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Ad Kaasenbrood, psychiater/psychotherapeut

Congres Een te gekke wijk,

Bunnik, 8 November 2017

Psychiatrische ziekten

 Komen vaak voor

 Zijn ernstig

 Zijn ‘duur’

 Zijn complex

 Verhouden zich tot geestelijke gezondheid , maar zijn daar niet het negatief van.

 Vragen om vroege herkenning

 Vragen om een brede, gezonde aanpak

Een psychiatrische stoornis is

 Een syndroom

 Klinisch relevante symptomen

 Emoties, cognities en/of gedrag

 Sociaal disfunctioneren

 Disfuncties in ontwikkeling, biologie of psychologie

 Niet: reactie op een stressor

 Angst

 Stemming

 Psychose

 Persoonlijkheid

 Gebruik middelen

 Rest

Life time (laatste 12 maanden)

 Enige : 43% (18%)

 Stemmingst : 20% (6%)

 Angst : 20% (10%)

 Middel : 19% (6%)

 Aand tekort strn : 9%

 Schizofrenie : 0,5-1%

 Pers Strn : 13%

 Samen voorkomen van verschillende psychiatrische ziekten en van psychiatrische
met lichamelijke ziekten (30%) is regel, niet uitzondering

 Daar vallen niet onder de sociale gevolgen van een psychiatrische ziekte
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Ja, want de sociale gevolgen zijn groot en bij veel patiënten komen ziekteverschijnselen
vaker terug, na de eerste episode

 Schizofrenie: 20% permanent, 20% weinig klachten, rest: variabel & kwetsbaar

 Depressie: 50% binnen drie tot zes maanden over, 20 procent langer dan 2 jaar

 Angst: 40 % langer dan twee jaar, gemiddelde duur 16 maanden

 Verslaving: 30% na 20 jaar abstinent, 25 is dan dood, rest gebruikt nog

Ja, want

 Het lijden is groot, ook voor de familie

 De kwaliteit van leven is fors verminderd

 Kost veel geld (depressie kost 4 miljard per jaar)

Ja want:

 Leven 10 jaar korter

 75% natuurlijk

 Te voorkomen meersterfte

 Per ziekte verschillend, schizofrenie is het hoogst (bijna 20 jaar)

Psychiatrische ziekten zijn:

 Veel voorkomend

 Ernstig

 Belastend

 Kosten veel geld

 Een medische aandoening

 Behandeld door een medicus

 Vallend onder de medische ethiek

 En de reguliere medische wetgeving

 Met een psychiatrisch ‘staartje’ Is iemand psychisch gezond als h/zij niet psychiatrisch ziek is?
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Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk 
welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.

`

Een staat van welzijn waarin het individu zich bewust is van zijn of haar
mogelijkheden, kan omgaan met de normale stress van het leven, in het werk
productief en effectief is en in staat is om een bijdrage te leveren aan de 
samenleving.

Geestelijke gezondheid is een dynamisch, intern evenwicht dat iemand in staat stelt om zijn/haar
kansen in overeenstemming met universele waarden van de samenleving te benutten.

….. en daarvoor is nodig ….

Basale cognitieve en sociale vaardigheden; de mogelijkheid om de eigen emoties te herkennen, uit
te drukken en te ‘beheren’ maar gelijktijdig empathie voor anderen op te brengen; flexibiliteit en 

het vermogen om met negatieve levensgebeurtenissen om te gaan en sociale rollen te vervullen; en 
een harmonieuze relatie tussen lichaam en geest.

 Tegenstellingen?

 Niets met elkaar te maken?

 Nieuwe kansen op verbetering en dus …. samenwerking

Preventie

Behandelen  Voorkomen dat mensen ziek worden

 Vroeger herkennen van ziekte
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 Oorzaken psychiatrische ziekten

 Preventieprogramma’s

 Risicogroepen/kwetsbaren

Dekker & De Kanter

In behandeling:

 Met enige ziekte : 1 op 3

 Met depressie : 2 op 3

 Verslaving : 1 op 10

Huisartsen
PR algemene

publiek

Sleutelfiguren
zoals ….. U

Patiënt en 
familie

Verbeteren zorg

 50% al op het 14e levensjaar

 75% op het 24e

 Begin is meestal langzaam

 Gedragsverandering:
 Isoleren
 afname functioneren/zelfzorg
 toename gevoeligheid

 Ongebruikelijk gedrag (‘restregels’)

 Gevoel niet verbonden te zijn

 Problemen met slapen

 Apathie, stemmingsschommelingen/veranderingen

 Moeite met denken, achterdocht, onlogisch/magisch denken

 Verandering
 Emotie
 Gedachte (inhoud en vorm)
 Gedrag

 Ongebruikelijk
 Emotie
 Gedachte (inhoud en vorm)
 Gedrag
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Beïnvloeden van ziekteverschijnselen of de gevolgen ervan:

 Biologisch

 Psychologisch

 Sociaal

 Ambulant

Herstelondersteuning

 Wonen

 Werk/dagactiviteiten

 Relaties: netwerkopbouw

 Veiligheid

 Financiën

Psychiatrische ziekten

 Komen vaak voor

 Zijn ernstig

 Zijn ‘duur’

 Zijn complex

 Verhouden zich tot geestelijke gezondheid , maar zijn daar niet het negatief van.

 Vragen om vroege herkenning

 Vragen om een brede, gezonde aanpak

 Als GGZ zijn we op zoek naar een samenleving die ruimte biedt aan mensen die 
van soms even van de leg tot voortdurend hulpbehoevend zijn.

 Wij zoeken naar mensen in die samenleving die ambtshalve in aanraking komen
met mensen die psychisch ziek zijn en bereid zijn die mensen naar hulp te
begeleiden om geestelijke gezondheid te bevorderen

 En we zoeken naar mensen die ambtshalve met ons samen die kwetsbare zielen
helpen een plaats te vinden om te bestaan … om geestelijke gezondheid te
bevorderen


