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1 Inleiding 
 

Binnen de kliniek Verslavingspsychiatrie is aanvankelijk vanuit arbeidsschaarste, later vanuit meer 

kwalitatieve redenen, een screeningsmethodiek ontwikkeld voor meer complexe psychopathologie. 

 

De Verslavingspsychiatrie is een high-risk group binnen de GGZ voor het ontwikkelen van 

chroniciteit van zowel psychiatrische stoornissen als verslaving. Zowel psychiatrische als 

somatische comorbiditeit is de norm, waarbij passieve coping en leefstijlproblemen vaak een 

versterkend effect hebben op de trend naar chroniciteit. Meer algemeen vormen middelengebruik 

en psychiatrische comorbiditeit de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van een 

chronisch beloop. Patiënten komen in de Verslavingspsychiatrie vaak pas in beeld als zelf stoppen 

niet gelukt is, hebben vaak al een eerdere behandeling binnen de GGZ achter de rug. Regelmatig 

zijn patiënten onvoldoende lang abstinent geweest van middelengebruik om tot betrouwbaar 

testpsychologisch onderzoek te kunnen komen. Het tekent het belang om te komen tot goede 

diagnostiek als basis voor behandeling binnen de Verslavingspsychiatrie, maar ook het belang om 

in het kader van abstinentie tijdens een klinische opname de diagnostiek gedurende de opname 

zelf af te nemen. 

  

Kenmerken klinische populatie VP: 

• Doorgaans gestagneerde behandelingen 

o Behandeling op psychiatrische stoornis vaak vastgelopen 

o Detoxificatie in de thuissituatie niet gelukt 

• Met aanzienlijke beperkingen in het functioneren 

o Vaak problemen met executieve functies 

o Vaak problemen op meerdere leefgebieden 

• Met de noodzaak onderhoudende factoren aan te pakken 

o Vaak functie zelfmedicatie voor een psychiatrische stoornis 

o Vaak omvangrijke comorbiditeit 

  

Wat we weten vanuit tevredenheidsonderzoek, is dat patiënten doorgaans weinig tevreden zijn 

over het verloop van de intake / diagnostische fase. Patiënten ervaren weinig inspraak en 

herkennen hun persoonlijke omstandigheden vaak onvoldoende in het uiteindelijke diagnostisch 

oordeel. Het sluit aan bij de ingezette beleidsmatige trend naar meer shared decision making in de 

GGZ. De ervaringen tot op heden leren dat patiënten meer gemotiveerd raken als er een 

verpleegkundige is op wie zij terug kunnen vallen. Opvallend genoeg lijkt het aantal lijsten geen 

bezwaar, zolang de patiënt maar de screeningsbevindingen op papier terugkrijgt.  

  

In de stap naar uiteindelijke digitale vormgeving van dit screeningsinstrument, is het perspectief 

van de patiënt het vertrekpunt. Uitgaande van (dreigende) stagnatie in een behandeling, leert de 

praktijk dat de meeste patiënten zowel door het beloop van de behandeling als de vaak frequente 

wisseling van behandelaren veel van hun vertrouwen en motivatie hebben verloren. Bij verloren 

vertrouwen is naast een persoonlijk contact, een deskundig en snelle uitslag van belang. Om deze 

reden zijn de vragenlijsten tot op heden ingevuld in een omgeving waar patiënten direct terug 

kunnen vallen op een verpleegkundige, en wordt ingezet op een geautomatiseerde beoordeling van 

de vragenlijsten.  

  

De volgende uitdaging is het meer interactief maken van dit screeningsinstrument, zodat de 

patiënt zelf (waar mogelijk) zijn eigen problematiek kan onderzoeken, in staat is door zelf 

bevindingen tegen elkaar af te zetten of te vergelijken tot verbanden kan komen.  De hoop is dat 
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de patiënt beter geïnformeerd het gesprek met zijn behandelaar aan kan gaan, door het 

geïnformeerd zijn een meer gelijkwaardige positie in de besluitvorming in kan nemen. Door meer 

met de patiënt in gesprek te gaan in de zoektocht naar wat er bij hem/haar aan de hand is, waarbij 

je mag verwachten dat deze wijze van samenwerking uiteindelijk bijdraagt aan meer commitment / 

motivatie voor behandeling. 

 

2 Visie Verslavingspsychiatrie: voorkoming chroniciteit 
 

Patiënten met ernstige psychische aandoeningen hebben een verhoogd risico op somatische 

comorbiditeit en een hogere mortaliteit in vergelijking tot de algemene bevolking (Walker 2015). 

Zij leven gemiddeld 25 jaar korter. Het ontbreken van een gezonde levensstijl speelt hierin een 

belangrijke rol (roken, inactiviteit en ongezonde voeding), evenals een verhoogd risico voor 

obesitas, hypercholesterolemie, hypertensie en diabetes. (Uit: Voorkómen chroniciteit: er eerder 

bij zijn binnen het netwerk. I.P.M. Keet, M. Destoop, Tijdschrift voor Psychiatrie 2021). 

  

Verslaving en psychiatrische comorbiditeit zijn in de psychiatrie de twee grootste risicofactoren 

voor het ontwikkelen van chroniciteit. Leefstijlproblematiek kan dit verder compliceren. Verslaving 

kan niet alleen de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen bevorderen, maar het begin ook 

jaren vervroegen. Daarbij gaat middelengebruik vaak de effecten van medicatie tegen, kan het 

psychiatrische kwetsbaarheid in stand houden. Verslavingspsychiatrie of dubbele diagnose 

kenmerkt zich juist door frequent voorkomen van psychiatrische comorbiditeit, vaak in combinatie 

met een ongezonde leefstijl. Het maakt dat Verslavingspsychiatrie een high risk group vormt voor 

de ontwikkeling van chroniciteit, zowel ten aanzien van stoornissen in gebruik als psychiatrische 

stoornissen.  

  

Preventie van chroniciteit vraagt om een meer ontwikkelingsgericht denken over het beloop van 

verslaving en psychiatrische stoornissen. Binnen de psychiatrie is steeds meer aandacht om 

aanvullend op de DSM5-classificatie, middels stagering en profilering tot meer gepersonaliseerde 

ontwikkelingsgerichte diagnostiek te komen met aandacht voor etiologische en prognostische 

factoren (Beekman, 2012,; Hickie, 2013). Hoewel er nog geen wetenschappelijke consensus 

bestaat, maken stagering en profilering het mogelijk tot een beter persoons- en moment-gebonden 

diagnose te komen en daar een behandelplan op te baseren vanuit ondersteunde besluitvorming 

(Keet, 2021). Het geeft een pleidooi voor complete en herhaalde diagnostiek inclusief stagering, 

profilering en somatische screening. Door hierbij te focussen op vroegsignalering en vroege 

interventies, wordt getracht chroniciteit te voorkomen. 

  

3 Diagnostiek gericht op preventie van chroniciteit 
 

Uitgangspunten bij diagnostiek gericht op preventie van chroniciteit zijn: 

• Richtlijn psychiatrische diagnostiek 

• Richtlijn detoxificatie van middelen 

• Stagering en profilering als basis voor vroegsignalering comorbiditeit en behandeling 

 

Middelengebruik en actieve symptomen van een psychiatrische stoornis belemmeren als regel 

goede diagnostiek. Vaak is een opname nodig om voldoende lang abstinent van middelen te zijn 

om tot betrouwbare diagnostiek te komen. Met name bij gewenst intelligentieonderzoek of 

(screenend) neuropsychologisch onderzoek is drie maanden abstinentie wenselijk om tot 

betrouwbare onderzoeksresultaten te komen. Het is belangrijk om een dergelijke wens bij 
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aanmelding aan te geven, zodat zowel met de duur van de opname als onderzoekscapaciteit 

rekening kan worden gehouden. Volledigheidshalve kan opgemerkt worden dat de richtlijn voor 

detoxificatie expliciet noemt dat bij langer durende abstinentie aangenomen mag worden dat 

diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen conform de richtlijn van die stoornissen 

gedaan kan worden. De richtlijn psychiatrische diagnostiek adviseert de inzet van screeningslijsten 

ter ondersteuning van vroegsignalering van psychiatrische stoornissen. 

  

De MATE wordt afgenomen om een indruk te krijgen van de stagering van verslaving, bij stagering 

van de psychiatrische stoornissen wordt uitgegaan van de aanbevelingen van McGorry. Omdat er 

nog geen wetenschappelijke consensus bestaat, wordt de stagering beschreven aan de hand van 

duur en ernst van de psychiatrische symptomen. Er is bij opname een standaard somatisch 

onderzoek en lab-onderzoek onder regie van een verslavingsarts. 

  

Belangrijke negatieve profileringsfactoren vanuit het klinisch toestandsbeeld zijn: 

• (Vroegsignalering) Psychiatrische comorbiditeit 

• Interactie tussen verslaving/middelen en psychiatrische symptomen 

• Sociaal-maatschappelijke stressoren als huisvesting en financiën 

• Problemen met organiseren van het dagelijks leven (executieve functies) 

• Een passieve en ongezonde leefstijl met roken van tabak 

  

Om hier meer zicht op te krijgen worden afhankelijk van de duur van abstinentie screenende 

vragenlijsten afgenomen (assessment). Hoewel er methodologisch het nodige valt op te merken 

aan screenende vragenlijsten voor belangrijke psychiatrische stoornissen, zijn er geen goede 

alternatieven voor handen. Om te komen tot een toetsing aan het klinisch beeld, worden de 

bevindingen vanuit de assessmentlijsten besproken met een psychiater of klinisch psycholoog. 

Naast screening op psychiatrische comorbiditeit, wordt gescreend op sociaal-maatschappelijke 

stressoren, beperkingen in het sociaal-maatschappelijk functioneren en executieve en executieve 

functies. 

  

Door assessment af te nemen, kunnen diagnostische hypotheses gevormd worden. Het is 

vervolgens aan het overleg tussen patiënt en eigen regiebehandelaar of er een indicatie is voor 

aanvullend testpsychologisch onderzoek of verwijzing voor een second opinion naar een in die 

stoornis gespecialiseerd team. Dit vervolgonderzoek kan in overleg op afdeling worden afgenomen 

indien het risico op terugval na ontslag groot is en het belang voor verdere behandeling groot. In 

de overige gevallen volgt plaatsing op de poliklinische wachtlijst voor vervolgonderzoek. 

  

4 Keuze voor screenende vragenlijsten 
 

Comorbiditeit is met middelengebruik de belangrijkste reden voor stagnatie in behandelingen en 

chroniciteit, om welke reden je hier snel zicht op wil krijgen. Over deze opzet zijn uitgebreide 

gesprekken geweest met collega teamleiders zorg van de verschillende gespecialiseerde teams, 

waarbij de inzet is om dezelfde screeningslijsten te gebruiken. Onderaan en in de bijlage een 

verdere toelichting. Hoewel het nodige valt af te dingen op betrouwbaarheid en andere zaken, is 

het in de praktijk wel degelijk een screener voor ernstige psychiatrische comorbiditeit. Maar boven 

verwachting heeft het ook de potentie om gerichter testpsychologisch onderzoek aan te vragen, 

blijkt het in de praktijk goed te helpen bij de wachtlijsten voor onderzoek.  

  

Globale indeling van de screeningslijsten: 

1. Syndroomdiagnoses  
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a. Manie / Psychose / Depressie / Angst blijken in de praktijk de meeste problemen 

met screening te geven. We willen het wel in kaart brengen, maar met de 

kanttekening van beperkingen in betrouwbaarheid en advies de resultaten met een 

behandelaar te bespreken 

2. Overige DSM5-domeinen  

a. Doorgaans beter te screenen 

2. Inventariseren functioneren 

3. Executieve functies  

4. Neurocognitieve screening  

  

Gebruikte screeningslijsten kliniek Verslavingspsychiatrie: 

1. Prodromal Questionnaire 16 (PQ-16) 

2. Mood Disorder Questionnaire -Nederlandse versie (MDQ) 

3. MATE-Q volledig, inclusief DASS-21  

4. Montreal Cognitive Assessment (MOCA) 

5. Suicidal Ideation Attributes Scale (SIDAS)  

6. World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) 

7. Adaptieve vragenlijst verstandelijke beperking (ADAPT) 

8. Zelfrapportagevragenlijst over aandachtsproblemen en hyperactiviteit (Kooij) 

9. Autisme-Spectrum-Quotient (AQ) 

10. Executieve Functies Gedragsvragenlijst (BRIEF-A) 

11. SCID-5-PV  

12. SAPAS 

13. PTSD CHECKLIST FOR THE DSM-5 (PCL-5) 

14. Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (SCIL) 

15. Camberwell Assessment of Need (CAN) 

 

  

5 Ervaringen met screeningslijsten 
 

Ervaringen tot nu toe: 

- Inhoudelijk 

1. Syndroomdiagnoses stemming, angst en psychose lastig te meten 

2. Meer zicht op beperkingen in functioneren 

3. Meer zicht op executieve functies 

4. Meer samenwerking met andere teams 

 

- Bedrijfsmatig 

1. Afname van de vragenlijsten in de kliniek is ingeregeld 

2. Patiënten en verwijzers zijn tevreden over conclusie en advies 

3. Verslag als basis voor vervolgonderzoek 

1. Minder aanvragen voor (volledige) diagnostiek 

2. Diagnostische vragen meer specifiek (vooral ADHD, ASS, NPO) 

4. Beperkte tijdsinvestering basis-psycholoog (1,5 – 2 uur) 
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6 Verloop project Screening op Comorbiditeit bij de 
Verslavingspsychiatrie 

 

Het project om screeningslijsten voor psychiatrische aandoeningen te bundelen, is voortgekomen 

vanuit het onvoldoende kunnen bieden van continuïteit in diagnostiek op de klinische afdelingen. 

De patiëntengroep in de Verslavingspsychiatrie kenmerkt zich door comorbiditeit en moeite om 

voldoende lang abstinent te zijn van middelengebruik, zodat de opname vaak een van de weinige 

momenten is om tot betrouwbare diagnostiek te komen. De druk op diagnostisch onderzoek voor 

velen en terugkerende tekorten aan psychologen om testpsychologisch onderzoek af te nemen, 

maakten dat er naar een andere aanpak gegaan diende te worden. 

  

Die andere aanpak is begonnen met de inzet van screeningslijsten voor de belangrijkste comorbide 

psychiatrische stoornissen in de Verslavingspsychiatrie. Er werden afspraken gemaakt met de 

teamleiders van de diverse behandelteams om tot dezelfde keuze voor screenende lijsten te 

komen. Later is de lijst aangevuld met vragenlijsten gericht op het functioneren, om zo een meer 

zicht te krijgen op de invloed van psychiatrische stoornissen op het persoonlijk functioneren. 

Uiteindelijk is het gekomen tot een lijst van screenende vragenlijsten die gebruikt kan worden als 

basis voor het gericht aanvragen van aanvullend testpsychologisch onderzoek. 

  

De klinische indruk is dat het aantal vragen om aanvullend testpsychologisch onderzoek is 

afgenomen, dat de omvang van het aangevraagde testpsychologisch onderzoek is teruggebracht. 

De patiënten zijn tevreden over de bevindingen vanuit het screenend onderzoek. De aanvraag van 

aanvullend testpsychologisch onderzoek gaat meer in samenspraak met de patiënt, waarbij de 

indruk bestaat dat de bevindingen vanuit screening bijdragen aan ervaren deskundigheid, lijken de 

patiënten meer inspraak te ervaren. Er is geen onderzoek gedaan en de getallen zijn te klein om 

een goed onderbouwde uitspraak te doen, maar de eerste bevindingen en trends stemmen 

hoopvol. Prettig vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering, is dat alle patiënten hetzelfde basisaanbod 

krijgen, de wachttijd voor aanvullend onderzoek de psycholoog weer regie over zijn 

werkzaamheden geeft.  

  

Gaandeweg is het besef gekomen dat de opzet van deze screening niet specifiek is voor de 

Verslavingspsychiatrie. Gebruik van middelen en comorbide psychiatrische aandoeningen, zijn de 

belangrijkste risicofactoren op het ontwikkelen van een chronisch beloop van een stoornis. 

Gaandeweg het project kwam naar voren dat de inzet van screeningslijsten alleen, een 

onvoldoende volledig beeld gaven van de aard van klachten en beperkingen vanuit een stoornis. 

Geïnspireerd op de praktijk van functie-analyse van middelen, is een werkwijze ontwikkeld aan de 

hand van de lifechartmethodiek life-events, klachten en middelengebruik op een tijdsbalk in kaart 

te brengen. Dit is aangevuld met het navragen van risicofactoren vanuit de voorgeschiedenis. Door 

op deze manier tot een gestructureerde klachtenanamnese te komen, wat in combinatie met de 

screeningslijsten een meer volledig beeld geeft van hoe klachten en beperkingen in een persoonlijk 

leven kunnen ingrijpen. 

  

De combinatie van screening en gestructureerde klachtenanamnese lijkt gebruikt te kunnen 

worden als basis voor diagnostiek bij patiënten met een stagnerende behandeling, om zo een 

eerste stap te maken in de preventie van een chronisch beloop van psychiatrische aandoeningen 

en/of verslaving. Een specifiek aandachtspunt binnen de Verslavingspsychiatrie is de aandacht voor 

de functie van verslaving, door de functie van verslaving duidelijk te krijgen, kan gezocht worden 

naar alternatieve strategieën voor de functie van verslaving. Het maakt dat de onderliggende 
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psychodynamiek nadrukkelijk in de diagnostiek betrokken dient te worden, classificatie alleen 

volstaat onvoldoende. Vanuit deze overweging ligt het voor de hand om tot een gestructureerd 

vervolgaanbod te komen gericht op systematische diagnostiek van complexe psychodiagnostiek.   
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7 Mock-up Screeningsrapportage 
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8 Werkinstructie screening voor patiënten 
 
Om klachten goed te kunnen behandelen, is het eerst nodig om te kijken of er sprake is van een 

stoornis. Daarvoor lopen we de belangrijkste kenmerken van een stoornis door: 
 

1. Een stoornis geeft klachten 
a. Met veel voorkomende klachten die bij meerdere diagnoses kunnen passen, 

Vragenlijsten naar bijvoorbeeld angst en depressie 
b. En klachten bij meer ernstige stoornissen die je wilt uitsluiten 

Vragenlijsten naar bijvoorbeeld psychose en bipolair 

 
2. Een stoornis geeft problemen in het dagelijks functioneren 

a. Vaak op meerdere leefgebieden 
Vragenlijsten als de CAN en executieve functies 

 
3. Een stoornis kan er soms al in aanleg zijn 

a. Zoals bijvoorbeeld bij ADHD en autisme 

Vragenlijsten naar ADHD en autisme 
 

4. Een stoornis kan soms beginnen met een aanleiding 
a. Als bijvoorbeeld een trauma of middelengebruik 

Vragenlijsten als bijvoorbeeld PTSS, Moca, Mate 
 

5. Een stoornis begint meestal vanaf de puberteit 
a. Bijvoorbeeld voor angststoornissen, stemmingsstoornissen en psychotische 

stoornissen 
Vragenlijsten naar angststoornissen, stemming en psychose 

 
6. Een stoornis die langer bestaat heeft vaak een minder goede prognose 

a. De tijd / duur van klachten is belangrijk om te weten voor behandelaanpak / 

prognose 
Vragenlijsten gericht op stagering 
 
 

9 Werkinstructie proces van afname screeningslijsten 
 

Screenend onderzoek wordt al geruime tijd digitaal afgenomen. Nu we meer tablets tot onze 

beschikking hebben, is er een nieuw werkproces. Dit zullen we over een tijdje moeten evalueren. 

 

Hoe werkt het? 

Om dit goed te laten verlopen als team, moet het volgende geregeld worden bij een reguliere 

opname: 

 

Secretariaat 

- In Questmanager: 

o Bij een reguliere opname de meettrajecten VP opname week 1, 2, 4 en 5 

klaarzetten. Zorg dat de data bij de meettrajecten overeenkomen met de 

opnameweken van de cliënt (zie bijlage A voor toevoegen meettrajecten). 

o Onder het kopje ‘kenmerken’ berichttype en type loginnaam op e-mailadres zetten. 

Tevens drukken op ‘wachtwoord’ zodat de cliënt een mailtje krijgt om een 

wachtwoord aan te maken mocht hij/zij nog geen account hebben.  

- Data van de meettrajecten per cliënt in het overzicht zetten: sharepoint kliniek 

Verslavingspsychiatrie Deventer > Werkwijzen, Info Afdeling > Screenend onderzoek > 

“Screenend onderzoek overzicht planning – ALLEEN LEZEN” 

- Een afspraak inplannen bij Birgit Tukkers voor de MOCA in opnameweek 5.  
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o Voor de afspraak 15 minuten indirecte tijd om te controleren of de lijsten in de 

voorgaande weken zijn ingevuld.  

o Na de afspraak 45 minuten indirecte tijd om de screeningslijsten uit te werken.  

 

Pb’ers / VPK 

- Bij aanvang opname: 

o In het weekoverzicht in de werkmap de data van screenend onderzoek schrijven. 

Dinsdag xx-xx-xxxx om 09:00 uur.  

o Navragen of de cliënt eerder gebruik heeft gemaakt van Questmanager/ROM. Zo 

niet, navragen of cliënt een mail heeft ontvangen om een wachtwoord aan te 

maken voor een account. Loginnaam is e-mailadres. 

o Het document “Informatie screenend onderzoek voor de cliënt” geven.  

 

Psycholoog 

- December: 

o Elke dinsdagochtend om 09:00 uur geef ik de tablets aan de cliënten die 

screeningslijsten moeten invullen. Zij mogen dit in de huiskamer of op hun 

slaapkamer doen. Als ze klaar zijn, leveren ze de tablets in bij de verpleegpost.  

o Elke donderdagmiddag stuur ik per mail naar team opname VP een overzicht welke 

cliënten de dinsdag erop screeningslijsten moeten invullen.  

- Vanaf januari: 

o Elke dinsdagochtend om 09:00 uur leg ik de tablets klaar in groepsruimte X. 

Cliënten worden verwacht hier zelf naar toe te komen, net zoals bij andere blokken. 

Als ze klaar zijn, nemen ze de tablets mee terug naar de verpleegpost.  

o Elke donderdagmiddag stuur ik per mail naar team opname VP een overzicht welke 

cliënten de dinsdag erop screeningslijsten moeten invullen.  

▪ Dit is ook terug te vinden op sharepoint kliniek Verslavingspsychiatrie 

Deventer > Werkwijzen, Info Afdeling > Screenend onderzoek > 

“Screenend onderzoek overzicht planning – ALLEEN LEZEN” 

 

ZAG 

Zodra het screenend onderzoek is afgerond, plaatst Birgit de conclusie bij het ZAG in USER. Tevens 

worden de RB en pb’ers gemaild dat het verslag onder correspondentie terug te vinden is.  

Het is aan de RB/pb’ers om het verslag te printen en de conclusie tijdens het ZAG te bespreken. 

Cliënt krijgt het verslag mee.  

 

Screeningslijsten  

Hieronder staat beschreven welke screeningslijsten wanneer moeten worden ingevuld. Alle 

screeningslijsten kunnen digitaal ingevuld worden.  

 

 Doel Meetinstrument Invuller Meettraject 

Week 1 Detox en nulmeting 
MATE 

MATE Q – module 0, 
1a, 1b, 2, 3, 5, 6, 7, 

8, 9 

Cliënt VP Opname 
week 1 

SIDAS Cliënt 

Week 2 Meten niveau van 

functioneren 

CAN Medewerker VP Opname 

week 2 WHODAS Cliënt 

MOCA Medewerker 

Week 3 Gestructureerde 
middelen analyse 

   

Week 4 AQ Cliënt 
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Screenen op 
comorbiditeit 

SAPAS Cliënt VP Opname 
week 4 SCID-5-PV Cliënt 

MDQ Cliënt 

PQ-16 Cliënt 

PCL-5 Cliënt 

ADHD Screener 
(KOOIJ) 

Cliënt 

MATE-Q, module 4 Cliënt 

Week 5 Diversen BRIEF A ZELF Cliënt VP Opname 
week 5   BRIEF A OBS Medewerker 

  SCIL Medewerker 

  ADAPT Medewerker 

  Samenvatting 
Assessment VP 

Medewerker 

  Conclusie Assessment 
VP 

Medewerker 

Week 6 Verslag gereed + 
nabespreking 

   

 

 

 

Bijlage A – Toevoegen meettrajecten 

Het secretariaat zet de vragenlijsten klaar bij opname en zet hierbij de juiste data. Mocht de data 

niet kloppen, dan kan je dit wijzigen. Dit doe je door op het meettraject te gaan staan, klikken op 

‘opnieuw inplannen’ en vervolgens kan je de datum toevoegen. De lijsten kunnen dan binnen twee 

weken ingevuld worden. Zo nodig kan de tijd verlengt worden door dezelfde handeling toe te 

passen.  

 

 

 

Wanneer de vragenlijsten nog niet klaar staan kan je dit ook zelf toevoegen door de volgende 

stappen te doorlopen: 

- Questmanager openen 

- Metingen 

- Toevoegen meettraject 

- Typ ‘vp’ in 

- Selecteer de volgende onderdelen: 

o VP opname week 1 

o VP Opname week 2 

o VP Opname week 4 

o VP Opname week 5 

- Toevoegen meettraject 

 

Wanneer de cliënt de lijst invult in bijvoorbeeld meettraject 2, dan stopt het automatisch wanneer 

de lijsten van het bepaalde traject ingevuld zijn. Dus er is geen mogelijkheid dat de cliënt meteen 

doorgeschakeld wordt naar het volgende traject. Ook zijn de screeningslijsten die door de 

medewerker ingevuld moet worden, afgeschermd van de cliënt zijn screeningslijsten.  
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Bijlage B – Inloggen tablet 

De screeningslijsten worden door de cliënt ingevuld op de tablet. Om op de tablet te kunnen 

inloggen heeft de cliënt zijn inlognaam (zie inlognaam; pijl 1 in afbeelding) en wachtwoord nodig. 

Zoals eerder genoemd kan een nieuw wachtwoord aangemaakt worden door als medewerker te 

drukken wachtwoord naast ‘Ken (nieuw) wachtwoord toe aan deze cliënt, onder het kopje 

kenmerken > inloggegevens (pijl 2 in afbeelding).  

 

 

 

10 Uitleg screening voor patiënten 
 

Wat levert het invullen van deze vragenlijsten mij op? 

1. Het uit kunnen sluiten van ernstige psychiatrische stoornissen 

a. Middelengebruik kan de drempel voor het ontstaan van een stoornis verlagen, kan 

er voor zorgen dat een stoornis op jongere leeftijd begint 

b. Ernstige psychiatrische stoornissen die langer bestaan. Kunnen gepaard gaan met 

aanzienlijke beperkingen in het functioneren 

 

2. Het tijdig herkennen van stoornissen 

a. Vanaf het moment van ontstaan van klachten, kan het tot 10 jaar duren, voor een 

diagnose wordt gesteld 

b. Tijdig herkennen en tijdig behandelen is belangrijk voor een zo goed mogelijke 

prognose / beloop 

 

3. Het geeft richting aan mijn behandeling 

a. Als je een indruk hebt van wat de oorzaak kan zijn, kun je sneller een meer 

gerichte behandeling starten 

b. Als een andere stoornis meer op de voorgrond staat, kun je sneller verwijzen 

 

4. Het geeft een basis voor gericht vervolgonderzoek 

a. Onderzoek naar bijvoorbeeld ADHD en autisme ken een vaste procedure 

b. Indien nodig kan gericht verwijzing volgen naar een gespecialiseerd team (als een 

soort second opinion), of op een wachtlijst voor gericht testpsychologisch 

onderzoek 

 

5. Het maakt dat u in een vroeg stadium mee kan denken over uw behandeling 
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a. Met uw uitslag gaat u in gesprek met een psychiater en/of klinisch psycholoog 

b. Samen loopt u de uitslagen door, kan door aanvullende vragen al meer 

duidelijkheid komen, kan indien nodig samen gekeken worden naar het voor u 

meest passende vervolgonderzoek 

 
 
 

11 Werkformulier / Beoordelingsformulier Screening 
 
A. Uitsluiting ernstige onderliggende psychopathologie 
 

1. Vaststellen beperkingen belangrijke leefgebieden 

a. Gebruikte lijsten: 

b. Bestaan van beperkingen in jaren: 

c. Geautomatiseerde beoordeling: 

d. Bespreking met psychiater / klinisch psycholoog: 

 

2. Vaststellen onderhoudende klachten / factoren  

a. Gebruikte lijsten: 

b. Bestaan van beperkingen in jaren: 

c. Geautomatiseerde beoordeling: 

d. Bespreking met psychiater / klinisch psycholoog: 

 

3.  Uitsluiten (ernstige) psychiatrische comorbiditeit 

a. Gebruikte lijsten: 

b. Bestaan van beperkingen in jaren: 

c. Geautomatiseerde beoordeling: 

d. Bespreking met psychiater / klinisch psycholoog: 

 

4.  Vaststellen aanleg en belastbaarheid 

a. Gebruikte lijsten:    ? 

b. Bestaan van beperkingen in jaren:  ? 

c. Geautomatiseerde beoordeling:  ? 

d. Bespreking met psychiater / klinisch psycholoog: 

Of:  neurocognitieve para meters als IQ, cognitief verval, aandacht,  

executieve functies 

 
 
B. Vervolgbeoordeling 
 

1. Klinische toetsing door psychiater / klinisch psycholoog 

Toelichting: 
 

2. Overweging verwijzing second opinion 
Toelichting: 

 
3. Aanvraag ontwikkelingsproblematiek algemeen: 

a. Geef Rimland mee 

b. Capaciteitenonderzoek 

c. ADHD 
d. ASS 

 
4. Aanvraag neuropsychologisch onderzoek 

a. IQ als basis 
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b. Stapsgewijs uitbouwen op indicatie 

 
5. Aanvraag onderzoek persoonlijkheid en (complex) trauma 

 
6. Aanvraag complexe diagnostiek 

 
 

Aanvraagformulier 
 

1. Stel klinische hypothese (max 3) 
 

2. Stel onderzoeksvragen (max 3) 

 

3. DSM5 bij verwijzing / intake 

 
4. Voorgeschreven medicatie 

 

 

12 Disclaimer 
 

Screening als eerste stap in de preventie van een chronisch beloop van psychiatrische 

aandoeningen en/of verslaving: 

1. Met deze vragenlijsten wordt geprobeerd meer zicht te krijgen op hoe veel voorkomende 

aandoeningen en omstandigheden, een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het niet 

lopen als verwacht van uw behandeling en herstel.   

2. Als een behandeling niet loopt zoals verwacht, is de belangrijkste de vraag hoe en waarom 

dat het zo komt. Deze screeningslijsten zijn geen vervanging van deze vraag naar het hoe 

en waarom, maar een ondersteuning in het (gericht) zoeken naar oorzaken en 

omstandigheden als passende verklaring. 

3. Screening gaat over beoordelen of een bepaald probleem verder onderzocht moet worden 

middels assessment (diagnostiek). Assessment gaat over het verder in kaart brengen van 

het probleem, het komen tot een diagnose en aanbevelingen voor behandeling. Deze 

screeningslijsten hebben betrekking op de meest voorkomende stoornissen en problemen 

die in de praktijk gezien worden bij behandelingen die (dreigen) vast te lopen. 

4. De vragenlijsten proberen een zo breed mogelijk beeld te schetsen van hoe klachten uw 

persoonlijk functioneren kunnen bepalen, maar het kan nooit een volledig beeld geven van 

hoe uw klachten uw leven beïnvloeden. 

5. Deze lijsten zijn zelfrapportage vragenlijsten. Bij zelfrapportage kunnen sociaal wenselijke 

antwoorden, niet goed begrijpen van vragen en de doorwerking van stresserende 

omstandigheden soms een vals positieve uitslag geven.  

6. Met meerdere vragenlijsten is kan het dan ook voor komen dat er meerdere vals positieve 

uitslagen zijn. Aanbevolen wordt dan ook om de resultaten van deze vragenlijsten eerst 

met uw behandelaar te bespreken voor er conclusies aan te verbinden. 

7. Met de bevindingen uit deze screenende vragenlijsten, kunt u samen met uw behandelaar 

kijken of er voldoende gronden zijn voor het doen van vervolgonderzoek. Het is uiteindelijk 

aan uw behandelaar om aan de hand van een gerichte onderzoeksvraag, u voor verdere 

diagnostiek binnen Dimence aan te melden. 

8. Soms kan door de aanwezigheid van psychische klachten, mensen de inhoud van 

vragenlijsten op zichzelf betrekken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als mensen paranoia zijn 

of last hebben van dwangneurotische belevingen. In dergelijke situaties wordt het invullen 

van deze vragenlijsten ontraden, wordt geadviseerd om eerst contact met uw behandelaar 

op te nemen. 
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Bijlage 1 – Suggesties voor literatuuronderzoek 
 
Uit de richtlijn dubbele diagnostiek over literatuur: 

 
Screening en assessment van middelengebruik: 
Er is weinig wetenschappelijke informatie beschikbaar over de toepasbaarheid van 
screeningsinstrumenten voor middelenmisbruik in de psychiatrische populaties. Ook is er weinig 
bekend over eventuele verschillen in bruikbaarheid bij verschillende psychiatrisch-diagnostische 
categorieën of bij groepen patiënten met verschillende etnische achtergronden. Een bijkomend 
probleem is dat een algemeen geaccepteerde ‘gouden standaard' en een consensus over de 

interpretatie van de uitkomsten ontbreken. De onderzochte instrumenten hebben bijna alle 
betrekking op life-time gebruik en zijn ook betrouwbaarder voor (lifetime) dan voor recent 
middelengebruik.  
 

Screening en assessment psychopathologie: 
Er zijn maar weinig instrumenten voorhanden die alle relevante psychiatrische deelgebieden 
onderzoeken. De meeste lijsten beperken zich tot angst- en stemmingsstoornissen en nemen een 

groot deel van de bij de dubbele diagnosepopulatie relevante problematiek niet mee. Daarnaast 
zijn er veel instrumenten die zijn ontworpen om te screenen op specifieke aandoeningen en zijn 
daardoor niet geschikt voor toepassing binnen dit project. 
 
 
Uit het stuk van Parnassia dat aan de richtlijn ten grondslag ligt: 

 
2.2 Overzicht van de literatuurstudies 
Het PARC heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de beschikbare, relevante literatuur die 
verschenen is op het gebied van dubbele diagnose. De middelencomponent van dubbele diagnose 
is uitgesplitst naar alcohol, cannabis (marihuana), opiaten (heroïne) en cocaïne. Ten 
aanzien van de psychopathologie heeft het onderzoek zich met name gericht op de ernstige 

psychiatrische aandoeningen, de Severe Mental Illness (SMI). 

 
Binnen de gevonden artikelen is gezocht naar randomized clinical trials (RCT), reviews en 
non-randomized clinical trials. Onder clinical trials wordt effectonderzoek bij patiënten verstaan. 
Randomized wil zeggen dat de patiënten aselect zijn toegewezen aan de te onderzoeken 
behandeling of aan de behandeling die dient als maatstaf (vaak de standaardbehandeling 
of bij medicijnen een placebo). Indien de patiënt niet weet welke behandeling hij krijgt 
spreken we van singleblind onderzoek, bij dubble blind onderzoek is ook de behandelaar niet 

op de hoogte (met name toepasbaar bij medicijnonderzoek). Begrijpelijkerwijs hebben de 
randomized clinical trials, mits goed uitgevoerd, de meeste empirische kracht en hebben 
daarom de meeste waarde bij het bepalen van de evidentie van een behandeling. De reviews 
zijn overzichten van de relevante literatuur over een bepaald onderwerp. 
 
Er is specifiek gezocht naar evidentie voor de dubbele diagnosepopulatie. Als er in de 

wetenschappelijke literatuur geen aanwijzingen te vinden waren voor deze doelgroep, is uitgegaan 
van de beste behandeling bij een enkelvoudige aandoening. Zo is er bij de psychiatrische 
aandoeningen gebruik gemaakt van de aanbevelingen van de APA. De bevindingen van het eigen 
onderzoek zijn vergeleken met die uit het (literatuur)onderzoek van de onderzoeksgroep van 
Health Canada. Deze onderzoeksgroep heeft een uitgebreide 
studie gedaan naar dubbele diagnose en dit gepubliceerd in het rapport Best Practices, Concurrent 
Mental Health and Substance Use Disorders (Health Canada, 2002). De bevindingen 

van het PARC kwamen in hoge mate overeen met de conclusies van Health Canada, al lag bij 
het PARC de nadruk op de Nederlandse situatie. 
 
Het literatuuronderzoek van het PARC is uitgesplitst naar vijf onderwerpen. Per onderwerp is 
een literatuurstudie verschenen. De studies zijn: 
 

1. Screeningsinstrumenten naar psychoactief middelengebruik bij ernstig psychiatrische 

patiënten (Kerkmeer, De Klerk, Hendriks, 2003). 

In deze literatuurstudie zijn vragenlijsten die uitsluitsel moeten geven over het al dan niet 
vóórkomen van middelenmisbruik of afhankelijkheid tegen het licht gehouden en beoordeeld op 
onder andere psychometrische eigenschappen en geschiktheid voor de dubbele diagnosepopulatie. 
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2. Assessment van psychoactief middelengebruik bij ernstig psychiatrische patiënten 

(Kerkmeer, Hendriks, 2003). 
De vraagstelling bij deze studie was welk instrument het beste een oordeel geeft over de aard 
en de ernst van het middelengebruik, na een positieve uitslag van een screener. 
 

3. Instrumenten voor het vaststellen van motivatie tot gedragsverandering bij ernstig 
psychiatrische patiënten met comorbide psychoactief middelengebruik (Blanken, Hendriks, 
2003). 

Er wordt in de geestelijke gezondheidszorg veel gewerkt met motivatieverhogende technieken 
en wereldwijd worden motivatiemodellen zoals dat van Prochaska en DiClemente toegepast 
om de mate van motivatie tot gedragsverandering bij de patiënt inzichtelijk te maken. 
Daarom zou het bijzonder aantrekkelijk zijn als de mate van motivatie tot gedragsverandering 
bij de dubbele diagnosepatiënt bepaald zou kunnen worden. De literatuurstudie naar dit 
onderwerp leverde heldere, maar wat betreft de rol van motivatie voor indicatiestelling en 

zorgtoewijzing ook teleurstellende resultaten op. 

 
4. Screening en assessment van psychopathologie bij verslaafde patiënten: een 

literatuurstudie (Kerkmeer en Hendriks, 2003). 
De literatuurstudie Screening en assessment van psychopathologie bij verslaafde patiënten 
heeft zich gericht op vragenlijsten waarmee de behandelaar een oordeel kan vormen over 
mogelijk aanwezige psychiatrische stoornissen bij de patiënten in de verslavingszorg. 

 
5. Evidence based behandeling voor dubbele diagnosepatiënten, een literatuurstudie 

(Kerkmeer, Hendriks, 2003). 
Binnen deze studie is onderzoek gedaan naar de beschikbare evidentie op het gebied van 
behandelingen voor dubbele diagnoseproblematiek. De studie is uitgevoerd met aandacht 
voor drie gebieden: 
> Effectiviteit dubbele diagnosebehandelingen in het algemeen. Dit deel bevat een bespreking 

en aanbevelingen ten aanzien van een aantal belangwekkende thema’s rond de behandeling 
van dubbele diagnosepatiënten. 

> Specifieke stoornissen in combinatie met middelengebruik. In dit hoofdstuk wordt ingegaan 
op specifieke combinaties van psychiatrische aandoeningen en middelenmisbruik. Er is 
gezocht naar evidentie voor medicamenteuze en psychosociale therapie. Daarnaast zijn studies 
over de volgorde en combinaties van behandelingen tegen het licht gehouden. 

> Speciale populaties. Zijn er specifieke doelgroepen te onderscheiden binnen de dubbele 
diagnosepopulatie 
en hoe moet daar bij de behandeling rekening mee worden gehouden. 
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Bijlage 2 – Screening uit de richtlijn 
 
Literatuur: 

Richtlijn psychiatrische diagnostiek 
Tweede, herziene versie, 2015 
M.W. Hengeveld (voorzitter), A.T.F. Beekman, R.J. Beerthuis, L. Hoekstra, H.J.C. van Marle, P. 
Naarding, T. van Oeffelt (richtlijnwerkgroep), J.W. Hagemeijer en K. Venhorst 
(projectondersteuning) 
 
 

Aanbevelingen hoofdstuk 7, vragenlijsten 
 
Uitgangsvraag 
Wat is de plaats van vragenlijsten binnen de psychiatrische diagnostiek? 

 
Aanbevelingen 
• Gebruik bij de psychiatrische diagnostiek waar nodig en waar mogelijk gevalideerde vragenlijsten 

en houd daarbij rekening met de behandel-context, de patiëntenpopulatie en de doelstelling. 
• Breng ook de steun en de draagkracht van patiënten en hun omgeving waar mogelijk in kaart 
met gevalideerde vragenlijsten. 
• Gebruik de vragenlijsten bij de diagnostiek zo veel mogelijk stapsgewijs (stepped diagnostics). 
• Volg de stoornisspecifieke richtlijnen voor het gebruik van vragenlijsten die de ernst van de 
stoornis meten en de voortgang van de behandeling volgen.•  

Maak bij risicovolle beoordelingssituaties, zoals de beoordeling van suïcidaliteit of een risico op 
delictrecidive, waar mogelijk gebruik van gevalideerde vragenlijsten. 
• Breng in de langdurige psychiatrie de zorgbehoeften en de zorgzwaarte in kaart met behulp van 
vragenlijsten 
 
Pagina 74: 

Het gebruik van gestandaardiseerde en gevalideerde vragenlijsten is per doelstelling (screening, 

differentiële diagnostiek, risicotaxatie of ernstmeting) verschillend. De psychiater dient op de 
hoogte te zijn van een groot aantal van dergelijke vragenlijsten die in de verschillende 
stoornisspecifieke richtlijnen zijn opgenomen. Daarnaast moet de psychiater de toepasbaarheid van 
deze vragenlijsten in de verschillende behandelcontexten kennen. Tot slot dient de psychiater in 
staat te zijn de informatie die vanuit deze vragenlijsten naar voren komt, te integreren in het totaal 
van de activiteiten bij classificatie, diagnostiek en indicatiestelling. 
 

Vragenlijsten kunnen gebruikt worden voor: 
• screening; 
• differentiële diagnostiek; 
• risicotaxatie; 
• ernstmeting. 
 

Vragenlijsten voor screening en risicotaxatie kunnen worden ingezet als triage-instrument om tot 
een zekere voorsortering te komen, en eventueel voor toewijzing van benodigde zorg. In deze zin 
heeft de screening met dergelijke instrumenten vaak al plaatsgevonden voordat een patiënt voor 
nadere diagnostiek naar de specialistische ggz wordt verwezen. Vragenlijsten om te screenen of als 
onderdeel van de diagnostiek kunnen het beste stapsgewijs in de procedures ingepast worden 
(stepped diagnostics: staps-gewijze diagnostiek) 
(..)  

Naast het onderzoek naar de klachten en symptomen is het ook nodig om de steun en de 
draagkracht van patiënten in kaart te brengen. Ook dit kan inzichtelijk worden gemaakt met 
vragenlijsten. De instrumenten die zicht geven op bevorderende of belemmerende 
omgevingsfactoren, zijn relevant. 
 
Pagina 75 
Er zijn ook situaties (vooral in de langdurige psychiatrie) waarin het accent kan verschuiven van 

ziekte en stoornis naar beperkingen en handicaps. Om tot een goed oordeel te komen, zijn 

hiervoor andere vragenlijsten nodig. Het verdient aanbeveling om in dergelijke settings de 
zorgbehoefte en de zorgzwaarte, maar vooral ook het dagelijks functioneren (en de beperkingen 
hierin) systematisch vast te leggen met behulp van vragenlijsten. Het meest geschikt hiervoor is de 
in de dsm-5 voorgestelde World Health Organization Disability Assessment Schedule (whodas-2) 
(apa, 2014; www.dsm-5-nl.org). Alternatieven (waarin sociaal-maatschappelijk functioneren 
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samen met psychopathologie wordt meegenomen) zijn de Camberwell Assessment of Need (can) 

(Phelan e.a., 1995) en de Health of the Nation Outcome Scales (honos) (Mulder e.a., 2004). 
 
Pagina 13 
Aanbevelingen hoofdstuk 5, somatische diagnostiek 
Uitgangsvraag 
Wat is de rol van de psychiater bij het somatische onderdeel van de psychiatrische diagnostiek? 
 

Aanbevelingen 
• Betrek de lichamelijke gezondheidstoestand van de patiënt bij de integrale psychiatrische 
diagnostiek door: 
– somatische factoren voldoende in kaart te brengen en bij de diagnostiek te betrekken; 
– alert te blijven op veranderingen in somatische factoren en de invloed die deze kunnen hebben 
op de psychiatrische diagnostiek en om gekeerd. 

• Verzamel somatische gegevens allereerst door: 

– de voorinformatie uit het dossier te lezen; 
– informatie (inclusief medicatieoverzicht) op te vragen bij de huisarts, en/of de verwijzer en/of 
andere behandelaren; 
– (verdere) somatische anamnese bij de patiënt op te nemen en/of hetero-anamnestisch 
informatie te verzamelen; 
– de medicatiegegevens, eventuele intoxicaties, welke behandelaren bij de behandeling betrokken 

zijn en de somatische voorgeschiedenis uit te vragen en te noteren. 
• Weeg af of er een indicatie is voor lichamelijk onderzoek afhankelijk van: 
– de doelstelling van het onderzoek; 
– het a-prioririsico; 
– de setting. 
• Bepaal, indien lichamelijk onderzoek geïndiceerd is: 
– de mate van urgentie; 

– de mate van uitgebreidheid (oriënterende controles, monitoring, status localis, oriënterend 
internistisch onderzoek, uitgebreid internistisch onderzoek inclusief neurologisch onderzoek); 

– wie het onderzoek verricht en wat er met uitslagen wordt gedaan: 
– maak hierover van tevoren afspraken; 
– stem indien van toepassing af met de andere (huis-) artsen van de patiënt. 
• Verricht het somatische onderzoek bij klinische opname zo snel mogelijk, maar ten minste binnen 

24 uur. Een vuistregel daarbij is: hoe ernstiger het psychiatrische ziektebeeld is, en/of hoe meer 
aanwijzingen dat er een somatische oorzaak is, des te sneller dit onderzoek dient te worden 
verricht. Bepaal of de somatische diagnostiek op de psychiatrische afdeling kan plaatsvinden of dat 
de patiënt naar een somatische afdeling moet worden verwezen. 
• Voer laboratoriumonderzoek uit (of vraag uitslagen op van al elders verricht 
laboratoriumonderzoek): 
– bij een acuut en ernstig psychiatrisch ziektebeeld; 

– voor het aantonen of uitsluiten van (comorbide) somatische aandoeningen; 
 
 

Literatuur 
Richtlijn Dubbele diagnose (richtlijn2008) 
 
Pagina 5 

Screening en assessment 
2.1 Algemeen 
Het samengaan van middelenmisbruik en psychiatrische stoornissen heeft sterk negatieve 
consequenties voor de behandeling. De comorbiditeit leidt tot meer en ernstigere symptomen, 
therapieontrouw en een vergrote kans op terugval. Het tijdig herkennen en beoordelen van beide 
aandoeningen is dan ook van essentieel belang voor het slagen van de behandeling. Een vroege en 

betrouwbare signalering van het middelenmisbruik en de psychiatrische stoornissen en de 
daaropvolgende adequate beoordeling van de ernst van de problematiek waren de uitgangspunten 
bij het opstellen van methodieken voor screening en assessment bij dubbele diagnose 
problematiek.  
 

Een screeningsinstrument is een instrument dat snel een indicatie kan geven of een bepaalde 
stoornis aanwezig is en onderscheidt patiënten die in aanmerking komen voor een gedetailleerde 

assessment van patiënten die daar geen baat bij hebben. Het assessment geeft vervolgens inzicht 
inde aard en ernst van de aandoening.  
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Er is een aantal algemene vereisten voor screeningsinstrumenten. De aard van de situatie vraagt 

om een instrument dat een snelle uitslag oplevert en bij voorkeur een korte afnameduur heeft. 
Sommige instrumenten die in de literatuur vermeld worden, zijn erg geschikt voor 
wetenschappelijk onderzoek, maar nemen een uur of langer in beslag. Dat is veel te lang als het 
erom gaat vast te stellen of iemand mogelijk verslavende middelen gebruikt of dat er sprake is van 
psychopathologie.  
 
Sensitiviteit is de mate waarin het instrument de aandoening herkent; specificiteit is het vermogen 

om patiënten zonder stoornis uit te sluiten. Bij een screener is sensitiviteit belangrijker dan 
specificiteit; de functie van een screener is een breed net uit te werpen om zo veel mogelijk 
casussen met mogelijk dubbele diagnoseproblematiek te identificeren voor verdere evaluatie. Een 
hoge sensitiviteit kan ten koste gaan van de specificiteit, oftewel een hoog sensitief instrument kan 
veel vals-positieven opleveren. Er is een verband met de prevalentie van de aandoening. Als de 
stoornis veel voorkomt, neemt het aandeel vals-positieven af.  

 

Echter als de prevalentie erg toeneemt, neemt de noodzaak van screenen af (en kan iedereen 
beter gelijk een assessment krijgen). 
 
Een laatste algemeen aandachtspunt voor screeners is de belasting voor het personeel en de 
kosten van de screener. Bij gelijke geschiktheid heeft een instrument de voorkeur dat goedkoop is 
en vrij van auteursrechten (publiek domein) boven een instrument dat duur is en/of waar bij elke 

afname aan rechthebbenden betaald moet worden. 
 
Naast deze algemene vereisten, is er nog een aantal specifieke eigenschappen die screeners voor 
middelengebruik moeten hebben wanneer ze afgenomen worden bij mensen met een ernstige 
psychische aandoening. In de eerste plaats moeten screeners inhoudelijk aansluiten bij deze 
populatie. Als mensen een ernstige psychische aandoening hebben en (recent) middelen gebruiken, 
moet er waarschijnlijk geen al te zwaar beroep worden gedaan op hun concentratie, geheugen en 

abstract denkvermogen. Voorkomen zou moeten worden dat patiënten geïrriteerd raken doordat ze 
geconfronteerd worden met hun tekortkomingen en onvermogen de vragen van de hulpverlener te 

beantwoorden. Bovendien moet gekeken worden of de inhoud van de instrumenten en de 
afzonderlijke items aansluit bij de leefwereld van de patiënten. Vragen naar carrière, autorijden of 
sociaal leven zijn bijvoorbeeld niet altijd even gepast. 
 

2.2 Screening middelengebruik 
2.2.1 Inleiding  
De prevalentie van middelenmisbruik onder patiënten met psychiatrische stoornissen is hoog. Toch 
wordt deze problematiek niet voldoende gesignaleerd. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat het 
middelengebruik onopgemerkt blijft door het vóórkomen van andere comorbide psychosociale 
problematiek; dat de symptomen van middelengebruik en psychiatrische stoornis kunnen 
overlappen en dat hulpverleners in de psychiatrie mogelijk de deskundigheid missen om 

middelenmisbruik te herkennen. Daarnaast zijn behandelaars in de psychiatrie zich vaak niet 
bewust van de hoge prevalentie. Ook de patiënt zelf kan oorzaak zijn van de inadequate 
signalering. Psychiatrische patiënten zijn zich weinig bewust van de gevolgen die hun 

middelenmisbruik heeft voor de psychiatrische aandoening en in sommige gevallen zullen ze hun 
middelenmisbruik verbergen omdat ze vrezen voor stigmatisering door de behandelaar of zelfs 
uitsluiting van de behandeling. 
 

In het kader van het project is een groot aantal (zelfrapportage)vragenlijsten onderzocht. Andere 
mogelijke screeningsmethodieken zijn onder andere medisch onderzoek, laboratoriumtests en het 
verzamelen van informatie van naasten. Deze mogelijkheden zijn voorafgaand aan het onderzoek 
als ongeschikt bevonden voor de doeleinden van dit project. (Enkele beperkingen van alternatieve 
methodieken: laboratoriumtests zijn duur, er is een grote tijdsspanne tussen inname van het 
middelen uitslag van de test, er is geen inzicht in de psychosociale gevolgen van het gebruik). 

 
De screeningsinstrumenten 
Er is weinig wetenschappelijke informatie beschikbaar over de toepasbaarheid van 
screeningsinstrumenten voor middelenmisbruik in de psychiatrische populaties. Ook is er weinig 
bekend over eventuele verschillen in bruikbaarheid bij verschillende psychiatrisch-diagnostische 

categorieën of bij groepen patiënten met verschillende etnische achtergronden. Een bijkomend 
probleem is dat een algemeen geaccepteerde ‘gouden standaard' en een consensus over de 

interpretatie van de uitkomsten ontbreken. De onderzochte instrumenten hebben bijna alle 
betrekking op life-time gebruik en zijn ook betrouwbaarder voor (lifetime) dan voor recent 
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middelengebruik. Alle instrumenten zijn zelfrapportagevragenlijsten, met uitzondering van de 

Dartmouth Assessment of Lifestyle Instrument (DALI). 
 
Index of Suspicion 
 
Het afnemen van een screener kost tijd en inspanning. Wanneer er door bijvoorbeeld caseload of 
een crisissituatie geen mogelijkheid is om een vragenlijst te gebruiken, is een Index of Suspicion 
een optie. Een Index of Suspicion is een checklist met gedrags-, klinische of sociale indicatoren, die 

in combinatie met andere informatiebronnen het vermoeden kunnen wekken dat er sprake is van 
Richtlijn Dubbele diagnose (richtlijn 2008)6Deze pdf is gepubliceerd op GGZ Standaarden op 05-
08-2020 om 14:57 
relevant psychoactief middelenmisbruik. Het rapport van Health Canada geeft de volgende 
problemen als mogelijke aanwijzing voor middelenmisbruik bij psychiatrische patiënten:  
- instabiele huisvesting;  

- moeite met geldbeheer;  

- terugval in symptomatologie,  
- kennelijk niet gerelateerd aan life stressoren; geringe therapietrouw;  
- prostitutie, ander seksueel acting out gedrag of seksuele deviatie;  
- sociaal isolement;  
- gewelddadig gedrag of dreigen met geweld; 
- ernstige en aanhoudende sociale problemen; 

- arbeidsproblemen; 
- plotse, onverklaarbare stemmingswisselingen; 
- suïcidegedachten of -pogingen; 
- gezondheidsproblemen en slechte hygiëne; cognitieve tekorten; 
- juridische problemen; 
- het verbergen van comorbide stoornissen om opname in een psychiatrische setting te 
voorkomen; 

- zichzelf schade toebrengen bij afwezigheid van duidelijke stressoren; 
- een geschiedenis van verslavingsgedrag ter vervanging van eerdere verslavingen. 

 
2.2.2 Aanbevelingen 
Geen van de instrumenten was duidelijk beter dan de andere. Een belangrijke belemmering bij het 
onderzoek was het gebrek aan relevant Nederlands onderzoek; van sommige vragenlijsten is zelfs 

geen gevalideerde Nederlandse vertaling beschikbaar. Op basis van de besproken criteria worden 
er twee screeners aanbevolen: een combinatie van CAGE en CAGEAID (twee keer vier vragen) en 
ee ncombinatie van de S-DAST en S-MAST (10 en 13 vragen). Voordeel van deze twee combinaties 
is dat er op een zelfde manier gescreend wordt op alcohol en drugs. 
 
De DALI ten slotte is een instrument dat speciaal ontwikkeld is om relevant middelenmisbruik in de 
dubbele diagnosepopulatie te herkennen. Er zijn nog maar weinig onderzoeksresultaten 

beschikbaar, maar deze lijken veelbelovend. Voor het screenen op middelenmisbruik wordt 
aanbevolen om de CAGE en CAGE-AID toe te passen in combinatie met een Index of Suspicion. 
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2.4 Screening psychopathologie 
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2.4.1 Inleiding 

Bij het screenen op aanwezige psychiatrische stoornissen bij dubbele diagnosepatiënten gaat het 
om het vaststellen van psychopathologie die relevant is bij de behandeling van het 
middelenmisbruik. 
 
De nadruk ligt op de ernstiger stoornissen, de Severe Mental Illness. De eisen die gesteld worden 
aan een instrument dat screent op de aanwezigheid van psychiatrische stoornissen zijn gelijk aan 
de vereisten voor de screener middelengebruik. Het is van belang dat op eenvoudige, weinig 

belastende en snelle wijze inzicht verkregen wordt in het vóórkomen van psychiatrische 
stoornissen. Het onderscheid tussen primaire en secundaire diagnose is hierbij van belang. In de 
praktijk wordt meestal een goede diagnose gesteld voor de primaire stoornis waarvoor hulp 
gezocht wordt. De herkenning van comorbide psychiatrische problematiek, stoornissen waarvoor in 
eerste instantie geen hulp wordt gezocht, is problematischer. 
 

Het screenen op psychopathologie kan op twee manieren plaatsvinden. Er kan worden nagegaan of 

er in algemene zin sprake is van psychiatrisch lijden of er kan gericht gezocht worden naar 
specifieke aandoeningen. De tweede mogelijkheid heeft als voordeel dat bekend is in welke richting 
de diagnose gezocht moet worden; het nadeel is dat deze screeners al snel erg lang worden. 
 
Naast de DSM-IV As I problematiek hebben dubbele diagnosepatiënten vaak te kampen met 
persoonlijkheidsstoornissen (met name antisociale en borderline persoonlijkheidsstoornis), de 

DSM-IV As II diagnoses. Ondanks dat de aanwezigheid van As II stoornissen een sterk 
complicerende factor is bij diagnose en behandeling, is het niet mogelijk gebleken om op deze 
stoornissen te screenen. Er is een aantal (zelfrapportage)vragenlijsten in gebruik, maar deze zijn 
alle te uitgebreid of psychometrisch inadequaat om in aanmerking te komen voor de doelstellingen 
van het project. Daarom is ervoor gekozen om alleen het screenen op As I problematiek te 
behandelen in de studie en het pilotonderzoek. 
 

2.4.2 Aanbevelingen 
Voor zowel screening als assessment van psychopathologie bij dubbele diagnosepatiënten wordt 

het instrument Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) aanbevolen. 
 
2.5 Assessment psychopathologie 
2.5.1 Inleiding 

Het assessment bij psychiatrische patiënten gebeurt veelal door een gestructureerd klinisch 
interview of een gesprek met een psychiater, psychotherapeut of GZ-psycholoog. Het 
gestructureerde interview heeft het voordeel dat het efficiënt is, een hoge correlatie heeft met 
diagnostische criteria en dat klinische symptomen snel en nauwkeurig worden herkend. De nadelen 
zijn dat de scheiding tussen pathologie en normaliteit behoorlijk arbitrair is, dat de interviews lang 
zijn en dat het afnemen ervan intensieve training vergt. In het overzicht van de gevonden 
instrumenten zijn drie assessmentinterviews opgenomen. 

2.5.2 Aanbevelingen 
Voor zowel screening als assessment van psychopathologie bij dubbele diagnosepatiënten wordt 
het instrument Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) aanbevolen. 

 
2.5.4 Conclusies 
Er zijn maar weinig instrumenten voorhanden die alle relevante psychiatrische deelgebieden 
onderzoeken. De meeste lijsten beperken zich tot angst- en stemmingsstoornissen en nemen een 

groot deel van de bij de dubbele diagnosepopulatie relevante problematiek niet mee. Daarnaast 
zijn er veel instrumenten die zijn ontworpen om te screenen op specifieke aandoeningen en zijn 
daardoor niet geschikt voor toepassing binnen dit project. 
 

https://hulpgids.nl/assets/files/pdf/testen/mini.pdf
https://hulpgids.nl/assets/files/pdf/testen/mini.pdf
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Bij de gevonden instrumenten zijn er duidelijke verschillen in bruikbaarheid. De psychiatrieschaal 
van de ASI blijkt bij dubbele diagnosepatiënten geen erg goede psychometrische eigenschappen te 
hebben. Daarnaast worden de uitkomstmaten van de ASI subschalen steeds meer ter discussie 

gesteld. De GHQ-12 en de SCL-90 zijn beide meer geschikt bevonden voor angst- en 
stemmingsstoornissen dan voor het hele (As-I) diagnostische spectrum, ook is het afnemen van de 
SCL-90 behoorlijk tijdsintensief. De K6/K10, de MINI en de PDSQ lijken duidelijk goede 
eigenschappen te hebben. De instrumenten zijn op een zorgvuldige manier ontwikkeld en hebben 
voldoende psychometrische kwaliteiten. Deze drie instrumenten lijken dan ook geschikt voor 
screening op psychiatrische problematiek bij dubbele diagnosepatiënten. Echter, aangezien de 
PDSQ niet tot het publieke domein behoort (per afname moet ervoor betaald worden) en de MINI 

en de K6/K10 wel, is dit instrument alsnog komen te vervallen. 
 
De K10 is een 10-itemvragenlijst die psychiatrische stress meet. De uitslag bestaat niet uit een 

handreiking voor een specifieke (DSM-IV) diagnose, maar een gegronde aanwijzing dat er sprake is 
van psychiatrisch lijden. De sterke psychometrische capaciteiten maken de K10 zeer geschikt als 
screeningsinstrument voor comorbide psychopathologie. De K10 is zonder training af te nemen 
door behandelaars die niet deskundig zijn op psychiatrisch gebied. 

De MINI is een gestructureerd interview waarin 17 DSM-IV As I stoornissen worden behandeld. Het 
instrument is pas sinds korte tijd beschikbaar, maar het is inmiddels wijdverspreid en gedegen 
onderzocht. 
 
Tijdens het pilotonderzoek zijn deze twee vragenlijsten getoetst op bruikbaarheid in de praktijk. 
 

Uit het onderzoek bleek dat de MINI door de behandelaars werd verkozen boven de K10. De uitslag 
van de K10 werd te algemeen en te weinig concreet bevonden. De MINI geeft een helder beeld, 
met als grote voordeel dat de uitslag gerelateerd is aan de DSM-IV classificatie. 
De MINI houdt het midden tussen screening en assessment. Eén of twee inleidende, screenende 
vragen bepalen of er dieper wordt ingegaan op een bepaalde stoornis (assessment). Voor de 

doeleinden van het project is de MINI enigszins aangepast. Er wordt gebruik gemaakt van de MINI, 
Nederlandse versie 5.0.0, waarbij de secties Alcohol en Drugs zijn weggelaten. 

 
Richtlijnen 
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Persoonlijkheidsstoornissen kunnen niet worden gesignaleerd met de MINI. Voor het diagnosticeren 

van deze problematiek is een langere observatieperiode noodzakelijk, er is hiervoor nog geen 
(korte) betrouwbare zelfrapportagevragenlijst beschikbaar. 
Een onderzoek waarin uitslagen van de MINI vergeleken werden met de uitslagen van de CIDI en 
SCID, liet een bijzonder hoge mate van overeenkomst zien tussen de MINI en de beide 
gestructureerde klinische interviews. De sensitiviteit en specificiteit van de MINI voor de 
aanwezigheid van de psychiatrische stoornis waren respectievelijk 88% en 92% (lifetime) en 84% 
en 89% (current) ten opzichte van de SCID-P.De MINI lijkt dus uitstekend te gebruiken om tot een 

diagnose te komen. Vooralsnog is de uitslag van de MINI ook te gebruiken als richtinggevend voor 
het (gestructureerd) klinisch interview door psychiater of psychotherapeut dat erop dient te volgen. 
Op deze manier kan een optimale en efficiënte inzet van psychiatrisch deskundig personeel worden 
bereikt. 
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Bijlage 3 – Presentatie 20 februari 2020 
 
Assessment in de kliniek Verslavingspsychiatrie  

Over de inzet van gebruik van screenende vragenlijsten ten behoeve van psychiatrische 
diagnostiek in de kliniek 
 
Luuk Heinsman, psychiater 
20 februari 2020 
 
 

Aanleiding inzet screeningslijsten 
• Tekort aan psychologen 
• Behoefte aan snelle diagnostiek t.b.v. behandeling 
• Behoefte aan diagnostiek vanuit verwijzers 

 
 
Kenmerken klinische populatie VP 

• Doorgaans gestagneerde behandelingen 
• Behandeling op psychiatrische stoornis vaak vastgelopen 
• Detoxificatie in de thuissituatie niet gelukt 

• Met aanzienlijke beperkingen in het functioneren 
• Vaak problemen met executieve functies 
• Vaak problemen op meerdere leefgebieden 

• Met de noodzaak onderhoudende factoren aan te pakken 
• Vaak functie zelfmedicatie voor een psychiatrische stoornis 
• Vaak omvangrijke comorbiditeit 

 
 
Geïntegreerd behandelen Dubbele Diagnose? 

• Geïntegreerd behandelen niet langer de standaard (Geert Dom) 

• Steeds meer naar samenwerken / netwerkbehandeling 
Vraagt om consensus over: 

• Diagnostiek 
• Beleid op basis analyse wisselwerking verslaving en psychiatrie 

 
 
Inzet VP: voorkomen chroniciteit 

Belangrijkste risicofactoren chroniciteit: 
• Middelengebruik 
• Psychiatrische comorbiditeit 
• Somatiek 

Dus: snelle diagnostiek en behandeling na detoxificatie 
 

 
Behandelstrategie VP 
Richtlijn detoxificatie middelen 

• Na detoxificatie van een middel: 
• Diagnostiek van een stoornis conform betreffende richtlijn 
• Behandeling van een stoornis conform betreffende richtlijn 

Aanvullend beleid vanuit de VP 

• Nastreven structurele abstinentie middels: 
• Terugvalpreventie en vroegsignalering 
• Verbeteren niveau van sociaal-maatschappelijk functioneren 

 
 
Waarom deze screenende vragenlijsten 

• Noodzaak tot snel behandelen van psychiatrische comorbiditeit om chroniciteit te 

voorkomen (Geert Dom) 

• ‘Gemeenschappelijke taal’ met andere teams 
• Overnemen screenende vragenlijsten gespecialiseerde teams 
• Om beter onderling te kunnen verwijzen 
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Gebruikte screeningslijsten kliniek VP 

• Montreal Cognitive Assessment (MOCA) 
• World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 
• Adaptieve vragenlijst verstandelijke beperking (AVVB) 
• Zelfrapportagevragenlijst over aandachtsproblemen en hyperactiviteit (Kooij) 
• Autisme-Spectrum-Quotient 
• Executieve Functies Gedragsvragenlijst (BRIEF-A) 
• Algemene Psychiatrische symptomen, zelfbeoordeling door volwassenen (DSM 5 niveau 1) 

• Prodromal Questionnaire 16 (PQ-16) 
• Mood Disorder Questionnaire -Nederlandse versie 
• Personality disorders Questionnare (PDQ-4) 

Niet: Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (SCIL) 
 
 

Ervaringen tot nu toe 1 

Inhoudelijk 
• Syndroomdiagnoses stemming, angst en psychose lastig te meten 
• Meer zicht op beperkingen in functioneren 
• Meer zicht op executieve functies 
• Meer samenwerking met andere teams 

 

 
Ervaringen tot nu toe 2 
Bedrijfsmatig 

• Afname van de vragenlijsten in de kliniek is ingeregeld 
• Patiënten en verwijzers zijn tevreden over conclusie en advies 
• Verslag als basis voor vervolgonderzoek 

• Minder aanvragen voor (volledige) diagnostiek 

• Diagnostische vragen meer specifiek (vooral ADHD, ASS, NPO) 
• Beperkte tijdsinvestering basis-psycholoog (1,5 – 2 uur) 

• Er is subsidie om de resultaten voor patiënten te visualiseren 
 
 
Psychiatrische diagnostiek? 

De inzet is het in kaart brengen van psychiatrische comorbiditeit om zo snel mogelijk te kunnen 
behandelen: 

• Uitgaande van de DSM5  
• Uitgaande van de richtlijn psychiatrische diagnostiek  
• Met aandacht voor stagering van stoornissen 
• In het besef dat syndroomdiagnoses vaak lastig te bepalen zijn 

 

 
Of psychodiagnostiek? 

• Verschillende meningen over psychodiagnostiek binnen de beroepsgroep van psychologen 

• COTAN-beoordelingen van deze lijsten zijn doorgaans onvoldoende 
• Er zijn nieuwe ontwikkelingen als PROMIS (CAT-vragenlijsten) 
• Zou uitgaande van de DSM5 de SCID-5-SV, gevolgd door het SCID-interview, geen beter 

alternatief zijn? 

 
 
Naar een praktische werkwijze… 

• Er zijn de nodige beperkingen aan de huidige instrumenten en werkwijze te bedenken, 
• Maar het doel van screening van de belangrijkste psychiatrische stoornissen lijkt wel 

gehaald te worden 

• Met onderbouwing aanvraag vervolgdiagnostiek (‘stepped diagnostics’) 
• Meer informatie voor alle diagnostische opnames, 
• Betere afstemming met andere teams en 
• Minder inzet van psychologenuren 

• Is het niet het beste alternatief in afwachting van beter? En valt het misschien verder te 

verbreden? 
•  


