University of Groningen

On the road to recovery
Stiekema, Anna Petronella Maria

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2016
Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Stiekema, A. P. M. (2016). On the road to recovery: Addressing negative symptoms, cognitive deficits and
environmental factors in residential patients with severe mental illness. [Thesis fully internal (DIV),
University of Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).
The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverneamendment.
Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 10-01-2023

B
Appendix B
Nederlandse samenvatting
Dutch summary

Op weg naar herstel

Ernstige psychische aandoeningen
Wanneer een psychische aandoening langere tijd het functioneren ernstig belemmert,
wordt gesproken van een epa. Binnen de groep van epa’s nemen psychotische
stoornissen een belangrijke plek in: ongeveer twee derde van de mensen met een epa
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De meeste mensen hebben doelen en wensen die betrekking hebben op sociale en
intieme relaties, een eigen woonplek, een baan, een goede lichamelijke gezondheid
en financiële onafhankelijkheid. Dat is voor mensen met een ernstige psychische
aandoening (epa) niet anders. Het is voor hen echter moeilijker om deze wensen te
verwezenlijken en deze doelen te bereiken. Als we het hebben over herstel, dan hebben
we het niet alleen over herstel van symptomen van de ziekte, maar ook over de wensen
en doelen met betrekking tot relaties, wonen, werken en andere levensgebieden.
Het herstelproces is een persoonlijk proces van aanpassing aan de beperkingen die
worden veroorzaakt door aspecten van de ziekte. Ook het aanpassen van doelen
hoort daarbij, of het vinden van nieuwe doelen en een nieuwe betekenis waardoor
iemand naar tevredenheid kan leven. Het is de taak van professionals in de geestelijke
gezondheidszorg om patiënten te ondersteunen bij hun herstelproces.
In dit proefschrift staan langdurig opgenomen patiënten met een epa centraal. Zij
vormen een kwetsbare groep mensen bij wie het herstelproces vaak is gestagneerd.
Voor deze groep zijn vernieuwingen in de zorg de laatste jaren achtergebleven en
er zijn nauwelijks wetenschappelijk bewezen herstelondersteunende interventies.
Omdat negatieve symptomen en cognitieve stoornissen een grote invloed hebben op
iemands dagelijks functioneren en er nog weinig onderzoek naar is gedaan bij langdurig
opgenomen patiënten, hebben we deze relatie nader onderzocht in deze groep
mensen. Door negatieve symptomen beter te begrijpen, kunnen we richting geven aan
de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. Daarom onderzochten we in hoofdstuk 2
en 3 de onderverdeling van negatieve symptomen in twee subdomeinen en hun verloop
over tijd. In hoofdstuk 4 richtten we ons op een methode om de impact van cognitieve
stoornissen op het dagelijks leven te verminderen. We evalueerden een praktische
verpleegkundige methode genaamd Cognitieve Adaptatie Training (cat). In hoofdstuk
5 beschreven we de achtergrond en onderzoeksopzet van het vervolgonderzoek naar
cat, waarvan de uitvoering op het moment van schrijven nog in volle gang is. Tot slot
evalueerden we in hoofdstuk 6 een interventie gericht op aanpassingen in de omgeving
van patiënten om het gemakkelijker te maken om een gezonde leefstijl aan te nemen.
In dit proefschrift hebben we gekeken naar de effecten van deze interventie op het
gebied van psychosociaal functioneren. Deze samenvatting begint met een beschrijving
van de doelgroep, biedt een overzicht van de studies in dit proefschrift en bevat een
algemene conclusie.
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is gediagnosticeerd met schizofrenie of een andere psychotische stoornis. De algemene
kenmerken van schizofrenie zijn positieve symptomen en negatieve symptomen.
Positieve symptomen gaan over verschijnselen die wél voorkomen bij mensen met
een psychotische stoornis, maar niet bij mensen die daar geen last van hebben. Zo
kan iemand bijvoorbeeld stemmen horen of dingen zien die er niet zijn (hallucinaties),
of het idee hebben achtervolgd te worden of persoonlijke boodschappen te krijgen
via de tv, terwijl dat niet zo is (wanen). Negatieve symptomen zijn verschijnselen
die níet voorkomen bij mensen met een psychotische stoornis, maar die gezonde
mensen wel vertonen. Iemand heeft bijvoorbeeld geen interesse meer in dingen
die hij vroeger wel leuk vond of is moeilijk te motiveren voor alledaagse dingen of
leuke uitjes (verminderde motivatie), neemt geen initiatief meer om af te spreken
(verminderde initiatiefname), zegt in een gesprek veel minder terug dan normaal
(verminderde spraak), of toont weinig emoties, ook als hij iets moeilijks of juist iets
heel leuks meemaakt (vervlakt affect). Naast positieve en negatieve symptomen zijn
cognitieve stoornissen kenmerkend voor schizofrenie. Iemand kan bijvoorbeeld snel
vergeten wat net tegen hem is gezegd (geheugen), is snel afgeleid en kan daardoor
dingen onafgemaakt achterlaten (aandacht), of heeft moeite met het overzien van de
dag (onderdeel van executieve functies). Niet alle mensen met schizofrenie hebben
dezelfde symptomen en ook binnen een persoon varieert de symptomatologie over
tijd. Bovendien komen deze symptomen en beperkingen ook bij andere epa’s voor.
Andere psychische aandoeningen worden tot de epa’s gerekend wanneer ze een ernstig
beloop hebben. Voorbeelden van andere epa’s zijn een ernstige depressieve stoornis,
bipolaire stoornis (vroeger manisch-depressief genoemd), persoonlijkheidsstoornis,
verslaving of ontwikkelingsstoornis (zoals autisme). Veel mensen met een epa ervaren
naast de ‘hoofdstoornis’ ook andere psychische problemen. Zo hebben mensen met
schizofrenie relatief vaak depressieve klachten. Somatische aandoeningen, zoals harten vaatziekten, komen ook vaker voor bij mensen met een epa dan bij mensen zonder
epa.
Niet alleen symptomen hebben een grote invloed hebben op het dagelijks leven.
Ook de periode waarin bijvoorbeeld schizofrenie zich ontwikkelt speelt hierbij een
rol. Over het algemeen manifesteert schizofrenie zich rond het twintigste levensjaar,
waardoor mensen hun kans mislopen om een sociaal netwerk op te bouwen, school af
te maken of een baan te krijgen. Een epa hindert mensen op die manier om een goede
start te maken met een deelname aan de samenleving, waardoor ze als het ware een
achterstand oplopen. Doordat een groot deel van de mensen blijvend last heeft van
negatieve symptomen en cognitieve stoornissen, is het ook nog eens heel moeilijk om
die achterstand weer in te halen en ‘mee te doen’ zoals de meeste mensen dat graag
zouden willen. Mensen met een epa hebben dan ook vaak langdurige en intensieve
zorg nodig van zorgprofessionals. De meeste mensen met een epa kunnen thuis blijven

wonen en krijgen bijvoorbeeld hulp van familie en/of de geestelijke gezondheidszorg
(ggz). Soms vindt voor een korte periode een opname plaats op een psychiatrische
afdeling van een ziekenhuis. Een kleine groep, ongeveer 26.000 mensen in Nederland,
herstelt tijdens zulke opnames niet voldoende om zich thuis staande te kunnen houden.
Voor hen is wonen in de maatschappij op dat moment niet haalbaar. Als het langere
tijd niet lukt om zelfstandig te kunnen functioneren ten gevolge van een psychische
aandoening, kunnen mensen baat hebben bij langdurige intensieve klinische zorg. Over
het algemeen hebben mensen dan al meerdere opnames achter de rug.

De documentaire ‘Uitbehandeld maar niet opgegeven’ en het gelijknamige boek schetsen de ontwikkelingen van de psychiatrie, vanuit het persoonlijke verhaal van de inmiddels gepensioneerde psychiater Detlef
Petry. Een aanrader voor eenieder die een beeld wil krijgen van de mensen over wie dit proefschrift gaat.
1
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Langdurig opgenomen patiënten
Onder langdurige intensieve klinische zorg kunnen de beschermde woonvormen
en klinische woonvormen worden verstaan. In een beschermde woonvorm hebben
patiënten meestal hun eigen slaapkamer in een huis in de maatschappij, die ze met
andere patiënten delen. Welke zorg verleend wordt en hoe intensief de zorg van
de hulpverleners is, hangt af van de behoeften van de patiënt. Meestal gaat dit om
ondersteuning van dagelijkse taken zoals huishoudelijke activiteiten, of om hulp bij het
houden van overzicht en structuur van het dagelijks leven. In een klinische woonvorm
delen patiënten een huis met anderen op het terrein van een ggz-instelling, of hebben
ze daar hun eigen kamer in grotere gebouwen waarin grotere aantallen patiënten
verblijven. In een klinische woonvorm zijn psychiatrisch verpleegkundigen 24 uur per
dag aanwezig. Zij bieden ook ondersteuning van eenvoudige dagelijkse activiteiten,
zoals aankleden, douchen en het doen van de was.
Van oudsher betekende een opname in een psychiatrische inrichting dat je er de rest
van je leven zou blijven. Omdat veel patiënten niet genezen konden worden van hun
ziekte werden ze gezien als uitbehandeld en opgegeven1. Halverwege de vorige eeuw
kwam daar verandering in, onder andere doordat er betere medicijnen beschikbaar
kwamen zoals de antipsychotica, maar ook doordat men zich realiseerde dat mensen
beter konden herstellen wanneer ze in de maatschappij woonden in plaats van in een
psychiatrische instelling. De zorg richtte zich niet langer alleen op de symptomen, maar
ook op het ondersteunen van het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en naar
tevredenheid kunnen leven, zelfs wanneer symptomen langdurend of blijvend zijn. De
zorg in de huidige woonvormen gaat dan ook uit van een terugkeer naar wonen in de
maatschappij als dat mogelijk is, of van wonen in een klinische woonvorm naar wonen
in een beschermde woonvorm. Maar nog steeds verblijven mensen er soms tientallen
jaren of voor de rest van hun leven. Bijvoorbeeld omdat zelfstandiger wonen te hoog
gegrepen lijkt, of doordat mensen die langere tijd in een woonvorm verblijven allerlei
vaardigheden verliezen omdat veel dagelijkse taken van hen worden overgenomen.
Wat ook meespeelt is dat mensen vaak het contact hebben verloren met de mensen
die ze kenden voordat ze ziek werden of werden opgenomen en daardoor geen zicht
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meer hebben op hun leven buiten de instelling. Daarnaast spelen blijvende negatieve
symptomen en cognitieve stoornissen een grote rol in de zorgafhankelijkheid. Voor
negatieve symptomen en cognitieve stoornissen zijn nog geen goede behandelingen
beschikbaar. Daarom hebben we ons in dit proefschrift met name gericht op negatieve
symptomen en cognitieve stoornissen.
Negatieve symptomen

Appendix B

Sociale demotivatie en verminderde expressie
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Voorbeelden van negatieve symptomen zijn hierboven al kort benoemd. Over het
algemeen wordt gesproken over vijf componenten: vervlakt affect, verminderde
spraak, verminderde ervaring van plezier, verminderde sociale motivatie en apathie.
Negatieve symptomen beperken het dagelijks leven via hun invloed op het sociale
functioneren, maar ook op studie, werk en vrijetijdsbesteding. Mensen met ernstige
negatieve symptomen ondernemen vaak weinig, lijken nergens voor te motiveren te
zijn en brengen veel tijd liggend op bed of zittend in een stoel door. De combinatie van
symptomen en de ernst van symptomen verschillen per persoon, maar kan ook binnen
de persoon fluctueren over de tijd. Die heterogeniteit maakt dat het ingewikkeld is
om behandelingen te ontwikkelen om negatieve symptomen te verminderen. Stel
bijvoorbeeld dat ‘symptoom a’ wel afneemt door een behandeling, maar ‘symptoom b’
niet. Door alle symptomen samen te nemen in plaats van apart van elkaar te evalueren,
bestaat de mogelijkheid dat het effect van de behandeling op een bepaald symptoom
wordt gemist en de behandeling daardoor niet beschikbaar komt. Bovendien kan het
zo zijn dat symptoom a samenhangt met sociaal functioneren maar symptoom b niet,
terwijl symptoom b, maar niet symptoom a, samenhangt met globaal functioneren.
Omdat sommige symptomen wel meer op elkaar lijken dan op andere, kan ook gekeken
worden naar groepen van symptomen, bijvoorbeeld wanneer verondersteld wordt
dat bepaalde symptomen dezelfde oorzaak hebben. In hoofdstuk 2 en 3 hebben we
daarom gekeken naar twee symptoomgroepen, de subdomeinen sociale demotivatie
(social amotivation, sa) en verminderde expressie (expressive deficits, ed). sa omvat de
symptomen die gerelateerd zijn aan een verminderde motivatie om deel te nemen aan
sociale interacties, terwijl ed de verminderde emotionele perceptie en verminderde
spraak omvat.
Veel wetenschappers zijn het eens over de verdeling van negatieve symptomen
in deze twee subdomeinen. Echter is dit onderscheid ooral gebaseerd op studies met
jonge mensen die nog niet lang ziek zijn. Er is nog maar één onderzoek eerder gedaan
bij mensen met een langere ziekteduur. De eerste onderzoeksvraag van hoofdstuk 2
van dit proefschrift was daarom of het onderscheid in subdomeinen ook gevonden
kon worden in patiënten met een langere ziekteduur (de gemiddelde ziekteduur
was 18 jaar). De resultaten bevestigen het onderscheid in de subdomeinen sa en ed.

Vervolgens hebben we het verband tussen de subdomeinen enerzijds en functioneren
en welzijn anderzijds onderzocht. sa en ed blijken beide samen te hangen met globaal
functioneren: hoe ernstiger de symptomen van sa en ed, hoe meer problemen met
globaal functioneren. Maar we vonden ook dat sa en ed verschillend gerelateerd
zijn aan andere uitkomstmaten: ernstiger sa hangt samen met meer depressieve
klachten en een lagere kwaliteit van leven, terwijl dit verband niet werd gevonden
voor ed. Omgekeerd is ernstiger ed gerelateerd aan het wonen in een beschermde
of klinische woonvorm in plaats van zelfstandig, maar die samenhang is er niet voor
sa. Op basis van deze bevindingen concluderen we dat sa voornamelijk is gerelateerd
aan sociaal-emotionele aspecten van het functioneren, en dat ed vooral is gerelateerd
aan aspecten van het dagelijks functioneren. We moeten echter wel voorzichtig zijn
met deze conclusie, omdat er nog maar weinig onderzoek is gedaan bij mensen die
langdurig ziek zijn. Het is daarom van belang dat er nog meer onderzoek plaatsvindt
naar deze subdomeinen en hun relatie met functioneren en welzijn, om te kijken of
onze resultaten gerepliceerd kunnen worden.
De informatie die we hebben verkregen in hoofdstuk 2 kan gebruikt worden in de
klinische praktijk. Een behandelaar kan bijvoorbeeld nagaan of bij iemand vooral de
symptomen van een van beide subdomeinen op de voorgrond staat. Dit kan helpen om
gerichter behandeling in te zetten, en geeft informatie over de gerelateerde verwachte
uitkomsten met betrekking tot functioneren en kwaliteit van leven. Er zijn echter
nog weinig effectieve behandelingen voor negatieve symptomen in het algemeen en
er is weinig bekend over behandelingen die selectief hun uitwerking hebben op één
van beide subdomeinen. Onze studie biedt ook aanknopingspunten voor onderzoek
naar mogelijke behandelingen. Zo is het bijvoorbeeld zinvol om te kijken of bepaalde
geneesmiddelen of niet-farmacologische behandelingen de symptomen van één of
van beide subdomeinen verminderen en de gerelateerde uitkomsten met betrekking
tot functioneren en welzijn verbeteren. Tot nu toe is er nog niet veel bekend over de
selectieve werking van behandelingen op de subdomeinen. Dit is dus een belangrijk
aandachtspunt voor toekomstig onderzoek.

In hoofdstuk 3 hebben we verder onderzoek gedaan naar de subdomeinen van
negatieve symptomen. Er is namelijk nog maar weinig bekend over het verloop van
de subdomeinen over tijd. Bijvoorbeeld of de subdomeinen variëren in ernst, of beide
verminderen of verergeren of dat sa en ed een verschillend verloop over tijd laten zien.
Tot op heden zijn er drie studies die dit hebben onderzocht, maar zij laten alle drie
verschillende resultaten zien. Daarom hebben we in hoofdstuk 3 onderzocht of de ernst
van sa en ed verandert over een periode van zes jaar, waarbij er een meting was aan het
begin van het onderzoek, na drie jaar en na zes jaar.

Nederlandse samenvatting

Het verloop van sociale demotivatie en verminderde expressie over tijd
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We vonden dat zowel sa als ed een kleine, maar statistisch significante vermindering
over de periode van zes jaar laat zien. De grootste verandering vond plaats in de
eerste helft van het onderzoek. Het lijkt er dus op dat negatieve symptomen eerst wat
afnemen, maar daarna ongeveer gelijk blijven over de tijd. Daarbij is het belangrijk te
noemen dat mensen gemiddeld vier jaar ziek waren aan het begin van het onderzoek.
Vervolgens hebben we onderzocht of de ernst van sa en ed aan het begin van de
studie samenhing met het niveau van functioneren en welzijn zes jaar later. Hieruit
bleek dat alleen ernstiger symptomen van sa samenhangen met een slechter globaal
en sociaal functioneren en kwaliteit van leven zes jaar later. Er is geen verband tussen
ed en toekomstig functioneren of welzijn. Nadat we een globaal beeld hadden van
hoe de ernst van de subdomeinen over de tijd verloopt, wilden we dit in meer detail
onderzoeken. We hebben daarom onderzocht of er binnen sa en binnen ed wellicht
ook groepen met een verschillend verloop over tijd geïdentificeerd konden worden. Dat
bleek het geval: binnen elk subdomein konden we een verdeling maken in vier groepen
patiënten met een eigen verloop over tijd (dit is goed te zien in figuur 1 van hoofdstuk
3). De grootste groepen (ongeveer twee derde) bestond uit mensen die gedurende
de hele onderzoeksperiode minimale symptomen van sa of ed hadden (de lage-sagroep en de lage-ed-groep). Daarnaast had ongeveer een derde van de mensen een
minder stabiel verloop van sa of ed over tijd: verdeeld over groepen met verminderde
symptomen (de verminderde-sa-groep en verminderde-ed-groep) en groepen met
verergerde symptomen (de toegenomen-sa-groep en toegenomen-ed-groep). Tot slot
konden we kleine groepen onderscheiden van ongeveer 6% van de patiënten, die over
de hele periode ernstiger sa of ed hadden. De symptomen van de groep binnen sa
verbeterden wel over de periode van zes jaar (de verminderd-hoog-sa-groep), terwijl de
groep binnen ed redelijk stabiel bleef over de tijd (hoge-ed-groep). Kortom, een groot
deel van de patiënten had weinig negatieve symptomen en het lijkt erop dat negatieve
symptomen toch minder stabiel zijn dan gedacht. Omdat tot nu toe gedacht werd dat
negatieve symptomen blijvend en stabiel zijn, zijn deze bevindingen opvallend.
Naar aanleiding van deze bevindingen hebben we onderzocht of de groepen van
elkaar verschilden wat betreft functioneren en welzijn. Het zal geen verrassing zijn
dat de mensen in de lage- sa-groep en de lage-ed-groep over het algemeen de meest
gunstige uitkomsten hebben vergeleken met de andere groepen binnen hetzelfde
subdomein. Maar ook tussen de andere groepen zitten verschillen in de uitkomsten.
Vooral binnen sa hebben de groepen een verschillend verband met de functioneren en
kwaliteit van leven: een vermindering van sa levert vooruitgang op vergeleken met de
andere groepen. Er is alleen geen verband met zelfstandig wonen. Binnen ed hangen
de groepen verschillend samen met globaal functioneren en is er een trend richting
een verband met zelfstandig wonen, waarbij de hoge-ed-groep minder vaak zelfstandig
woont. Op basis van de bevindingen in deze studie concluderen we dat negatieve

symptomen niet alleen heterogeen zijn in presentatie, maar ook in het verloop over tijd.
Negatieve symptomen lijken minder stabiel dan eerder werd aangenomen. Daarnaast is
het verloop van de subdomeinen over tijd belangrijk voor het functioneren op langere
termijn en de kwaliteit van leven. Bovendien lijkt ed wel degelijk van belang te zijn voor
functioneren en welzijn, in tegenstelling tot eerdere studies die bijna exclusief aan sa
een belangrijke rol toewijden.
De resultaten van deze studie kunnen op dit moment vooral gebruikt worden om
verder onderzoek te doen naar negatieve symptomen. Ten eerste is het belangrijk dat
de bevindingen uit de onderzoeken in dit proefschrift worden bevestigd in andere
onderzoeken, omdat er nog maar weinig onderzoek naar is gedaan bij de langdurig
zieke groep en naar het verloop van de subdomeinen over tijd. Als onze bevindingen
inderdaad worden gerepliceerd, dienen er behandelingen te worden ontwikkeld voor
sa, maar ook voor ed. Uit vorige studies bleek namelijk vooral het belang van sa voor
functioneren en welzijn, wat het risico in zich draagt dat ed overgeslagen wordt bij de
ontwikkeling van behandelingen.
Cognitieve beperkingen
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Zoals eerder genoemd hebben ook cognitieve stoornissen een belangrijke invloed
op het dagelijks leven. We gebruiken onze cognitieve functies om allerlei dagelijkse
taken en activiteiten uit te voeren. Met name de executieve functies, een onderdeel
van de cognitieve functies, zijn hiervoor belangrijk. Executieve functies gaan over
het vermogen om gedrag en gedachten te plannen, iets afmaken ondanks afleiding,
overzicht houden en het vermogen om een plan aan te passen als dat nodig is. Net als
negatieve symptomen zijn cognitieve stoornissen nog moeilijk te behandelen. Door te
compenseren voor cognitieve problemen met hulpmiddelen, kunnen mensen ondanks
cognitieve problemen toch zo zelfstandig mogelijk hun alledaagse taken doen.
Als iemand bijvoorbeeld moeite heeft om dingen te onthouden, dan kan een lijstje
of kalender met daarop de dingen die moeten gebeuren helpen om dit niet te vergeten.
Of een wekker met een ingesproken boodschap die afgaat op het moment dat een
bepaalde activiteit moet worden gedaan, of een pillendoosje met de dagen van de
week die ervoor zorgt dat iemand zijn medicatie niet vergeet of per ongeluk dubbel
inneemt. Die hulpmiddelen verbeteren de cognitieve functies zelf niet, maar zorgen er
wel voor dat iemand er minder last van heeft. Op dezelfde manier gebruikt iemand met
slecht zicht een bril: die bril verandert niets aan het oogprobleem, maar toch lukt het
daarmee om te lezen, veilig auto te rijden, of gezichtsuitdrukkingen van anderen te zien
zoals iemand die geen bril nodig heeft.
In hoofdstuk 4 beschreven we een pilotstudie naar zo’n compensatiemethode voor
cognitieve problemen, namelijk Cognitieve Adaptatie Training (cat). cat heeft als doel om
het dagelijks functioneren van mensen te verbeteren, en mensen zo meer autonomie
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te geven. Met cat kijken we per persoon naar de gebieden van het dagelijks leven
waar iemand hulp bij kan gebruiken, bijvoorbeeld aankleden, douchen, de was doen,
beheer van geld, boodschappen, vrijetijdsbesteding of werkvaardigheden. Op basis van
een uitgebreid assessment, die plaatsvindt bij de patiënt op zijn eigen kamer, wordt
gekeken naar wat iemand zelf doet en kan, en wat hij daarin zou willen veranderen.
Ook gaan we met dit assessment na wat voor hulpmiddelen geschikt kunnen zijn voor
di individuele doelen van de patiënt. Verder kijken we naar de cognitieve functies, in
het bijzonder de executieve functies, om te bepalen hoeveel steun iemand nodig heeft
bij de levensgebieden waar hij graag iets zou willen veranderen. Deze methode is in
Amerika effectief gebleken bij patiënten die thuis wonen, waarbij cat werd gegeven
door psychologen. Omdat mensen in een psychiatrische instelling vaak hulp krijgen
van psychiatrisch verpleegkundigen, onderzochten wij of cat als verpleegkundige
interventie effectief zou kunnen zijn in het verbeteren van het dagelijks functioneren
van langdurig opgenomen patiënten. De resultaten van de pilotstudie lieten zien dat
mensen na 8 maanden cat beter functioneerden dan de mensen die tijdens die periode
alleen de gebruikelijke zorg kregen. Dit verschil was niet groot genoeg om statistisch
significant te zijn. Wel deden de mensen die cat kregen meer werkgerelateerde
activiteiten dan de mensen die geen cat kregen, dit verschil was statistisch significant
na 10 maanden. We concluderen uit deze studie dat cat als verpleegkundige interventie
uitvoerbaar is, en dat de langdurig opgenomen patiënten kunnen profiteren van cat.
Aangezien dit een kleine studie was met relatief weinig deelnemers, is een grotere
studie noodzakelijk om deze resultaten te bevestigen. Daarom hebben we een groter
onderzoek naar cat opgezet, dat momenteel wordt uitgevoerd bij drie instellingen in
Nederland. In hoofdstuk 5 beschrijven we de achtergrond en de onderzoeksopzet van
deze studie. Een belangrijke overweging in de opzet van deze studie was de continuïteit
en implementatie van interventies. Eerdere studies naar cat hebben namelijk
aangetoond dat blijvende ondersteuning met cat nodig is om de bereikte verbeteringen
ook te kunnen behouden. Daarom hebben we ervoor gekozen om cat op te zetten
als een teaminterventie, waarbij teams van verpleegkundigen werden getraind in de
methode van cat. Een andere belangrijke overweging was de duur van de studie, omdat
verandering bij langdurig opgenomen patiënten tijd nodig heeft. De eerste periode van
dit onderzoek duurt dan ook een jaar, waarbij we de mensen die cat krijgen opnieuw
vergelijken met een groep die alleen de gebruikelijke zorg krijgt. Voor de cat-groep zijn
er verder nametingen tot 2 jaar na de start van het onderzoek.
Dit onderzoek naar cat is van belang omdat er nog geen wetenschappelijk
onderbouwde behandeling beschikbaar is die inspringt op de kennis die we hebben
over de relatie tussen cognitieve beperkingen en de mate waarin patiënten hulp
nodig hebben met alledaagse taken. Bovendien hebben verpleegkundigen nog weinig
handvatten om hun patiënten te begeleiden richting zelfstandiger functioneren. Zo kan

cat een invulling geven aan de behoefte aan praktische interventies voor deze doelgroep.
De resultaten van het vervolgonderzoek zullen verder bewijs moeten leveren voor de
effectiviteit van cat als verpleegkundige interventie bij langdurig opgenomen patiënten.
Leefstijl

B

Nederlandse samenvatting

Cognitieve beperkingen en negatieve symptomen zorgen ook voor extra barrières met
betrekking tot het hebben van een gezonde leefstijl of het ondernemen van stappen om
de leefstijl te veranderen. Er wordt in de ggz in toenemende mate aandacht besteed
aan de leefstijl van patiënten, vanwege het verhoogde risico op hart- en vaatziekten
en de lagere levensverwachting van mensen met een epa in vergelijking met de
algemene bevolking. Bovendien heeft een gezonde leefstijl ook een positief effect op
het psychisch welzijn, zoals psychotische symptomen, angst, stress, depressie, kwaliteit
van leven, en voor het behoud en het optimaliseren van de cognitieve capaciteiten.
Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij langdurig opgenomen patiënten is lastig,
omdat een residentiële instelling vaak een relatief ongezonde (fysieke) omgeving is. De
maaltijden bevatten vaak veel zout, snacks zijn gemakkelijker voorhanden dan gezonde
alternatieven, er zijn meestal weinig mogelijkheden tot sportactiviteiten en bovendien
nemen we in deze vorm van zorg patiënten veel taken uit handen waardoor zij minder
in beweging hoeven te komen. Een residentiële instelling kan daarom een ‘obesogene’
omgeving worden genoemd.
In hoofdstuk 6 beschrijven we het effect van een leefstijlinterventie, die primair is
gericht op het verminderen van cardiometabole risicofactoren door verandering van de
obesogene omgeving, op psychosociaal welzijn. In de Effectiviteit van LeefstijlInterventies
in de PSychatrie (elips) studie is gekozen voor een interventie die bestaat uit het trainen
van hulpverleners om gezond gedrag van hun patiënten te stimuleren en veranderingen
in het aanbod van voeding en beweging, passend bij het team en de afdeling. De
interventie is bedoeld om kleine veranderingen teweeg te brengen, omdat kleine
veranderingen over het algemeen beter zijn vol te houden maar toch een grote impact
kunnen hebben op iemands gezondheid. Hoewel het primaire doel van deze interventie
betrekking heeft op het verminderen van de risicofactoren van hart- en vaatziekten,
hebben we in hoofdstuk 6 onderzocht of een gezondere leefstijl effect heeft op het
welzijn van mensen. In tegenstelling tot wat we verwachtten op basis van de literatuur,
blijkt dat de leefstijlinterventie niet leidt tot verbeteringen in psychosociaal welzijn
vergeleken met mensen die alleen de standaardzorg krijgen. In plaats daarvan werd
zelfs een lichte afname in kwaliteit van leven gemeten in de interventiegroep, evenals
een kleine toename van depressieve symptomen. Het is moeilijk om harde conclusies te
trekken over de kleine verslechtering van kwaliteit van leven en toename van depressie
bij de interventiegroep. Het kan zijn dat een toegenomen bewustzijn van de risico’s van
een ongezonde leefstijl in combinatie met moeilijkheden om een gezonde leefstijl aan
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te nemen, de kwaliteit van leven en stemming negatief heeft beïnvloed.
Ondanks dat de leefstijlinterventie niet het positieve effect op het welbevinden van
patiënten heeft dat we verwacht hadden, hebben we met deze studie een belangrijk
maar lang verwaarloosd onderwerp in de ggz aan de orde gesteld. De resultaten van de
primaire uitkomstmaat (buikomtrek) zijn nog niet beschikbaar, maar zullen antwoord
geven op de vraag of de aanpak van de elips-studie wel positieve effecten heeft op
cardiometabole risicofactoren. Desalniettemin zullen professionals in de geestelijke
gezondheidszorg zich bewust moeten zijn van mogelijke nadelige effecten op de
mentale welbevinden bij de aanpak van veranderingen in leefstijl.
Conclusie

Appendix B

Herstelondersteunende methoden vinden langzaam hun weg in de zorg voor langdurig
opgenomen patiënten met een ernstige psychische aandoening. In dit proefschrift
hebben we onderzoek gedaan naar een aantal factoren die van belang zijn voor het
herstelproces. Ten eerste hebben we bijgedragen aan de kennis over de subdomeinen
van negatieve symptomen. Onze bevindingen met betrekking tot het verloop van sa
en ed over tijd en hun differentiële samenhang met functioneren en welzijn zijn van
belang voor het ontwikkelen van behandelingen, die mogelijk daarmee de impact van
deze symptomen op het dagelijks leven kunnen verminderen. Daarnaast hebben we
met ons onderzoek naar cat getracht een brug te slaan tussen de kennis over cognitieve
symptomen en de behoefte aan een praktische methode om patiënten te ondersteunen
met alledaags functioneren. Uit de pilotstudie blijkt dat de invloed van cognitieve
stoornissen op het dagelijks functioneren verminderd kan worden wanneer cat wordt
gegeven door verpleegkundigen. Dit wordt momenteel verder wordt onderzocht in een
uitgebreider onderzoek. Tot slot hebben we met de elips-studie aandacht besteed aan
de leefstijl van patiënten met epa en aan hun omgeving in het bijzonder. De gekozen
benadering bleek niet voldoende om verbeteringen in psychosociaal welzijn tot stand
te brengen, maar biedt aanknopingspunten voor verder onderzoek. Concluderend
dragen de studies in dit proefschrift bij aan de ontwikkeling van behandelingen van
verschillende aspecten die het herstel van mensen met een epa in de weg staan.
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