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psychiatrische thuiszorg: 
pilootproject vanuit het p.S.C. Sint-alexius te elsene

Binnen	de	psychiatrische	hulpverlening	is	er	de	laatste	jaren	een	duidelijke	trend	
tot	 deïnstitutionalisering	 aanwezig.	 In	 het	 buitenland	 werden	 naar	 aanleiding	
daarvan	verschillende	programma’s	ontwikkeld	die	tot	doel	hebben	de	zorg	rond	
psychiatrische	patiënten	beter	 te	coördineren	en	hen	vooral	 thuis	 te	begeleiden.	
Eén	van	de	meest	onderzochte	modellen	 is	het	Assertive	Community	Treatment	
(ACT)-model.	Binnen	dit	model	biedt	een	multidisciplinair	team	een	op	thuiszorg	
gebaseerd	 alternatief	 voor	 opname,	 door	 de	 volledige	 hulpverlening	 van	 indivi-
duele	patiënten	op	zich	 te	nemen.	Dit	model	 leidt	 tot	een	afname	 in	het	aantal	
hospitalisatiedagen.	 In	 deze	 studie	worden	de	 resultaten	 gerapporteerd	 van	 een	
pilootproject	waarin	een	dergelijk	model	wordt	geïmplementeerd	in	de	Belgische	

zorgcontext.
Daartoe	werden	in	een	kleinschalig	pilootproject	vanuit	het	P.S.C.	Sint-Alexius	te	
Elsene	 30	 patiënten	 gevolgd	 in	 thuiszorg.	 Thuisverpleegkundigen	 speelden	 een	
coördinerende	rol	bij	het	verbeteren	van	de	sociale	integratie	en	rehabilitatie	van	
de	patiënt.
De	interventie	bleek	haalbaar	en	aanvaardbaar	voor	de	patiënten.	Tijdens	thuis-
zorg	traden	er	geen	veranderingen	op	in	symptomatologie	maar	steeg	het	niveau	
van	functioneren	significant.	Bovendien	trad	er	een	significante	vermindering	van	
het	 aantal	 opnamedagen	 op	 in	 vergelijking	 met	 een	 vergelijkbare	 periode	 voor	
thuiszorg.	 Dit	 betekent	 op	 jaarbasis	 een	 potentiële	 besparing	 van	 €	 8.415	 per	
patiënt.
Dit	 project	 geeft	 een	 eerste	 indicatie	 van	 de	 toepasbaarheid,	 haalbaarheid	 en	
mogelijke	baten	van	het	ACT-model	binnen	de	Belgische	zorgcontext.	De	bevin-
dingen	 in	 deze	 kleinschalige	 pilootstudie	 suggereren	 dat	 implementatie	 van	 het	
ACT-model	in	België	mogelijk	en	rendabel	is.



1. Inleiding
De	 psychiatrische	 hulpverlening	 heeft	 de	 laatste	 decennia	 een	 duidelijke	 evolutie	
doorgemaakt.	 Sinds	 de	 instelling	 van	 het	 moratorium	 inzake	 het	 aantal	 psychiatri-
sche	 ziekenhuisbedden	 (1986)	 en	 de	 uitvoering	 van	 de	 reconversiebesluiten	 (1990)	
is	er	sprake	van	een	extramuralisering	van	de	zorg.	Deze	trend	tot	deïnstitutionalise-
ring	sluit	aan	bij	het	groeiend	besef	dat	een	uniforme	behandeling,	 in	een	in	de	tijd	
afgebakende	periode,	voor	psychiatrische	aandoeningen	niet	aangewezen	 is,	vermits	
dergelijke	aandoeningen	vaak	gekenmerkt	worden	door		een	afwisseling	van	verschil-
lende	fases	(acuut,	stabilisatie,	terugval,	rehabilitatie).	In	elk	van	deze	fasen	kunnen	
de	individuele	noden	van	elke	patiënt	verschillen.	Er	is	dan	ook	nood	aan	een	systeem	
van	continue	zorg	aangepast	aan	de	individuele	noden	van	de	patiënt.
In	 het	 buitenland	 werden	 verschillende	 programma’s	 ontwikkeld	 die	 tot	 doel	 heb-
ben	 de	 zorg	 rond	 chronische	 psychiatrische	 patiënten	 beter	 te	 organiseren	 en	 hen	
vooral	thuis	intensief	te	begeleiden.	Binnen	deze	modellen	speelt	‘case	management’	
(Bachrach,	 1989;	 Hoeyberghs	 &	 De	 Hert,	 1998)	 een	 centrale	 rol.	 Case	 management	
heeft	de	bedoeling	meer	diensten	toegankelijk	en	beschikbaar	 te	maken	voor	 indivi-
duele	patiënten.	Case	management	wil	dus	de	samenwerking	tussen	de	verschillende	
bestaande	voorzieningen	optimaliseren	om	voor	 elke	 individuele	patiënt	 een	 aange-
past	zorgpakket	samen	te	stellen	en	uit	te	voeren.	Om	dit	te	bereiken	dienen	een	aan-
tal	processen	aan	bod	te	komen	in	elk	model	van	case	management:	

1)	 het	inschatten	van	de	behoeften	en	noden	van	de	patiënt,
2)	 het	opstellen	van	een	zorgenplan,
3)	 het	regelen	van	de	noodzakelijke	hulpverlening,
4)	 het	bewaken	van	het	verloop	en	het	effect	van	de	geleverde	hulpverlening,
5)	 het	evalueren	en	bijsturen.

Dit	case	management	kan	verschillende	vormen	aannemen.	Een	van	de	meest	onder-
zochte	modellen	 is	het	Assertive	Community	Treatment	(ACT)-model	(Burns	&	Firn,	
2002).	Karakteristiek	voor	dit	model	 is	 de	 teambenadering	waarbij	 een	mobiel	mul-
tidisciplinair	 team,	 bestaande	 uit	 een	 psychiater,	 sociaal	 werkers,	 verpleegkundigen	
en	ergotherapeuten,	probeert	een	op	 thuiszorg	gebaseerd	alternatief	voor	opname	te	
bieden	door	 te	voorzien	 in	de	volledige	psychiatrische	en	 sociale	hulpverlening	van	
individuele	patiënten.
Meerdere	studies	evalueerden	de	effectiviteit	van	dergelijke	programma’s.	De	resulta-
ten	van	een	recente	meta-analyse	(Marshall	&	Lockwood,	1998)	tonen	aan	dat	patiën-
ten	die	gevolgd	worden	in	het	kader	van	een	ACT-model	minder	vaak	en	minder	lang	
worden	opgenomen	dan	patiënten	in	reguliere	nazorg	(zonder	 interventie	aan	huis).	
ACT	 en	 reguliere	 nazorg	 leveren	 vergelijkbare	 resultaten	 op	m.b.t.	 symptomatologie	
en	sociaal	functioneren.	
Bovenstaande	meta-analyse	heeft	voornamelijk	betrekking	op	Amerikaans	onderzoek.	
Recent	 uitgevoerde	 Engelse	 studies	 (Holloway	 &	 Carson,	 1998;	 Knapp	 e.a.,	 1998;	
Mueser	&	Bond,	2000)	naar	de	effectiviteit	van	ACT	en	case	management	konden	de	
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gunstige	 resultaten	van	de	Amerikaanse	 studies	echter	niet	bevestigen.	Over	de	oor-
zaak	van	deze	discrepantie	bestaat	onduidelijkheid.	Meerdere	factoren,	zoals	verschil-
len	in	modelgetrouwheid	en	methodologie,	worden	naar	voor	geschoven	als	mogelijke	
oorzaken.	Ook	culturele	verschillen	of	het	feit	dat	de	zorg	in	Engeland	beter	georgani-
seerd	is	dan	in	de	Verenigde	Staten,	kunnen	aan	de	basis	liggen	van	de	minder	gun-
stige	resultaten	in	Engeland.
Bevindingen,	vergelijkbaar	met	deze	van	
de	 Amerikaanse	 onderzoeken	 werden	
gedaan	 in	 een	 recent	 onderzoek	 betref-
fende	de	nazorg	van	chronische	psychia-
trische	patiënten	in	Nederland	(Dekker	&	
Nusselder,	 1999).	 Binnen	 dit	 onderzoek	
werden	 een	 controlegroep,	 die	 reguliere	
nazorg	kreeg,	en	een	experimentele	groep,	die	meer	intensief	gevolgd	werd	door	een	
zorgcoördinatieteam,	in	de	loop	van	het	onderzoek	driemaal	vergeleken	(bij	instroom,	
na	een	 jaar	en	na	 twee	 jaar)	m.b.t.	een	aantal	variabelen	waaronder	sociaal	 functio-
neren,	psychiatrische	 symptomen,	 aantal	 opnamen,	 aantal	 opnamedagen,	 enz.	Noch	
na	één	 jaar	noch	na	 twee	 jaar	zijn	er	duidelijke	verschillen	 tussen	experimentele	en	
controlegroep	wat	niveau	van	functioneren	betreft,	zoals	geëvalueerd	op	basis	van	o.a.	
symptomatologie	en	sociaal	 functioneren.	Ook	het	aantal	opnamen	bleek	niet	 te	ver-
schillen	in	beide	groepen.	Het	aantal	opnamedagen	daarentegen	lag	significant	lager	in	
de	experimentele	groep.	Deze	studie	bevestigt	dus	de	resultaten	van	eerder	onderzoek.
Meestal	stelt	men	dus	vast	dat	een	ACT-programma	leidt	tot	een	daling	van	het	aantal	
opnamedagen	in	vergelijking	met	standaard	nazorgprogramma’s.	
Om	de	haalbaarheid	en	werkzaamheid	van	ACT	binnen	de	Belgische	situatie	te	evalu-

eren	werd	vanuit	het	P.S.C.	Sint-Alexius	
te	Elsene,	een	kleinschalig	psychiatrisch	
ziekenhuis	 met	 enkel	 partiële	 bedden,	
een	 pilootproject	 opgestart	 uitgaande	
van	de	bestaande	 intensieve	nazorgacti-
viteit	 (naast	 psychiatrische	 consultaties	
ook	 opvolging	 door	 een	 psycholoog	 en	

door	maatschappelijk	werkers)	die	aansluit	bij	het	rehabilitatieprincipe	van	zorgconti-
nuïteit	(De	Hert	e.a.,	1995	a,	b).	In	het	huidige	zorgaanbod	is	zorgcontinuïteit	immers	
vaak	een	probleem.	Het	zorgsysteem	 is	gefragmenteerd	en	daardoor	onoverzichtelijk	
voor	 de	 patiënt	 en	 zijn	 familie.	 Het	 is	 de	 taak	 van	 de	 psychiatrische	 thuisverpleeg-
kundige	 de	 gefragmenteerde	 zorgstructuur	 mee	 te	 coördineren	 (Stein	 &	 Test,	 1985;	
Harris	&	Bachrach,	1988;	Bachrach,	1989;	Hoeyberghs	&	De	Hert,	1993;	Stein	&	Santos,	
1998),	zodat	de	patiënt	gebruik	kan	maken	van	de	diensten	waaraan	hij	specifiek	nood	
heeft.	Daartoe	is	het	van	belang	dat	de	thuisverpleegkundige	de	noden,	problemen	en	
wensen	van	de	patiënt	regelmatig	evalueert	zodat	de	nodige	hulp	verleend	kan	worden	
en	de	aangepaste	diensten	kunnen	worden	ingeschakeld.	
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2. projectomschrijving
2.1. Opzet
De	doelstelling	van	deze	pilootstudie	was	om	met	een	klein	team	(2,25	FTE)	op	elk	
ogenblik	 een	 30-tal	 patiënten	 te	 volgen	 in	 thuiszorg.	 Binnen	 de	 thuiszorg	 speelt	 de	
psychiatrische	 thuisverpleegkundige	een	coördinerende	rol	bij	het	verbeteren	van	de	
sociale	integratie	en	rehabilitatie	van	de	patiënt.
Tijdens	 de	 thuiszorg	 wordt	 de	 patiënt	 hulp	 en	 begeleiding	 geboden,	 aangepast	 aan	
zijn/haar	 specifieke	 noden.	 In	 samenspraak	 met	 de	 patiënt	 kan,	 indien	 nodig,	 een	
beroep	worden	gedaan	op	andere	diensten	om	aan	deze	noden	te	voldoen.	Tijdens	de	
thuisbegeleiding	 wordt	 de	 patiënt	
steeds	 betrokken	 bij	 elke	 stap	 die	
wordt	 ondernomen.	 De	 leden	 van	
het	 team	 psychiatrische	 thuis-
zorg	 zijn	 op	 een	 persoonlijke	 gsm	
bereikbaar	van	maandag	tot	vrijdag	
tussen	 9u	 en	 22u	 voor	 de	 team-
leden	 van	 andere	 voorzieningen.	
De	 thuisverpleegkundigen	 zijn	 voor	 de	 patiënten	 bereikbaar	 volgens	 de	 individuele	
afspraken	die	met	hen	zijn	gemaakt.	Buiten	de	uren	van	bereikbaarheid	van	het	team	
psychiatrische	thuiszorg	kunnen	patiënten	steeds	een	beroep	doen	op	de	permanentie	
van	het	Nachthospitaal.	Bij	een	acute	crisis	is	er	steeds	een	‘bed	op	recept’	beschik-
baar.	 De	 psychiaters	 van	 het	 Nachthospitaal	 waren	 geïntegreerd	 in	 het	 team	 en	 er	
waren	regelmatige	overlegmomenten	en	besprekingen	van	de	patiënten.
De	leden	van	het	team	psychiatrische	thuiszorg	volgden	de	30	dagen	durende	cursus	
IZPP-advanced	 (Integrale	 Zorg	 voor	 Psychotische	 Patiënten,	 De	 Hert	 &	 Peuskens,	
1999),	een	naar	de	Belgische	situatie	aangepaste	opleiding	voor	‘Community	psychia-
tric	nurses’	van	de	universiteit	van	Manchester,	School	of	Nursing,	alsook	een	PECC-
training	(Psychosis	Evaluation	tool	for	Common	use	by	Caregivers)	voor	de	systemati-
sche	evaluatie	van	psychiatrische	patiënten	(De	Hert	e.a.,	1998).	De	algemene	metho-
diek	 van	 werken	 sluit	 aan	 bij	 het	 ‘Clinical	 case	 management’	 (Harris	 en	 Bachrach,	
1988)	en	‘Assertive	Community	Treatment’	(Stein	&	Test,	1985;	Stein	&	Santos,	1998).

Door	 via	 thuiszorg	 snel	 in	 te	
spelen	op	specifieke	problemen	
op	 een	 manier	 aangepast	 aan	
de	 individuele	 patiënt	 hoopt	
men	 hospitalisatie	 te	 vermin-
deren	 of	 te	 vermijden.	 Indien	
opname	 onvermijdelijk	 is,	 wil	
men	patiënten	de	mogelijkheid	
geven	 zo	 snel	 mogelijk	 naar	
hun	 eigen	 omgeving	 terug	 te	

keren.
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De	 psychiatrische	 thuiszorg	 georganiseerd	 vanuit	 het	 P.S.C.	 Sint-Alexius	 te	 Elsene	
staat	open	voor	 chronische	psychotische	patiënten	die	binnen	Brussel	 alleen	wonen	
of	 in	 de	 eigen	 familiale	 situatie.	 De	 patiënt	 moet	 minstens	 een	 minimale	 motivatie	
hebben	voor	deze	vorm	van	hulpverlening	en	moet	in	staat	zijn	zelf	in	te	staan	voor	
elementaire	basisfuncties	zoals	wassen,	kleden,	nemen	van	medicatie,	enz.	De	patiënt	
is	niet	verplicht	zich	te	laten	volgen	door	één	van	de	artsen	verbonden	aan	het	P.S.C.	
St.-Alexius.	De	duur	van	de	thuiszorg	is	niet	beperkt	en	wordt	aangeboden	zolang	de	
patiënt	dit	zelf	wil	en	niet	buiten	de	regio	verhuist.	Patiënten	die	deelnamen	aan	deze	
pilootstudie	 werden	 geïncludeerd	 in	 de	 periode	 tussen	 1/12/1997	 en	 1/1/2002.	 De	
evaluatie	gebeurde	op	basis	van	de	gegevens	die	beschikbaar	waren	op	31/12/2002.	
Het	project	loopt	actueel	verder.

2.2. methodologie
De	 evaluatie	 van	 de	 effectiviteit	 van	 de	 interventie,	 vooral	 gemeten	 in	 termen	 van	
zorgconsumptie	 (aantal	 opnamen	 en	 aantal	 opnamedagen),	 gaat	 over	 drie	 jaar	 in	
‘mirror-design’.	Hierbij	wordt	de	zorgconsumptie	in	de	periode	tussen	de	aanvang	van	
de	 thuiszorg	en	de	 (voorlopige)	 einddatum	van	het	project	vergeleken	met	de	zorg-
consumptie	 in	de	vergelijkbare	periode	die	onmiddellijk	voorafgaat	aan	de	start	van	
de	 thuiszorg.	Dit	gebeurt	door	middel	van	een	 t-toets.	Daarnaast	worden	een	aantal	
descriptieve	statistieken	berekend	van	de	patiëntenpopulatie	en	hun	zorgconsumptie.

3. resultaten
3.1. populatie in thuiszorg
Tijdens	de	duur	van	het	pilootproject	werden	41	chronische	psychiatrische	patiënten	
gevolgd.	De	meerderheid	van	deze	patiënten	zijn	mannen	(68.3%),	zijn	alleenstaand	
(70.7%),	 wonen	 ook	 alleen,	 hebben	 de	 Belgische	 nationaliteit	 (90.2%)	 en	 spreken	
Nederlands	(90.2%).	Op	het	moment	dat	de	patiënten	opgenomen	worden	in	het	pro-
ject	psychiatrische	thuiszorg	zijn	ze	gemiddeld	41.8	jaar	oud	(STD	=	9.7)	en	zijn	ze	
gemiddeld	18.9	jaar	(STD	=	9.6)	ziek.	Bij	het	voorlopige	eind-	en	evaluatiepunt	van	
de	thuiszorg	bedraagt	de	gemiddelde	leeftijd	44.2	jaar	(STD	=	9.9).	Het	project	richt	
zich	specifiek	op	patiënten	met	een	psychotische	aandoening:	87.8%	van	de	patiënten	
heeft	een	diagnose	schizofrenie	of	schizo-affectieve	stoornis.
Alle	patiënten	waren	voor	de	start	van	psychiatrische	thuiszorg	in	contact	met	gees-
telijke	gezondheidszorg.	De	meerderheid	(63%)	was	voor	aanvang	van	de	 thuiszorg	
voltijds	of	deeltijds	opgenomen.	De	thuiszorg	start	bij	deze	patiënten	op	het	moment	
van	ontslag.	De	overige	patiënten	werden	ambulant	behandeld	of	leefden	in	beschut	

wonen.
Op	het	 ogenblik	 dat	 de	 evaluatie	 van	 thuiszorg	 gebeurt,	 is	 85.3%	van	de	patiënten	
nog	steeds	in	thuiszorg,	2	patiënten	(4.9%)	zijn	overleden	aan	een	natuurlijke	doods-
oorzaak,	2	patiënten	worden	ambulant	behandeld	en	2	zijn	opgenomen	in	een	psychi-
atrisch	ziekenhuis	voor	langdurige	residentiële	zorg.
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3.2. Interventies in thuiszorg
In	tabel	1	wordt	informatie	gegeven	over	de	concrete	vorm	die	de	psychiatrische	thuis-
zorg	aannam.	Een	huisbezoek	duurt	gemiddeld	62.6	min.	(mediaan	=	60	min.,	STD	
=	17	min.).	Gemiddeld	is	er	1	huisbezoek	per	week.	Naast	de	duur	van	het	eigenlijke	
huisbezoek	heeft	de	hulpverlener	gemiddeld	28	min.	verplaatsingstijd	heen	en	terug	
nodig	om	een	afstand	van	gemiddeld	8	km	af	te	leggen.	Binnen	dit	project	hebben	de	
verplaatsingen	meestal	 plaats	 in	 de	 stad	wat	 de	 relatief	 lange	 verplaatsingstijd	 voor	
een	beperkt	aantal	af	te	leggen	kilometers	verklaart.

Tabel 1: Descriptieve karakteristieken thuiszorg

De	thuisverpleegkundigen	ondersteunen	de	patiënten	bij	algemene	taken	in	het	dage-
lijks	 leven.	Alle	patiënten	krijgen	ondersteunende	emotionele	en	sociale	begeleiding.	
Deze	begeleiding	wordt	bij	90.5%	van	de	patiënten	aangevuld	met	praktische	onder-
steuning	 bij	 dagelijkse	 activiteiten.	 Ook	 opvolging	 van	 medicatiegebruik	 (75.6%)	
en	hulp	bij	 administratie	 (73.2%)	zijn	belangrijke	 interventies.	De	meeste	patiënten	
hebben	ook	buiten	de	huisbezoeken	nood	aan	 steun	 en	begeleiding:	 bij	 75.6%	van	
de	patiënten	is	er	naast	de	huisbezoeken	immers	bijkomend	telefonisch	contact.	Meer	
dan	 de	 helft	 van	 de	 patiënten	 (56.1%)	
doet	naast	 thuiszorg	een	beroep	op	één	
of	meer	bijkomende	zorginstanties	waar-
bij	 de	 thuiszorg	 instaat	 voor	 coördina-
tie	 en	 afstemming	 van	 de	 verschillende	
diensten.
Een	bijkomende	doelstelling	was	om	een	
adequate	somatische	opvolging	door	een	
huisarts	te	voorzien	voor	deze	groep	langdurig	zieke	psychiatrische	patiënten.	Bij	de	
start	van	de	thuiszorg	had	maar	1	op	3	patiënten	een	vaste	huisarts.	Op	het	moment	
van	evaluatie	heeft	 82.9%	van	de	patiënten	een	huisarts,	met	wie	het	 team	van	de	
thuiszorg	ook	regelmatig	contact	had.
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Gemiddelde Mediaan stD Min Max

Duur	thuiszorg	(jaar) 2.4 2.9 1.2 0.25 4.1

Consultaties	bij	psychiater/
maand

1.4 1 1 0.5 4

Afstand	(km) 8.3 5 10.7 1 60

Reistijd	(min.) 27.8 30 16.2 10 80

Frequentie	thuiszorg/week 1.2 1.2 0.9 0.25 2

Tijd	contact	(min.) 62.6 60 17.1 30 90
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3.3. effecten van thuiszorg
Tijdens	thuiszorg	treedt	er	een	lichte	doch	significante	stijging	op	in	het	globale	niveau	
van	 functioneren	 zoals	 gemeten	 door	 de	 GAF	 (Global	 Assessment	 of	 Functioning,	
Jones	e.a.,	1995)	terwijl	de	symptomatologie	geen	significante	wijzigingen	ondergaat.
In	tabel	2	en	3	wordt	de	invloed	van	psychiatrische	thuiszorg	op	het	aantal	opnamen	
en	het	aantal	volledige	of	partiële	opnamedagen	weergegeven.

Tabel 2: Gemiddeld aantal opnamen per jaar in een vergelijkbare periode 
voor en na thuiszorg (mirror-design)

Gemiddelde Gemiddelde

Aantal	 opnamen	 per	 jaar	
in	periode	voor	TZ

1.1 aantal	opnamen	in	
periode	voor	TZ

2.2

Aantal	 opnamen	 per	 jaar	
sinds	start	TZ

0.7 aantal	 opnamen	 sinds	
start	TZ

0.97

P .002 P .002

Tabel 3: Gemiddeld aantal dagen voltijdse en/of deeltijdse opname 
in een vergelijkbare periode voor en na thuiszorg (mirror-design)

Gemiddelde 
voor tZ

Gemiddelde 
sinds tZ

p

Totaal	aantal	dagen	voltijdse	opname 159 28 .0001

Aantal	dagen	voltijdse	opname	per	jaar 84 18 .0002

Totaal	aantal	dagen	deeltijdse	opname 96 39 .0011

Aantal	dagen	deeltijdse	opname	per	jaar 33 21 .2

Totaal	aantal	dagen	voltijdse	en/of	
deeltijdse	opname

255 67 .001

Aantal	dagen	voltijdse	en/of	
deeltijdse	opname	per	jaar

117 40 .0001

Zowel	het	aantal	opnamen	als	de	tijd	doorgebracht	in	het	ziekenhuis	neemt	significant	
af	in	de	periode	die	volgt	op	de	start	van	psychiatrische	thuiszorg.	

Tijdens	thuiszorg	wordt	een	toename	in	het	gebruik	van	nieuwe	antipsychotica	geob-
serveerd.	De	toegediende	dosissen	voor	zowel	klassieke	(gemiddelde	=	5.5	mg	halo-
peridol	 equivalenten,	STD	=	6.2)	als	nieuwe	antipsychotica	 (gemiddelde	=	3.7	mg	
risperdal	 equivalenten,	 STD	=	1.5)	 zijn	 relatief	 laag.	Het	 aantal	 psychofarmaca	dat	
naast	antipsychotica	gebruikt	wordt,	neemt	tijdens	thuiszorg	significant	af.

4. discussie
Het	doel	van	deze	pilootstudie	was	na	te	gaan	of	psychiatrische	thuiszorg	haalbaar	is	
voor	patiënten	met	een	ernstige	psychiatrische	pathologie	(ernstige	stoornis	en	lange	
ziekteduur	 met	 frequente	 opname	 in	 het	 verleden).	 Met	 een	 klein	 team	 (2,25	 FTE)	
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werd	op	elk	ogenblik	een	30-tal	patiënten	begeleid.	De	interventie	blijkt	voor	patiën-
ten	haalbaar	en	aanvaardbaar.	De	meerderheid	van	de	patiënten	(meer	dan	80%)	blijft	
immers	 continu	 in	 thuiszorg.	 Slechts	 bij	 2	 patiënten	diende	de	 thuiszorg	 te	worden	
stopgezet	omwille	van	de	ernst	van	de	aandoening.
De	geselecteerde	doelgroep	is	gekenmerkt	door	een	hoog	risico	op	herval	en	heropna-
me.	Een	belangrijke	doelstelling	van	de	psychiatrische	thuiszorg	is,	naast	het	leveren	
van	zorg	op	maat,	het	voorkomen	van	heropname	en	bij	heropname	het	verminderen	
van	hospitalisatiedagen.	
Thuiszorg	blijkt	het	aantal	opnamen	sterk	te	doen	afnemen,	maar	leidt	vooral	tot	een	
reductie	in	het	aantal	opnamedagen.	In	het	mirror-design	van	de	studie	is	er	een	27%	
reductie	van	aantal	opnames	en	meer	dan	67%	reductie	in	aantal	opnamedagen.	Aan	
een	gemiddelde	kostprijs	van	een	ligdag	van €	150	betekent	dit	op	jaarbasis	een	poten-
tiële	besparing	van	€	10.950	per	patiënt.

Thuiszorg blijkt het aantal opnamen sterk te doen afnemen, maar 
leidt vooral tot een reductie in het aantal opnamedagen.

Om	de	thuiszorg	voor	deze	patiëntenpopulatie	te	voorzien	hebben	we	2,25	FTE	perso-
neel.	Aan	een	jaarlijkse	loonkost	betekent	dit	een	extra	investering	van	€	83.660	wat	
neerkomt	op	€	2.535	per	patiënt.
Hoewel	 deze	 simulatie	 geen	 rekening	houdt	met	 kosten	 voor	 psychiatrische	 consul-
tatie	en	medicatie,	 is	het	duidelijk	dat	psychiatrische	 thuiszorg	voor	de	onderzochte	
doelgroep	een	potentieel	kosteneffectieve	interventie	is	met	een	besparing	van	€	8.415	
per	patiënt	op	jaarbasis.
Aangezien	 heropname	 niet	 altijd	 kan	 worden	 voorkomen	 is	 er	 nood	 aan	 een	 vlotte	
toegang	tot	opname	en	een	goede	samenwerking	met	residentiele	voorzieningen.
Net	zoals	 in	vorige	studies	(Dekker	&	Nusselder,	1999;	Marshall	&	Lockwood,	1998)	
bleek	ook	de	thuiszorg	zoals	georganiseerd	vanuit	het	P.S.C.	St.-Alexius	niet	te	leiden	
tot	een	significante	verbetering	in	symptoomscores.	Wel	nam	het	globaal	niveau	van	
functioneren	licht	maar	significant	toe.
De	 analyse	 van	 het	 medicatiegebruik	 toont	 aan	 dat	 psychiatrische	 thuiszorg	 met	
goede	 medicamenteuze	 opvolging	 mogelijk	 is	 met	 relatief	 lage	 dosissen	 antipsycho-
tische	 medicatie	 en	 meer	 eenvoudige	 medicatieschema’s	 dan	 bij	 gehospitaliseerde	
chronische	patiënten.	In	een	recente	studie	bij	gehospitaliseerde	psychotische	patiën-
ten	werd	immers	een	stijging	in	het	medicatiegebruik	geobserveerd	in	functie	van	de	
tijd	(De	Hert	e.a.,	2003a,	2003b).	Doorheen	de	thuiszorg	blijkt	bovendien	ook	in	deze	
langdurig	zieke	populatie	het	gebruik	van	nieuwe	antipsychotica	meer	ingeburgerd	te	

raken.
De	 gegevens	 uit	 dit	 pilootproject	 leveren	 evidentie	 voor	 de	 effectiviteit	 van	 psychi-
atrische	 thuiszorg.	 Voor	 een	 populatie	 langdurig	 zieke	 patiënten,	 met	 voornamelijk	
psychotische	 stoornissen,	 is	 psychiatrische	 thuiszorg	 een	 haalbare	 en	 aanvaardbare	
interventie.	Patiënten	kunnen	ondanks	belangrijke	functionele	beperkingen	adequaat	
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ondersteund	en	begeleid	worden	in	hun	
thuissituatie.	 Dit	 gaat	 gepaard	 met	 een	
kleine	maar	significante	verbetering	van	
functioneren.	 Psychiatrische	 thuiszorg	
heeft	 een	 belangrijk	 effect	 op	 herval	
en	 heropname	 waardoor	 de	 interventie	
kosteneffectief	 is.	Selectie	van	patiënten	
die	 in	 aanmerking	 komen	 is	 mogelijk	
met	de	methodiek	beschreven	in	de	pro-
jecten	voor	ontslagmanagement.

Door	de	eerder	beperkte	middelen	die	voor	dit	onderzoek	beschikbaar	waren,	bleef	de	
studie	kleinschalig	en	was	het	niet	mogelijk	een	controlegroep	samen	 te	stellen.	Dit	
beperkt	vanzelfsprekend	de	veralgemeenbaarheid	van	de	geobserveerde	bevindingen.	
Een	replicatie	van	het	huidige	onderzoek	waarbij	het	pilootopzet	wordt	uitgebreid	met	
een	 controlegroep	 en	bovendien	het	 aantal	 patiënten	 in	 de	pilootgroep	wordt	 uitge-
breid,	is	dan	ook	aangewezen.	
Belangrijk	 is	 dat	 dit	 onderzoek	 is	 gestart	 vanuit	 een	 voorziening	 met	 een	 goed	
omschreven	 en	 uitgewerkte	 methodiek	 voor	 de	 zorg	 voor	 een	 specifieke	 doelgroep,	
mensen	 met	 een	 langdurige	 psychotische	 stoornis.	 Hoewel	 modelgetrouwheid	 niet	
expliciet	werd	onderzocht	was	de	gehanteerde	methodiek	globaal	conform	aan	ACT-
principes.	 Gezien	 het	 beperkte	 aantal	 hulpverleners	 in	 het	 project	 was	 er	 geen	 vol-
ledig	multidisciplinair	team	en	kon	er	geen	24-uurpermanentie	worden	voorzien.	Voor	
beide	 aspecten	 werd	 een	 beroep	 gedaan	 op	 het	 team	 van	 het	 P.S.C.	 Sint-Alexius	 te	
Elsene.	 Verankering	 van	 projecten	 psychiatrische	 thuiszorg	 aan	 bestaande	 diensten	
en	voorzieningen	is	essentieel.	Psychiatrische	thuiszorg	moet	een	onderdeel	van	een	
zorgcircuit	zijn.	
Projecten	voor	beschut	wonen	gaan	uit	van	een	samenwerking	tussen	intra-	en	extra-
murale	 voorzieningen.	 Toekomstige	 projecten	 voor	 psychiatrische	 thuiszorg	 kunnen	
niet	 geïsoleerd	 bestaan,	 ofwel	 sluiten	 ze	 aan	 bij	 bestaande	 projecten	 voor	 beschut	
wonen	ofwel	vertrekken	ze	van	een	gelijkaardige	samenwerkingsovereenkomst.
Psychiatrische	 thuiszorg	 vereist	 een	 specifieke	 methodiek	 en	 expertise.	 In	 de	 lite-
ratuur	 zijn	 er	 verschillende	 modellen	
beschikbaar	 met	 bewezen	 effectiviteit	
(zie	 o.a.	 ‘Clinical	 Case-management’,	
Harris	 &	 Bachrach,	 1988;	 ‘Assertive	
Community	 treatment’,	 Stein	 &	 Test,	
1985;	Stein	&	Santos,	1998;	overzichten	
in	 Vandenbroele	 &	 Lembrechts,	 1999;	
Burns	 &	 Firn,	 2002).	 Ons	 project	 toont	
dat	 de	beschreven	methodieken	 toepas-
baar	 en	 haalbaar	 zijn	 in	 de	 Belgische	
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zorgcontext.	Goede	scholing	van	veldwerkers	in	de	thuiszorg	is	essentieel.	Naast	theo-
retische	vorming	en	ervaring	in	de	praktijk	moet	de	werker	in	de	thuiszorg	een	goede	
kennis	van	en	vertrouwdheid	met	regionale	diensten	en	voorzieningen	hebben.

Voor	de	onderzochte	doelgroep	is	een	case-load	van	10	tot	15	patiënten	per	hulpverle-
ner	optimaal	om	de	nodige	zorg	op	maat,	met	patiëntspecifieke	zorgplannen	en	zorg-
coördinatie	te	voorzien	(Burns	&	Firn,	2002).	

Auteurs

•	 Marc	De	Hert,	psychiater-psychotherapeut,	adjunct-kliniekhoofd,	U.C.	Sint-Jozef,	
Kortenberg;	hoofdgeneesheer,	P.S.C.	St.-Alexius,	Elsene;

•	 Martien	Wampers,	psycholoog,	onderzoeker,	U.C.	Sint-Jozef,	Kortenberg;
•	 Albertine	 De	 Greef,	 psychiatrisch	 verpleegkundige,	 hoofd	 team	 psychiatrische	

thuiszorg,	P.S.C.	Sint-Alexius,	Elsene;
•	 Veronique	 Vercruyssen,	 psychiatrisch	 verpleegkundige,	 adjunct-directeur	 P.S.C.	

St.-Alexius,	Elsene;
•	 Celine	Matton,	psychiater	P.S.C.	Sint-Alexius,	Elsene;
•	 Erik	Thys,	psychiater	U.C.	Sint-Jozef,	Kortenberg,	en	P.S.C.	Sint-Alexius,	Elsene;
•	 Jozef	 Peuskens,	 psychiater,	 algemeen	 en	 medisch	 directeur	 U.C.	 Sint-Jozef,	

Kortenberg;	gewoon	hoogleraar	KU	Leuven.

refereNties

•	 Bachrach,	 L	 (1989).	 Case-management:	 towards	 a	 shared	 definition,	 Hospital 
and community psychiatry, 40(9),	883-884.

•	 Burns,	T	&	Firn,	M	 (2002).	Assertive outreach in mental health. A manual for 
practitioners. Oxford	University	Press,	New	York,	345	p.

•	 De	 Hert,	 M,	 Billiet,	 L,	 Thys,	 E,	 Vercruyssen,	 V	 &	 Peuskens,	 J	 (1995a).	
Nachthospitalisatie,	 een	 alternatief	 in	 de	 zorg	 voor	 jonge	 chronische	 psychoti-
sche	patiënten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 37(6),	511-523.

•	 De	 Hert,	 M,	 Vermote,	 R,	 Vercruyssen,	 V,	 Thys,	 E	 &	 	 Peuskens,	 J	 (1995b).	 Het	
Brusselse	nachthospitaal,	een	follow-up	onderzoek. Acta Hospitalia, 2,	51-58

•	 De	Hert,	M,	Bussels,	 J,	Lindström,	E,	Abrahams,	F,	Fransens,	C	&	Peuskens,	 J	
(1998).	 PECC, Psychosis Evaluation tool for Common use by Caregivers. EPO,	
Antwerpen,	88	p.

•	 De	Hert,	M	&	Peuskens	J	(1999). Integrale zorg voor psychotische patiënten, IZPP-
advanced. Modulaire	cursus	voor	basiswerkers.	Kortenberg.

•	 De	Hert,	M,	Wampers,	M	&	Peuskens,	 J	 (2003a).	Farmacologische	behandeling	
van	gehospitaliseerde	schizofrene	patiënten	in	België	I. Neuron, 8(8),	252-255.

•	 De	Hert,	M,	Wampers,	M	&	Peuskens,	 J	 (2003b).	Farmacologische	behandeling	
van	gehospitaliseerde	schizofrene	patiënten	in	België	II. Neuron, 8(9),	252-255.

•	 Dekker,	J	&	Nusselder,	H	(1999).	Intensieve	thuiszorg	aan	chronische	psychiatri-
sche	patiënten. Acta Hospitalia, 1,	53-58.

•	 Harris,	M	&	Bachrach,	LL	(1988).	Clinical	case-management	for	the	chronically	
mentally	ill. New directions in Mental Health Services, 40(1),	29-38.

•	 Hoeyberghs,	 L	 &	 De	 Hert,	 M	 (1998).	 Case-management, Psychiatrie en verple-
ging, 6,	287-293.

•	 Holloway,	 F	 &	 Carson,	 J	 (1998).	 Intensive	 case	 management	 for	 the	 severely	
mentally	ill.	Controlled	trial. British Journal of Psychiatry, 172,	19-22.

•	 Jones,	H,	Thornicroft,	G,	Coffey,	M	&	Dunn	G	 (1995).	A	brief	health	outcome	
scale,	 reliability	 and	 validity	 of	 the	 Global	 Assessment	 of	 Functioning	 (GAF).	
British Journal of Psychiatry, 166,	654-659.

93



•	 Knapp,	 MR,	 Marks,	 IM,	 Wolstenholme,	 J,	 Beecham,	 JK,	 Astin,	 J,	 Audini,	 B,	
Connolly,	J	&	Watts,	V	(1998).	Home-based	versus	hospital-based	care	for	seri-
ous	 mental	 illness:	 Controlled	 cost-effectiveness	 study	 over	 four	 years.	 British 
Journal of Psychiatry, 172,	506-512.

•	 Marshall,	M	&	Lockwood,	A	(1998).	Assertive	Community	treatment	for	people	
with	severe	mental	disorders	(Cochrane	Review).	In: The Cochrane Library, Issue	
2.	Oxford:	Update	Software.

•	 Mueser,	KT	&	Bond,	GR	(2000).	Psychosocial	 treatment	approaches	 for	 schizo-
phrenia. Current Opinion in Psychiatry, 13,	27-35.

•	 Stein,	L	&	Test,	MA	(1985).	The	evolution	of	 the	 training	 in	 community	 living	
model. New directions in Mental Health Services, 26,	7-16.

•	 Stein,	 L	 &	 Santos,	 A	 (1998). Assertive community treatment of persons with 
severe mental illness. Norton,	New	York/	London,	274	p.

•	 Vandenbroele,	 H	 &	 Lembrechts,	 H	 (1999). Psychiatrische thuiszorg, modellen, 
concepten, beleidsinstanties en lastenboek. PopovGGZ,	Leuven:	Garant,	193	p.

94


