare periode. Er is 
geen significant verschil tussen de beide groepen wat betreft leeftijd en aanvang van de bipolaire stoornis. De 
groep zwangere vrouwen is significant hoger opgeleid en gehuwd/samenwonend dan de controlegroep. 
Momenteel worden de analyses gedaan om een verschil in beloop te bepalen. De resultaten zullen op het VJC 
gepresenteerd worden.   
 
Conclusie   
Dit is de eerste keer dat met prospectieve LCM-data een groep zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis 
wordt vergeleken met een controlegroep. We hopen hiermee meer duidelijkheid te krijgen over de invloed van 
zwangerschap op het beloop van de bipolaire stoornis.   
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Achtergrond   
Lithium is als stemmingsstabilisator effectief gebleken in de behandeling van de bipolaire stoornis. Lithium wordt 
daardoor ook regelmatig voorgeschreven aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd, en tijdens de zwangerschap 
wordt vaak aangeraden om de lithium door te gebruiken om een recidief manische of depressieve episode te 
voorkomen. De voordelen van stabiliteit tijdens de zwangerschap en in de postpartum periode moeten 
afgewogen worden tegen de potentiële risico’s voor de foetus. Lithium is in verschillende studies geassocieerd 
met een licht verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de 
foetale groei en ontwikkeling.   
 
Doel   
Deze studie onderzoekt de effecten van lithium op de foetale groei en het geboortegewicht. 
 
Methoden   
Vrouwen die naar het Erasmus Medisch Centrum of Leiden Universitair Medisch Centrum verwezen werden 
voor geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO) vanwege lithium gebruik tijdens de zwangerschap werden 
geïncludeerd in dit onderzoek. Een gezonde groep zwangeren, geïncludeerd in de Generation R Study, werd 
gebruikt als controle groep. In beide groepen werden bij 20 weken zwangerschap de volgende metingen gedaan: 
hoofdomtrek, transcerebellaire diameter, buikomtrek en femurlengte. Geschat foetaal gewicht werd berekend 
met de Hadlock formule. Het geboortegewicht was beschikbaar vanuit het medisch dossier van de moeder. Om 
de associatie van lithium met de foetale groei parameters en het geboortegewicht te onderzoeken werd een 
multipele lineaire regressie analyse verricht waarbij werd gecorrigeerd voor onder andere BMI en leeftijd van de 
moeder en intoxicaties tijdens de zwangerschap. Een sensitiviteitsanalyse werd verricht om het effect van de 
bipolaire stoornis, los van lithium gebruik, op foetale groei te onderzoeken. 
 
Resultaten   
De laatste analyses worden momenteel nog verricht. De eerste analyses laten zien dat lithium gebruik tijdens de 
zwangerschap geassocieerd is met een grotere hoofdomtrek, buikomtrek, femur lengte en geschat foetaal 
gewicht bij 20 weken zwangerschap. Ook was lithium geassocieerd met een verhoogd geboortegewicht, 
wanneer gecorrigeerd werd voor zwangerschapsduur. Dit zijn preliminaire resultaten, de definitieve resultaten 
zullen gepresenteerd worden. 
 
Conclusie   
Volgt o.b.v. uiteindelijke resultaten. 
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Achtergrond   
Bevalangst heeft recentelijk meer aandacht gekregen met prevalenties variërend van 5% tot 20%. Bevalangst is 
geassocieerd met een hoger risico op een negatieve bevalervaring ongeacht de verloskundige uitkomst, 
postnatale depressie en een groter risico op een posttraumatische stress-stoornis na de bevalling.Bevalangst is 
daarnaast gerelateerd aan een significant verhoogd risico op een keizersnede (zowel op eigen wens als op een 
spoedkeizersnede). Hierbij werd er een duidelijke verband gezien: hoe hoger het niveau van angst, hoe hoger 
het risico op een spoedkeizersnede. Het gebruik van epidurale pijnstilling (‘ruggenprik’) en een langere 
bevallingsduur waren tevens gerelateerd aan bevalangst.Onderzoeken naar behandelingen voor bevalangst, 
laten veelbelovende resultaten zien zoals haptotherapie, psycho-educatie en relaxatietherapie. Momenteel 
loopt de OptiMUM studie naar EMDR als behandeling voor bevalangst en PTSS na een bevallingstrauma.Er is 
echter nog weinig kennis over wanneer  bevalangst optreedt in de zwangerschap en daarmee ook het bestaan 
van een hulpvraag danwel het juiste moment voor eventuele behandeling. 
 
Doel   
Het hoofddoel van de HEAR-studie is om het verloop van bevalangst te meten in relatie tot zwangerschapsduur 
bij nullipara vrouwen. Daarnaast wordt er gekeken of een verhoogde bevalangst ook samengaat met een 
behoefte aan hulp hiervoor. Hiermee willen we meer inzicht krijgen in het beloop van bevalangst om zo de 
optimale tijd voor screening en behandeling te bepalen. 
 
Methoden   
Dit cross-sectioneel onderzoek includeert zwangere nullipara vrouwen ongeacht zwangerschapsduur. Een online 
survey met meerdere gevalideerde vragenlijsten bestaande uit de Wijma delivery expectations questionnaire 
(WDEQ-A), de Fear of Birth Scale (FOBS), de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) en de 
Multidimensional Perceived Social Support Scale (MSPSS), wordt verstuurd na informed consent. Deelneemsters 
die de vragenlijst invullen in het eerste en tweede trimester van de zwangerschap zullen gevraagd worden om 
de vragenlijst normaals in te vullen in het derde trimester, de groep met herhaalde metingen. De primaire 
uitkomstmaat is bevalangst gemeten middels de W-DEQ-A. Secundaire uitkomstmaten zijn de behoefte aan 
hulp, leeftijd, sociale steun, angst en depressieve symptomen en score op de FOBS. 
 
Resultaten   
Op dit moment zijn er 294 compleet ingevulde vragenlijsten op T0. Gemiddelde leeftijd is 30.7 ± 4.3 jaar waarvan 
de overgrote meerderheid (94.6%) uit Nederland. De gemiddelde somscore op de W-DEQ-A is 80.9±10.3 (range 
54-118) welke niet significant verschilde per trimester.In totaal scoorde 34.4% (n=101) verhoogd op bevalangst 
(W-DEQ ≥ 85) met een gemiddelde somscore van 91.9 ± 5.6 welke significant hoger is dan de gemiddelde 
somscore van vrouwen zonder bevalangst 75.2 ± 7.0 (p <0.001). Er wordt geen verschil gevonden in leeftijd, 
opleidingsniveau en burgerlijke staat tussen vrouwen met of zonder bevalangst. Ook wordt er geen correlatie 
gevonden tussen mate van sociale steun en mate van bevalangst.Er wordt echter wel een significante positieve 
relatie gevonden tussen score op de W-DEQ en de score op de HADS-anxiety schaal en de gemiddelde score op 
de FOBS. Van de zwangeren met bevalangst bespreekt slechts 18.8% (n=19) dit met de hulpverlener terwijl zij 
vaker aangeven op zoek te zijn naar hulp.In de groep met herhaalde metingen (n=74) had 35,1% (n=26) 
bevalangst op meetmoment 1 met een gemiddelde somscore van 92,8 ± 7.3. Bij vrouwen met bevalangst is de 
somscore gemiddeld gedaald in het derde trimester onder de afkapwaarde (84.6 ± 9.5) (p<0.001). Bij 43,2% 
(n=32) van de vrouwen is er een verschil in bevalangst tussen de meetmomenten waarbij in 50% van de gevallen 
(n=16) bevalangst ontstaat naarmate de zwangerschap vordert terwijl bij 50% van de vrouwen (n=16) bevalangst 
verdwijnt. Bij 42 (56.8%) vrouwen blijft het concept constant over de tijd. 
 



Conclusie   
Vrouwen uit onze studie scoren gemiddeld hoog op de W-DEQ. Bij ongeveer een derde van onze deelneemsters 
is er sprake van bevalangst wat niet afhankelijk lijkt te zijn van zwangerschapsduur of van socio-demografische 
variabelen. Zwangeren met bevalangst hebben vaker behoefte aan hulp terwijl zij dit niet vaker bespreken met 
de desbetreffende hulpverlener. Bij herhaalde metingen zien we dat bevalangst zowel kan ontstaan als kan 
verminderen gedurende de zwangerschap. Gezien het concept bevalangst niet constant is over de tijd en 
bevalangst samen lijkt te gaan met een hulpbehoefte is het belangrijk om dit meermaals tijdens de 
zwangerschap bespreekbaar te maken. 
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Achtergrond   
Postpartum PTSS komt naar schatting voor bij 3% van de populatie en voor risicogroepen ligt de prevalentie op 
15%. Daarbij is er een groep die weliswaar niet volledig voldoet aan de diagnose PTSS, maar wel significante 
lijdensdruk ervaart. Tijdige behandeling is geïndiceerd, omdat PTSS negatieve gevolgen heeft voor de 
gezondheid van moeder, de moeder-kind band, de partner-relatie en samenhangt met een suboptimale sociaal-
emotionele en cognitieve ontwikkeling bij het kind.   
 
Doel   
Ondanks de verstrekkende gevolgen, wordt postpartum PTSS niet altijd herkend. De onderzoeksvraag van deze 
pilot is of het haalbaar is om EMDR tijdig aan te bieden bij vrouwen met PTSS (symptomen) en een mogelijke 
belaste psychiatrische voorgeschiedenis, binnen de context van een academisch medisch centrum.   
 
Methoden   
Vanuit drie verschillende afdelingen worden patiënten met en vermoeden van PTSS geïncludeerd: Psychiatrie, 
Kinder & Jeugd Psychiatrie en Verloskunde en Gynaecologie. Bij aanvang worden Jeugd Trauma Vragenlijst (JTV), 
de Childbirth Perception Scale (CPS), Life Events Checklist voor de DSM-5 (LEC-5) met uitgebreid A Criterium en 
de PTSS Checklist voor de DSM-5 (PCL-5) afgenomen Dit laatste instrument wordt ook na afloop afgenomen. 
Behandeling bestaat uit in principe 8 sessies, dit is meer of minder al naar gelang het beloop.   
 
Resultaten   
Een diverse groep van patiënten werd verwezen, van wie sommigen (weer) zwanger waren. De resultaten tot 
toe, bij 18 patiënten laten een klinisch significante afname van >10 punten op de PCL-5 zien na gemiddeld 5 
sessies EMDR. Verder is er aandacht voor de complexiteit / co-morbiditeit binnen de verwezen groep, met name 
depressie. Bij het bespreken van het behandelbeloop wordt ingegaan op specifieke EMDR-technieken, zoals het 
belang van flashforwards bij deze groep.   
 
Conclusie   
EMDR-behandeling voor vrouwen  met postpartum PTSS en een mogelijke belaste psychiatrische 
voorgeschiedenis, is haalbaar.  Voorlopige resultaten van deze pilotstudie laten een klinische significante afname 
van PTSS klachten zien. 
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Achtergrond   
Psychische stoornissen treffen wereldwijd 1 op de 5 mensen, waaronder angst-, en depressieve stoornissen. 
Deze veelvoorkomende psychische stoornissen kunnen tijdens de zwangerschap zowel de vrouw als haar 
ongeboren kind negatief beïnvloeden. Er bestaat bijvoorbeeld het risico dat het kind zelf een psychische stoornis 
ontwikkelt in zijn of haar jeugd of op latere leeftijd. Effectieve (terugval) preventieve en acute interventies zijn 
daarom zeer belangrijk. Terugvalpreventie strategieën voor mensen die hersteld zijn van een depressie zijn het 
doorslikken van antidepressiva en/of preventieve psychotherapieën waaronder Preventieve Cognitieve Therapie 
(PCT),  al dan niet in combinatie met het afbouwen van antidepressiva. In de algemene populatie zijn deze drie 
terugvalpreventie strategieën wetenschappelijk onderbouwd. Bij zwangere vrouwen blijft echter nog onbekend 
wat het beste werkt voor de zwangere en haar (ongeboren) kind. Terwijl ongeveer 2 tot 5% van de zwangeren 
een antidepressivum slikt voor een acute of herstelde depressie. In de afgelopen vijf jaar onderzochten we in de 
‘Stop or Go’ studie of herstelde zwangere vrouwen de antidepressiva konden afbouwen met PCT, of konden 
doorslikken.   
 
Doel   
Om te onderzoeken of het afbouwen van antidepressiva met het volgen van PCT ten minste even effectief en 
veilig is als het doorslikken van antidepressiva bij zwangere vrouwen die hersteld zijn van een depressieve 
episode.   
 
Methoden   
Een nationaal pragmatisch multicenter gerandomiseerd gecontroleerd non-inferiority trial. Herstelde zwangere 
vrouwen werden gerandomiseerd (1:1) tot het afbouwen van antidepressiva en het volgen van PCT; of het 
doorslikken van antidepressiva. Daarnaast werd door middel van een micro-trial de affect fluctuaties van de 
vrouwen onderzocht.   
 
Resultaten   
In de studie werden 44 vrouwen gerandomiseerd, van wie 12 meededen aan de micro-trial. De vrouwen in de 
‘Stop’-groep (12.5%) niet vaker een depressieve terugval dan de zwangere vrouwen in de ‘Go’-groep (15%) over 
negen maanden tijd (OR=1.24; 95%CI=0.22-6.92). Tevens lieten de resultaten zien dat het afbouwen van 
antidepressiva met het volgen van PCT niet leidde tot lager geboortegewicht. Het positief en negatief affect van 
zwangere vrouwen in de ‘Stop’-groep fluctueerden niet meer of minder dan het affect van de vrouwen in de 
‘Go’-groep.   
 
Conclusie   
Dit is een eerste indicatie dat het afbouwen van antidepressiva in combinatie met PCT een mogelijke optie is 
voor zwangere vrouwen die geen antidepressivum meer willen slikken. De studie is echter wel underpowered, 
waardoor nieuwe en grotere trials nodig zijn om de bevindingen te ondersteunen.   
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Achtergrond   
Ongeveer 11-13% van de zwangere vrouwen lijdt aan een depressie1, wat ook ongunstige effecten heeft op het 
(ongeboren) kind2, 3. Zowel psychotherapie als antidepressiva hebben hun beperkingen tijdens de 
zwangerschap. Lichttherapie (BLT) is een veelbelovende alternatieve behandeling4, 5, met directe 
beschikbaarheid, voldoende werkzaamheid, lage kosten en hoge veiligheid voor zowel moeder als kind. 
 
Doel   
Het bestuderen van het effect van BLT op depressie tijdens de zwangerschap. 
 
Methoden   
Zevenenzestig zwangere vrouwen (12-32 weken zwangerschapsduur) met een DSM-5 diagnose van depressieve 
stoornis werden gerandomiseerd tussen behandeling met BLT (9.000 lux, 5.000 K) of dim rood licht therapie 
(DRLT, 100 lux, 2.700 K), dat als placebo wordt beschouwd. Gedurende zes weken werden beide groepen 
dagelijks 30 minuten thuis behandeld bij het ontwaken. Follow-up vond wekelijks plaats tijdens de interventie, 
na zes weken therapie, drie en tien weken na de behandeling en twee maanden na de bevalling. Depressieve 
symptomen werden voornamelijk gemeten met de Structured Interview Guide voor de Hamilton Depression 
Scale - Seasonal Affective Disorder. Secundaire maten waren de Hamilton Rating Scale voor depressie en de 
Edinburgh Postnatal Depression Scale. Veranderingen in ratingschaalscores van deze vragenlijsten in de loop van 
de tijd werden geanalyseerd met behulp van ‘generalized linear mixed models’. 
 
Resultaten   
De gemiddelde depressiescores daalden met 41,2-50% in de BLT-groep en met 45,0-58,6% in de DRLT-groep 
tijdens de interventie. We vonden geen statistisch significant verschil in scores in symptoomverandering tussen 
BLT en DRLT tijdens de interventie, noch tijdens de follow-up. Sensitivity analyses en post-hoc analyses 
veranderden de bevindingen niet. 
 
Conclusie   
BLT en DRLT waren beide effectief in het verminderen van depressieve symptomen bij zwangere vrouwen met 
een depressie. Meer onderzoek is nodig om te bepalen of deze bevindingen echte behandeleffecten, niet-
specifieke behandeleffecten, placebo-effecten of een combinatie hiervan vertegenwoordigen. 
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5. Wirz-Justice A, Bader A, Frisch U, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of light 
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S23 ENGELSTALIG SYMPOSIUM Cannabis and psychosis: networks, risks and opportunities 
 
Psychosis is a heterogeneous condition resulting from a complex interplay of genetic and environmental factors. 
Cannabis use is common in psychosis, and it is well known that THC may trigger and worsen the course of illness, 
and lead to addictive behavior. While some people report positive effects after cannabis use, others experience 
psychotic symptoms and loss of control. The development of psychosis and addiction is probably related to the 
disruption of brain networks involved in transdiagnostic phenomena (e.g. salience), differences in 
genetic/exposome profile and cannabis potency (e.g. THC/CBD ratio). 
In this symposium we will discuss a) the effects of cannabis at the brain network level, relevant to the common 
cannabis-psychosis comorbidity, 2) the interaction of cannabis (within the exposome) with polygenic risk scores, 
and 3) new treatment options that cannabis entails, such as the promising use of CBD for both psychosis and 
addiction. 
 
S23.1 
 
Cannabis cue reactivity in the brain: preliminary evidence of interactive effects of tobacco and cannabis 
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Achtergrond   
Cannabis is the most used illicit drug worldwide, with rates of use and dependence increasing in parts of the 
world. Cue reactivity—also referred to as cue-induced craving—is suggested to play a role in the development 
and maintenance of addictive behavior and is now a part of the DSM-V diagnostic criteria of substance use 
disorders [1, 2]. In parallel to other drugs of abuse, previous research on the neural underpinnings of cannabis 
abuse have found altered brain functioning in response to cannabis cues in reward pathways of heavy users [3-
5]. However, cannabis and tobacco are often used at the same time (e.g. combining cannabis and tobacco in a 
“spliff”), and simultaneous tobacco use is highly prevalent in cannabis users [6]. Emerging evidence suggests that 
co-use of cannabis and tobacco may have interactive effects on brain function [7-9]. 
 
Doel   
The aim of the current study was to investigate the interactive effects of cannabis and tobacco use on neural 
cannabis cue reactivity. 
 
Methoden   
Cannabis only, tobacco only, co-users and non-users were scanned in a 3T MRI during a visual cue reactivity task 
that incorporated cannabis, tobacco, and neutral cues. The cannabis cues were plant-related and did not contain 
smoking stimuli (e.g. joints) to prevent triggering tobacco craving in the cannabis condition. The contrasts of 
interest were Cannabis > Neutral and Cannabis > Tobacco + Neutral. Two-way ANOVAs were conducted on a 
priori regions of interest (ROI) and in a whole-brain exploratory analysis for both contrasts. Post-hoc simple 
mean effects were used to explore significant interactions in the ROI analyses. Correlations were conducted to 
assess the relationship between ROI activity and baseline and 6-month follow-up cannabis use and related 
problems. 
 
Resultaten   
For both the Cannabis > Neutral and Cannabis > Tobacco + Neutral contrasts, significant interactions were 
observed in ROI and whole-brain analyses in reward related and cortical regions. The underlying group 
differences driving these interactions differ across regions of the brain; however, co-users appear to have 
lessened cue reactivity compared to cannabis only users while tobacco only users unexpectedly show 
heightened cannabis cue reactivity. No significant correlations between cannabis use and related-problems at 
baseline or follow-up were observed. 
 



Conclusie   
In line with the emerging evidence, the results of ROI and whole-brain analyses converge to suggest that tobacco 
and cannabis use have interactive effects on neural cannabis cue reactivity. These findings highlight the 
importance of examining individual differences in the neural underpinnings of cannabis abuse for 
methodological, theoretical, and clinical insight. 
 
Literatuurverwijzing   
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Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.3. Cousijn, Janna, 
Goudriaan, A. E., Ridderinkhof, K. R., van den Brink, W., Veltman, D. J., & Wiers, R. W. (2013). Neural responses 
associated with cue-reactivity in frequent cannabis users. Addiction Biology, 18(3), 570–580. 4. Filbey, F. M., & 
DeWitt, S. J. (2012). Cannabis cue-elicited craving and the reward neurocircuitry. Progress in Neuro-
Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 38(1), 30–35. 5. Filbey, F. M., & DeWitt, S. J. (2012). 
Cannabis cue-elicited craving and the reward neurocircuitry. Progress in Neuro-Psychopharmacology and 
Biological Psychiatry, 38(1), 30–35. 6. Hindocha, Chandni, Freeman, T. P., Ferris, J. A., Lynskey, M. T., & 
Winstock, A. R. (2016). No Smoke without Tobacco: A Global Overview of Cannabis and Tobacco Routes of 
Administration and Their Association with Intention to Quit. Frontiers in Psychiatry, 7, 104. 7. Vergara, V. M., 
Weiland, B. J., Hutchison, K. E., & Calhoun, V. D. (2018). The Impact of Combinations of Alcohol, Nicotine, and 
Cannabis on Dynamic Brain Connectivity. Neuropsychopharmacology, 43(4), 877–890. 8. Filbey, F. M., 
Gohel, S., Prashad, S., & Biswal, B. B. (2018). Differential associations of combined vs. isolated cannabis and 
nicotine on brain resting state networks. Brain Structure and Function, 223(7), 3317–3326. 9. Filbey, F. M., 
McQueeny, T., Kadamangudi, S., Bice, C., & Ketcherside, A. (2015). Combined effects of marijuana and nicotine 
on memory performance and hippocampal volume. Behavioural Brain Research, 293, 46–53.  
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Effects of cannabidiol treatment on brain function of patients with a psychotic disorder   
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Achtergrond   
A psychotic disorder such as schizophrenia is a chronic and serious mental disorder with an urgent need for new 
and more effective treatments. A promising potential new antipsychotic compound is cannabidiol (CBD), a non-
intoxicating substance that occurs naturally in the cannabis plant. The first clinical trials in patients with a 
psychotic disorder show significant clinical improvement after a few weeks of CBD treatment with no significant 
side effects1,2. However, how CBD treatment affects the patients' brains to cause these antipsychotic effects  is 
currently unknown. 
 
Doel   
The aim of this study is to compare brain function as measured with Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
between patients treated with placebo and CBD. This will reveal how CBD treatment of patients with a psychotic 
disorder leads to symptomatic and cognitive changes. 
 
Methoden   
In a randomised, double-blind, placebo-controlled, between-subjects intervention study, 36 recent-onset 
patients with a psychotic disorder (<5 years from onset) were treated with 600 mg CBD or placebo daily for 4 
weeks in addition to their regular antipsychotic medication. Before and after treatment, participants underwent 
an MRI session during which concentrations of prefrontal metabolites (including GABA, glutamate, glutathione) 
were measured with 1H-MRS and patterns of brain activation were investigated with functional MRI during 
reward processing. Symptomatology and general functioning were examined with PANSS and GAF. Cognition 
was measured using a neuropsychological test battery (BACS). 
 
Resultaten   
Data collection runs until the end of 2019, after which unblinding of study medication will occur. 
 
Conclusie   
Results are expected in the first half of 2020. 
 
Literatuurverwijzing   
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Achtergrond   
Cannabis is the most widely used illicit drug worldwide. It produces various acute psychotropic effects such as 
relaxation, euphoria and anxiety. However, cannabis can also cause acute psychotic symptoms, and cannabis use 
is a risk factor in the development of psychotic disorders such as schizophrenia1. The main psychoactive 
component of cannabis responsible for these effects is Δ9-tetrahydrocannabinol (THC). Previous neuroimaging 
studies have shown that the subjective effects of THC are related to brain activity in the salience network, which 
plays a central role in the detection of behaviourally relevant stimuli2. The effects of THC on specific brain 
networks relevant to psychosis are currently unknown. 
 
Doel   
The aim of this study is to demonstrate the acute effects of THC on functional connectivity of different brain 
networks, including a hippocampus-striatum-midbrain network involved in psychosis. 
 
Methoden   
In this large-scale multicenter study, data were combined from three research groups (Utrecht, Maastricht, 
London) that measured the acute effects of THC on brain function with resting state fMRI by means of 
randomized, double-blind, placebo-controlled, within-subject pharmacological neuroimaging studies. A total of 
91 occasional cannabis users received placebo and THC with a Volcano vaporizer. Acute effects of THC on 
connectivity were examined in three functional brain networks: the salience, executive and default mode 
network, as well as in the hippocampus-striatum-midbrain network. Subjective effects were measured with 
visual analogue scales (VAS). 
 
Resultaten   
THC significantly reduced functional connectivity in the salience network (from 0.88±0.34 to 0.76±0.42, 
p=0.003). This was specifically driven by decreased connectivity between the left and right insula (p=0.001) and 
between the right insula and the anterior cingulate cortex (p=0.008). No significant effects of THC were 
demonstrated on connectivity in the executive and default mode network. Functional connectivity in the 
hippocampus-striatum-midbrain network showed a trend towards a significant decrease after THC (from 
0.19±0.25 to 0.13±0.26, p =0.054). This decrease was specifically present in the relationship between the limbic 
striatum and the ventral tegmental area (p=0.034). THC significantly increased VAS scores of ‘feeling high’, 
‘external perception’ and ‘dysphoria’ (p <0.003). 
 
Conclusie   
THC reduced functional connectivity in the salience network. This most likely reflects a THC-related increase in 
awareness and processing of behaviourally relevant information. In addition, THC reduced connectivity in a 
network consisting of the hippocampus, striatum and midbrain. Because this network is involved in psychosis, 
this decrease may reflect the psychotic effects of THC. Correlations between functional connectivity and 
subjective effects are still being investigated. The role of COMT genotype, an enzyme involved in dopamine 
metabolism, in the effects of THC on subjective scores and brain function is also examined. 
 
Literatuurverwijzing   
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Achtergrond   
Psychosis spectrum disorder is a complex phenotype with a multifactorial etiology involving polygenic liability 
and a multitude of environmental exposures, the exposome. Early twin and family studies suggest gene-
environment interaction. 
 
Doel   
In the current study, we aim to investigate for the first time the main and interacting associations of molecular 
genetic liability (polygenic risk score for schizophrenia) and environmental risk factors in schizophrenia spectrum 
disorders. 
 
Methoden   
Data were retrieved from the EUGEI and GROUP cohorts including 1,699 patients with a diagnosis of 
schizophrenia spectrum disorder and 1,542 unrelated controls collected in the Netherlands, Turkey, Spain, and 
Serbia. Polygenic risk score for schizophrenia was trained on the PGC2 and dichotomized with cut-point at 75% 
of the control distribution within each country, with the highest quartile defined as the binary genetic risk state 
for schizophrenia (PRS-S). Binary environmental exposures (present versus absent) were childhood adversity 
domains (emotional, sexual and physical abuse along with emotional and physical neglect), bullying, lifetime 
cannabis use, winter-birth, and hearing impairment. Analyses were conducted using multilevel logistic regression 
taking into account clustering of participants within countries. Age, sex, and ten principal components were 
included as a priori covariates. Additive interaction was evaluated with the relative excess risk due to interaction 
(RERI). 
 
Resultaten   
All exposures, except winter birth, were associated with case status. PRS-SCZ discriminated cases from controls. 
No gene-environment correlation, except for physical abuse, was detected. PRS-S interacted with cannabis use 
(RERI=5.60; p=0.020) and early-life adversities [sexual abuse (RERI=7.61; p=0.007), emotional abuse (RERI=5.52; 
p<0.001), emotional neglect (RERI=2.46; p=0.001), and bullying (RERI=2.76; p=0.028)]. There was no interaction 
of PRS-S with hearing impairment, winter-birth, physical abuse, and physical neglect. The sensitivity analyses 
replacing the a priori set PRS-S at 75% as the molecular genetic risk state in the models with the alternative cut-
points of PRS-S (50% and 25%) confirmed that additive interaction was evident across PRS-S cut-points. 
 
  



Conclusie   
The findings indicate that the pathoetiology of schizophrenia spectrum disorder involves an interplay between 
the molecular genetic liability and the exposome: individuals with high genetic liability being more sensitive to 
certain environmental exposures. 
 
Literatuurverwijzing   
Guloksuz, S., Pries, L. K., Delespaul, P., Kenis, G., Luykx, J. J., Lin, B. D., ... & Yalınçetin, B. (2019). Examining the 
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results from the EUGEI study. World Psychiatry, 18(2), 173-182. 
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W27 Het nieuwe opleidingsplan: hoe geven we vorm aan de leerlijn professionaliteit? 
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Inhoud (wat)   
Het nieuwe opleidingsplan dient de psychiater als medisch specialist voldoende toe te rusten om het vak uit te 
kunnen oefenen in het veranderende zorglandschap, met oog voor  netwerkgeneeskunde en samenwerking met 
andere professionals. In het programma wordt een balans gezocht tussen het leren van een ambacht en het 
voldoen aan de wensen,  verwachtingen en vereisten van de huidige maatschappij.  Drie leerlijnen staan centraal 
in het nieuwe opleidingsplan: 1) medisch expert, 2) sociaal maatschappelijke context en consult en 3) 
professionaliteit.  De opzet is dat AIOS vanaf het begin van de opleiding langs deze drie leerlijnen zich 
gaandeweg specifieke competenties eigen kunnen maken. Het uitwerken van deze leerlijnen binnen de opleiding 
vormt een nieuwe uitdaging voor opleiders en aios. 
 
In deze workshop richten we ons op de leerlijn professionaliteit. Professionaliteit omvat niet alleen praktijk 
voeren conform de professionele norm en gedegen reflectie op die praktijk, maar ook juist binnen de praktijk 
cultiveren van goede professionele gewoonten en attitude, je vanuit je professionele rol bewust verhouden tot 
de maatschappelijke en institutionele context, en zelfbewust de eigen ontwikkeling tot zorgprofessional ter hand 
nemen.  
 
In deze workshop wordt aan de hand van theoretische en empirische inzichten in medisch-professionele 
vorming een raamwerk geboden voor de leerlijn, en toegewerkt worden naar operationalisatie in concrete 
activiteiten met duidelijk omschreven doelen. Impliciete en expliciete opvattingen m.b.t. professionaliteit (zoals 
in het zgn. ‘hidden curriculum’) komen hierbij aan de orde. 
 
Vorm (hoe)   
Korte introductie van het nieuwe opleidingsplan en interactieve presentaties over enkele wezenlijke aspecten 
van medische professionaliteit, afgewisseld met discussie met/opdrachten aan de deelnemers om de leerlijn 
professionaliteit handen en voeten te geven.     
 
Leerdoelen   
• Inzicht verkrijgen in de historische en theoretische achtergrond van (medische) professionaliteit 
• Bekendheid met opzet en doelen van de leerlijnen in het LOP, en specifiek de leerlijn professionaliteit. 
• Bewustwording van de rol van het ‘hidden curriculum’ in de professionele vorming van AIOS in de  

opleiding 
• Verkrijgen van concrete handvatten om de leerlijn professionaliteit vorm te geven in de opleiding. 
 
Literatuurverwijzing   
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W28 Neuropsychiatrische interpretatie van brein imaging 
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Inhoud (wat)   
De vakgebieden psychiatrie en neurologie bestuderen hetzelfde orgaan: de hersenen. Symptomen zoals apathie, 
ontremming, psychose en stereotypie kunnen passen bij zowel psychiatrische als neurologische ziektebeelden. 
Als deze symptomen later in het leven ontstaan (na het 40ste levensjaar) dan staan neurologische ziektebeelden 
ook hoog in de differentiaal diagnose. Beeldvorming van de hersenen wordt dan vaak verricht om een 
“organische oorzaak” uit te sluiten. De klinische praktijk is echter gecompliceerd; ook psychiatrische 
ziektebeelden kunnen gepaard gaan met afwijkingen op hersenscans, en niet alle afwijkingen op hersenscans 
zijn symptomatisch. Chronische traumatische encephalopathie (boksersdementie), frontotemporale dementie 
(ziekte van Pick), vasculaire dementie, Alzheimerdementie, post-traumatische laesies en cerebrovasculaire 
accidenten (CVA) kunnen symptomen geven die een psychiatrische oorzaak doen vermoeden. De specificiteit en 
sensitiviteit van hersenscan bevindingen bij deze aandoeningen zal worden toegelicht. 
 
Vorm (hoe)   
Na een inleiding waarbij de achtergrond en theorie van de diverse hersen imaging technieken (CT, MRI, PET en 
SPECT) wordt besproken, volgt een bespreking van een aantal casus waarbij de differentiaal diagnose primair 
psychiatrische aandoening, neurologische en neurodegeneratieve stoornis is. De bevindingen van diverse hersen 
imaging technieken in deze casus worden kritisch en interactief besproken. 
 
Leerdoelen   
1. kennis nemen en vertrouwd raken met diverse hersen imaging technieken 
2. kennis nemen en vertrouwd raken met bevindingen van diverse hersen imaging technieken 
 
Literatuurverwijzing   
Gedragsverandering als symptoom, het diagnosticeren van de gedragsvariant van frontotemporale dementie. 
Vijverberg EGB, Gossink F, Krudop W, Dols A, Pijnenburg YAL. Ned Tijdschr Geneeskd. 2018 Aug 3;162.   
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Inhoud (wat)   
In het eerste deel van de workshop zal er een theoretische uitleg worden gegeven over Deep Brain Stimulation 
(DBS): hoe verloopt de indicatiestelling, het werkingsmechanisme op hersenniveau, waar worden de elektrodes 
geplaatst en hoe verloopt de postoperatieve periode? Verder bespreken we (laatste) wetenschappelijke 
onderzoeken: wat zijn de resultaten van DBS bij obsessief compulsieve stoornis en depressie? Wat zijn hierin de 
meest recente ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek? Wat is het toekomstperspectief hiervan? Wat 
betekent dit voor uw patiënt?In het praktische gedeelte zullen we aan de hand van casuïstiek op een 
interactieve wijze de indicatiestelling bespreken, het materiaal laten zien en hoe hiermee gewerkt wordt. De 
neurochirurg zal vertellen over zijn praktische ervaringen met Deep-Brain Stimulation, aan de hand van 
anatomische modellen/beeldmateriaal. Verder zal besproken worden hoe psychotherapie kan worden ingezet 
bij DBS, en welke vraagstukken/dilemma’s dit oplevert. DBS is een ingreep die veel impact heeft op zowel patiënt 
als zijn/haar omgeving. Zowel wanneer deze groep patiënten opknapt, maar ook als dit niet of maar gedeeltelijk 
het geval is. Tijdens dit deel van de workshop zal vooral aandacht zijn voor onze eerste ervaringen en ideeën met 
deze bijzondere patiëntengroep en de psychotherapeutische interventies die hierbij (kunnen) worden 
ingezet.Een patiënt zal tijdens deze workshop uitgebreid aan het woord komen over zijn eigen ervaringen met 
DBS. 
 
Vorm (hoe)   
Vorm:Een interactieve presentatie met veel casuïstiek, ruimte voor discussie en het aan het woord laten komen 
van meerdere medisch specialisten en een ervaringsdeskundige. 
 
Leerdoelen   
• Zicht krijgen op welke patiënten mogelijk in aanmerking komen voor DBS 
• Begrijpen hoe DBS werkt en wat de meest recente resultaten van onderzoek zijn 
• Aandacht hebben voor de (psychosociale) gevolgen van DBS voor de patiënt, zowel bij een succesvolle 

behandeling als ook wanneer de klachten niet weggaan of weer terugkomen 
 
Literatuurverwijzing   
- Deep Brain Stimulation of the Ventral Anterior Limb of the Internal Capsule for Treatment-Resistant 
Depression: A Randomized Clinical Trial. Bergfeld IO, Mantione M, Hoogendoorn ML, Ruhé HG, Notten P, van 
Laarhoven J, Visser I, Figee M, de Kwaasteniet BP, Horst F, Schene AH, van den Munckhof P, Beute G, Schuurman 
R, Denys D. JAMA Psychiatry. 2016 May 1;73(5):456-64.  
- Deep brain stimulation for treatment-resistant depression: an integrative review of preclinical and 
clinical findings and translational implications. Dandekar MP, Fenoy AJ, Carvalho AF, Soares JC, Quevedo J. Mol 
Psychiatry. 2018 May;23(5):1094-1112. 
  



W30 Schrijven voor en door psychiaters 
 
Robert Vermeiren w1 / Marja van ’t Spijker  
 
W: Workshopleider 
 
1. Curium LUMC 
 
Inhoud (wat)   
Communiceren over het vak, laten zien wat je doet en delen wat je bezighoudt, wordt een steeds belangrijker 
competentie voor de psychiaters en onderzoekers. De Psychiater nodigt u uit om de stap te zetten ‘van de 
spreekkamer naar online’ door verhalen met elkaar te delen, die onze beroepsgroep met elkaar verbindt.  
De Psychiater is een platform (gedrukt vaktijdschrift en online) voor en door psychiaters waar u informatie en 
ervaringen kunt uitwisselen onder vakgenoten: vakinhoudelijke vernieuwingen, beleidsvraagstukken, onderzoek 
en onderzoeksbehoeften, werkdruk en werkplezier. 
In deze workshop doorlopen we de stappen van idee tot publicatie. Hoe deelt u uw onderwerp of artikel met de 
redactieraad van De Psychiater? Hoe werkt de selectie van onderwerpen en artikelen voor De Psychiater en wat 
zijn de criteria? Wat is precies uw boodschap en hoe brengt u die het beste over? Welke rubrieken en vormen 
zijn er en wat past het beste bij uw verhaal? Hoe vindt u de balans tussen toegankelijkheid en diepgang in uw 
tekst? Deze en andere vragen worden behandeld in het streven de drempels in het schrijfproces te beslechten. 
Hoofdredacteur Robert Vermeiren verkent met u de mogelijkheden van De Psychiater als platform voor en door 
vakgenoten: hoe ervaart u het blad, wat zou u graag meer of anders zien, welke bijdrage zou u zelf willen leveren 
en hoe kan de redactie u daarin ondersteunen? Een wetenschapsjournalist vertelt hoe nieuwsselectie werkt en 
hoe u uw verhaal het beste kunt ‘brengen’. Samen met de redactie van De Psychiater stelt u doorheen deze 
workshop een checklist op van do’s en don’ts voor het schrijven van journalistieke (niet-wetenschappelijke) 
artikelen. Ter afsluiting nodigen we u uit om aan de hand van deze schrijftips concreet met uw idee aan de slag 
te gaan en zo een bijdrage te leveren aan De Psychiater. 
 
Vorm (hoe)   
Workshop waarbij een drietal sprekers een korte presentatie geeft, waarna telkens veel ruimte is voor vragen, 
uitwisseling en discussie, en concrete oefeningen. Gezamenlijk wordt een checklist ontwikkeld.   
 
Leerdoelen 
Het verhelderen van de verschillen tussen wetenschappelijk en journalistiek publiceren; inzicht krijgen in het 
redactie- en schrijfproces; versterken van de competentie communicatie. 
 
Literatuurverwijzing   
www.depsychiater.nl   



W31 Neurocognitief onderzoek in de psychiatrische praktijk: het nut van screeners en indicatiestelling voor 
uitgebreid neuropsychologisch onderzoek 
 
Mike van Kessel w1 / Joris van der Vlugt w1 / Esmée Verwijk 2,3 
 
W: Workshopleider 
 
1. Antes/ Parnassia Groep 
2. Amsterdam UMC 
3. University of Amsterdam 
 
Inhoud (wat)   
Cognitieve stoornissen komen voor bij bijna ieder psychiatrisch ziektebeeld. Vroeger werd gedacht dat deze 
stoornissen verbleekten als het psychiatrisch ziektebeeld in remissie ging.  Tegenwoordig is er steeds meer 
evidentie waaruit blijkt dat dit niet zo is. Een delirium kan bijvoorbeeld een voorbode zijn van dementie en 
patiënten kunnen nog lang na een depressie cognitieve problemen ondervinden. Het uitvragen van (milde) 
cognitieve stoornissen bij psychiatrische ziekten wordt vaak door psychiaters zelf gedaan. Door inzet van 
neurocognitieve screeners kan, mits getraind, op een snelle en valide manier een globaal beeld worden 
verkregen van het functioneren van de specifieke cognitieve domeinen. Deze screeners zijn hypothese 
genererend en geven aanleiding tot aanvullende neuropsychologische diagnostiek naar het vaststellen van 
cognitieve stoornissen en mogelijk onderliggende etiologie. Beide elementen zijn waardevol en, mits juist 
ingezet, verhogen de effectiviteit van het diagnostisch proces. 
 
Vorm (hoe)   
Als vervolg op de geslaagde workshops van vorige jaren, wordt tijdens deze workshop opnieuw verdieping 
gegeven aan het nut en de valkuilen bij het gebruik van neurocognitieve screeners en de rol van deze screeners 
in complexe neuropsychiatrische casuïstiek. De workshop is geupdate met de meest recente wetyenschappelijke 
ontwikkelingen op het gebied van neurocognitieve screeners. Naast basiskennis over de afname van bekende en 
minder bekende screeners, zal met name gekeken worden naar de bruikbaarheid van deze instrumenten als 
eerste stap in uitvoeriger neuropsychiatrische/-psychologische diagnostiek. Aan de hand van beeldmateriaal van 
recent vernieuwde én unieke casuïstiek, wordt stilgestaan bij de diagnostische cyclus van complexe 
neuropsychiatrie en de rol daarbij voor neurocognitieve screeners.  
 
Leerdoelen 
Vergroten van inzicht in de meerwaarde en de valkuilen van neurocognitieve screeners voor psychiaters, als 
opmaat naar meer verdiepende neuropsychologische diagnostiek bij complexe neuropsychiatrische casuïstiek. 
 
Literatuurverwijzing   
1. Gualtieri CT, Morgan DW. The frequency of cognitive impairment in patients with anxiety, depression, 

and bipolar disorder: an unaccounted source of variance in clinical trials. The Journal of clinical 
psychiatry. 2008;69(7):1122-1130. 

2. Inouye SK, Westendorp RG, Saczynski JS. Delirium in elderly people. Lancet. 2014;383(9920):911-922. 
3. Baune BT, Miller R, McAfoose J, Johnson M, Quirk F, Mitchell D. The role of cognitive impairment in 

general functioning in major depression. Psychiatry Res. 2010;176(2-3):183-189. 
4. Eling, P., Krabbendam, L., Aleman, A., (2013) Cognitieve Neuropsychiatrie. Amsterdam:Boom Nelissen 

(ISBN 9789461051967) 
5.  David, A., Fleminger, S., Kopelman, M., Lovestone, S., Mellers, J. (4 th ed.) Lishman’s. Organic 

Psychiatry, a Textbook of Neuropsychiatry. Oxford: Wiley Backwell Science Ltd. (ISBN: 9781405118606 
hard cover)  

  



W32 Rijgeschiktheid in de spreekkamer 
 
Frank van Es w1 / Bettina Jacobsen w2,3 / Widel van Son 4,5 / Jannie den Hoed 6 / Philippe Delespaul 7 
 
W: Workshopleider 
 
1. afdeling Psychosen, UMCG 
2. ACT team Eerste Psychose, Pro Persona Nijmegen 
3. Netwerk Maatschappelijk Herstel 
4. VIP-team van GGNet in Apeldoorn 
5. Netwerk Vroege Psychose 
6. zorgprogramma psychose Emergis 
7. Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie, Universiteit van Maastricht 
 
Inhoud (wat)   
De commissie Rijgeschiktheid bij Psychose (RijP) beschouwt de mogelijkheid om elk voertuig te besturen als een 
mensenrecht. Alleen aantoonbaar verhoogde risico’s voor de verkeersveiligheid kunnen we begrijpen als 
gegronde reden voor rij-ongeschiktheid. Daarom adviseren we het ministerie om na een doorgemaakte 
psychose een persoonsgerichte afweging te maken van de rijgeschiktheid. De regeling voor beroepschauffeurs is 
ondertussen versoepeld op basis van ons advies daarover. In onze nieuwe adviesnota adviseren we om in de 
Regeling Eisen Geschiktheid 2000 de vaste termijn van rij-ongeschiktheid los te laten. We stellen voor dat een 
psychiater-keuringsarts beslist over rijvaardigheid op basis van het niveau van eerder beloop, cognitief 
functioneren, preventieve maatregelen, medicatiegebruik, gezondheidsvaardigheden en reflectief vermogen. 
Ons advies daarover wordt op dit moment bestudeerd op haalbaarheid. 
 
Vorm (hoe)   
Na bespreking van de nieuwe adviesnota Rijgeschiktheid bij Psychose zullen we nader ingaan op factoren die de 
rijgeschiktheid beïnvloeden en op consequenties van de regelgeving voor de praktijk. We vergelijken de 
regelgeving bij psychotische stoornissen met de regels voor sommige andere diagnoses. Inbreng vanuit de zaal, 
zoals dilemma’s bij casuïstiek uit de praktijk, zal veel ruimte krijgen. 
 
Leerdoelen 
U ontwikkelt inzicht in het effect van psychotische symptomen en van psychofarmaca op de rijvaardigheid. U 
begrijpt de regelgeving betreffende rijvaardigheid bij en na een psychose. U leert hoe u het risico op 
verkeersongevallen kan afzetten tegen het risico op beperkte mobiliteit, sociaal isolement en stigmatisering, 
gezien vanuit de Rechten van de Mens. U begrijpt de invloed van gezondheidsvaardigheden op de rijvaardigheid. 
U bent vaardig om rijgeschiktheid te bespreken met uw patiënten. 
 
Literatuurverwijzing   
Adviesnota Rijgeschiktheid bij Psychose: 
zie https://phrenos.mett.nl/NVP/Documenten/default.aspx#folder=613953 
Over de aanpassing van regelgeving voor beroepschauffeurs: 
zie https://phrenos.mett.nl/NVP/Nieuws/1063010.aspx  



W33 Precisie psychiatrisch onderzoek 
 
Michiel Hengeveld w / Desiree Oosterbaan w1,2 / Joeri Tijdink 3,4 
 
W: Workshopleider 
 
1. Radboudumc 
2. Mentaal Beter 
3. vrije universiteit 
4. Tergooi 
 
Inhoud (wat)   
Een goed uitgevoerd psychiatrisch onderzoek is een essentieel vertrekpunt voor psychiatrische diagnostiek en 
behandeling die aansluit bij de individuele kenmerken van de  patiënt.  Het psychiatrisch onderzoek is daarmee 
de hoeksteen van ons vak en vergroot het inzicht in de psychiatrische symptomen van de specifieke patiënt en 
diens beleving daarvan. Het is niet alleen uitgangspunt voor een juiste DSM-5-classificatie, het verbreedt ook de 
blik binnen een transdiagnostische benadering. Het psychiatrisch onderzoek is dan ook een kerncompetentie 
van iedere psychiater. 
In de status mentalis worden zowel subjectief ervaren als objectief waargenomen psychiatrische symptomen 
beschreven. In de praktijk wordt dit nogal eens door elkaar gebruikt. In deze interactieve workshop wordt dit 
aspect van het psychiatrisch onderzoek geïllustreerd aan de hand van (video-)vignetten.  Aan de hand van deze 
vignetten leren de deelnemers het psychiatrische onderzoek beter en betrouwbaarder uit te voeren en op te 
schrijven. Dit is voor precisiediagnostiek een belangrijke voorwaarde.   
 
Vorm (hoe)   
Interactieve workshop aan de hand van casuistiek 
 
Leerdoelen 
* Na de workshop is de deelnemer zich meer bewust van het onderscheid tussen subjectief ervaren en objectief 
waargenomen symptomen in het psychiatrisch onderzoek. 
* Na de workshop is de deelnemer beter in staat om de gekozen terminologie in overeenstemming te laten zijn 
met het gebruikte perspectief binnen het psychiatrisch onderzoek.    
 
Literatuurverwijzing   
Handboek psychiatrisch onderzoek (2019). M.W. Hengeveld, D.B. Oosterbaan, J. Tijdink. Uitgeverij De 
Tijdstroom.   



W34 De patiënt met een persoonlijkheidsstoornis en het mentaliserend vermogen van de psychiater 
 
Dorien Philipszoon w1 / Jessica Soolsma w2 
 
W: Workshopleider 
 
1. Zaans Medisch Centrum 
2. Arkin 
 
Inhoud (wat)   
Op het kruispunt tussen het toepassen van richtlijnen en de patiënt bevindt zich de psychiater. Zijn/haar taak is 
het vertalen van richtlijnen naar diagnostiek en behandeling van de individuele patiënt. Hiertoe is het vermogen 
van de psychiater om een goed oordeel te vormen onontbeerlijk. Dit vermogen kan echter -tijdelijk- vertroebeld 
worden door de interactie met de patiënt, zoals zich in het contact met een patiënt met een 
persoonlijkheidsstoornis nogal eens voordoet. 
Hierbij spelen het matig ontwikkelde mentaliserend vermogen en het gebruik van onrijpe afweermechanismen 
door de patiënt een rol. Deze fenomenen kunnen het mentaliserend vermogen van de psychiater tijdelijk 
verstoren, waardoor de therapeutische relatie ontwricht raakt en breuken hierin minder goed opgelost kunnen 
worden. In alle behandelsettings waar de psychiater werkt kan dit optreden. Ook komt het voor als 
parallelproces tussen psychiater en AIOS. 
 
Vorm (hoe)   
In deze interactieve workshop zullen eerst de begrippen mentaliseren, tijdelijk onvermogen tot mentaliseren en 
onrijpe afweermechanismen toegelicht worden. Daarna zal onder andere met rollenspelen geoefend worden 
met het herkennen van de tijdelijke afwezigheid van het mentaliserend vermogen bij jezelf en met het adequaat 
hiermee omgaan. 
 
Leerdoelen 
Doelen van de workshop zijn ten eerste het herkennen van een tijdelijke verstoring van het mentaliserend 
vermogen bij de psychiater in het contact met de patiënt met een persoonlijkheidsstoornis.  Het tweede doel is 
om handvatten te leveren hoe met dit tijdelijke onvermogen tot mentaliseren om te gaan. 
 
Literatuurverwijzing   
Philipszoon HD. De patiënt met een persoonlijkheidsstoornis en het mentaliserend vermogen van de psychiater. 
Tijdschrift voor Psychiatrie (2018)10, 717-721 
Thunnissen M., Nijs M. De essentie van psychotherapie - Psychotherapie voor de psychiatrische praktijk. De 
Tijdstroom; 2018. 
  



W35 Maakt jouw werkomgeving je patiënt en jouzelf beter? Het gebouw als medicijn 
 
Lars van der Ham w1 / Milee Herweijer w2 
 
W: Workshopleider 
 
1. De Bouwchirurg 
2. Wiegerinck Architecten 
 
Inhoud (wat)   
Bij het behoud van gezondheid of herstel van ziekte denken we meestal aan medische behandeling. Maar ook de 
gebouwde omgeving beïnvloedt onze gezondheid en ons welzijn. Wanneer we ziek zijn kan de omgeving zelfs 
bijdragen aan ons herstel. Dat noemen we een Healing Environment. Healing Environment is ook het ontwerp 
van ruimten waarin de professional werkt. En vormt een belangrijke component om veilig, efficiënt en met 
plezier optimale zorg te leveren. Evidence-Based Design (EBD) is de wetenschappelijke basis onder Healing 
Environment. Het verschaft architecten een manier om betere zorginstellingen te ontwerpen. De toepassing van 
EBD in Nederlandse ziekenhuizen is op dit moment nog beperkt, blijkt uit promotieonderzoek van Milee 
Herweijer. Er is bijvoorbeeld nog veel winst te behalen bij het verbeteren van de hoeveelheid daglicht, het 
uitzicht, toegankelijkheid van natuur, het bieden van privacy en het faciliteren van sociale steun. Voor de 
psychiatrie zouden gevoelens van stress en angst kunnen verminderen door het bieden van een omgeving die 
het gevoel van controle positief stimuleert. Ontwerp keuzes kunnen het werk in de zorg faciliteren en veiliger 
maken. In deze tijd van personeelstekort is dit zeker van belang. Veelal realiseren we ons niet dat werkprocessen 
en het gebouw onlosmakelijke met elkaar verbonden zijn. Vernieuwde inzichten in onze manier van werken 
kunnen om een ander ontwerp vragen. En andersom kunnen met bepaalde lay-outs onze werkprocessen 
worden gestuurd.Tijdens de workshop wordt de samenhang belicht tussen de gebruiker (professional én 
patiënt) en de mogelijke positieve invloed van de architectuur. Milee Herweijer (architect), zal het architectuur 
gedeelte voor haar rekening nemen. Lars van der Ham (voormalig plastisch chirurg), zal de verbinding maken 
met de medische praktijk. Ook de geschiedenis van de psychiatrische ziekenhuizen in Nederland komt aan bod. 
De verschillende eisen die de diverse soorten psychiatrische instellingen (forensisch, ambulant, klinisch) met zich 
mee brengen worden besproken. Omdat voorbeelden uit de praktijk zo illustratief zijn zullen er veel foto’s 
worden getoond en worden deelnemers uitgenodigd tevoren opnames te maken van hun eigen werkomgeving 
en de verblijfsruimtes van hun patiënten.Wanneer zorgprofessionals en architecten samen optrekken en kennis 
en ervaring uitwisselen kan de positieve invloed van de gebouwde omgeving op het welzijn en de gezondheid 
van zowel patiënten als personeel optimaal ingezet worden.Na deze presentatie zal iedereen met een andere 
bril naar zijn of haar werkomgeving kijken en zich afvragen of die werkomgeving hem en zijn patiënt beter 
maakt. 
 
Vorm (hoe)   
Duo presentatie waarbij zowel de architectuur als de kant van de gebruikers belicht wordt.Bespreken van 
voorbeelden uit de praktijk. De deelnemers worden aangemoedigd om van tevoren foto’s van hun eigen 
spreekkamer en van de instelling waarin ze werken in te sturen.Interactief element via kahoot app. 
 
Leerdoelen 
-Kennis en bewustwording vergroten over de positieve invloed die de (gebouwde) omgeving kan hebben op 
patiënten en personeel in de zorg. 
-Deelnemers naar hun eigen werkomgeving en de verblijfsruimtes van hun patiënten laten kijken met de vraag 
of deze omgeving het werkproces ondersteunt en herstel van patiënten positief beïnvloed.  
-Dit alles met als doel om met elkaar uiteindelijk betere zorginstellingen zoals GGZ instellingen, vrijgevestigde 
praktijken, poliklinieken en crisisruimtes te creëren. 
 
Literatuurverwijzing   
Evidence based design in Nederlandse ziekenhuizen, Dr. Ir. Milee HerweijerRapport TNO 2013 EBK’s in 
PsychiatrieArchitectuur voor de gezondheidszorg in Nederland, Noor Mens en Cor Wagenaar 
  



W36 Renale bijwerkingen bij chronisch lithiumgebruik: evidentie en besluitvorming 
 
Ralph Kupka w1,2,3,4 / Alexandra Beunders w1,4 / Annemiek Dols 1,2,4 / Eline Regeer 3 
 
W: Workshopleider 
 
1. GGZ inGeest 
2. Amsterdam UMC, locatie VUmc 
3. Altrecht GGZ 
4. APH Amsterdam Public Health research institute 
 
Inhoud (wat)   
Lithium is het middel van eerste keus bij medicamenteuze behandeling van de bipolaire stoornis. Het gebruik 
van deze stemmingsstabilisator wordt dan ook aangeraden door alle belangrijke internationale richtlijnen. 
Lithium is niet alleen het meest effectief als onderhoudsbehandeling ter preventie van depressieve of 
(hypo)manische episoden, het wordt ook gebruikt in de behandeling van een acute manie of bipolaire depressie, 
waarbij het vaak gecombineerd wordt met andere middelen. Daarnaast vermindert lithium het risico op suïcide 
bij bipolaire stoornis en heeft het mogelijk een neuroprotectief effect. Langdurig lithiumgebruik kan echter 
invloed hebben op de nierfunctie en deze renale bijwerkingen roepen vragen op over welk beleid gevoerd moet 
worden met betrekking tot het lithium gebruik. Moet een patiënt met een progressieve nierinsufficiëntie 
stoppen met lithium? En zo ja, wanneer? En zou aan een patiënt met late-onset bipolaire stoornis en een 
bestaande nierinsufficiëntie lithium als onderhoudsbehandeling overwogen moeten worden? Wat is het beleid 
bij een 30-jarige vrouw die geen stemmingsepisoden meer heeft gehad sinds start van het lithium maar bij wie 
de nierfunctie gestaag achteruitgaat? Wat zijn hierbij de afwegingen?  
 
Deze workshop bespreekt de huidige kennis over renale bijwerkingen bij chronisch lithiumgebruik. Sinds het 
verschijnen de huidige richtlijn ‘Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik’ in 2013 zijn meerdere studies 
verschenen over het langetermijneffect van lithiumgebruik op de nieren. Een update was dus op zijn plaats. 
Recent publiceerden wij hierover in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Beunders et al 2018).  
 
In de workshop komen verschillende soorten lithium-geïnduceerde nieraandoeningen aan bod, met een focus 
op renale diabetes insipidus en chronische nierinsufficiëntie. Hierbij zal worden ingegaan op etiologie, 
prevalentie, diagnostiek en behandeling. Vervolgens wordt de huidige richtlijn onder de loep genomen. Aan de 
hand van een aantal klinische dilemma’s bij patiënten met verschillende leeftijden zal een discussie volgen over 
mogelijk toekomstig beleid rondom renale bijwerkingen bij lithiumgebruik.  
 
Deelnemers zijn uitgenodigd zelf ook casuïstiek in te brengen. 
 
Vorm (hoe)   
-uitgangsquiz met multiplechoicevragen (individueel) 
-presentatie door de workshopleiders over de huidige stand van zaken 
-groepsdiscussie over de klinische dilemma’s en mogelijk toekomstig beleid 
 
Leerdoelen 
-De deelnemer kent de indicaties en richtlijn voor starten met lithium  
-De deelnemer kan farmacologische begrippen als therapeutische breedte, biologische beschikbaarheid, 
farmacokinetiek en farmacodynamiek m.b.t. de klinische praktijk hanteren en kent de belangrijkste 
medicamenten die kunnen interacteren met lithium 
-De deelnemer kent de noodzakelijke (somatische) controles bij lithium. 
-De deelnemer kent de evidentie van bijwerkingen van lithium op de nieren op de lange termijn 
-De deelnemer kent de huidige richtlijn voor stoppen met lithium vanwege renale bijwerkingen 
-De deelnemer kan gedeelde besluitvorming toepassen in de klinische praktijk, met betrekking tot acute en 
chronische nierziekten 
 
Literatuurverwijzing   
Beunders AJM, Hillegers MHJ, Regeer EJ, Vervloet MG, Gaillard CAJM en Dols A. Nierschade bij lithiumgebruik: 
stoppen of doorgaan? Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2683. 



DISCUSSIEGROEPEN 
 
D14 Farmacotherapie bij adolescenten met een persoonlijkheidsstoornis. Juist niet? Of toch maar wel? 
 
Linda Dil p1 / Theo Ingenhoven p1 / Kim van Slobbe-Maijer p2 / Anne Krabbendam p3 
 
P: Debatleider / panelleden 
 
1. NPI Arkin 
2. De Bascule 
3. Curium-LUMC 
 
Inhoud (wat)   
Waar mogelijk is psychotherapie de behandeling van eerste keuze bij adolescenten en volwassenen met een 
persoonlijkheidsstoornis. Volgens onze richtlijnen en zorgstandaard voor volwassenen kan farmacotherapie het 
behandelproces waar nodig ondersteunen, al was het maar tijdelijk. Of die farmacotherapeutische 
behandelalgoritmes ook van toepassing mogen worden geacht op adolescenten staat  tijdens de huidige revisie 
van de multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen volop ter discussie. Niet doen? Of wanneer juist 
wel? En zo ja: Wat dan? Hoeveel dan? En hoe lang dan?  
In deze discussiegroep geven we kort een overzicht van evidence-based en klinische argumenten, over 
standpunten voor en bezwaren tegen. Aansluitend gaan we met elkaar in debat over deze hoofdbrekens: Wat is 
collectieve wijsheid in de richtlijnen? Wat is precisie psychiatrie in de spreekkamer met deze adolescenten? 
 
Vorm (hoe)   
1. Opening dagvoorzitter (5 minuten): Linda Dil, jeugd en volwassenen psychiater 
2. Presentatie (10 minuten): Het puberbrein is nog in ontwikkeling: extra argumenten voor terughoudendheid? 
Linda Dil, jeugd en volwassenen psychiater NPI, Arkin, Amsterdam 
3. Presentatie (15 minuten): Transdiagnostische farmacotherapeutische behandelalgoritmen voor volwassenen 
met een persoonlijkheidsstoornis: waar ligt de onderste leeftijdsgrens? Theo Ingenhoven, psychiater NPI Arkin, 
Amsterdam 
4. Presentatie (15 minuten): Een systematische review bij adolescenten met een persoonlijkheidsstoornis: 
bevindingen en resultaten van een zoekactie. Anne Krabbendam, kinder- en jeugdpsychiater Curium LUMC, 
Leiden. 
5. Presentatie (15 minuten): Wat vinden onze collegae hier eigenlijk van? Bevindingen van een recente enquête 
onder kinder- en jeugdpsychiaters. Kim van Slobbe-Maijer, kinder- en jeugdpsychiater Bascule AMC, Amsterdam. 
6. Discussie met de zaal aan de hand van enkele stellingen (30 minuten): Wat is wijsheid? 
 
Leerdoelen   
Na het volgen van deze discussie groep heeft de deelnemer kennis van de huidige richtlijnen en een overzicht 
over de wetenschappelijke evidentie en klinische argumenten voor (toekomstige) farmacotherapeutische 
algoritmen in de behandeling van adolescenten met een (borderline) persoonlijkheidsstoornis. 
 
Literatuurverwijzing   
Theo Ingenhoven & Thomas Rinne (2018). Farmacotherapie bij de borderline persoonlijkheidsstoornis. 
Aanvullend hoofdstuk op website Tijdstroom. In: Theo Ingenhoven, Han Berghuis, Sjoerd Colijn & Rien Van. 
Handboek persoonlijkheidsstoornissen. De Tijdstroom, Utrecht. 
Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen (2008). CBO, Trimbos Instituut, Utrecht 
Zorgstandaard persoonlijkheidsstoornissen (2018). 
  



D15 Precisie in de forensische psychiatrie; leidt nieuwe wetgeving tot passende plaatsing van forensische 
patiënten? 
 
Robbert-Jan Verkes p1 / Theo Bakkum p2 / Michiel van der Wolf p3,4,5 / Erik Masthoff p6 / Frank Huismans P7 
 
P: Debatleider / panelleden 
 
1. Radboudumc/Pompekliniek 
2. Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie 
3. Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Universiteit Leiden 
4. Afdeling Strafrecht en Criminologie, Rijks Universiteit Groningen 
5. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
6. Fivoor 
7. GGZ Rivierduinen 
 
Inhoud (wat)   
De nieuwe Wet forensische zorg (Wfz) beoogt de forensisch psychiatrische behandeling en zorg beter toe te 
spitsen op het individu en beter af te stemmen op zorg binnen een regulier kader. Met 28 zorgtitels en een 
schakelbepaling naar de Wet verplichte ggz (Wvggz) zou dit toch mogelijk moeten zijn? Niettemin is de praktijk 
weerbarstig, mooie uitgangspunten van de wetten ten spijt.  In deze sessie zullen we aan de hand van de eerste 
ervaringen op de werkvloer discussiëren over kansen en uitdagingen die de nieuwe wetten bieden.  
Nu art. 37 Sr vervallen is (de gedwongen verpleging in een psychiatrisch ziekenhuis de duur van één jaar niet te 
boven gaand in geval van volledige ontoerekeningsvatbaarheid) is het mogelijk geworden een zorgmachtiging uit 
de Wvggz te adviseren zowel bij het advies om niet toe te rekenen als bij het advies om in een verminderde 
mate toe te rekenen. Deze zorgmachtiging vanuit het strafrecht komt dan tot stand via de schakelbepaling, art. 
2.3 Wfz. Dit is een grote verbetering bij verdachten die vooral psychiatrische behandeling nodig hebben, maar bij 
wie van te voren duidelijk is dat ze zich niet aan de voorwaarden gaan houden die gesteld zouden worden bij 
een voorwaardelijke gevangenisstraf of een voorwaardelijk tbs en bij wie een detentie of tbs ook niet passend is. 
De officier van justitie zal dan een geneesheer directeur verzoeken een medische verklaring, zorgplan en 
zorgkaart te laten opstellen. Mogelijk kan de pro Justitia rapportage in al dan niet aangepaste vorm dienen als 
medische verklaring. De onderbouwing van het behandeladvies door de pro Justitia rapporteur zal uitvoeriger 
dienen te zijn dan wat tot nu toe gebruikelijk is. Naast de vaststelling van een stoornis, de inschatting van het 
risico op een recidive delict en een gefundeerd advies over het beveiligingsniveau, dient de rapporteur ook aan 
te geven hoe de behandeling vorm moet krijgen. In feite verwacht men van de pro Justitia rapporteur een heel 
goed inzicht in de mogelijkheden van forensisch psychiatrische én reguliere zorg. Hoe komt de rapporteur aan 
die informatie? Dit vereist het nodige overleg. Daarbij kan men zich afvragen of psychiatrische patiënten die met 
het strafrecht in aanraking komen zich niet bij voorbaat diskwalificeren voor de reguliere GGZ.  Wat gebeurt er 
als de onafhankelijke psychiater, die op verzoek van de geneesheer directeur de medische verklaring opstelt, 
niet tot een zorgmachtiging adviseert? Ontstaat er dan een patstelling? En als de patiënt met een 
zorgmachtiging is opgenomen op een reguliere afdeling, maar toch wel erg veel antisociaal gedrag toont (stelen, 
intimideren, zich niet aan regels houden, onder invloed zijn in de kliniek, drugs binnen brengen), dan zou de 
geneesheer directeur betrokkene wellicht zo snel mogelijk met ontslag willen sturen. Echter aanpassing van de 
strafrechtelijk, via de schakelbepaling, tot stand gekomen zorgmachtiging is alleen mogelijk met instemming van 
de minister. Hoe gaat de minister om met het verzoek van de geneesheer directeur? Hoe gedetailleerd zal de 
minister ingaan op de modaliteiten van toepassing van verplichte zorg? De minister kan bij een verzoek tot 
wijziging van deze strafrechtelijke zorgmachtiging een second opinion vragen aan het NIFP. Hoe zal deze eruit 
zien? Moet voor het bedienen van deze doelgroep de ggz juist niet wat meer gesloten worden? Weer meer 
bedden en meer separaties? Dit in weerwil van de vigerende tendens in de reguliere ggz naar ambulantisering 
en terugdringen van separaties. 
In deze discussiegroep willen we met elkaar duidelijker krijgen hoe we in de geest van de nieuwe wetten vorm 
kunnen geven aan de wens om voor elke individuele verdachte een precisie-advies te geven en hoe de 
verschillende spelers daarbij optimaal kunnen samenwerken. 
 
  



Vorm (hoe)   
De vier panelleden zullen elk in 10 minuten vanuit hun eigen perspectief (pro Justitia rapporteur, rechter, 
verantwoordelijke voor forensisch psychiatrische zorg en geneesheer directeur) knelpunten bespreken en 
mogelijke oplossingen schetsen. Daarna wordt er met alle aanwezigen gediscussieerd over de voor- en nadelen 
van verschillende oplossingsrichtingen.   
 
Leerdoelen   
- inzicht in de procedure en mogelijkheden van verplichte forensisch psychiatrische zorg en de overgang naar de 
Wvggz 
- na afloop zal duidelijker zijn hoe in de beroepsgroep gedacht wordt over bepaalde afwegingen 
 
Literatuurverwijzing   
Masthoff, E.D.M. (2018). Forensische behandelsettingen voor volwassenen. In J. W. Hummelen, R. J. Verkes, & 
M. J. F. van der Wolf (Eds.), Forensische psychiatrie en de rechtspraktijk (pp. 329-350). Utrecht: De Tijdstroom. 
Van der Wolf, M.J.F. (2018). Zorg in strafrechtelijk kader. In J. W. Hummelen, R. J. Verkes, & M. J. F. van der Wolf 
(Eds.), Forensische psychiatrie en de rechtspraktijk (pp. 329-350). Utrecht: De Tijdstroom. 
Van der Wolf, M. J. F. (2017). De beperkingen van de strafrechtelijke plaatsing in de ggz (artikel 37 Sr). Sancties, 
2017, 74-80. [2017/12]. 
  



D16 ENGELSTALIG ABSTRACT Implementation of a quantitative precision approach to psychiatry in the 
Netherlands 
 
Aart Schene p1 / Bart Rutten p2 / Martien Kas 3 / Hilgo Bruining p4 
 
P: Debatleider / panelleden 
 
1. Radboud MC 
2. Aacdemisch Ziekenhuis Maastricht 
3. Rijksuniversiteit Groningen 
4. Amsterdam UMC 
 
Inhoud (wat)   
The current symptom-based nosology of mental disorders allows for a pragmatic approach to treatment choice, 
regulation and clinical research. However, without a biological rationale for these disorders, the development of 
mechanistic and personalized interventions showed a dramatically slowdown in the past decades. Initiatives like 
RDoC propose to focus on a novel mechanism relevant to a clinical problem defined as a domain or construct 
regardless of DSM/ICD diagnosis and to enroll patients in clinical trials based on deficits in that mechanism 
(instead of DSM/ICD diagnosis). To “model” complex disorders (e.g. schizophrenia, depression, etc.) we now 
have a variety of technologies available that allow high resolution (physiological) monitoring as a potential 
alternative approach. If we can use a pallet of these techniques to quantitatively describe transdiagnostic 
abnormalities of aspects of different disorders. Furthermore we can use these measurements across species and 
have a chance of directly back-translating human findings in animals. These transdiagnostic and translational 
approaches are allowing us to expand our neurobiological knowledge and investigate specific/targeted 
interventions. 
 
Vorm (hoe)   
In order to do that, it is first important to discuss the extent to which the domain has the same or different 
biological underpinnings across the different categorically defined disorders. The approach of the PRISM project 
(1) is seen as a successful example of a way to address the need for transdiagnostic heuristic framework with 
incorporation of quantitative biological phenotypes. For example the PRISM project is an European consortium 
that is providing initial insights based on quantitative biological data that may lead toward a novel 
transdiagnostic phenotyping and classification of mental ill-health. In PRISM, patients with a range of 
neuropsychiatric symptoms are being assessed using several analytical platforms to parse current 
heterogeneous syndromes into homogeneous clusters. 
 
Leerdoelen   
By learning from the example of PRISM and by making use of the knowledge and expertise from these kind of 
consortia, we would like to develop common ground for the implementation of a quantitative approach to 
psychiatry in the Netherlands to start building a sustainable infrastructure for trans-diagnostic phenotyping of 
patients, with an initial focus on distinct transdiagnostic phenotypes and related disorders, across the psychiatry 
departments of the Dutch University Medical Centres (UMCs).  
 
Steps to consider before and during the meeting: 
 
1. Explore common ground on the proposed conceptual framework, or alternative proposals. 
2. General consensus on a roadmap toward selection of transdiagnostic domains of interest, and on instruments 
to assess these.   
3.Consider the clinical relevance of the proposed framework, including the relevance of a longitudinal design. 
 
Literatuurverwijzing   
https://www.sciencedirect.com/journal/neuroscience-and-biobehavioral-reviews/vol/97   



D17 Eerste ervaringen en strategieën Wet verplichte ggz (Wvggz) 
 
Elnathan Prinsen p / Houkje Tamsma p 
 
P: Debatleider / panelleden 
 
  



W37 ZonMw - Financiering van onderzoek: van een goed idee naar zorginnovatie 
  



CLINICAL CASES 
 
C2 CLINICAL CASES BLOK 2 
 
C2.1 DNA diagnostiek zonder toestemming in de acute psychiatrie 
 
Jurjen Luykx P1 
 
P: Presenterende auteur / spreker 
   
1. UMCU  
 
Achtergrond 
Recente bevindingen in de psychiatrische genetica maken dat DNA diagnostiek steeds meer overwogen wordt bij 
electieve patiënten met psychiatrische klachten. In dergelijke gevallen wordt vaak na gesprekken met patiënt (en 
familie) na afwegen van voor- en nadelen besloten of tot het inzetten van DNA-diagnostiek moet worden 
overgegaan. Maar hoe zit het met de acute psychiatrie, waarin soms weinig tijd beschikbaar is om uitgebreid te 
wegen, patiënten soms verplicht zijn opgenomen maar diagnostiek toch van belang kan zijn voor het beleid? 
 
Leerdoelen 
Inzicht krijgen in:  

- DD van chorea met psychose  
- moreel beraad en overwegingen daarin  
- DNA-diagnostiek in de psychiatrie met indicaties 
- behandeling van M. Huntington wanneer die gepaard gaat met psychose 

 
Casus  
Wij zagen een vrouw van 62 jaar die zich presenteerde met chorea en een zeer ernstige achtervolgingswaan. Ze 
was van Tsjechische afkomst en leefde al maanden op de straat. Ze hield contact met hulpverleners af en werd 
na deze maanden bij ons (MPU met gesloten bedden) met een IBS opgenomen vanwege dreigende agressie naar 
anderen bij een mogelijk behandelbare psychose. Bij opname zagen we een zeer achterdochtige en motorisch 
zeer bewegelijke vrouw die slechts enkele seconden in de spreekkamer bleef zitten, waarna ze al roepend 
voortging op de gang. Chorea werd aan de bovenste en onderste extremiteiten geobserveerd. De 
voedingstoestand was matig maar patiënte was niet vitaal bedreigd. In de DD stonden vooral infectieuze en 
paraneoplastische oorzaken omdat de chorea volgens de geconsulteerde neuroloog minder bij M. Huntington 
paste. Patiënte werkte niet mee met behandeling of diagnostiek en weigerde antipsychotica en tetrabenazine, 
evenals bloedonderzoek, MRI en LP. Daarop besloten we onder de WGBO onder dwang bloed af te nemen om 
allerlei oorzaken, variërend van SLE tot anti-NMDAR encefalitis minder waarschijnlijk te maken. Bloedonderzoek 
bleek grotendeels normaal. We namen spijtserum voor eventuele toekomstige diagnostiek af. Na enkele weken 
opname waarin de toestand van patiënte verergerde en geen enkel contact met patiënte kon worden gelegd 
hielden we een moreel beraad met de medisch ethicus, verpleging, zaalarts en verpleegkundigen. We 
beoordeelden dat de minst invasieve diagnostiek DNA-diagnostiek was daar we reeds bloed daarvoor hadden 
afgenomen en ze zich tegen een MRI zou verzetten uit angst. Ook beredeneerden we dat de uitkomst haar 
behandeling zou kunnen verbeteren door het juiste antipsychoticum te kiezen en haar naar de juiste afdeling 
over te plaatsen. In het HTT gen vonden we inderdaad 42 repeat kopieën, de diagnose M Huntington 
bevestigend. Conform up-to-date startten we olanzapine, na twee dagen als depot, waarop enige verbetering in 
enkele weken plaatsvond, waarna patiënte naar een gespecialiseerd verzogingstehuis werd overgeplaatst. 
 
Literatuurverwijzing   
Luykx et al, Lancet Psychiatry: Unconsented genetic testing in psychiatry: an (almost) no go?  
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30206-8/fulltext 
  



C2.2 In de nesten. Herkennen en interveniëren in casus met (seksuele) uitbuiting en mensenhandel 
 
Christel Grimbergen 1 / Christelle van der Meer p1 
 
P: Presenterende auteur / spreker 
   
1. GGD Amsterdam 
 
Achtergrond 
Er is slecht zicht op de aantallen mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel in Nederland. In 2017 werd 
geschat dat het jaarlijks om 5000 tot 7500 slachtoffers gaat en daarvan de grootste groep (46%) bestaat uit 
Nederlandse mensen die seksueel worden uitgebuit. Het gaat in deze groep  vaak om minderjarigen (47%) en 
vrijwel altijd om vrouwen (98%). Er zijn problemen met signalering en preventie van mensenhandel door 
hulpverleners, ook binnen de GGZ. Tevens blijkt dat er specifieke hulpbehoeften zijn bij slachtoffers met 
mensenhandel met multiproblematiek. Het zorgaanbod voor deze groep blijkt niet goed afgestemd op de 
hulpbehoefte. Wetenschappelijke kennis over de samenhang tussen psychiatrische klachten en (seksuele) 
uitbuiting of mensenhandel is beperkt tot welke stoornissen vaker voorkomen na langdurig herhaald seksueel 
misbruik. De beïnvloeding over en weer tussen seksuele uitbuiting en psychiatrische symptomen, 
neurobiologische en psychosociale factoren is complex en dynamisch. Hoewel meer onderzoek nodig is, zijn er 
signalen dat sommige  psychiatrische classificaties een risicofactor kunnen vormen voor (re)victimisatie op het 
gebied van mensenhandel. 
 
Leerdoelen  
Het herkennen van tekenen van (seksuele) uitbuiting in het kader van mensenhandel.Kennis opdoen over bij 
welke psychiatrische classificaties het risico op (re)victimisatie door (seksuele) uitbuiting en mensenhandel 
vergroot is. Kennis over effectieve interventies in casus met mensenhandel.Kennis over specifieke aandachts- en 
knelpunten in het organiseren van zorg en verblijf in casus met mensenhandel.  Hanteren van een model waarbij 
je overstapt van het dyadisch slachtoffer-dader denken richting een paradigma dat meer aansluit bij vanuit 
systeemtheoretisch kader in casus rond mensenhandel. 
 
Casus 
Achtergrond: Een 26 jarige vrouw met schizofrenie en een matige-verstandelijke beperking. Er is een stoornis in 
gebruik van cocaïne (matig). Ze is door de afdeling Vangnet Wijken van de GGD aangemeld en in behandeling 
gekomen bij een van de Geïntegreerde Voorzieningen van de GGD (een polikliniek voor GGZ en verslavingszorg) 
omdat er geen andere behandelpartijen betrokken zijn. Ze is in beeld bij jeugd- en zedenpolitie in verband met 
relationeel geweld en prostitutie. Ze is na haar 18e verjaardag uit beschermingsconstructies 
(ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing) van jeugdzorg geraakt. Zorgtoeleiding is bemoeilijkt door het 
‘zwervende’ bestaan van cliënte tussen verschillende plekken in de stad waar zij verblijft en misbruikt wordt en 
de eigen woning. In haar eigen woning kweekt een drugshandelaar cannabis in ruil voor wekelijks een bolletje 
cocaïne.  
 
Klinisch beeld: De klinische presentatie wisselt tussen die van een meisje in lagere schoolleeftijd (4-7 jarige) met 
woedeaanvallen en die van een verleidende jonge vrouw, daar doorheen spelen door intoxicatie geluxeerde 
psychotische episoden. Zij heeft opeenvolgende relaties met mannen, die haar meenemen naar plekken waar zij 
misbruikt wordt. Autoanamnese rondom psychisch functioneren en zelfredzaamheid is onbetrouwbaar. Cliënte 
wil vooral een gewoon leven met een man en een kind in haar eigen huis. Overwegingen In ons  team 
overwegen eerst reddersreflexen: er wordt gekozen voor een RM traject. Deze maatregel blijkt niet 
beschermend te werken: buiten de kliniek wordt het misbruik hervat. In tweede instantie wordt herkend dat de 
problematiek onder de definitie mensenhandel valt en worden interventiepartners gezocht rond het 
coördinatiepunt mensenhandel. Een derde afweging is de constatering dat het slachtoffer-dader paradigma niet 
behulpzaam is in het behouden van een werkrelatie met de cliënte. We kiezen het paradigma van meerzijdige 
partijdigheid om continuïteit aan te brengen in de ambulante begeleiding waarbij contact is met cliënte, haar 
‘partner’ en het bijbehorende (steun)systeem. Een vierde afweging is om de verzekeraar in te zetten om een 
verblijfsplek buiten de regio te regelen en specifieke organisatorische problemen op te lossen. 
 
 



Literatuurverwijzing   
Bevington D, Fonagy P. Applying attachment theory to effective practice with hard-to-reach youth: the AMBIT 
approach. Attachment and Human Development, 2015; 17 (2): 1-18.Bollen C, de Groot C, de Groot G, 
Oedayrajsingh Varma B, Rijken C. Slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek. Discrepantie tussen 
hulpvraag en zorgaanbod. Amersfoort: Comensha/ Universiteit van Tilburg: 2018. Hovens JGFM, Giltay EJ, van 
Hemert AM, Penninx BWJH. Emotionele littekens: langetermijn-gevolgen van jeugdtrauma voor angst- en 
depressieve stoornissen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2017; 59 (5): 286-296. Nationaal Rapporteur Mensenhandel 
en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Slachtoffermonitor Mensenhandel 2013-2017. Den Haag: Nationaal 
Rapporteur.; 2018.Nicolai NJ. Seksueel misbruik en psychiatrische stoornissen. Een oriënterend onderzoek op 
een gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. MGV, 1990; 9: 908-923. 
  



C2.3 Moderne genoom diagnostiek bij volwassenen met een verstandelijke beperking: een patiënte met een de 
novo pathogene mutatie in het MBD5 gen   
 
Willem Verhoeven p1,2 / Jos Egger 1,3 / Charlotte Ockeloen 4 / Janneke Kipp 5 / Rolph Pfundt 4 
 
P: Presenterende auteur / spreker 
   
1. Vincent van Gogh, Topklinische Neuropsychiatrie, Venray 
2. ErasmusMC, afdeling psychiatrie, Rotterdam 
3. Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud Universiteit Nijmegen 
4. Department of Human Genetics, Radboud UMC Nijmegen 
5. ASVZ Instelling voor verstandelijk gehandicapten, Leerdam 
 
Achtergrond 
In 2003 werd voor het eerst een microdeletie in de 2q23.1 regio gedetecteerd bij een 12-jaar oud kind met tot 
dan toe onopgehelderde verstandelijke beperking. In de daaropvolgende jaren is duidelijk geworden dat de 
minimale kritische regio in deze microdeletie slechts één gen omvat, namelijk het methyl-CpG-binding domain 
protein 5 (MBD5). De voornaamste kenmerken van patiënten met een MBD5-omvattende deletie zijn: variabele 
verstandelijke beperking, slaapstoornissen, epilepsie, autismespectrum symptomen en een combinatie met 
verschillende somatische anomalieën waaronder dismorfieën en obstipatie. Voorts is gebleken dat de klinische 
karakteristieken van patiënten met een deletie of duplicatie in 2q23.1 of met een punt mutatie in het MBD5 gen 
niet essentieel verschillen behoudens het gegeven dat het fenotype bij de duplicatie minder uitgesproken is en 
dat epilepsie vooral aanwezig is in geval van een pathogene mutatie. Deze overlappende bevindingen bij 
patiënten met 2q23.1 deleties of duplicaties of pathogene MBD5 mutaties hebben ertoe geleid dat deze groep 
van genetische syndromen sinds enkele jaren wordt aan aangeduid met de overkoepelende term ‘MBD5-
Associated Neurodevelopmental Disorder’ (MAND; OMIM: #156200). Ofschoon tot nu toe werd aangenomen 
dat patiënten met MAND een normale levensverwachting hebben, is bij twee meisjes medio hun eerste decade 
en bij één man van 44 jaar algehele regressie beschreven. Bij de manlijke patiënt was er sprake van vroegtijdig 
optredende dementie, cataract en toename van autisme symptomen. 
 
Leerdoelen 
1. Moderne etiologische diagnostiek start met exoom sequentie analyse waarvoor tegenwoordig 
genpanels beschikbaar zijn van meerdere groepen aandoeningen (verstandelijke beperking, epilepsie, metabole 
aandoeningen etc.).   
2. Ook bij oudere verstandelijk gehandicapte patiënten is het nuttig zo niet noodzakelijk etiologische 
diagnostiek te laten verrichten.  
3. Kennis van de genetische etiologie is essentieel voor het bepalen van de behandelstrategie wat betreft 
(psycho)farmacologie, begeleiding en prognose. 
 
Casus 
De patiënt is een verstandelijk gehandicapte vrouw van 60 jaar met vanaf den beginne een 
ontwikkelingsachterstand en autismespectrum symptomen. Op haar 16e traden ontstonden voor het eerst 
complex partiële epileptische aanvallen en werd zij ingesteld op anti-epileptica. Zij volgde speciaal onderwijs en 
was enkele jaren werkzaam in een sociale werkplaats. Op 34-jarige leeftijd moest zij worden 
geïnstitutionaliseerd vanwege het overlijden van moeder en het alcoholisme van vader. Nadien volgden 
meerdere opnames in een gespecialiseerd centrum vanwege therapieresistente complex partiële epilepsie. MRI-
hersenen op de leeftijd van 54 jaar was niet afwijkend; het EEG toonde multifocale irritatieve afwijkingen, vooral 
links fronto-temporaal. Met de WISC werd een ontwikkelingsleeftijd van ongeveer 9 jaar gevonden. In de 
daaropvolgende jaren persisteerden dagelijks meerdere malen complex partiële aanvalletjes ondanks adequate 
behandeling met een drietal anti-epileptica en werd ook een langzame achteruitgang van haar cognitief en 
algeheel functioneren zichtbaar. Bij onderzoek was er sprake van een autistisch gedragsrepertoire en 
initiatiefgebrek. Met de Vineland en SEO-R schalen werd een gemiddelde ontwikkelingsleeftijd bepaald van 3 
jaar en maximaal 2 jaar, duidelijk lager dan daarvoor. De score op de ADOS-2 was 21 waarmee de diagnose 
autisme werd bevestigd. Een eerdere array analyse was niet afwijkend. Genpanel analyse verstandelijke 
beperking toonde een niet eerder beschreven heterozygote pathogene frameshift mutatie in MBD5 die 
verklarend is voor de combinatie verstandelijke beperking, autisme en epilepsie en waarmee de diagnose 
definitief werd bepaald op MAND. 
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Achtergrond 
Gedragsproblemen gedurende het beloop van dementie zijn veel voorkomend zijn en reageren vaak op non 
farmacologische interventies.1 Evenwel zijn geen eenduidige adviezen  bekend  ter verbetering van ernstige  
neuropsychiatrische symptomen, waarbij gedragsbeinvloeding niet lukt.  Clozapine is mogelijk effectief , zoals in  
eerdere onderzoeken en de klinische praktijk is aangetoond,   bij Lewy Body Dementie2-4 Daarnaast geeft het  
mogelijk enige reductie van cognitieve problemen bij de ziekte van Alzheimer5 
 
Leerdoelen 
Na afloop van deze casusbeschrijving heeft de deelnemer de volgende kennis en vaardigheden:  
- de prevalentie, pathofysiologie en de gedragsstoornissen bij de Ziekte van Alzheimer zijn bekend  
- de deelnemer kan onderscheid maken tussen de symptomatologie bij preseniele en seniele ziekte van 
Alzheimer inclusief differentiaal diagnostische overwegingen.  
- het is bekend welke mogelijke farmacotherpeutische en (non)farmacotherapeutische interventies bij 
(gevorderde) ziekte van Alzheimer toegepast kunnen worden. Hierbij is royaal  ruimte voor eigen inbreng en 
discussie.   
- aspecten van goede ketenzorg met name ouderenpsychiatrie, neurologie en de verpleeghuiszorg komen voorts 
aan de orde 
 
Casus 
We bespreken een 66 jarige man bekend met een mild cognitive impairment  waarschijnlijk bij de ziekte van 
Alzheimer. Hij werd middels een IBS opgenomen op een afdeling Ouderenpsychiatrie vanuit een verpleeghuis 
vanwege een snel progressieve toename van neuropsychiatrische symptomen.  De vraag voor opname betrof  
zowel borging van de veiligheid voor patiënt als nadere  diagnostiek.  De neuropsychiatrische symptomatologie 
bestond uit een verlaagde stemming, affectvervlakking,  motorische onrust, suïcidale gestes en verbale en 
fysieke agressie. Daarnaast had patient een dringend verzoek tot levensbeeinidiging. Bij opname gebruikte 
patient Risperidon in lage dosering welke werd omgezet naar Clozapine en Rivastigmine. Ter coupering van 
motorische onrust, verbale en fysieke agressie werd Lorazepam  in lage dosering voorgeschreven. Gedurende 
opname traden frequente bewustzijnsdalingen op, atypisch voor de ziekte van Alzheimer. Differentiaal 
diagnostisch werd daarom gedacht  aan Lewy lichaampjes  Dementie, encefalitis of de ziekte van  Creutzfeld 
Jacob. Na uitgebreid aanvullend onderzoek inclusief NPO, MRI brein en DAT scan werd de diagnose ziekte van 
Alzheimer bevestigd. Geleidelijk werd Clozapine verhoogd tot dosering van 100mg met een toediening viermaal 
daags waarop in combinatie met gedeeltelijke rooming in van echtgenote een bejegingsplan voor 
verpleegkundige begeleiding de neuropsychiatrische symptomen naar de achtergrond traden en ook de 
doodswens van patiënt in remissie trad. 
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