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Verduidelijking

• Literatuur: “persoon met een ernstige psychiatrische 
aandoening” (EPA)

– Schizofrenie, psychotische aandoeningen, bipolaire stoornissen, 
ernstige depressies

• Onjuist vanuit perspectief van de patiënt (negatieve 
connotatie)

– Lijkt alsof ze “ernstig ziek” zijn

• Daarom in deze presentatie: “persoon met een psychiatrische 
aandoening”



1. Lichamelijke gezondheid van 
personen met een psychiatrische 

aandoening



Erlangsen A, Andersen PK, Toender A, Laursen TM, Nordentoft M, Canudas-Romo V. Cause-specific life-years lost in 
people with mental disorders: a nationwide, register-based cohort study. Lancy Psychiatry 2017; 4: 937-45.



13 – 30 jaar lager dan algemene bevolking!

Levensverwachting van personen met een 
psychiatrische aandoening

Firth J, Koyanagi A, Siskind D, et al. The Lancet Psychiatry Commission: a blueprint for protecting physical health in 
people with mental illness. Lancet Psychiatry 2019; 6: 675-712



WHO. Helping people with severe mental disorders live longer and healthier lives: policy brief: Geneva: World Health 
Organization, 2017.







KCE Report 338As (2021)

Jespers V, Christiaens W, Kohn L, Savoye I, Mistiaen P. Somatische zorg in een psychiatrische setting. KCE Report 
338As (2021)





De Hert M, Detraux J, Vancampfort D. The intriguing relationship between coronary heart disease and mental 
disorders. Dialogues Clin Neurosci 2018; 20(1): 31-40





Wereldgezondheidsorganisatie

• 2017: naast individuele factoren zoals levensstijl is ook de 
toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor mensen met 
een psychiatrische aandoening in veel landen een probleem, 
naast sociale factoren als stigma en gebrek aan sociale steun

• Doelstelling: vroegtijdige sterfte tegen 2030 met één derde 
verminderen

WHO. Helping people with severe mental disorders live longer and healthier lives: policy brief: Geneva: World Health 
Organization, 2017.



Kohn L, Christiaens W, Detraux J, et al. Barriers to somatic health care for persons with severe mental illness in 
Belgium: a qualitative study of patients’ and health care professionals’ perspectives. Front Psychiatry 2022; 12: 798530.







2. Belangrijkste beïnvloedbare 
risicofactoren



Firth J, Koyanagi A, Siskind D, et al. The Lancet Psychiatry Commission: a blueprint for protecting physical health in 
people with mental illness. Lancet Psychiatry 2019; 6: 675-712







Oplossingen?

• Meer integratie van somatische en psychiatrische zorg!

• Meer opleiding van personeel in GGZ in de preventie, detectie 
en aanpak van somatische problemen

• Ontwikkeling van klinische tools voor ‘comprehensive lifestyle 
assessment’

• Betere afspraken rond verwijsmogelijkheden voor 
gespecialiseerde zorg (algemeen ziekenhuis)

• Betere afspraken rond verwijzing voor levensstijlinterventies 
(vb. rookstop, beweging, gezonde voeding)



3. Invloed van psychofarmaca op 
lichamelijke gezondheid



Mazereel V, Detraux J, Vancampfort D, van Winkel R, De Hert M. Impact of psychotropic medication effects on 
obesity and the metabolic syndrome in people with serious mental illness. Front Endocrinol 2020; 11: 573479





Aanpak?

• Somatische nevenwerkingen van psychofarmaca zijn een 
belangrijk aandachtspunt bij het voorschrijven 

• Evenwicht zoeken tussen werking en nevenwerkingen

• Zorgvuldig en regelmatig monitoren van labo- en klinische 
parameters (tijdige detectie, preventie!)

• Patiënt betrekken in de afweging (risicocommunicatie)



4. Multidisciplinaire aanpak van 
multimorbiditeit



Levensstijlinterventies bij personen met een 
psychiatrische aandoening: wat werkt?

• Beweging + gezonde voeding + rookstop = bewezen effectief 
in algemene bevolking

• Bij patiënten met schizofrenie:

– ↓ gewicht: individuele levensstijlcoach, beweging, psycho-eductie, ↑ 
aripiprazole, topiramaat, metformine

– ↓ buikomtrek: ↑ aripiprazole, topiramaat, dieet

– ↓ bloeddruk: dieet

– ↓ hyperglycemie: switch van olanzapine naar quetiapine / aripiprazole

– ↓ insulineresistentie: metformine, rosiglitazone

– ↓ triglyceriden en LDL cholesterol: topiramaat

– ↓ totaal en HDL cholesterol: metformine

– ↑ conditie: beweging
Vancampfort D, Firth J, Correll CU, et al. The impact of pharmacological and non-pharmacological interventions to 
improve physical health outcomes in people with schizophrenia: a meta-review of meta-analyses of randomized 
controlled trials. World Psychiatry 2019; 18: 53-66.





Firth J, Rosenbaum S, Stubbs B, Gorczynski P, Yung AR, Vancampfort D. Motivating factors and barriers towards 
exercise in severe mental illness: a systematic review and meta-analysis. Psychol Med 2016; 46: 2869-81.



Firth J, Stubbs B, Teasdale SB, et al. Diet as a hot topic in psychiatry: a population-scale study of nutritional intake 
and inflammatory potential in severe mental illness. World Psychiatry 2018; 17: 365-67



Effectiviteit Diabetes Prevention Program (DPD)

• 3234 volwassenen met een verhoogd risico op type 2 diabetes

• Interventie: placebo, metformine of levensstijl (minimum 150 
min fysieke activiteit per week en minimum 7% 
gewichtsverlies)

• Resultaat levensstijlinterventie: reductie van 58% in de 
ontwikkeling van type 2 diabetes over 3 jaar (incidentie 
4,8/100 persoonsjaren versus 11/100 in placebo groep)

• Zowel klinische voordelen als kosteneffectiviteit bleven 
bewaard na 10 jaar follow-up (vergeleken met metformine en 
met placebo)

Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, et al, and the Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in 
the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002; 346: 393-403



Richtlijnen voor levensstijlinterventies

Diabetes Prevention Program (DPP) Research Group. The Diabetes Prevention Program (DPP) description of lifestyle 
interventions. Diabetes Care 2002, 25: 2165-71



DPP bij personen met psychiatrische aandoening

• Aanpassing programma nodig aan specifieke uitdagingen

• Randomized, controlled trial:

– Aangepast DPP programma voor patiënten die antipsychotica nemen 
en lijden aan obesitas

– Interventie: wekelijkse infosessie, individueel programma voor 8 
weken, voedings- en bewegingsdagboek, beloningen, consultaties bij 
professionals, maandelijkse boostersessie, 1 jaar counseling

– Resultaten: significant verschil in gewichtsverlies na 12 maanden

• Interventiegroep: - 4,6 kg 

• Controlegroep: + 0,6 kg

Erickson Z, Kwan C, Gelberg H, et al. A randomized, controlled, multisite study  of behavioral interventions for 
veterans with mental illness and antipsychotic medication-associated obesity. J Gen Intern Med 2017; 32: 32-39.



5. Innovaties in geïntegreerde zorg
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