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Screening en behandelmogelijkheden
In ZGT heeft de psychiatrie zich de afgelopen jaren doorontwikkeld tot specialistische comorbiditeitszorg: 
de zogenaamde ziekenhuispsychiatrie. Het gaat hier vooral om patiënten bij wie sprake is van een 
psychiatrische aandoening in combinatie met een somatische aandoening. De relevantie en borging van 
deze specialistische patiëntenzorg wordt ook door beleidsmakers (VWS en ZN) volledig onderschreven.

De ziekenhuispsychiatrische comorbiditeitszorg wordt geleverd in drie domeinen:
• De complexe klinische comorbiditeitszorg op de Medisch-Psychiatrische Unit (MPU), de Moeder-Baby-

Unit (MBU) en het Centrum voor Ouderen, met intensieve samenwerking tussen geriater, neuroloog en 
psychiater;

• De ambulante complexe comorbiditeitszorg;
• De consultatieve ziekenhuispsychiatrie.

Complexe somatische en psychiatrische comorbiditeit betekent altijd dat er bij een individuele patiënt 
tegelijkertijd sprake is van somatische en psychiatrische klachten. Er kan zowel een somatische als een 
psychiatrische aandoening zijn waarbij de wederzijdse interactie de uitkomst van beide ziektebeelden 
negatief beïnvloedt, een patiënt met een psychiatrische aandoening kan zich primair met somatische 
klachten presenteren of bij een somatische aandoening kan de psychiatrische symptomatologie op de
voorgrond staan. Bij al deze patiënten spreken we van complexe comorbiditeit. Voor deze patiënten zijn 
doorgaans multidisciplinair overleg en een geïntegreerde behandeling noodzakelijk. Een goed voorbeeld 
daarvan is een patiënt die zich presenteert met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten. 
Die wordt gezien door de psychiater, de psycholoog en een somatisch specialist. Veelal vindt ook een
sociaal psychiatrische screening plaats. Nadat iedereen het onderzoek gedaan heeft komt men in een 
multidisciplinair overleg, waarvoor de huisarts eveneens wordt uitgenodigd tot een behandeladvies.

In het algemeen houdt de PAAZ zich vooral bezig met diagnostiek en curatieve behandeling, niet 
zozeer met langdurige verzorging en verpleging. Zowel diagnostiek als behandeling kunnen op indicatie 
poliklinisch, in deeltijd dan wel klinisch worden aangeboden.

In samenwerking met instellingen kan de PAAZ ook onderdeel bieden in de ketenzorg, bijvoorbeeld klinische 
detoxificatie bij verslavingsproblematiek (overige behandeling bij Tactus), herstel voedingstoestand bij 
eetstoornissen (overige behandeling bij BalanZ), etcetera.

Patiënten aanmelden
Patiënten kunnen worden aangemeld door de huisarts. Sinds 2014 kan een somatisch specialist niet meer 
verwijzen naar de GGZ en zal hij/zij ook voor voorstel van psychiatrische vervolgbehandeling binnen het 
ziekenhuis beroep doen op u als huisarts om de verwijzing te schrijven. Daarmee blijft u als huisarts de 
centrale behandelaar voor uw patiënt.

Patiëntengroepen
Wij onderscheiden twee patiëntengroepen:
Specialistische ziekenhuispsychiatrie en algemene ziekenhuispsychiatrie.

Onder de specialistische ziekenhuispsychiatrie wordt verstaan:
• Comorbide somatische en psychiatrische aandoeningen;  
• Een psychiatrische complicatie van somatische ziekte of de behandeling daarvan; 
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• Een psychologische reactie op somatische ziekte of de behandeling daarvan; 
• Somatische presentatie van psychiatrische ziekte;
• Somatische complicatie van psychiatrische ziekte of behandeling;  
• Psychiatrische presentatie van somatische ziekte.

Concreet kunt u hierbij denken aan patiënten met:
• Een somatoforme stoornis dan wel somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.
• Zwangerschapsgerelateerde psychiatrie, incl. preconceptioneel advies, post partum 

psychiatrie.
• Een posttraumatische stressstoornis ten gevolge van ernstig somatisch lijden.
• Psychofarmacotherapie waarbij aanvullende somatische zorg nodig is, zoals bij gebruik van een 

stemmingsstabilisator of adjuvante medicatie (lithium, valproïne, carbamazepine, lamotrigine, 
atypische antipsychotica, klassieke MAO-remmers).

• Bekend met ernstige depressies, bijv. met psychotische kenmerken waarvoor een ECT-indicatie 
kan bestaan.

• Een somatische aandoening gelieerd aan afhankelijkheid van alcohol of medicatie (bijvoorbeeld 
benzodiazepinen, pijnmedicatie).

• Onttrekking dan wel detoxificatie van middelen of medicatie.
• Met somatische aandoeningen gerelateerd aan eetstoornissen.
• Delirante beelden.
• Neuro psychiatrische stoornissen (bijv. M. Parkinson, M. Huntington, katatonie) en CVA.
• Slaapstoornissen in het kader van een psychiatrische aandoening.
• Oncologische problematiek en een psychiatrische stoornis.
• Diabetes met depressieve klachten.
• Ernstige huidziekten en psychiatrische stoornis.
• Chronische pijn.

Bij de behandelingen op de PAAZ zijn de volgende exclusiecriteria opgenomen:
In verband met de nieuwe richtlijnen vanuit de landelijke overheid en de beleidsafspraken met de 
zorgverzekeraars leveren wij geen zorg in het kader van:
• Aanpassingsstoornissen; 
• AD(H)D;
• Autisme Spectrum Stoornissen (ASS);
• Op de voorgrond staande persoonlijkheidsstoornissen;
• Seksuele stoornissen zonder psychiatrische comorbiditeit
• Primaire slaapstoornissen
• Verstandelijke beperking als hoofddiagnose

Onder de algemene ziekenhuispsychiatrie wordt verstaan:
• Patiënten met ernstige psychiatrische klachten, met een blanco psychiatrische 

voorgeschiedenis, waarbij het eventueel aandeel van de somatiek uitgezocht moet worden. 
• Patiënten die in het verleden door ons zijn behandeld, komen in aanmerking voor diagnostisch 

advies en zo mogelijk hernieuwde behandeling binnen ZGT, tenzij eerder is geadviseerd de 
behandeling elders te continueren.

• Ouderen met psychiatrische problematiek, waarbij somatisch onderliggend lijden niet meteen op 
de voorgrond staat. De diagnostiek kan worden gedaan in nauwe samenwerking met de geriatrie.



4

ziekenhuispsychiatrie

Psychiatrische consultatie in de huisartsenpraktijk:
De maatschap psychiatrie biedt ook consultatie aan in de huisartsenpraktijk.
Bij consultatie in de huisartsenpraktijk wordt de patiënt niet in het ziekenhuissysteem ingeschreven en 
geen DBC-GGZ geopend. Bekostiging vindt plaats vanuit de consultatiegelden van de huisarts, patiënt en 
de zorgverzekeraar maken geen kosten. Consultatie is mogelijk op vaste of incidentele basis en kan bijv. 
worden benut voor een casuïstiekbespreking met huisarts en/of POH-GGZ, of het spreken van een patiënt al 
dan niet samen met huisarts of POH-GGZ. De consultatie vindt plaats binnen de huisartsenpraktijk.

Maatschap psychiatrie
•  dhr. A.A.G. van den Ende aag.vdende@zgt.nl
•  mw. C.H. Lunter c.lunter@zgt.nl
•  dhr. R.R. Ploeger  r.ploeger@zgt.nl
•  dhr. S.G. Sicco Smit  s.siccosmit@zgt.nl
•  dhr. R.M.F. Sorel  r.sorel@zgt.nl
•  dhr. W.A. Jaket  w.jaket@zgt.nl
•  dhr. T.R.W.M. Walrave  t.walrave@zgt.nl
•  mw. S.J. Timmer si.timmer@zgt.nl  
•  dhr. J.H.J. Stienen j.stienen@zgt.nl  

Psychiatrie
ZGT ziekenhuislocatie Almelo

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

088 708 31 10

route 0.14

polipsych@zgt.nl

zgt.nl/psychiatrie

zgt.nl/mijnzgt

ZGT ziekenhuislocatie Hengelo

Postbus 546

7550 AM Hengelo

088 708 53 25

route 0.19

psychiatriehengelo@zgt.nl

zgt.nl/psychiatrie

zgt.nl/mijnzgt
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