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Psychiatrie in het verpleeghuis 



Casus 

Dhr P 
 

• Geboren in 1952, 2 broers, 2 zussen 

• Na de lagere school gaan werken 

• Vaste baan: meewerkend voorman in een fabriek op de 
afdeling inpakken 

• Gehuwd, 3 kinderen 

• 2000: bedrijfsongeval, daarna afgekeurd 

• 2002: scheiding 

• 2003: beide broers overlijden binnen 1 jaar 

• 2004: moet stoppen met therapeutisch werken 
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2004-2007: ambulante begeleiding GGZ 
 

• Angst- en stemmingsklachten 

• Verstandelijke beperking (IQ 62) 

• Grote moeite zichzelf alleen staande te houden, te 
zorgen voor een zinvolle en adequate daginvulling, en 
het onderhouden van sociale contacten 

• Fysieke beperkingen door o.a. COPD, ernstige obesitas 
en diabetes mellitus 
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2005: opname PAAZ 
 

• Depressie in engere zin 

• Aanwijzingen voor persoonlijkheidsproblematiek 

 



Casus 

2012-2014: diverse opnames somatiek en psychiatrie 
 

• Ziekenhuisopnames ivm longembolieën en exacerbaties COPD 

• Gestopt met de dagbesteding 

• Ernstige hoofdpijn obv spanning en slaapapnoe 

• Opname GGZ ivm ernstige depressie 

• Overplaatsing naar afdeling ouderenpsychiatrie ivm 
multimorbiditeit 
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Opname afdeling ouderenpsychiatrie 
 

• Aanvullende diagnostiek 

• Behandeling 

• Dagprogramma 

• Ontslag 
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A study on the characteristics, care needs  

and quality of life of patients with both  
 

Mental And Physical Problems residing In Dutch NursinG homes 
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Literatuuronderzoek 
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Resultaten (1) 
 

• Somatisch-psychiatrische multimorbidity: eerder regel dan 
uitzondering 

• Prevalentie van chronisch somatisch-psychiatrische co-morbiditeit 
varieert van 0,5% tot 84,9% 

• In vergelijking met ‘reguliere’ somatische verpleeghuiscliënten: 
– Jonger, vaker van het mannelijk geslacht en ongehuwd 

– Meer cognitieve stoornissen (anders dan dementie) 

– Meer gedragsproblemen 
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Resultaten (2) 
 

• Risicofactoren somatisch-psychiatrische multimorbiditeit:  

 uitsluitend studies waarin gekeken is naar somatische 
risicofactoren voor het krijgen van een depressie 

  - pijn 

  - CVA 

  - aantal chronische aandoeningen 

  - functionele beperkingen 

  - zich ongezond voelen 

• Geen onderzoek naar zorgbehoeften 
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Eerste resultaten 
 

Antwoord op de eerste onderzoeksvraag 
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Discussie 


