
   

 

MetAPPbool Syndroom 

Screeningsapplicatie ter preventie van het metabool syndroom 

Liesbeth Vansant 

 

Bachelor Verpleegkunde 

 

 

Academiejaar 2015-2016 

Campus Lier, Antwerpsestraat 99, BE-2500 Lier  

 

 
 



   

Voorwoord 

 
In het kader van het behalen van het diploma 'bachelor in de verpleegkunde' werd er 

gevraagd een bachelorproef uit te werken.  

 

Ik wilde in deze bachelorproef graag de meerwaarde bespreken van een verpleegkundige 

binnen de werking van een psychiatrisch ziekenhuis. Voordat ik aan de opleiding 

verpleegkunde begon was ik al enkele jaren tewerkgesteld als opvoedkundige in 

verschillende psychiatrische ziekenhuizen. Voor mij was de meerwaarde van een 

verleegkundige binnen deze setting onduidelijk. Tijdens het opleidingsonderdeel: “Actuele 

tendensen in de psychiatrie” werd er dieper ingegaan op bijwerkingen en reacties van 

medicatie op het lichaam van de patiënt. Dit triggerde me om me hier verder in te 

verdiepen en zo las ik over het metabool syndroom. Het metabool sydroom is een 

samenspel van factoren die tot ernstige complicaties kunnen leiden maar eigenlijk op een 

relatief eenvoudige manier geobserveerd kunnen worden.  

 

Op de afdelingen waar ik tot nu toe gewerkt heb werd er nooit gescreend op het metabool 

syndroom. Daarom wil ik een eenvoudige screeningstool ontwerpen die gebruikt kan 

worden door de patiënt, zijn omgeving en door professionals. Deze tool moest een 

eenvoudige indicatie geven of er een verhoogd risico aanwezig is tot ontwikkelen van het 

metabool syndroom. Zo kwam de screeningsapplicatie ter preventie van het metabool 

syndroom en bijhorende bachelorproef tot stand. 

 

Het schrijven van deze bachelorproef was een heel proces. En dit proces had ik niet 

doorlopen zonder de steun van anderen. 

 

Als eerste wens ik mijn projectbegeleider te bedanken. Hij stond mij bij met raad en daad. 

Op momenten dat het schrijven even moeilijk liep en ik het overzicht verloor gaf hij mij de 

juiste tips waardoor ik terug verder kon. Bedankt! 

 

Verder wil ik ook mijn partner, familie en vrienden bedanken voor alle emotionele en 

praktische steun.  

 

Speciale dank gaat uit naar de maker van de applicatie. Hij heeft ervoor gezorgd dat mijn 

bachelorproef niet alleen een werkstuk is om te lezen, maar ook een tool die daadwerkelijk 

gebruikt kan worden. 

 

Mijn dank gaat ook uit naar de firma’s die mij de nodige tools ter bechikking willen stellen 

zodat ik mijn applicatie ook daadwerkelijk kan testen. 

 

Dank ook aan alle lezers die deze bachelorproef nagelezen hebben.  

 

Veel leesplezier!
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Samenvatting 

 

Deze bachelorproef is geschreven om het risico op het metabool syndroom bij 

antipsychoticagebruik te benadrukken en te herkennen.  

 

Het gebruik van atypische antipsychotica verhogen het risico op het ontstaan van het 

metabool syndroom met bijna 50%. Het metabool syndroom kan omschreven worden als 

een cluster van 5 belangrijke risicofactoren, die de kans op hart-en vaatziekten en diabetes 

mellitus type 2 sterk doen toenemen. Deze risicofactoren zijn: verhoogde bloeddruk, 

abdominale obesitas, verhoogde glycemie, verhoogde cholesterol en triglyceride waarden.  

 

Om dit risico objectief vast te stellen is er in dit werkstuk gebruik gemaakt van de ATP-III 

criteria van het National Cholesterol Education Program. Deze zijn ook verwerkt in de 

bijhorende screeningsapplicatie. 

 

Deze bachelorproef is vooral gericht op ambulant behandelde antipsychoticagebruikers 

aangezien ambulante behandeling in de toekomst meer gehanteerd zal worden. Deze 

patiënten hebben minder toegang tot de (somatische) gezondheidszorg en zijn vaak op 

zichzelf, of hulpverleners in hun omgeving, aangewezen voor deze zorgen. Dit staat in 

contrast met intramuraal behandelde patiënten die 24 uur per dag omringd worden door 

medische begeleiding. 

 

De groep van ambulante patiënten heeft dus een tweevoudige nood. Het vergroten van 

hun kennis rond het ontstaan van gezondheidsrisico’s van hun medicatie en het beschikken 

over een bruikbare tool om deze risico’s te meten. 

 

Het resultaat van deze bachelorproef is de uitwerking van een eenvoudige screeningstool 

ter preventie van het metabool syndroom. Deze tool kan nu reeds eenvoudig gebruikt 

worden door de groep van antipsychoticagebruikers en hun begeleiders. Technologische 

ontwikkeling zal ervoor zorgen dat deze tool in de toekomst toegankelijker wordt, 

eenvoudiger wordt in gebruik en meer toepassingsmogelijkheden kent. 

 

De screeningstool is uitgewerkt in de vorm van een smartphoneapplicatie waardoor ze een 

zeer breed publiek bereikt. Een applicatie kadert hierbij in het sterk opkomend E-

(mental)health fenomeen waarnaar onze samenleving evolueert. Het moedigt de patiënt 

aan om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gezondheid en leidt zo tot een 

vergroting van de kennis. 

 

In de toekomst kan elke antipsychoticagebruiker, via bestaande smartphoneapplicaties, de 

nodige parameters ingeven om zo zijn persoonlijk risico op het metabool syndroom te 

berekenen. De bestaande screeningstool kan aangevuld worden met 

gezondheidsbevorderende applicaties om op deze manier ook preventief te werken. Hierbij 

kan gedacht worden aan rookstopapplicaties, bewegings-en voedingsapplicaties of andere 

applicaties die de individuele noden van de patiënt kunnen invullen. De gegevens kunnen 

rechtstreeks verzonden worden naar de behandelend geneesheer, wat een betere 

opvolging bewerkstelligt. Al deze maatregelen voorkomen het kennistekort en de daarbij 

horende complicaties die het metabool syndroom inhouden. 
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Lijst van gebruikte afkortingen en symbolen 

 

HDL-Cholesterol: high-densitylipoprotëine cholesterol 

LDL-Cholesterol: low-densitylipoprotëine cholesterol    

APP: Applicatie     

CVZ: cardio-vasculaire ziekte 

DM2: Diabetes Mellitus type 2 

GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg 

BMI: Body Mass Index 

IOS: Interactive operating system (besturingssysteem van Apple®) 

FACT: Functie Assertive Community Treatment 

  



6 
 

1 Probleemstelling 

 

Het probleem dat besproken wordt in deze bachelorproef is het kennistekort bij patiënten 

die antipsychotica gebruiken met betrekking tot de risicofactoren van het ontstaan van het 

metabool syndroom. 

  

Atypische antipsychotica verhogen het risico op metabole stoornissen aanzienlijk. In de 

gewone populatie is er een prevalentie van 24% t.o.v. 40% in de populatie van patiënten 

die atypische antipsychotica gebruiken (Scheepers-Hoeks et al., 2008). De 5 belangrijkste 

risicofactoren worden verzameld onder de naam metabool syndroom nl: abdominale 

obesitas, te hoog triglyceridengehalte, te laag HDL-Cholesterol gehalte, hypertensie en 

diabetes mellitus (Grundy, Brewer, Cleeman, Smith, & Lenfant, 2004). 

 
Tabel 1.1 Geschatte prevalenties en relatieve risico’s op veranderbare cardiovasculaire risicofactoren bij 
patiënten met schizofrenie  

 Prevalentie 

% 

Relatief risico in vergelijking met 

de algemene bevolking 

Obesitas 45-55% 1.5-2 

Diabetes 10-15% 2 

Hypertensie 19-58% 2-3 

Dyslipemieën 25-69% 5 

Metabool 

syndroom 

37-63% 2-3 

Noot (HERT, Schreurs, Vancampfort, & WINKEL, 2009) 

 

Er is geen eensgezindheid over het ontstaan van het metabool syndroom bij gebruik van 

antipsychotica. Algemeen wordt aangenomen dat de belangrijkste nevenwerking van deze 

medicatie abdominale obesitas is. Deze ontstaat door een stimulerend effect op de 

histamine-1-receptoren die het hongergevoel doen toenemen alsook door de levensstijl 

van vele van deze patiënten (weinig beweging, roken…). Vervolgens zorgt deze situatie 

voor een toename van vrije vetzuren in de bloedsomloop. Dit leidt tot een verhoogde 

triglyceridenconcentratie in het plasma en een toename van de glucoseproductie in de 

lever. De plasmaconcentratie van HDL-cholesterol daalt en die van LDL-Cholesterol stijgt. 

De vrije vetzuren veroorzaken ook insulineresistentie die leidt tot hyperglycemie, 

hypertensie en een verdere stijging van de hoeveelheid vrije vetzuren (Scheepers-Hoeks 

et al., 2008). 

 

Het risico op het ontstaan van het metabool syndroom zou gemonitord kunnen worden 

door het opvolgen van enkele parameters: BMI, buikomtrek, bloeddruk, glucose- en 

lipidengehalte in het bloed. In principe gebeurt dit meestal in de eerstelijnsgezondheidzorg. 

Mensen met psychiatrische problemen hebben dikwijls moeilijk toegang tot deze zorg. Dit 

blijkt uit een pilootstudie van poliklinische patiënten tussen 18 en 65 jaar (Swolfs, 

Boerkoel, & Rijnders, 2011). De eigenlijke verantwoordelijkheid voor somatische screening 

ligt bij de voorschrijver van antipsychotica, meestal de psychiater. Er bestaat echter geen 

gestandaardiseerde somatische screening, waardoor de link tussen de somatische klachten 

en de voorgeschreven medicatie vaak niet gelegd wordt (De Hert & Vancampfort, 2012). 

In een intramurale zorgsituatie is het een belangrijke taak van de verpleegkundige om 

alert te zijn op symptomen die kunnen leiden naar het metabool syndroom (Van der Kellen, 

2011). Omdat psychiatrische zorg meer inzet op extramurale zorg, is er steeds minder 

toezicht op dergelijke screenings en is de patiënt hier zelf verantwoordelijk voor. Als de 

patiënt hierover geen educatie krijgt, is hij zich niet bewust van de bestaande risico’s 

(Swolfs et al., 2011).  

 

 

 

 



7 
 

1.1 Definities 

 

1.1.1 Het metabool syndroom 

 

Er bestaan verschillende definities voor het metabool syndroom. In vakliteratuur worden 

vooral het Adult Treatment Protocol” (ATP-III), het National Cholesterol Education Program 

en de ATP-III adapted” van de American Heart Association gebruikt (HERT et al., 2009). 

De International Diabetes Federation (Alberti, Zimmet, & Shaw, 2006) ontwikkelde de 

recentste definitie waarin het belang van een toegenomen buikomtrek benadrukt wordt 

(Marc De Hert, 2012).  

 
Tabel 1.2 Samenvatting van de criteria van 3 definities van het metabool syndroom 

 ATP-III criteria  

(3 van de 5 

noodzakelijk 

 

 

National 

Cholesterol 

Education 

Program 

 

ATP-III A criteria 

(3 van de 5 

noodzakelijk) 

 

 

American Heart 

Association 

IDF-criteria  

(2 criteria + 

verhoogde 

buikomtrek 

noodzakelijk) 

 

International 

Diabetes 

Federation 

 

Buikomtrek in cm M ≥ 102 V ≥88 M ≥ 102 V ≥88 M ≥ 94 V ≥80 

Bloeddruk ≥130/85 

of gebruik 

antihypertensiva 

≥ 130/85 

of gebruik 

antihypertensiva 

≥ 130/85 

of gebruik 

antihypertensiva 

HDL (mg/dl) M < 40, V < 50 M <40 V < 50 M< 40 V < 50 

Triglyceriden 

(≥150mg/dl) 

≥ 150 ≥ 150 ≥ 150 

Glucose (mg/dl) ≥ 110 of gebruik 

insuline 

≥ 100 of gebruik 

insuline 

≥ 100 of gebruik 

insuline 

Noot (HERT et al., 2009) 

 

Aangezien de definitie van het NCEP het meest frequent in de gehanteerde literatuur 

toegepast werd zal deze verder gebruikt worden voor het uitwerken van de screeningstool.  

 

De definitie volgens het Amerikaanse ‘National Cholesterol Education Program’, 

‘Adult treatment panel III’ (NCEP-2001) is gebaseerd op diagnostische criteria die 

gemakkelijk toepasbaar zijn: bloeddruk, middelomvang en de nuchtere 

plasmaconcentraties van glucose, HDL-cholesterol en triglyceriden. De diagnose ‘metabool 

syndroom’ wordt gesteld wanneer minimum 3 van de 5 criteria positief scoren (Steylen et 

al., 2009).. 

 

Het metabool syndroom is dus een cluster van cardiovasculaire en metabole risicofactoren. 

De clustering van deze factoren zorgt ervoor dat het risico op hart-en vaatziekten sterk 

verhoogd wordt. Het effect van de cluster van risicofactoren is veel sterker dan het effect 

van elk van deze factoren afzonderlijk. Uit verschillende definities blijkt dat abdominale 

obesitas een bepalende factor is. Abdominale obesitas heeft als gevolg dat vrije vetzuren 

afgegeven worden. Deze spelen een belangrijke rol in het ontstaan van verschillende 

metabole effecten zoals een stijging van de glucose-en triglycerideproductie, een daling 

van de HDL-Cholesterol en stijging van de LDL-cholesterol. Ze veroorzaken ook een 

insulineresistentie die leidt tot hyperinsulinemie. Dit resulteert onder meer in hypertensie 

en een verdere verhoging van de hoeveelheid vrije vetzuren, waardoor een vicieuze cirkel 

ontstaat (Scheepers-Hoeks et al., 2008).  
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Het metabool syndroom is in feite een cluster van gevaarlijke cardiologische en metabole 

risicofactoren. Deze cluster van 5 belangrijke, samenhangende factoren, die bijna altijd 

samen voorkomen, wordt gedefinieerd als het metabool syndroom (Grundy et al., 2004). 

 

 

1.1.2  Antipsychotica 

 

Antipsychotica zijn geneesmiddelen die psychotische verschijnselen kunnen verminderen 

of doen verdwijnen. Ze werken in op de positieve symptomen zoals wanen en hallucinaties 

en op de negatieve symptomen zoals spraakarmoede, apathie en initiatiefverlies. Binnen 

de antipsychotica onderscheiden we 2 verschillende groepen: de klassieke en de atypische 

antipsychotica (Zorginstituut Nederland, 2015). 

 

Tot de klassieke antipsychotica behoren de butyrofenonen (bv. Haloperidol), 

difenylbutylaminen (bv. Pimozide), fenothiazinen (bv. Chloorpromazine, Perfenazine) en 

thioxanthenen (bv. Zuclopentixol). Veel van deze middelen hebben een antidopaminerge 

werking. Dat kan leiden tot extrapiramidale bijwerkingen, afhankelijk van de dosis, die het 

gebruik voor de patiënt beperken. Bij een juiste dosering en aandacht voor deze 

bijwerkingen kunnen deze problemen voor een groot deel vermeden worden (Zorginstituut 

Nederland, 2015).  

 

Tot de atypische antipsychotica behoren onder meer: Aripiprazol, Clozapine, Risperidon, 

Olanzapine, Paliperidon en Quetiapine. Er zijn geen duidelijke criteria om beide klassen 

van antipsychotica te onderscheiden. Een duidelijke definitie voor de groep van atypische 

antipsychotica ontbreekt (Zorginstituut Nederland, 2015). 

 

De hypothese voor het antipsychotisch effect van deze groep van geneesmiddelen is, dat 

een blokkade van postsynaptische dopaminereceptoren in het mesocorticale en limbische 

hersengebied, een vermindering of verdwijning van psychotische symptomen veroorzaakt. 

Een volledige blokkade is niet nodig. Door hersenonderzoek is geconstateerd dat enkel een 

dopamine blokkade niet altijd voldoende is voor een antipsychotisch effect. Ook 

beïnvloeding van serotonine, glutamaat en gamma-aminoboterzuur (GABA) spelen hierbij 

een belangrijke rol (Zorginstituut Nederland, 2015). 

 

Vooral de atypische antipsychotica zorgen voor een verhoogd risico op het metabool 

syndroom (Riordan, Antonini, & Murphy, 2011). Deze categorie van geneesmiddelen heeft 

vaak als bijwerking gewichtstoename. Deze gewichtstoename is het gevolg van de 

stimulatie van de histamine-1-receptoren die voor een verhoogd hongergevoel zorgen. 

Atypische antipsychotica hebben, in tegenstelling tot de klassieke antipsychotica, een 

duidelijke invloed op het ontstaan van dyslipidemie (Scheepers-Hoeks et al., 2008). Deze 

veranderingen lijken gerelateerd aan gewichtstoename, hoewel antipsychotica ook 

dyslipidemie veroorzaken, die onafhankelijk is van gewichtstoename (Scheepers-Hoeks et 

al., 2008). 

 

Binnen de groep van de atypische antipsychotica zijn er duidelijke verschillen aangetoond 

in de mate waarin dyslipidemie wordt veroorzaakt. Olanzapine en Clozapine geven de 

grootste stijging in totaal cholesterol, LDL-cholesterol en triglyceriden en de sterkste daling 

in HDL-cholesterol (Scheepers-Hoeks et al., 2008). Zo gaven Olanzapine en clozapine een 

stijging van de triglyceriden van respectievelijk 38 en 42%. Over de invloed van Risperidon 

en Quetiapine op het lipideprofiel zijn de resultaten nog tegenstrijdig. Aripiprazol zou 

nauwelijks tot geen invloed hebben op het lipideprofiel (zie tabel 1.3.) (Herman, Van Eyck, 

Scheen, & De Hert, 2007). Het verschil tussen de atypische antipsychotica onderling in het 

bevorderen van het ontstaan van dyslipidemie is mogelijk te verklaren door een 

verschillend aangrijpen op de 5-ht2A- en de 5-ht2c-receptoren (Scheepers-Hoeks et al., 

2008).   
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Tabel 1.3. Tweedegeneratieantipsychotica en metabole stoornissen 

Stof Gewichtstoename Risico op diabetes Risico op 

dyslipidemie 

Clozapine +++ + + 

Olanzapine +++ + + 

Risperidon ++ ? ? 

Quetiapine ++ ? ? 

Aripiprazol +/- Niet geraporteerd Niet geraporteerd 

Ziprasidon +/- Niet geraporteerd Niet geraporteerd 

Amisulpiride +/- Niet geraporteerd Niet geraporteerd 
+: Toegenomen risico 
-: geen effect 
?: niet overeenstemmende resultaten 
Niet gerapporteerd: geen gevallen geraporteerd op het ogenblik van de publicatie 

Noot (Herman et al., 2007) 

 

Een andere risicofactor is dat personen met een psychiatrische aandoening veelal een 

slechtere algemene gezondheidstoestand en verminderde levensverwachting hebben in 

vergelijking met de algemene bevolking. Dit komt deels door een eerder beperkte 

toegang tot de somatische zorg met minder adequate screening, opvolging en 

behandeling van cardiovasculaire risicofactoren (Cahn et al., 2008). Andere belangrijke 

factoren zijn dat personen met een psychiatrische aandoening meer roken, minder 

bewegen en een hoger BMI hebben. De belangrijkste relatie tussen het metabool 

syndroom en antipsychotica is dat deze voor een gewichtstoename zorgen en dit heeft 

een nefaste invloed op de ontwikkeling van diabetes type 2, verhoogde cholesterol en 

stijging van de bloeddruk (Scheepers-Hoeks et al., 2008). 

 

 

1.2 Doelgroep 

 

Deze bachelorproef richt zich op ambulant behandelde personen die antipsychotica 

gebruiken en zo een verhoogd risico op het metabool syndroom lopen. 

 

Door de invoering van artikel 107 van de ziekenhuiswet: “De mogelijkheid om subsidiering 

voor (psychiatrische) ziekenhuisbedden op een andere manier te gebruiken” (Vandeurzen, 

2010) worden steeds meer patiënten ambulant behandeld. Daarom wordt gestreefd naar 

kortere residentiële behandeling en een verder verloop van de behandeling thuis of in een 

thuis vervangende omgeving. Dit kan gaan van een pleeggezin, een project van beschut 

wonen tot volledig zelfstandig wonen. Het is de bedoeling het aantal ligdagen te 

verminderen en met behulp van ambulante diensten de behandeling buiten het ziekenhuis 

verder te zetten. Minister Jo Vandeurzen beschrijft dit in zijn beleidsplan als één van de 

knelpunten voor de geestelijke gezondheidszorg: “Er is een algemeen gebrek aan inzet en 

aandacht rond vroegdetectie, vroeginterventie en preventie van psychische 

problematieken die zich voortzet in de eerste lijn.” (Vandeurzen, 2010). 

 

In de ambulante geestelijke gezondheidszorg is er geen constante aandacht voor de 

somatische zorg van de betrokken patiënten. Vaak zijn de betrokken hulpverleners gericht 

op het psychisch welzijn van hun cliënt. Dit blijkt uit een onderzoek van een Amsterdamse 

cliëntenorganisatie over de lichamelijke gezondheid en de behoefte aan somatische zorg. 

Hier werden 240 chronische psychiatrische patiënten, die buiten een ziekenhuis verblijven 

bevraagd over hun lichamelijke gezondheidstoestand. Hieruit blijkt dat slechts 63% 

regelmatig contact heeft met een hulpverlener. Slechts 50% van de ondervraagden kreeg 

van de voorschrijver uitleg over de bijwerkingen en risico’s van de voorgeschreven 

medicatie. Amper 50% geeft aan dat de behandelend psychiater of verpleegkundige 

voldoende aandacht heeft voor hun lichamelijke klachten. De helft van de ondervraagden 

zegt niet ernstig te worden genomen door de zorgverstrekker. Bovendien wordt er maar 

bij 43% van de patiënten bijkomend onderzoek gedaan naar de lichamelijke klachten. 83% 

van de ondervraagden vindt dan ook een regelmatige controle op lichamelijke gezondheid 

belangrijk (Vink, Cetinturk, Kilbasanli, Huberts, & Kobaa, 2009).  



10 
 

Dit onderzoek bevestigt de nood aan een betere screening op gezondheidsrisico’s bij 

ambulante patiënten. Wanneer ze zichzelf zouden kunnen screenen met een objectieve 

tool, kunnen de risicopatiënten gemakkelijk gescheiden worden en verder onderzocht 

worden (Engelsen et al., 2010). Er is duidelijk nood aan voorlichting en preventie. 

Antipsychotica gebruikers zouden moeten ingelicht worden over de mogelijke risico’s, de 

parameters die leiden tot het metabool syndroom en de eventuele preventiemaatregelen 

die ze zelf kunnen ondernemen (Groen, van der Wouden, & Bindels, 2010). 

 

Deze zelfscreening is tevens een belangrijke vorm van empowerment voor de patient. 

“Zelftests passen in de trend naar meer verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid en 

betere toegang tot gezondheidsinformatie” (Ickenroth, Ronda, Dinant, & van der Weijden, 

2015).  De patiënt neemt dus zelf verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid. Elke vorm 

van ondersteuning verbetert dit proces.  

 

 

1.3 Vraagstelling 

 

Hoe kunnen patiënten die antipsychotica gebruiken in een thuissituatie zichzelf screenen 

ter preventie van het metabool syndroom en zo ook de kennis en aandacht voor dit 

syndroom verhogen bij zichzelf? 

 

Deze bachelorproef tracht een antwoord te geven op de vraag of een app gebruikt kan 

worden om ambulante patiënten die antipsychotica gebruiken zichzelf te laten screenen 

voor het metabool syndroom. Deze technologie wordt immers steeds vaker ingezet ter 

preventie van gezondheid onder het fenomeen E-health (Van Daele & Vanhoomissen, 

2015). De inzet van een app zou bovendien bijkomend kunnen instaan voor voorlichting 

en advies. 

 

Kennistekort van het 
risico op metabool 

syndroom 

Gebruikers van 
antipsychotica  

 

Zelfscreening 

Figuur 1.1 Conceptueel model 
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2 Zoekstrategie 

 

 

Het was noodzakelijk om eerst de inclusie- en exclusiecriteria te bepalen, alvorens 

geschikte literatuur te vinden. 

 
Tabel 2.1 In- en exclusiecriteria 

Inclusiecriteria Exclusiecriteria 

Zoektermen zijn relevant voor dit 

werkstuk. 

Geen relevante zoektermen. 

De artikelen zijn gericht op het gebruik 

door verpleegkundigen. 

Artikelen gericht op gebruik door artsen, 

professoren of onderzoekers. 

Artikelen zijn van wetenschappelijke aard 

of zijn geschreven door specialisten uit het 

vakgebied. 

Artikelen zonder wetenschappelijke 

betekenis zoals lifestylemagazines. 

De artikelen zijn maximum 8 jaar oud met 

uitzondering van de artikelen die de 

definitie bepalen (2004-2006). 

Artikelen van meer dan 8 jaar oud tenzij ze 

in recente literatuur nog gebruikt worden.  

De artikelen zijn geschreven in het 

Nederlands of Engels. 

Artikelen geschreven in een andere taal 

dan Engels of Nederlands omwille van de 

leesbaarheid. 

 

Tijdens de zoektocht naar informatie viel op dat Nederland koploper is in het onderzoek 

naar screening ter preventie van het metabool syndroom. Daarom zijn er veel Nederlandse 

bronnen gebruikt. 

 

De gebruikte zoekmachines zijn: Scholar Google, Pud Med, Research Gate en Google. 

Hierbij werd opgemerkt dat veel literatuur gevonden kan worden via meerdere 

zoekmachines. Meestal werd Scholar Google gebruikt omdat deze zoekmachine zeer 

gebruiksvriendelijk en overzichtelijk is om mee te werken. 

 
Tabel 2.2 Gebruikte trefwoorden 

Nederlandse literatuur Engelstalige literatuur 

Metabool syndroom Metabolic syndrome 

Somatische klachten Shizophrenia 

Screening Screening 

Definitie Definition 

Antipsychotica Glucose and smartphone 

Schizofrenie Cholesterol and smartphone 

België E-mental Health 

Zelftesting  

Project 107  

Beleidsplan Geestelijke  Gezondheidszorg  

Verpleegkunde  

E-mental Health  

 

Deze trefwoorden werden afzonderlijk en in combinatie gebruikt in de reeds beschreven 

databanken.  

 

Verder is er gezocht via de sneeuwbalmethode vanuit referenties van de gevonden 

literatuur.   
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Literatuur via databanken (n= 4): Scholar Google, Research Gate, Pub Med, Google 

 

Literatuur via sneeuwbalmethode (n=2): Tijdschrift voor psychiatrie, Tijdschrift 

psychiatrie en verpleegkunde 

 

Exclusie (n = 8)  
  

- Artikel bespreekt andere doelgroep 
- Literatuur ouder dan 2005 
- Full tekst artikel niet beschikbaar 
- Soortgelijke informatie in andere artikelen 
- Geen primaire bron 

 
 

 

Literatuur geselecteerd o.b.v. titel en 
abstract (n = 35)  

Definitief geïncludeerde literatuur (n 
= 27) 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2.1: Flowchart zoekstrategie 
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3 Antwoord 

 

3.1  Doelstelling 

 

Een behandeling met atypische antipsychotica kan tal van bijwerkingen tot gevolg hebben. 

Verschillende studies hebben al eerder aangetoond dat er een verband bestaat tussen het 

gebruik van atypische antipsychotica en het ontstaan van obesitas, dyslipidemie, 

hypertensie en hyperglycemie. Deze geven als bijkomend gevolg ook een verhoogd risico 

op diabetes mellitus type 2. Voorgenoemd risicofactoren geven onderling een versterkend 

effect en worden gedefinieerd als het metabool syndroom. Een screening op deze 

risicofactoren is noodzakelijk om somatische consequenties van de gebruikte 

antipsychotica te voorkomen of vroegtijdig op te sporen en te behandelen (Cahn et al., 

2008). 

 

De Werkgroep Somatische Complicaties Bij Antipsychoticagebruik stelt het volgende: 

”Hoewel de implementatie van somatische monitoring in de intra en extramurale 

geestelijke gezondheidszorg moeilijk lijkt, hoeft deze in de praktijk geen probleem te zijn. 

Implementatie van een goed uitgevoerde monitoring op somatische complicaties kan 

complexe zorgconsumptie voorkomen en kostenbesparend zijn en kan niet in de laatste 

plaats leiden tot een verbeterde kwaliteit van leven van de patiënt ” (Cahn et al., 2008). 

Hoewel elke arts het belang van het screenen en monitoren van complicaties ziet, worden 

deze niet systematisch uitgevoerd. Er werd daarom onderzocht of verpleegkundigen hierin 

een rol zouden kunnen opnemen. Dit zou in principe kunnen, maar hiervoor zijn er weinig 

tot geen aangepaste screeningsinstrumenten (Van der Kellen, 2010).  

 

Het belang van screening wordt nogmaals duidelijk volgens Nederlands onderzoek waarin 

psychiatrische patiënten tussen de 18 en de 65 jaar somatisch gescreend werden. Hieruit 

bleek dat er bij 62% van de onderzochte patiënten afwijkende bloedwaarden werden 

aangetroffen. Deze studie toont nogmaals aan dat somatische screening een absolute 

meerwaarde is. De aanbeveling in deze studie luidt dan ook: “Somatische screening dient 

geoptimaliseerd te worden met als doel het ontwikkelen van een somatische 

screeningsmethode waarbij enerzijds relevante somatiek aan het licht komt en anderzijds 

overdiagnostiek, met de daar bij horende kosten en fout-positieve bevindingen zoveel 

mogelijk beperkt blijft.” (Swolfs et al., 2011). 

 

Ondertussen hebben veel intramurale geestelijke gezondheidsinstellingen hun eigen 

screeningsprogramma uitgewerkt. Er bestaat echter nog geen algemene richtlijn voor een 

dergelijke screening. Door de extramuralisering van de zorg vallen patiënten, die niet 

opgenomen zijn, uit de boot. Zij zijn aangewezen op somatische screening door hun 

huisarts (Swolfs et al., 2011). Deze applicatie wil er mee voor zorgen dat ambulante 

hulpverleners zoals thuisverpleegkundigen, casemanagers, thuisbegeleidingsteams hun 

patiënt kunnen begeleiden zichzelf te screenen.  Zo kunnen somatische complicaties met 

betrekking tot het metabool syndroom vroegtijdig opgespoord worden. 

 

Alvorens deze screening te starten dient men steeds goed te overwegen wat de positieve 

en negatieve consequenties zijn voor de kwaliteit van leven van de patiënt (Van der Kellen, 

2010). De screening moet zeer laagdrempelig worden aangevat en begeleid worden door 

een vertrouwde hulpverlener, die werkt onder supervisie van een arts of psychiater. Die 

hulpverlener moet de patiënt duidelijk informeren over het doel en de werkwijze van de 

screening (Van Veldhuizen, 2012). Er is ook nood aan een duidelijk omschreven richtlijn 

waarmee verpleegkundigen of andere gezondheidsmedewerkers aan de slag kunnen gaan 

om patiënten te screenen (Van der Kellen, 2010). 

  



14 
 

 

3.2 Screeningsprogramma 

 

Als uitwerking is er gekozen voor de vorm van een screeningsprogramma. Concreet wil dit 

zeggen dat patiënten die antipsychotica gebruiken zichzelf kunnen screenen ter preventie 

van het metabool syndroom in de thuissituatie. Het is de bedoeling dat ze de nodige tools 

en ondersteuning krijgen om zichzelf te screenen op het risico van het ontstaan van het 

metabool syndroom. Hierbij is in de beginfase zeker ondersteuning nodig van een 

betrokken hulpverlener. Het screeningsprogramma begint met een uitgebreide anamnese 

van de betrokken patiënt. Dit houdt in dat risicofactoren bepaald worden aan de hand van 

enkele vragen.  Hierbij wordt het stroomschema CVZ-aanpak bij mensen met een ernstige 

psychiatrische stoornis gevolgd (Marc De Hert, 2012) (zie bijlage 1). 

 

De screening begint met een bevraging van de medische voorgeschiedenis. Namelijk of er 

cardiovasculaire aandoeningen, diabetes of aanverwante aandoeningen gekend zijn bij de 

betrokken patiënt. Nadien volgt een bevraging van de familiale belasting van de hiervoor 

genoemde pathologieën. Wordt op één of beide voorgaande items positief gescoord, dan 

is verder medisch onderzoek noodzakelijk. Een negatieve score dient gescreend te worden 

omwille van het gebruik van antipsychotica. Dit volgens het vastgelegd interval van het 

stroomschema. 

 

Na deze anamnese worden de nodige tools voor het zelfonderzoek ter beschikking gesteld 

en het gebruik hiervan uitgelegd. De technologie laat in de toekomst wellicht toe dat deze 

tools vervangen kunnen worden door applicaties op een smartphone. Er bestaan nu al tools 

die bloeddruk, glucose en cholesterol gegevens kunnen meten en verzamelen. Deze 

technologie is echter nog niet alom gekend dus dient de optie open gehouden te worden 

om met standaardapparatuur aan de slag te gaan. Hier volgt een opsomming van de nodige 

materialen om de screening uit te kunnen voeren in een thuissituatie. 

 

Alvorens patiënten zichzelf kunnen screenen dient er nagegaan te worden of de motivatie 

voldoende hoog is. Men kan de patiënt extra motiveren door uitleg te geven over zijn 

aandoening en eventuele gevolgen van zijn medicatie. Motivatie is een essentiële 

voorwaarde om een correcte screening te kunnen uitvoeren. 

 

Een belangrijke voorwaarde is na te gaan of de betrokken patiënt een smartphone ter 

beschikking heeft waarop de applicatie geïnstalleerd kan worden. Er moet bekeken worden 

of de patiënt het toestel voldoende kan gebruiken. Enkel als deze 2 voorwaarden voldaan 

worden kan men deelnemen aan het project. Er kan overwogen worden om een 

smartphone ter beschikking te stellen en het gebruik hiervan aan te leren. 

 

 

3.2.1 Meettoestellen niet-gekoppeld aan de smartphone 

 

Meetlint 

Er wordt een meetlint ter beschikking gesteld van de patiënt, hierbij wordt uitgelegd hoe 

de patiënt zijn buikomtrek dient te meten: in staande positie, zonder kledij, halfweg de 

onderste rib en bovenkant van het bekken (Engelsen et al., 2010). Visuele ondersteuning 

in de vorm van een handleiding met tekeningen kan hierbij wenselijk zijn. 

 

Bloeddrukmeter 

Er wordt een bloeddrukmeter ter beschikking gesteld van de patiënt. Ook hier is visuele 

ondersteuning in de vorm van een handleiding zeker wenselijk. Men kan de patiënt 

educatie geven over de grenswaarden van een gezonde bloeddruk en deze vermelden in 

een handleiding. Dit is in deze context echter niet noodzakelijk. 
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Glucosemeter 

Er wordt een glucosemeter ter beschikking gesteld van de patiënt. De patiënt heeft initiatie 

nodig van correct gebruik van dit toestelletje. Initiatie van grenswaarden is in deze context 

niet noodzakelijk. 

 

Cholesterolmeter 

Er wordt een cholesterolmeter ter beschikking gesteld van de patiënt. Met een druppel 

bloed via een vingerprik kan de patiënt zowel de waarde van de HDL, LDL, triglyceriden en 

totale cholesterol bepalen. Net zoals bij een glucometer is initiatie van de werking 

noodzakelijk, beide werken volgens hetzelfde principe. Educatie over de waarden is in deze 

situatie niet noodzakelijk maar kan aangegeven worden op de instructiekaart. 

 

 
Figuur 3.1: Mission® Cholesterolmeter 3-in-1 
 
 

3.2.2 Meetinstrumenten gekoppeld aan de smartphone 

De dag van vandaag bestaan er verschillende smartphoneapplicaties en accessoires om de 

nodige parameters te kunnen meten. Op termijn heb je dus maar één enkel toestel nodig 

om deze waarden te kunnen bepalen. 

 

Glucosebepaling 

Men kan het glucosegehalte bepalen met een losstaand apparaatje dat dient aangesloten 

worden op de smartphone. Bij dit apparaat hoort een prikpen met dunne wegwerplancetten 

en een patroon met teststrips. Je dient een druppel bloed te bekomen door te prikken in 

een vinger net als bij elke andere bloedglucosemeter. De resultaten van de 

bloedglucosemeting worden direct doorgegeven aan de smartphone via de applicatie.  

 

     
Figuur 3.2: Glucodock van Medisana® 
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Bloeddruk 

Men kan de bloeddruk meten met een aparte manchet die kan aangesloten worden op de 

smartphone, bijvoorbeeld de Cardiodock van Medisana®. Alsook met decICMe® Cuffless 

Finger Blood Pressure Monitor waarbij de bepaling gebeurt via de vingertop. Of met een 

applicatie zoals de Instant Blood Pressure® app waarbij je je vinger tegen de camera houdt 

om zo de gegevens te verkrijgen. Deze laatste methode wordt wetenschappelijk nog wel 

in vraag gesteld. 

 

    
Figuur 3.3: decICMe® Cuffless Finger Blood Pressure Monitor   Figuur 3.4: Cardiodock van Medisana® 
 
 

Cholesterolbepaling/triglyceridebepaling 

Onderzoekers aan de Cornell-universiteit hebben een iPhone-accessoire ontwikkeld 

waarmee je bloed, zweet of speeksel kunt analyseren om je cholesterolniveaus te bepalen. 

Je bevestigt de smartCARD voor de camera van de iPhone, waarna je er een meetstrip met 

daarop de vloeistof waarmee je het cholesterolniveau wilt meten aanbrengt. De strip 

verandert van kleur. Een iOS-app kan de kleur van de teststrip vastleggen en binnen enkele 

minuten je cholesterolniveau bepalen. Momenteel kan de app enkel de totale hoeveelheid 

cholesterol waarnemen. De onderzoekers willen het mogelijk maken om de waarden van 

HDL, LDL en triglyceriden afzonderlijk te bepalen (Oncescu, Mancuso, & Erickson, 2014). 

 

 
Figuur 3.5: Smartphone Cholesterol Application for Rapid Diagnostics or smartCARD 
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3.2.3 Na de screening 

Wanneer alle parameters zijn ingegeven berekent de app of er een verhoogd risico 

aanwezig is. Men kan spreken van een verhoogd risico wanneer 3 van de 5 parameters 

verhoogd zijn.  Als dit het geval is, is er een medische interventie nodig. De patiënt dient 

met deze vaststellingen een arts te raadplegen. Mogelijke medische interventies kunnen 

zijn: veranderen van antipsychoticum, het opstarten van antidiabetica, 

bloeddrukverlagende of andere medicatie…. Maar ook het veranderen van de levensstijl 

kan een belangrijke factor zijn in het terugdringen van het risico, zoals een dieet, meer 

beweging, rookstop, etc. 

 

Wanneer de app geen verhoogd risico aangeeft, worden toch leefstijladviezen aangeboden. 

Het gaat hier om informatie met betrekking tot een rookstop, beweging en gezonde 

voeding. Vanuit de applicatie wordt doorgelinkt naar een website met tips ter 

gezondheidsbevordering. 

 

Wanneer geen verhoogd risico wordt vastgesteld, zijn er 2 mogelijkheden volgens het 

stroomschema bij vervolgscreening. Enerzijds het jaarlijks herhalen van de test  indien er 

geen (familiale) voorgeschiedenis aanwezig is en alle afzonderlijke parameters zich onder 

de grenswaarden bevonden. Dit wanneer de betrokken patiënt al minstens 12 maanden 

antipsychotica gebruikt. Anderzijds wanneer niet aan voorgaande voorwaarden kan 

voldaan worden maar er toch een negatief resultaat is aangegeven bij screening dient de 

test herhaald te worden op 6 weken, 12 weken en 18 weken. De app zou hiervoor een 

herinneringsfunctie kunnen hebben. Wanneer er tijdens deze testen toch positief gescoord 

wordt is een medische interventie noodzakelijk (Marc De Hert, 2012). 

 

Het is belangrijk om naast het gebruik het screeningsinstrument telkens voorlichting te 

geven omtrent gezonde voeding, voldoende beweging en rookstop aan de betrokken 

patiënt. 

 

 

3.3  Toepasbaarheid screeningsapplicatie 

 

Deze applicatie is een vorm van zelftesting. Dit heeft als voordeel dat patiënten 

gestimuleerd worden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en actief 

bezig zijn met het inschatten van gezondheidsrisico’s. Volgens onderzoek wordt het doen 

van een zelftest als prettig ervaren. Gebruikers zijn op zoek naar een vorm van 

geruststelling of net een concrete reden om naar de huisarts te gaan (Ickenroth et al., 

2015). 

 

Zelftesting via een applicatie is een vorm van het sterk opkomende E – mental health 

fenomeen. Volgens de studie: “High Tech, High Touch, High Trust” van het Trimbos 

instituut wordt E-mental health gedefinieerd als “Het gebruik van informatie en 

communicatietechnologieën om de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren.” (Riper, 

2007).  E-mental health zet in op het verhogen van de kwaliteit, toegankelijkheid en 

betaalbaarheid van de zorg, vanuit een empowermentvisie van de patiënt (Riper, 2007).  

 

Onderzoeker T. Van Daele (2015) beschrijft dat mobiele toepassingen een potentieel 

vormen voor de klinische praktijk. Deze kunnen een waardevolle aanvulling zijn op de 

behandeling met psychofarmaca. Gezondheidsmedewerkers moeten dan wel hun 

vertrouwde denkkader verlaten en inzien dat technologie kan bijdragen tot een verbetering 

van de mentale gezondheid (Van Daele & Vanhoomissen, 2015). 

 

Bestaande en toekomstige technologie maakt het mogelijk om met één toestel alle nodige 

parameters te bekomen, wat de gebruiksvriendelijkheid sterk verhoogd. Wanneer in de 

toekomst alle nodige parameters kunnen bekomen worden via de smartphone is een 

screening via hetzelfde toestel een logisch gevolg.  
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Een belangrijk voordeel van een applicatie is de toegangkelijkheid. De drempel om via 

internet hulp te zoeken is laag. Volgens Nederlands onderzoek kunnen deze interventies 

bijdragen aan het verminderen van onderbehandeling en stigmatisering van bepaalde 

klachten. Ze blijken ook goedkoper en minder arbeidsintensief. Wie informatie zoekt via 

technologie kan dit op elk moment van de dag. Ook onderwerpen waar een taboe op rust 

worden op deze manier sneller opgezocht (Huson, Nordeman, Bos, Knuttel, & Pandora, 

2008). 

 

Uit onderzoek naar smartphoneapplicaties die de bloedglucose meten, kon besloten worden 

dat een applicatie al een gebruiksvriendelijke methode is, om deze gegevens te verzamelen 

en eventueel door te sturen naar betrokken gezondheidsmedewerkers. Omdat 

smartphones steeds een belangrijker onderdeel worden van het dagelijks leven wordt het 

toekomstgericht nog gemakkelijker om deze te gebruiken voor gezondheidsdoelstellingen. 

Deze applicaties bekomen niet alleen een screenend effect, maar kunnen ook leefstijladvies 

geven, waardoor de kwaliteit van leven voor de gebruiker significant verhoogd kan worden 

(Tran, Tran, & White, 2012). 

 

De ontwikkelde screeningsapplicatie heeft een 3-voudig doel namelijk: screening, 

preventie en bewustwording. De app is in eerste instantie ontwikkeld om te screenen op 

verhoogd risico op het ontstaan van het metabool syndroom. Aan de hand van enkele 

parameters wordt bepaald of er een verhoogd risico aanwezig is. Wanneer dit zo is, is 

medische consultatie noodzakelijk. Een belangrijk tweede doel is bewustwording. Door de 

app te gaan gebruiken, leidt dit automatisch naar een verhoogde bewustwording voor het 

bestaan van het metabool syndroom. Veel gebruikers van antipsychotica beseffen immers 

niet dat ze door het nemen van dit soort medicatie een verhoogd risico lopen. Door deze 

bewustwording kan de app ook preventief werken. Gebruikers zijn meer bezig met de 

parameters waardoor er een preventief effect kan optreden bijvoorbeeld als hun 

buikomtrek te hoog is, kan men dieettips gaan volgen. Dat resulteert vervolgens in 

vermindering van de buikomvang.   
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Discussie 

 

Na het ontwikkelen van de applicatie zijn er nog enkele tekortkomingen of potentiele 

aanvullingen tot verbetering aan het licht gekomen. Deze worden in deze discussie 

verduidelijkt. 

 

Je kan jezelf afvragen of de zelf gemeten parameters voldoende objectief zijn. Hierbij stelt 

zich de vraag of de gebruiker de meting juist heeft uitgevoerd, bijvoorbeeld nuchter 

gemeten waarde, handen wel gewassen alvorens het prikken. Ook zou het kunnen dat de 

meettoestellen niet juist geijkt zijn. 

 

In een later stadium wanneer de applicaties voor het meten van de parameters meer 

ingeburgerd en beter ontwikkeld zijn, zou je deze kunnen koppelen aan de applicatie die 

het risico bepaalt. Hierdoor kan de gemeten waarde rechtstreeks verbonden worden met 

de screeningsapplicatie, waardoor fouten bij het ingeven vermeden kunnen worden. 

 

Men zou de applicatie een mogelijke verbinding kunnen laten maken met de behandelend 

geneesheer, waardoor deze, vanop afstand, de waarden mee kan opvolgen, interpreteren 

en tijdig ingrijpen als hij afwijkende waarden waarneemt. Dit kan een wenselijke 

interventie zijn aangezien patiënten die antipsychotica gebruiken misschien niet de 

motivatie hebben om bij een afwijkend resultaat een arts te consulteren. 

 

De applicatie zou ook verbonden kunnen worden met Vitalink. Dit is een nieuw, digitaal 

platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. 

Hierdoor kan iedere zorgverlener, van huisarts tot thuisverpleger, op een eenvoudige 

manier beschikken over correcte en volledige patiënteninformatie. Dat gebeurt steeds met 

respect voor de privacy en onder erg strenge beveiligingsvoorwaarden. Zo kunnen 

zorgverleners beter samenwerken en krijgen patiënten de best mogelijke zorg en 

begeleiding. 

 

Na de screening zou de applicatie moeten aangeven wanneer er terug gescreend moet 

worden, hiervoor zouden de aanbevelingen van het stroomschema gebruikt kunnen 

worden (De Hert & Vancampfort, 2012). 

 

In deze app worden privacygevoelige gegevens verzameld. Hierover is in dit werkstuk niet 

verder uitgewijd. Je kan jezelf de vraag stellen of het verzamelen van deze specifieke data 

de privacy van de gebruiker niet schendt. Nederlands onderzoek zegt hierover: 

“Hulpverlening is niet los te zien van de geheimhoudingsplicht en het belang van de 

vertrouwensband. In de GGz speelt privacy zowel bij cliënten als professionals een zeer 

belangrijke rol…. De angst dat gevoelige informatie in verkeerde handen komt is dan ook 

groot en bij informatie die op digitale dragers en op internet wordt geplaatst zeker niet 

irreëel… Het toenemend gemak van schriftelijk uitwisselen van informatie tussen patiënt 

en hulpverlener en tussen hulpverleners en derden onderling moet getoetst worden aan 

de rechtspositie van de patiënt/burger).” (Huson et al., 2008). 

 

Je kan de applicatie ook een preventief aspect meegeven door deze te koppelen aan andere 

applicaties die de gezondheid bevorderen. Ik denk hier bijvoorbeeld aan een 

acceleratormeter om bewegingen op te volgen, aangezien beweging een belangrijke 

preventieve parameter is. Andere waardevolle preventieve interventies kunnen 

rookstopapplicaties of applicaties met betrekking tot gezonde voeding zijn. Deze geven 

advies over gezonde voeding of registreren de aanbevolen en opgenomen hoeveelheid 

voedingstoffen. 

 

Wanneer één bepaalde parameter te hoog scoort, zouden er specifieke gezondheidtips in 

functie van die bepaalde parameter moeten meegegeven worden. Bijvoorbeeld wanneer 

de parameter cholesterol te hoog scoort kan de app rechtstreeks tips geven om het 

cholesterolniveau naar beneden te krijgen. 
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Na het lanceren van de applicatie bleek dat de gebruikte benamingen zoals bijvoorbeeld 

hypertensiva moeilijk te begrijpen zijn. Als professional verlies je soms uit het oog dat 

termen die voor ons helder zijn dit niet zijn voor leken. Het zou raadzaam zijn om een 

gebruikersgroep te bevragen over de duidelijheid van de app en deze op basis van deze 

bevindingen bij te sturen.  

 

Een eerste indicatie geeft aan dat de nodige tools kunnen aangekocht worden voor een 

bedrag van +/- 185 euro. Hier is nog geen rekening gehouden met een eventuele 

verminderde prijs door groepsaankoop of eventuele tussenkomst van de 

ziekteverzekering. Dit bedrag is slechts een fractie van het bedrag dat anders op lange 

termijn moet uitgegeven worden aan doktersconsultaties, labo-onderzoeken, en 

medicamenteuze interventies. Men zou dus kunnen stellen dat risicopatiënten de nodige 

tools ter beschikking stellen en ze de screening aanleren op lange termijn kostenbesparend 

is. 

 

Volgens Nederlands onderzoek naar de uitvoerbaarheid van metabole screening bij FACT-

patiënten blijkt dat ondanks inzet van een verpleegkundige uit het FACT-team zelf nog 

33% weigert deel te nemen (Cohen, 2010a). Hieruit kan ik besluiten dat er nog werk is 

aan het motiveren en informeren van de patiënten met betrekking tot de belangrijkheid 

van deze screening. 

 

Wanneer het in de nabije toekomst niet mogelijk blijkt om alle gebruikers van een 

smartphone en de nodige tools om de screening uit te voeren te voorzien is het een 

mogelijkheid dat in een eerste fase de begeleidende verpleegkundige (casemanager, 

thuisverpleegkundige,) met 1 toestel de screening bij de patiënten uitvoert. 

 

De applicatie zou kunnen gebruikt worden voor andere patiëntengroepen met verhoogd 

risico op het metabool syndroom. 
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Besluit 

 

Screenen ter preventie van het metabool syndroom met behulp van een smartphone is 

mogelijk. Zo kunnen patiënten met verhoogd risico in de thuissituatie hun risico op het 

metabool syndroom zelf monitoren.  Wanneer patiënten zichzelf screenen leidt dit tot 

vergroting van de kennis rond het metabool syndroom. Patiënten worden immers bewust 

gemaakt welke parameters van belang zijn bij het ontstaan van dit syndroom.   

 

Ondanks het feit dat huidige technologie nog net niet ver genoeg ontwikkeld is om alle 

bepalingen via toestellen direct gekoppeld aan de smartphone te doen, kan wel besloten 

worden dat een screening thuis zonder problemen kan uitgevoerd worden met een aantal 

losse apparaten. Het gebruik van deze toestellen dient in de beginfase zeker ondersteund 

te worden maar kan na verloop van tijd zelf uitgevoerd worden door de patiënt. Dit is 

vergelijkbaar met diabetespatiënten. In het verleden was het ook niet vanzelfsprekend dat 

deze zelf hun bloedsuikerwaarden konden bepalen en aan de hand van deze waarde 

zichzelf de juiste dosis insuline konden toedienen. Een laagdrempelige screening kan een 

meerwaarde betekenen in het voorkomen van hart-en vaatziekten bij een omvangrijke 

patiëntengroep.  

 

Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze bachelorproef toekomstgericht een belangrijke 

rol kan spelen in het thuis screenen van risicopatiënten. Dit vraagt een aanpassing van het 

maatschappelijk kader: artsen, verpleegkundigen en patiënten moeten hun vertrouwd 

denkkader opzijschuiven en zich openstellen voor technologische ontwikkelingen in de 

gezondheidszorg. Technologie gaat immers toekomstgericht een steeds belangrijkere rol 

opnemen in de gezondheidszorg en gaat deze ook alleen maar verbeteren. 

 

Ik hoop dan ook dat ik met deze bachelorproef een aanzet heb gegeven naar het gebruik 

van technologie in de gezondheidszorg. En dat ik de mogelijkheden en de 

gebruiksvriendelijkheid hiervan  voldoende heb aangetoond zodat toekomstgericht  

meerdere  projecten in deze richting  zullen ontwikkeld worden.
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Bijlage 1: Stroomschema voor screening en 

opvolging van cardiovasculair risico bij ernstige 

psychiatrische stoornissen 
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Alle waarden normaal, jaarlijks herhalen 

Eén of meer waarden van stap 

2 en/of 3 afwijkend 

Alle waarden  

normaal 

Alle waarden  

normaal 

Ten minste 1 risicofactor 

Alle waarden normaal 

CVZ-risico aanpak bij mensen met een ernstige psychiatrische 

stoornis 

Voor alle patiënten bij eerste contact/bij het opstarten van behandeling 
(ongeacht of ze medicatie vrij zijn of al medicatie nemen) 

Stap 1: Anamnese; 

Vroegere ziekten; 

familiale geschiedenis; 

rookgedrag; beweging; 

eetgewoontes 

Stap 2: Evalueer: BD; 
gewicht; buikomtrek; 

BMI 

Stap 3: Labotesten: 
nuchtere glycemie en 

lipiden; 

totaalcholesterol 

(TC); LDL; HDL; 

triglyceriden 

Stap 4: Advies: rookstop; 
voedingskeuzes;  

fysieke activiteit 

Bij Patiënten die al 12 

maanden antipsychotica 

nemen waarbij alle testen 

normale waarden hebben, 
herhaal stap 2, 3 en 4-

jaarlijks 

Herhaal Stap 2, 3  

en 4 en evalueer 

 

Herhaal Stap 2, 3  

en 4 en evalueer 

Herhaal Stap 2, 3 en 4 en 

evalueer rookgedrag. 

Bijzondere aandacht geven 

aan patiënten die in de eerste 

6 weken van behandeling een 
significante 

gewichtsverandering hebben 

van>7% toename gewicht. In 

deze gevallen de keuze van 

het antipsychoticum 

herevalueren 

Indien medicatievrij: 
overweeg bij de keuze van 

een TGA het cardiometabole 

risicoprofiel van het 

antipsychoticum 

Verdere follow-up af te spreken met 

huisarts/ diabetoloog/specialist 

Keuze antipsychoticum: herevalueer TGA-

keuze zowel vanuit psychiatrisch als 

metabool perspectief 

 

Medicamenteuze behandeling kan 

aangewezen zijn om het CV-risico te 
verminderen. Wanneer mogelijk: 

 

Betrek de huisarts of aangewezen 

specialist 

- Gewicht – BMI moet ≤ 25 kg/m² zijn; 

buikomtrek: man< 102cm; vrouw< 88cm 

 

Bij patiënten zonder diabetes, overweeg: 

- BD-verlagende medicatie om een BD 
≤140/90mm HG te bekomen 

- Statines om: TC ≤5mmol/l (190mg/dl) 

en LDL ≤3mmol/l (115mg/dl) 

 

Bij patiënten met diabetes– verwijzen 

naar huisarts of diabetoloog om:  

- HbA1c < 7% 

- BD ≤ 130/80mmHg 

- Statines om: TC ≤4.5mmol/l (175mg/dl) 

LDL ≤ 2.5 mmol/l (100mg/dl) te bekomen 

DAG 1 

WEEK 6 

WEEK 12 

JAARLIJKS 
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Bijlage 2: Screenshots van de applicatie 

 

Geen verhoogd risico 

 

       
 

 

Verhoogd risico 
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Bijlage 3: Bronnen 

 
 Referentie 

(auteur et al., 
jaartal) 

Titel Gevonden via 
(zoekmachine – 

trefwoorden) 

Type bron  
(tijdschriftartikel, 

boek, expert 
...) 

Setting (vb. ZH, WZC ...) – 

doelgroep 
(vb. ouderen, baby’s ...) 

Doelstelling - vraagstelling 

1 (Vink et al., 
2009) 

Niet goed in je vel Scholar Google: 
somatische klachten, 
metabool syndroom, 
screening 

Studierapport 
van het 
Amsterdams 
Patiënten/ 
Consumenten 
platvorm 
 

Leden van Ypsilon 
(vereninging van familieleden 
en betrokkenen bij mensen 
met schizofrenie en psychose) 

Mening van de cliënten over 
somatische zorg weergeven. 

2 (Grundy et al., 
2004) 

Definition of Metabolic 
Syndrome: Report of the 
National Heart, Lung and Blood 
Institute/American Heart 
Association Conference on 
Scientific Issues Related to 
Definition 

Pub Med: metabolic 
syndrome, definition 

Guidelines 
review 

Definities van het metabool 
syndroom 

Welke richtlijnen en definities bestaan 
er om het metabool syndroom te 
omschrijven? 

3 (Van Daele & 
Vanhoomissen, 
2015) 

Draagbare technologie in de 
geestelijke gezondheidszorg 

Google: Tom Van Daele Artikel Geestelijke gezondheidszorg Hoe snel kan de opkomende e-health 
technologie een rol spelen binnen de 
geestelijke gezondheidszorg? Men 
tracht een beeld te  schetsen van de 
huidige mogelijkheden en valkuilen. 

4 (Herman et 
al., 2007) 

Metabole stoornissen bij 
patiënten met schizofrenie 
behandeld met 

tweedegeneratieantipsychotica 

ResearchGate: 
metabolic syndrome 

Tijdschriftartikel Schizofrene patiënten 
behandeld met 
tweedegeneratieantipsychotica 

In kaart brengen van de 
gezondheidsproblemen die kunnen 
ontstaan na behandeling met 

tweedegeneratie antipsychotica. 

5 (Groen et al., 
2010) 

Antipsychotica: let op metabole 
bijwerkingen 

Scholar Google: 
metabool syndroom, 
antipsychotica 

Tijdschriftartikel Informatie voor gezondheids-
medewerkers 

Aandacht voor de somatische 
bijwerkingen bij 
antipsychoticagebruik. 

6 (Swolfs et al., 
2011) 

De meerwaarde van een 
somatische screening op een 
polikliniek psychiatrie 

Scholar Google: 
screening, metabool 
syndroom 

Tijdschriftartikel Poliklinische psychiatrische 
patiënten 

Bepalen van de toegevoegde waarde 
van somatische screening in het 
onderkennen van somatische 
problematiek bij nieuw verwezen 
patiënten binnen een algemene 
polikliniek psychiatrie in Nederland. 
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 Referentie 
(auteur et al., 

jaartal) 

Titel Gevonden via 
(zoekmachine – 

trefwoorden) 

Type bron 
(tijdschriftartikel, 
boek, expert ...) 

Setting (vb. ZH, WZC ...) – 

doelgroep 
(vb. ouderen, baby’s ...) 

Doelstelling - vraagstelling 

7 (Scheepers-
Hoeks et al., 
2008) 

Schizofrenie en antipsychotica: 
samenhang met het metabool 
syndroom 

Scholar Google: 
metabool syndroom en 
antipsychotica 

Tijdschriftartikel Patiënten met schizofrenie Komen tot een overzicht van de 
huidige inzichten in de relatie tussen 
schizofrenie en het metabool 
syndroom, de invloed van het gebruik 
van antipsychotica op het ontstaan 
van het metabool syndroom en de 
mogelijke verschillen tussen klassieke 
en atypische antipsychotica. 
 
 
 

8 (Steylen et al., 
2009) 

Metabool syndroom bij de 
behandeling met clozapine 

Scholar Google: 
metabool syndroom en 
antipsychotica 

Tijdschriftartikel Patiënten die clozapine 
gebruiken. 

Voorkomen van het metabool 
syndroom bij patiënten die minstens 
1 jaar clozapine gebruiken. 

9  (De Hert & 
Vancampfort, 
2012) 

Screening, opvolging en 
behandeling van cardiovasculaire 
risicofactoren bij behandeling 
met antipsychotische medicatie 

Scolar Google: 
metabool syndroom, 
screening 

Tijdschriftartikel Mensen met ernstige 
psychiatrische aandoeningen 

Hoe organiseren we een adequate 
somatische zorg binnen de 
behandeling van mensen met 
ernstige psychiatrische 
aandoeningen? 

10 (HERT et al., 
2009) 

Metabolic syndrome in people 
with schizophrenia: a review 

Pub Med: metabolic 
syndrome, 
schizophrenia 

Review Schizofrene patiënten Voorkomen van het metabool 
syndroom bij schizofrene patiënten. 

11 (Engelsen et 
al., 2010) 

Opsporing van het metabool 
syndroom door mensen zelf hun 
middelomtrek te laten meten 

Scholar Google: 
screening metabool 
syndroom 

Tijdschriftartikel Patiënten van 5 
huisartspraktijken tussen de 
20 en 70 jaar oud 

Het bepalen van zowel de 
bruikbaarheid als de opbrengst in 
termen van cardiovasculaire 
risicofactoren van het zelf laten meten 
van de buikomvang door 
ogenschijnlijk gezonde mensen. 
Tevens werd de prevalentie van het 
metabool syndroom onderzocht. 

12 (M. Morrens, 
2015) 

Voorschrijven van 
antipsychotica: landelijke 
vergelijking van de Belgische 
gewesten, 2004-2012 

Scholar Google: 
antipsychotica, 
screening, België 

Tijdschriftartikel Gebruikers van antipsychotica Vergelijken van de ontwikkeling van 
de antipsychoticaverkoop in de 
periode 2004-2012 in de 3 
verschillende Belgische gewesten. 

13 (Ickenroth et 
al., 2015) 

Diagnostische zelftests: gebruik 
en betrouwbaarheid 

Scholar google: 
zelftesting, metabool 
syndroom 

Tijdschriftartikel Gebruikers van zelftests Inzicht geven in diagnostische 
zelftesten. 
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 Referentie 

(auteur et 

al., jaartal) 

Titel Gevonden via 

(zoekmachine – 

trefwoorden 

Type bron 

(tijdschriftarti

kel, boek, 

expert ...) 

Setting (vb. ZH, WZC 

...) – doelgroep 

(vb. ouderen, baby’s ...) 

Doelstelling – vraagstelling 

14 (Honig, 2014) Haalbare somatische screening 
in de ambulante psychiatrische 
praktijk. 

Scholar Google: 
screening, metabool 
syndroom 

Tijdschriftartikel Ambulante psychiatrische 
patiënten 

Wat is de toegevoegde waarde van 
somatische screening bij ambulante 
psychiatrische patiënten? 

15 (Cohen, 
2010a) 

Is metabole screening bij FACT-
patiënten uitvoerbaar? 

Sneeuwbalmethode: 
referenties Tijdschrift 
voor Psychiatrie 

Tijdschriftartikel FACT-patiënten Is metabole screening bij FACT-
patiënten uitvoerbaar? 

16 (Cohen, 
2010b) 

Screening op metabole 
complicaties van atypische 
antipsychotica bij volwassen 
patiënten met schizofrenie. 

Sneeuwbalmethode: 
referenties Tijdschrift 
voor Psychiatrie 

Tijdschriftartikel Gebruikers van antipsychotica Beschrijving van knelpunten waarin 
een richtlijn  met als doel diagnostiek 
en vroegtijdige behandeling dient te 
voorzien. 

17 (Alberti et al., 
2006) 

Metabolic syndrome: a new 
world-wide definition. A 
consensus statement from the 
international diabetes federation. 

Pubmed: definition 
metabolic syndrome 

Tijdschriftartikel Patiënten met risico op het 
metabool syndroom 

Een algemene doelstelling 
ontwikkelen die kan dienen als 
diagnosestelling voor het metabool 
syndroom in de klinische praktijk. 

18 (Cahn et al., 
2008) 

Preventie en behandeling van 
somatische complicaties bij 
antipsychoticagebruik. 

Scholar Google: 
screening, metabool 
syndroom 

Tijdschriftartikel Gebruikers van antipsychotica. Inventariseren van somatische 
complicaties en adviseren over 
monitoring, preventie en behandeling 
hiervan. 

19 (Tran et al., 
2012) 

Smartphone-Based Glucose 
Monitors and Applications in the 
Management of Diabetes: An 
Overview of 10 Salient “Apps” 

and a Novel Smartphone-
Connected Blood Glucose 
Monitor 

Pub Med: Glucose and 
smartphone 

Tijdschriftartikel Patiënten met diabetes Beschrijving van de 10 meest 
betekenisvolle applicaties om 
bloedglucose te meten. 

20 (Oncescu et 
al., 2014) 

Cholesterol testing on a 
smartphone 

Pub Med: Cholesterol 
screening and 
smartphone 

Tijdschriftartikel Gebruikers die hun 
cholesterolgehalte willen 
meten met hun smartphone 

Beschrijving van de werking van het 
systeem om cholesterol te meten via 
een smartphone. 

21 (Riordan et al., 
2011) 

Atypical antipsychotics and 
metabolic syndrome in patients 
with schizophrenia: risk factors, 
monitoring and healthcare 
implications 

Pub Med: metabolic 
syndrome, 
antipsychotics, 
screening 

Review artikel Patiënten die antipsychotica 
gebruiken 

Beschrijven van demografische en 
ziektegerelateerde risicofactoren van 
antipsychoticagebruikers met 
betrekking tot het metabool 
syndroom. En beschrijving van 
kosten-effectieve methoden voor 
opvolging. 
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 Referentie 

(auteur et 

al., jaartal) 

Titel Gevonden via 

(zoekmachine – 

trefwoorden 

Type bron 

(tijdschriftarti

kel, boek, 

expert ...) 

Setting (vb. ZH, WZC 

...) – doelgroep 

(vb. ouderen, baby’s ...) 

Doelstelling – 

vraagstelling 

22 (Van der 
Kellen, 2010) 

Monitoren van complicaties bij 
antipsychoticagebruik 

Scholar Google: 
screening, metabool 

syndroom, 
verpleegkunde 

Tijdschriftartikel Verpleegkundigen die werken 
met patiënten die 

antipsychotica gebruiken. 

Ontwikkelen van een meetinstrument 
dat door verpleegkundigen kan 

gebruikt worden in het monitoren van 
de complicaties van 
antipsychoticagebruik. 

23 (Van der 
Kellen, 2011) 

Somatische screening een taak 
voor verpleegkundige of arts? 

Scholar Google: 
screening, metabool 
syndroom, 
verpleegkunde 

Tijdschriftartikel Verpleegkundigen die werken 
met patiënten die 
antipsychotica gebruiken. 

Aandacht vragen voor de somatische 
zorg bij mensen die antipsychotica 
gebruiken. 

24 (Huson et al., 
2008) 

Technologische ontwikkelingen 
in de GGz: E-mental health en 
substituties nader bekeken 

Scholar Google: E-
mental health 

Onderzoeks-
rapport 

Mensen met psychische 
klachten en hun omgeving 

Beschrijven van de voor-en nadelen, 
kansen en bedreigingen van 
medische technologie in de 
geestelijke gezondheidszorg. 

25 (Riper, 2007) E-Mental Health High Tech, High 
Touch, High Trust 

Scholar Google: E-
mental Health 

Onderzoeks-
rapport 

Mensen met psychische 
klachten en hun omgeving 

Overzicht van de stand van zaken en 
toekomstige mogelijkheden van e-
mental health. 

26 (Vandeurzen, 
2010) 

Beleidsplan Geestelijke 
Gezondheidszorg Vlaanderen 

Google: beleidsplan 
geestelijke 
gezondheidszorg, 
project 107 

Beleidsplan Personen die informatie willen 
over het beleidsplan 
geestelijke gezondheidszorg 

Informeren over het toekomstgericht 
beleid inzake geestelijke 
gezondheidszorg. 

27 (Nederland, 
2015) 

Farmacotherapeutisch Kompas: 
antipsychotica 

Google: antipsychotica Website Personen die informatie willen 
over antipsychotica 

Informatie geven over antipsychotica. 

28 (Van 
Veldhuizen, 
2012) 

FACT-wijkteams vernieuwen 
sociale psychiatrie 

Scholar Google: 
ambulante 
psychiatrische 
patiënten 

Tijdschriftartikel Personen die informatie willen 
over de werking van een 
FACT-team 

Informatie geven over de werking en 
doelstelling van een FACT-team. 
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 Methodologie 

(aanpak auteurs) 

Resultaten  Besluit – discussie Aanbevelingen voor praktijk 

1 Ypsilon stuurde een enquete naar haar 
leden. Deze ging over de uitvoering 
van de door Ypsilon opgestelde 10 
voorwaarden aan medische en 
maatschappelijke zorg voor mensen 
met schizofrenie of psychose. 

Slechts een kwart van de 
familieleden gaf aan dat er bij 
behandeling/begeleiding voldoende 
aandacht werd besteed aan de 
lichamelijke gezondheid. 

Gezien de comorbiditeit en de 
invloed van psychofarmaca op 
de lichamelijke gezondheid zou 
verwacht mogen worden dat de 
behandelaar voldoende aandacht 
heeft voor de lichamelijke 
klachten van mensen met 
chronische psychiatrische 
problemen. Dit is lang niet altijd 
het geval. 

Meer dan 80% van de cliënten geeft aan dat zij een 
regelmatige controle op de lichamelijke gezondheid 
belangrijk zouden vinden. Voor 60% is de huisarts de 
persoon die de controle zou moeten doen, 30% geeft 
een voorkeur aan een gespecialiseerde arts. 

2 Onderzoek van de verschillende 
richtlijnen met betrekking tot 
screening van het metabool syndroom 
ter preventie van cardiovasculaire 
aandoeningen. 

Cardiovasculaire aandoeningen zijn 
het eerste gevolg van het metabool 
syndroom. Personen met een 
verhoogd risico op het metabool 
syndroom hebben vaken een 
insulineresistentie. 

De ATP III criteria zijn een 
praktische tool om het risico op 
metabool syndroom op te 
sporen. 

Gewichtsverlies en lichaamsbeweging zijn de eerste 
interventies om het risico op metabool syndroom te 
verminderen. 

3 Bestuderen en vergelijken van 
bestaande studies. 

Gemeten data verkregen door 
mobiele techologie, zijn bruikbaar 
voor de psychologie. 

Psychologisch onderzoek toont 
aan dat wearables momenteel 
de capaciteit hebben om 
klachten meer betrouwbaar en 
valide te meten. Daarnaast laten 
ze toe om extra fysiologische 
data te verzamelen. 

Draagbare technologie heeft potentieel voor de praktijk. 
Psychologen kunnen deze data benutten in het verder 
optimaliseren van hun begeleidings-en 
behandelingsstrategieën. Deze innovatieve aanpak sluit 
goed aan bij het concept van getrapte zorg, waarbij men 
in functie van de cliënt kiest voor de minst intensieve en 
minst restrictieve behandeling. Hierdoor komen 
waardevolle aanvullingen ter beschikking voor het 

courante geestelijk gezondheidzorgmodel in Vlaanderen, 
waar tot nu toe voornamelijk beroep gedaan wordt op 
psychofarmaca om psychische problemen aan te pakken. 

4 Interpreteren van literatuur en 
cijfermateriaal. 
 

Screeningscriteria, prevalentiecijfers, 
aanbevolen evaluaties alvorens TGA 
voor te schrijven, aanbevolen 
monitoring voor gebruikers van TGA. 

Schizofrenie op zich lijkt 
geassocieerd te zijn met een 
hoger risico op metabole 
afwijkingen. Sinds de introductie 
van TGA is er een groeiende 
evidentie voor associatie van 
sommige van deze stoffen met 
metabole stoornissen. Deze 
patiênten worden echter niet 
routinematig gescreend. 

De gepubliceerde richtlijnen bieden een kader voor een 
doeltreffende en systematische somatische follow-up van 
patiënten die worden behandeld met antipsychotica. 

5 Informatie over de epidemiologie, 
pathofysiologie, monitoring, preventie 
en behandeling van somatische 
consequenties van 
antipsychoticagebruik. 

Er is een voorstel gelanceerd om in 
Nederland de somatische 
consequenties van 
antipsychoticagebruik te monitoren 
en behandelen. 

Somatische bijwerkingen van 
antipsychotica verdienen meer 
aandacht. Doordat de metabole 
bijwerkingen vaak onderbelicht 
blijven is er een reeël gevaar 
voor onderdiagnostiek. 

Atypische antipsychotica, in het bijzonder clozapine en 
olanzapine, verhogen het risico op diabetes mellitus type 
2, obesitas en dyslipidemie. Aandoeningen die gepaard 
gaan met een verhoogde cardiovasculaire morbiditeit en 
mortaliteit. 
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6 In een pilotstudie werden nieuw 
verwezen patiënten tussen 18 en 65 
jaar binnen een polikliniek psychiatrie 
somatisch gescreend middels 
beoordeling van verwijsbrief, 
vragenlijst, interview en 
bloedonderzoek. 

Bij 62% van de onderzochtte 
patiënten werden één of meer 
nieuwe aspecten van somatische 
zorg gevonden. Van de in totaal 162 
gevonden aspecten was 64% bij 
verwijzing onbekend. Bij 34% van de 
patiënten werd met de huisarts 
overlegd over vervolgbeleid, bij 2% 
met een medisch specialist en 10% 
werd verwezen naar een medisch 
specialist. 

Een gestandariseerde 
somatische screening op een 
polikliniek psychiatrie heeft 
een duidelijke meerwaarde. 
Vervolgonderzoek is 
noodzakelijk om de 
screeningsinstrumenten en 
de praktische 
toepasbaarheid te 
optimaliseren. 

Vervolgonderzoek kan helpen om de somatische 
screening te optimaliseren, met als doel het ontwikkelen 
van een somatische screeningsmethode waarbij 
enerzijds relevante somatiek aan het licht komt en 
anderzijds overdiagnostiek, met de daarbij horende 
kosten en fout-positieve bevindingen zo veel mogelijk 
beperkt blijft. 

7 Literatuuronderzoek in Pub Med en 
Medscape naar artikelen uit de periode 
2000-2008. 

Schizofrenie en 
antispsychoticagebruik bleken de 
prevalentie van het metabool 
syndroom te verhogen. Atypische 
antipsychotica bleken de sterkste 
invloed op het ontstaan van 
gewichtstoename en dyslipidemie te 
hebben, terwijl klassieke 

antipsychotica hier nauwelijks effect 
op hadden. Beide groepen 
antipsychotica bleken de kans op 
diabetes mellitus type 2 te verhogen. 

Het metabool syndroom 
heeft een significante impact 
op de morbiditeit en de 
mortaliteit bij patiënten met 
schizofrenie, vanwege het 
toegenomen risico op het 
ontstaan van diabetes 
mellitus type2 en 

cardiovasculaire 
aandoeningen. Dit risico 
neemt verder toe bij 
gelijktijdig gebruik van 
antipsychotica.  

Tijdige screening bij patiënten die antipsychotica 
gebruiken en actieve monitoring kunnen het risico op 
hart-en vaatziekten verlagen. 

8 Alle patiënten ouder dan 18 jaar, 
opgenomen op een chronische 
afdeling met shizofrenie of andere 
psychotische stoornissen, die 
gedurende ten minste een jaar 
behandeld werden met clozapine, 
werden geïnventariseerd. Alle 
patiënten zijn gescreend op de aan- of 
afwezigheid van het metabool 
syndroom volgens de ATP-III criteria. 
Tevens zijn van elke patiënt gegevens 
verzameld over comedicatie, 
dagelijkse dosering van clozapine en  
de behandelduur in jaren, roken, 
alcoholgebruik en het familial 
voorkomen van hart-en vaatziekten, 
diabetes mellitus en overgewicht. 

Het metabool syndroom komt voor 
bij ongeveer 60% van de patiënten 
en significant vaker bij vrouwen dan 
bij mannen. Het metabool syndroom 
komt vaker voor bij patiënten die 
tevens stemmingsstabillisatoren 
gebruiken. Van de groep patiënten 
rookt 73% en gebruikt 30% geregeld 
te veel alcohol. Ongeveer 30% heeft 
een belastende familieanamnese met 
hart-en vaatziekten terwijl bij 24% 
diabetes mellitus in de familie 
voorkomt. Zoals te verwachten zijn 
bij de patiënten die voldoen aan de 
criteria voor het metabool syndroom 
alle parameters significant te hoog. 

Clozapine is een belangrijke 
maar niet de enige 
etiologische factor bij het 
metabool syndroom. Andere 
factoren zoals roken, weinig 
lichaamsbeweging, vetrijke 
voeding en polyfarmacie 
spelen eveneens een rol. 

Behalve de behandelde arts kan ook de 
(ziekenhuis)apotheker via onder andere een 
medicatiereview een signaliserende rol hebben bij 
screening op metabole complicaties, aangezien deze op 
de hoogte is van zowel de psychiatrische als de 
somatische medicatie van individuele patiënten. 
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9 Bestuderen van bestaande richtlijnen 
ter preventie van het metabool 
syndroom bij antipsychoticagebruik. 

Stroomschema cardiovasculaire 
risicoaanpak bij mensen met een 
ernstige psychiatrische stoornis. 

Vroege herkenning, 
preventieve maatregelen en 
vroegtijdige behandeling 
leveren een positieve bijdrage 
aan het verbeteren van de 
gezondheidstoestand, het 
psychosociale functioneren en 
de ervaren kwaliteit van 
leven. 

Alle risicofactoren dienen automatisch en actief worden 
aangepakt bij mensen met gekende hart- en 
vaatziekten, diabetes mellitus type  2 of 1 met 
microalbuminurie of bij mensen met een groot aantal 
risicofactoren. 

10 Review van literatuur met de 
trefwoorden: metabool syndroom, 
schizofrenie en antipsychotica. 

Prevalentiecijfers, definities en 
screeningscriteria. 

Metabool syndroom heeft een 
hoog voorkomen bij 
schizofrene patiënten. De 
psychiater moet zich hiervan 
bewust zijn wanneer hij 
antipsychotica voorschrijft. De 
psychiater zou ook zijn 
verantwoordelijkheid moeten 
opnemen voor de screening 
van zijn patiënt. 

Gezondheidsmedewerkers zouden meer leefstijladvies 
moeten promoten aan psychiatrische patiënten. Er 
zouden meer systematische somatische screenings 
georganiseerd moeten worden voor psychiatrische 
patiënten. 

11 Cross-sectionele screeningsstudie. Het totale responspercentage 
bedroeg 62%. De 
intraklassecorrelatie tussen de 
waarde gemeten door de deelnemer 
en die gemeten door de 

onderzoeker was 0.80. Onder 1721 
mensen met een zelfgemeten 
verhoogde middelomtrek werden 
473 nieuwe gevallen van het 
metabool syndroom opgespoord. 
40% van hen was jonger dan 45 
jaar. De totale prevalentie bij 
mensen met een leeftijd van 20-29 
jaar was 15.5%. Van slechts 39% 
van de mensen met het metabool 
syndroom was bekend dat zij 
risicofactoren hadden. 

Een vanuit de 
huisartsenpraktijk opgezette 
screening op het metabool 
syndroom door als eerste stap 
mensen thuis zelf hun 

middelomtrek te laten 
opnemen blijkt goed 
uitvoerbaar en betrouwbaar. 
Door deze vorm van 
populatiescreening wordt ook 
een aanzienlijke groep 
mensen jonger dan 45% met 
verhoogd cardiovasculair 
risico opgespoord. 

Mensen zelf hun middelomtrek laten meten lijkt een 
betrouwbare vorm in de screening naar het metabool 
syndroom te zijn. 
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12 Conclusie van de landelijke 
verkoopcijfers van antipsychotica 
verkregen via farmanet, een 
organisatie van het RIZIV dat 
verantwoordelijk is voor het 
verzamelen van informatie over het 
voorschrijfgedrag van de Belgische 
artsen. 

In de periode 2004-2012 nam de 
verkoop van antipsychotica in België toe 
met 57%. Desalniettemin suggereerde 
het lage percentage voorschriften voor 
langdurig gebruik (6.6-8.7% van de 
verkochte antipsychotica voor een 
behandelperiode van 6 maanden of 
langer) een onderbehandeling van enkele 
belangrijke patiëntengroepen. In 
verhouding met de populatiegrootte 
werden in Wallonië en Brussel meer 
antipsychotica verkocht dan in 
Vlaanderen. Een trend die relatief stabiel 
bleef in de onderzochte periode. In 
Vlaanderen was de voorkeur voor 
antipsychotica van de tweede generatie 
meer uitgesproken en verliep de 
verschuiving naar deze generatie 
antipsychotica sneller dan in Wallonië en 
Brussel. 

Over een periode van 8 jaar tijd is er 
een duidelijke toename te zien in 
consumptie van antipsychotica in alle 
gewesten. Het lage percentage 
voorschriften voor langdurig gebruik 
suggereert onderbehandeling: 
beduidend minder antipsychotica 
worden verkocht dan verwacht 
wanneer alle theoretisch Belgische 
patiënten met schizofrenie adequaat 
behandeld zouden zijn. Daarnaast lijkt 
er een overbehandeling te ontstaan 
wat betreft off-labelindicaties. Er heeft 
ook een duidelijke verschuiving plaats 
gevonden naar SGA als 
voorkeursproduct bij antipsychotische 
behandeling. In Vlaanderen wordt 
vooral Olanzapine voorgeschreven en 
in Wallonië vooral Prothipendyl. 

In België lijkt duidelijk meer behoefte aan 
harmonisatie en het aansturen van een 
meer rationeel psychofarmacabeleid. 

13 
4 Onderzoeksvragen: 

- Welke zelftests zijn 

verkrijgbaar en hoe vaak 

gebruikt men zelftests? 

- Waarom doen consumenten 

zelftests? 

- Wat is de kwaliteit van de 

beschikbare informatie van 

de zelftests? 

- Wat is het effect van online 

keuzehulp op kennis en op 

geïnformeerde keuze? 

Er zijn diagnostische zelftests op 
lichaamsmateriaal voor 24 verschillende 
aandoeningen. 
 
Ongeveer 15% van de volwassen 
Nederlanders heeft ooit een 
diagnostische zelftest gedaan. 
 
Consumenten geven aan dat ze voor 
ernstige ziekten (zoals kanker) de 
voorkeur geven aan het raadplegen van 
een arts boven het doen van een zelftest. 

 
Er is onduidelijkheid over de 
betrouwbaarheid van de meeste 
zelftests. De tests zijn nauwelijks 
wetenschappelijk gevalideerd. 
 
De nadruk moeten liggen op goede 
voorlichting zodat consumenten 
geïnformeerd kunnen kiezen om een 
bepaalde test wel of niet te doen. 

Zelftests geven een gevoel van 
autonomie en een grotere 
bereikbaarheid van medische 
informatie voor de gebruiker. Nadelen 
van een zelftest zijn de kans op een 
vals positieve of een vals negatieve 
uitslag. Een negatieve uitslag is 
meestal de reden om een dokter te 
consulteren. 

Gebruikers moeten objectieve informatie 
krijgen over het gebruik van zelftests.  
 
Zelftests moeten beoordeeld worden op 
hun kwaliteit voor ze op de markt komen. 
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14 Conclusie na voorafgaande studie. De kans om relevante somatische 
aandoeningen te missen bij ambulante 
chronische patiënten is klein wanneer 
deze in het afgelopen jaar hun huisarts 
minimaal 1-2 keer heeft bezocht. 

Een eerste screenende vraag aan 
ambulante patiënten dient te zijn 
of ze het afgelopen jaar een 
huisarts hebben bezocht. 
Wanneer het antwoord hier 
negatief op is dient er eerst een 
algemeen oriënterende 
lichamelijke screening plaats te 
vinden. 

Zorg dragen voor hoogwaardige en 
kosteneffectieve zorg. Routinematig algemeen 
oriënterend onderzoek en behandeling moeten 
bij voorkeur binnen de ketenzorg met de 
huisarts uitgevoerd worden. In geval van 
specifiek lichamelijke screening ligt er een 
directe verantwoordelijkheid bij de GGZ, 
mogelijk in samenspraak met huisartsen. 

15 Een verpleegkundige vrijstellen om een 
screening uit te voeren bij de hele 
patiëntenpopulatie. 

50% van de patiënten scoorde positief 
(t.o.v. 23% in de Nederlandse 
bevolking). 

Het vrijstellen van een 
verpleegkundige is nuttig. Zo 
kunnen heel wat nieuwe 
patiënten opgespoord worden, die 
uit zichzelf moeilijk toegang 
hebben tot de somatische zorg. 

Ondanks de hoge inzet van een 
verpleegkundige weigerde nog 33% van de 
patiëntenpopulatie om aan het onderzoek deel 
te nemen. Er moet dus nog nagedacht worden 
over hoe we heel de patiënten populatie kunnen 
motiveren voor dit soort onderzoek. 

16 Bestuderen van de bestaande 
richtlijnen ter preventie van het 
metabool syndroom. 

Bij de diagnostiek en de behandeling van 
diabetes mellitus en cardiovasculaire 
risicofactoren doet zich het probleem 
voor dat bekende risicofactoren en de 
vignerende richtlijnen voor de algemene 
bevolking verminderd of geheel niet 
toepasbaar zijn bij patiënten met 
schizofrenie. 

De behoefte aan een richtlijn voor 
de screening van somatische 
complicaties bij 
antipsychoticagebruik is 
overduidelijk. 

Er dient een richtlijn ontwikkeld te worden die 
wat betreft reikwijdte,juridische status, 
onderbouwing en uitwerking de nationale en 
internationale toets van kritiek kan doorstaan. 

17 Via discussie tijdens een workshop 
georganiseerd door de International 
Diabetes Federation. 
 

De ontwikkeling van een nieuwe lijst van 
criteria  die gebruikt kunnen worden in 
de wereldwijde klinische praktijk, om 
patiënten met het metabool syndroom te 
identificeren. 

Meer studies zijn noodzakelijk om 
de ziektecriteria van het 
syndroom te bepalen. 

Er moeten therapeutische strategieën 
ontwikkeld worden om het lange-termijn risico 
op het metabool syndroom te verminderen. 

18 De multidisciplinaire werkgroep 
somatische complicaties bij 
antipsychoticagebruik heeft literatuur 
verzameld en deze in een aantal 
consensusbijeenkomsten besproken. 

De meest voorkomende somatische 
complicaties worden beschreven aan de 
hand van risicoprofielen met daarbij 
adviezen hoe deze complicaties op te 
sporen en zo nodig te behandelen. 
Belangrijk zijn systematische en 
regelmatige monitoring op somatische 
complicaties bij antipsychoticagebruik en 
het vermijden van polyfarmacie. Verder 
zijn algemene leefregels zoals niet roken, 
verantwoord dieet en voldoende 
beweging van belang. 

Implementatie van een goed 
uitgevoerde monitoring op 
somatische complicaties is 
belangrijk. Het ontbreekt in 
Nederland aan officiële richtlijnen 
om somatische complicaties te 
voorkomen evenals vroegtijdig op 
te sporen en te behandelen. 

Patiënten met een psychiatrische stoornis, in 
het bijzonder schizofrenie zijn zwaar belast 
door hun ziekte en door de sociale 
consequenties van de ziekte. Hoewel iedere arts 
de noodzaak kent om op bijwerkingen en 
somatische complicaties te screenen, gebeurt 
dit vaak niet op een systematische manier, 
mede doordat de arts de patiënt niet extra wil 
belasten. Toch lijken patiënten het juist te 
waarderen als er aandacht is voor de 
somatische problematiek. Zij zijn na uitleg 
meer bereid om hun dieet aan te passen of 
verandering in hun leefstijl aan te brengen. 
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19 Review van de 10 meest betekenisvolle 
applicaties om bloedglucose te meten. 

Er zijn verschillende goede applicaties 
op de markt die glucose en andere 
parameters registreren en advies 
geven na interpretatie van deze data. 

Technologie op de smartphone 
zorgt ervoor dat het meten van 
medische parameters meer 
ingeburgerd wordt in het 
dagelijks leven. 
 

De kwaliteit van de applicatie moet steeds 
nauwgezet gecontroleerd worden alsvorens 
deze te gebruiken. Er bestaan heel 
uiteenlopende applicaties. Het is daarom ook 
belangrijk om een applicatie te gebruiken die 
overeenstemt met de behoeften van de 
gebruiker. 

20 Beschrijving van een demonstratie van 
een chip om cholesterol te meten. 

Wetenschappelijke beschrijving van de 
werking van de chip. 

De chip kan het 
cholesterolgehalte bepalen tot 
1.8% accuraadheid. 
 
 
 

In de toekomst moet de chip nog uitgebreid 
worden naar een opsplitsing in het meten van 
LDL, HDL en totale cholesterol. 

21 Review van bestaande literatuur. De behandeling met antipsychotica is 
een balans tussen de voordelen van 
het product en de risico’s van de 
bijwerkingen. Het niet behandelen van 
de patiënt omwille van de risico’s op 
bijwerkingen zorgt voor een nog 
slechtere gezondheidstoestand van de 
patiënt. Screeningsinstrumenten 
moeten dit risico monitoren en de 
kwaliteit van leven van de patiënt 
verbeteren. 

Het is in verschillende 
onderzoeken bewezen dat het 
gebruik van antipsychotica een 
risico geeft op het metabool 
sydroom. Men dient gebruikers te 
waarschuwen voor de 
bijwerkingen en regelmatig te 
screenen. 

Men mag een behandeling met antipsychotica 
niet uitsluiten omwille van de 
gezondheidsrisico’s van de eventuele 
complicaties. De consequenties van het niet 
opstarten van deze medicatie zijn vaak meer 
levensbedreigend voor de patiënt. Het is wel 
raadzaam om de patiënt tijdens de behandeling 
voldoende te screenen op het ontstaan van de 
bijwerkingen. 
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22 
5 fasen van onderzoek 

In kaart brengen van mogelijke 
bijwerkingen en complicaties die kunnen 
optreden bij antipsychoticagebruik. 
 
Literatuuronderzoek naar 
meetinstrumenten en interventies voor 
het in kaart brengen van klachten, 
bijwerkingen of complicaties van 
antipsychoticagebruik. 
 
Vergelijken van de gevonden 
instrumenten op kwantitatieve wijze en 
beoordeling op relevantie en volledigheid 
aan de hand van eerder geformuleerde 
indicatoren. 
 
Ontwikkelen van een nieuw 
monitoringsinstrument. 
 
Voorleggen van het nieuw ontwikkelde 
instrument aan een panel om te 
beoordelen op bruikbaarheid, 
uitvoerbaarheid en 
gebruiksvriendelijkheid. 

Ontstaan van een nieuw 
meetinstrument waarmee 
verpleegkundigen somatische 
bijwerkingen kunnen monitoren. 

Wanneer verpleegkundigen 
periodieke monitoring van 
bijwerkingen bij 
antipsychoticagebruik voor hun 
rekening gaan nemen en dit doen 
in nauwe samenwerking met de 
(somatische) arts en/of 
behandelend psychiater, kan het 
niet anders zijn dan dat de 
somatische zorg voor deze 
patiëntengroep enorm verbetert. 
Voor verpleegkundigen betekent 
het ook een bijdrage aan de 
emancipatie en de 
professionaliteit van hun beroep. 

Er dient in het achterhoofd gehouden te worden 
dat men zorgvuldig moet omgaan met de 
verkregen gegevens. En er dient rekening 
gehouden te moeten worden met de positieve 
en negatieve consequenties die de invoering 
van het instrument kan hebben op de kwaliteit 
van leven van de patiënt. 

23 Literatuurstudie van bestaande 
werkwijzen. 

Er is nog veel werk te verrichten in het 
ontwikkelen, testen en implementeren 
van modellen om de medische zorg te 
verbeteren voor mensen met 
geestelijke- en verslavingstoornissen. 

Screenen van deze groep 
patiënten zou een gezamelijke 
taak van verpleegkundigen en 
artsen moeten worden. 

De groep van patiënten die antipsychotica 
gebruiken moet beschouwd worden zoals een 
groep van 60+. Deze zou dus standaard in 
aanmerking moeten komen voor screening. 

24 Uitgebreid bronnenonderzoek van 
informatie over medische technologie in 
de GGZ. Vervolgens zijn cliënten en 
proffesionals bevraagd over dit 
onderwerp. 

Oplijsting van de kansen en 
bedreigingen, de voor-en nadelen van 
mobiele technologie in de geestelijke 
gezondheidszorg. 

E-mental health is in de praktijk 
nog geen gemeengoed. Maar er is 
sprake van een snelle groei. Uit 
gesprekken met cliënten en 
hulpverleners kan besloten 
worden dat er sprake is van een 
zeker momentum. 

Technologische mogelijkheden moeten in dienst 
staan van en geïntegreerd zijn in de zorg. Een 
zorgvuldige afweging van de consequenties van 
technologische ontwikkelingen voor het veld van 
de GGZ, de kwaliteit van de zorg en de 
rechtspositie van de cliënt zijn daarom 
noodzakelijk. Vrijwilligheid en 
keuzemogelijkheden zijn hierbij essentieel. Er 
moet altijd nagegaan worden wat bij welke 
patiënt werkt of niet werkt. 
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25 Maken van een meta-analyse en 
inventarisatie van het e-health aanbod in 
de praktijk. 

Effectiviteit van e-mental health is veel 
belovend. Interventies kunnen leiden 
tot gezondheidswinst en zijn 
kostenbesparend. 

E-mental health interventies 
moeten meer getoetst worden op 
het vlak van kwaliteit. Er dient 
meer transparantie te komen in 
het aanbod van de interventies. 
Samenwerking in plaats van 
concurentie kan de kwaliteit 
bevorderen. De systematische 
implementatie van het e-mental 
health aanbod en de 
bereikbaarheid van de doelgroep 
laat nog ten wensen over. 

Aanbevelingen 

- Installeer een expertgroep voor e-

mental health kwaliteitsinstrumenten 

- Bepaal welk e-mental health aanbod in 

het basispakket wordt opgenomen en 

verduidelijk de financiering 

- Stimuleer goed toezicht op de kwaliteit 

van e-mental health 

- Investeer in een roadmap voor de 

ontwikkeling van een stepped care e-

mental health aanbod en in onderzoek 

naar dit aanbod 

- Ondersteun een nationaal 

multidisciplinair platform voor kennis- 

en ervaringsuitwisseling op het gebied 

van e-mental health 

26 Document van afspraken rond het beleid 
van de geestelijke gezondheidszorg. 

Beleidsplan voor de regering. Het formuleren van 
werkdoelstellingen met 
betrekking tot de geestelijke 
gezondheidszorg. 

Richtlijnen rond het beleid van de geestelijke 
gezondheidszorg in Vlaanderen. 

27 Verzamelen van informatie over 

antipsychotica. 

Eigenschappen, werking, indicaties en 

bijwerkingen van antipsychotica. 

Steeds een arts raadplegen bij 

verder vragen over 
antipsychotica. 

Deze richtlijnen zijn te raadplgen bij vragen over 

antipsychotica. 

28 Beschrijven van de werking en 
doelstellingen van een FACT-team. 

Veel proffesionals weten niet precies 
hoe een FACT-team werkt en 
geïmplementeerd kan worden. 

Advies geven aan GGZ-
instellingen rond implementatie 
FACT en transmurale zorg. 

Het bieden van inspiratie tot verandering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


