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uitgediept

Psychiatrie-selectie op spoeddiensten en 
op acute opname-units. Kenmerken van 
de psychiatrische patiënt met een hoog 
risicoprofiel. Een narratief review

Psychiatrische patiënten met een hoog risicoprofiel hebben nood aan intensieve 
zorg. Alvorens die kan geschieden, is detectie van deze patiënten onontbeerlijk. 
Het doel van deze review is de kenmerken van psychiatrische patiënten ‘at risk’ 
vast te stellen. Zoekacties in de databanken Cinahl, Cochrane, Embase, Invert, 
Medline, Psycinfo en Pubmed leverden 23 artikels op. Allen werden gescreend op 
methodologische kwaliteit. Een synthese van de gevonden opname-indicaties is 
opnamegeschiedenis, middelenmisbruik, psychose, suïcide, agressie, mannelijk 
geslacht, sociaal disfunctioneren en gedwongen opname. Het risico-assessment 
en de opleidingsgraad van de zorgprofessional beïnvloeden de inschatting van 
de ernst van deze kenmerken. Omwille van schaarsheid in de resultaten is verder 
onderzoek omtrent deze specifieke doelgroep aangewezen. Ontwikkeling van een 
accuraat screeningsinstrument en opleiding in risico-assessment vormen even-
tuele verdere praktijkadviezen. 

inleiding
De spoeddiensten in algemene ziekenhuizen bekleden een groeiende rol in het 

opvangen van psychiatrische crisissen (Knott e.a., 2007). Tevens vragen acute opna-
me-units naar een ‘algemeen’ patiëntenprofiel omwille van de complexiteit van de 
problematieken enerzijds en het tegemoetkomen aan kwaliteitszorg anderzijds. Zo 
is suïcide één van de problemen waar spoeddiensten frequent mee geconfronteerd 
worden. Volgens Saliou e.a. (2005) komen suïcidepogingen vaker in aanmelding op 
spoeddiensten van lokale ziekenhuizen dan in gespecialiseerde psychiatrische de-
partementen. Ook psychose-gerelateerde stoornissen gaan eerder gepaard met visites 
aan spoeddiensten, evenals persoonlijkheid- en angststoornissen (Chaput e.a., 2007). 
Intoxicaties kunnen mogelijks ook psychiatrische problematiek verbergen en maken 
dan diagnostiek en verdere bepaling van de zorgverlening differentieel. 
Bij de beoordeling van de aanmeldingsbron zijn er ook heel wat mogelijkheden. Fa-
milieleden kunnen aan de alarmbel trekken, maar ook politie kan een bepalende rol 
in de verdere hulpverlening spelen. Druk in de situatie wordt ervaren wanneer politie 
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andere gedragsindicaties voor psychiatrische zorg 
onderscheidt dan die van de clinici (Maharaj e.a., 
2011).
De beslissing tot opname en bepaling van zorgni-
veau voor een psychiatrische patiënt vraagt een 
nauwkeurige screening van de risicograad, de ernst 
van de symptomen, de beschikbare steun, eventu-
ele alternatieven op een gesloten behandeling en 
de bereidheid van de patiënt om de behandeling te 
aanvaarden (Wynaden e.a., 2001). Die kenmerken 
variëren en de indeling op risicoprofiel is daardoor 
complex, mogelijks ook inconsistent en onstabiel. 
Het tegemoetkomen aan de noden van de patiënt 
vraagt een continue waakzaamheid aan de ver-
pleegkundigen en andere disciplines. Training en 
specialisatie van de (para)medici zijn noodzakelijk 
in het klinische beslissingsproces. Eveneens zijn 
samenwerking en netwerkuitbouw prominente 

waarden om de ondersteuning van de psychiatrische patiënt tot kwaliteitsniveau te 
brengen. 
De doelstelling van deze studie is met behulp van literatuuronderzoek een antwoord 
te geven op de volgende vragen: (1) ‘Welke kenmerken bepalen het hoog risicoprofiel 
van de psychiatrische patiënt om de geschiktheid van acute, intensieve zorg te kun-
nen verantwoorden?’, (2)‘Welke predictoren van psychiatrische pathologie indiceren 
bescherming en verhoogd toezicht?’. 

methodiek

Zoekstrategie
Alle geïncludeerde studies werden via een grondige zoektocht doorheen de da-

tabanken Cinahl, Cochrane, Embase, Invert, Medline, Psycinfo en Pubmed verza-
meld. Om afbakening te voorzien, werd de zoektocht begrensd in data van 01/2000 
tot 03/2012. De populatie werd beperkt tot de leeftijd van 18 tot 65 jaar. De gebruikte 
trefwoorden zijn ‘psychiatric patients’, ‘screening’, ‘risk profile’, ‘acute mental dis-
orders’, ‘risk assessment’, ‘care management’, ‘psychiatric emergency departments’, 
‘screening acute mental disorders’, ‘risk classification’ en ‘acute inpatient service’. 

Selectie van artikelen
De geschikte artikelen voldoen aan de volgende inclusiecriteria: (1) volwassen 

personen met leeftijden tussen 18 en 65 jaar; (2) psychiatrische patiënten op (psychia-
trische) spoeddiensten, op een acute, gesloten afdeling of in een psychiatrisch zieken-
huis; (3) patiënten met acute psychiatrische problematiek waarvoor verhoogd toezicht 
en intensieve zorg; (4) patiëntenscreening op psychiatrisch risicoprofiel (risico-assess-
ment); (5) observationele, niet-experimentele onderzoeksdesigns. 
De exclusiecriteria betreffen: (1) pathologiespecifieke studies (bijv. psychose, suïcide, 
agressie, …); (2) etniciteitstudies; (3) ambulante psychiatrische diensten; (4) forensi-

De resultaten tonen 
dat kenmerken zoals 
opnamegeschiedenis, 
middelenmisbruik, 
psychose, suïcide, 
agressie, mannelijk 
geslacht, sociaal 
disfunctioneren en 
gedwongen opname het 
hoog risicoprofiel van de 
psychiatrische patiënt 
bepalen.
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sche psychiatrie; (5) spoeddiensten met klemtoon op somatische zorg; (6) kwalitatieve 
en experimentele onderzoeksdesigns. 

resultaten

Zoekstrategie
De databanken Cinahl, Embase, Medline en Pubmed leverden de meest relevante 

studies op. In figuur 1 vindt u het aantal studies per selectiefase.
Uiteindelijk bracht de zoekstrategie 23 artikels op, waarvan 6 observationele designs, 
3 cross-sectionele designs, 12 cohort designs en 2 andere designs. Tabel 1 geeft een 
overzicht van de studies betreffende het onderzoeksdesign, de steekproef, de variabe-
len en de resultaten. Die tabel is weggelaten omwille van zijn uitgebreidheid. Indien u 
daarvoor interesse heeft, kan u steeds contact opnemen met de eerste auteur. 

Methodologische kwaliteit
De 23 studies werden op hun methodologische kwaliteit geëvalueerd m.b.v. het 

Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology – instrument 

Figuur 1. Resultaat van de zoekstrategie

Databanken: Embase, Cinahl, Pubmed, Medline, Invert, Psycinfo 
Limitaties: 01/2000 – 03/2012, leeftijdsgroep 18 – 65j

Som van zoekresultaten: n = 3566

Artikels geselecteerd op basis van titel en abstract

Evaluatie studie en toepassing van inclusiecriteria

Inclusie: n = 66 Exclusie: n = 3500

Inclusie: n = 23 Exclusie: n = 42

Zorgprofessionals: 
n = 2

Acute afdelingen:  
n = 10

Psychiatrische 
spoeddiensten: n = 11
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(Strobe) (von Elm e.a., 2007). Zeven criteria inzake kenmerken-screening belichten ex-
tra de kwaliteit van de studie. Het criterium ‘risicovoorspellende analyse’ is doorslag-
gevend om tegemoet te komen aan de onderzoeksvraag. Tabel 1 toont de beoordeling 
van de studies per criterium. Studie van der Post e.a. (2009) resulteert de beste metho-
dologische kwaliteit (100%), gevolgd door Averill e.a. (2001), Brooker e.a. (2007), Keski-
Valkama e.a. (2010) en Mulder e.a. (2005) (85,71%). De mediaanscore besloeg op 9/14 
(64,28%), wat garant staat voor een gemiddelde algemene kwaliteit van de studies.

Steekproefkenmerken
Alle studies includeerden psychiatrische patiënten van 18 tot 65 jaar. Drie steek-

proefpopulaties inzake setting werden onderscheiden. Negen studies analyseerden 
hun onderzoeksopzet op psychiatrische spoedafdelingen (Bruffaerts e.a., 2004; Chaput 
e.a., 2007; Mulder e.a., 2005; Unick e.a., 2011; van der Post e.a., 2009; Way e.a., 2001; 
Ziegenbein e.a., 2006). Vier studies starten hun onderzoek echter op een ‘algemene’ 
spoeddienst (Hazlett e.a., 2004; Knott e.a., 2007; Saliou e.a., 2005; Shafei e.a., 2011). 
Negen studies hanteerden acute psychiatrische afdelingen als hun onderzoeksetting 
(Abas e.a., 2003; Ash e.a., 2003; Averill e.a., 2001; Ballerini e.a., 2007; Ballerini e.a., 
2007; Brooker e.a., 2007; Keski-Valkama e.a., 2010; Peen e.a., 2011; Wynaden e.a., 2001).

Tabel 1. Kwaliteitsbeoordeling van de studies m.b.v. het Strobe-instrument

Score-categorie 0 punten1 1 punt2 2 punten3

Criteria

Rationalen en objectieven 
(incl. hypothesen)

4, 10 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 
12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 23

3, 11, 20, 22

Duidelijke weergave 
dataverzameling  
(incl. recruteringsperiode) 

- 9, 13, 16, 22, 23 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 10, 11, 
12, 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 21

Risico-assessment en validiteit 
van gebruikte instrumenten 

22, 23 2, 4, 8, 10, 11, 12, 
16, 18

1, 3, 5, 6, 7,9, 
13, 14, 15, 17, 
19, 20, 21

Bias-detectie 2, 4, 5, 13, 17, 
22, 23

1, 6, 7, 12, 16, 
19, 21

3, 8, 9, 10, 11,  
14, 15, 18, 20

Sociodemografische 
variabelen (en ontbrekende 
gegevens)

9, 21 2, 3, 8, 10, 11, 15, 
16, 18, 19, 23

1 ,4, 5, 6, 7, 
12, 13, 14, 17, 
20, 22

Risico-voorspellende analyse 
(significante risico-variabelen) 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 
12, 15, 16, 17, 22

9 3, 6, 8, 11, 13, 
14, 18, 19, 20, 
21, 23

Weergave limitaties studie 2, 4, 5, 8, 13, 
22, 23

1, 3, 7, 9, 12, 14, 
16, 17, 18, 21

6, 10, 11, 15, 
19, 20

1 0 punten = niet voldaan aan criteria
2 1 punt = gedeeltelijk voldaan aan criteria
3 2 punten = volledig voldaan aan criteria
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Twee studies bestudeerden de risicoclassificatie van psychiatrische patiënten d.m.v. 
evaluatie van de invloed van de opleiding van zorgprofessionals van spoeddiensten 
en psychiatrisch ziekenhuis (Gale e.a., 2011; Pajonk e.a., 2008). Meer informatie wordt 
in tabel 1 weergeven. 

Kenmerken tot bepaling van hoog risicoclassificatie van de psychiatrische 
problematiek
Vele mogelijke predictor-variabelen werden in de studies geanalyseerd en statis-

tisch geëvalueerd. Figuur 2 visualiseert de significante kenmerken en beïnvloedende 
variabelen betreffende de bepaling van het hoog risicoprofiel van de psychiatrische 
patiënt. 
Uit de resultaten van de studies blijkt dat de risicoprofilering niet eenduidig is. Toch 
zijn er een aantal kenmerken die zich herhaalden, ongeacht de setting waar de patiënt 
werd gescreend. 
‘Eerdere opnames’ (Abas e.a., 2003; Peen e.a., 2011) resulteren sneller in een psychia-
trische opname. Ook een ‘hoger aantal frequentie spoedbezoeken’ (Chaput e.a., 2007; 
Hazlett e.a., 2004; Mulder e.a., 2005; Ziegenbein e.a., 2006) worden gerelateerd aan 
opname. In de studie van Peen e.a. (2011) is die variabele niet statisch significant on-

Figuur 2. Bepaling van het hoog risicoprofiel van de psychiatrische patiënt
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dersteund. Unick e.a. (2011) verwerpen die variabele.
Het kenmerk ‘middelenmisbruik’ is significant in 6 studies (p < 0,001 – 0,05) op spoed-
diensten en psychiatrische ziekenhuizen (Ash e.a., 2003; Ballerini e.a., 2007; Ballerini 
e.a., 2007; Hazlett e.a., 2004; Maharaj e.a., 2011; Saliou e.a., 2005; Shafei e.a., 2011). 
Dat kenmerk is eerder geassocieerd met het mannelijk geslacht (Ballerini e.a., 2007). 
Vooral een drugsverslaving en acute intoxicatie is geïndiceerd aan een opname op een 
gesloten dienst. 
‘Psychose’ is een bepalend symptoom in het klinisch opnamebeleid (Averill e.a., 2001; 
Ballerini e.a., 2007; Chaput e.a., 2007; Hazlett e.a., 2004; Saliou e.a., 2005; van der 
Post e.a., 2009; Way e.a., 2001). Maharaj e.a. (2011) ondersteunen dit kenmerk eerder 
niet als opname-indicatie. 
Het kenmerk ‘suïcide’ wordt door 3 studies als gevaarscriterium beschouwd (Hazlett 
e.a., 2004; Way e.a., 2001; Ziegenbein e.a., 2006). 
‘Agressie’, ‘gevaar voor anderen’ en ‘gewelddadig gedrag’ zijn een rode draad in de ri-
sicoprofilering (Maharaj e.a., 2011; Mulder e.a., 2005; Saliou e.a., 2005; van der Post 
e.a., 2009). Keski-Valkama e.a. (2010) relateren die kenmerken met het hanteren van 
vrijheidsbeperkende maatregelen. 
Het ‘mannelijk geslacht’ is geassocieerd met psychose, middelmisbruik en sociaal 
disfunctioneren (Ash e.a., 2003; Ballerini e.a., 2007; Brooker e.a., 2007; Bruffaerts 
e.a., 2004; Hazlett e.a., 2004). Unick e.a. (2011) en Ziegenbein e.a. (2006) relateren 
het vrouwelijk geslacht als beïnvloedend kenmerk op psychiatrische problematiek en 
opname. Ash e.a. (2003) kenmerken het mannelijke geslacht aan een daderprofilering 
en het vrouwelijk geslacht aan een slachtofferrol.
Ook op sociaal vlak wordt er in 8 studies een lagere graad van functioneren bij de ri-
sicopatiënten geobserveerd (Averill e.a., 2001; Ballerini e.a., 2007; Brooker e.a., 2007; 
Bruffaerts e.a., 2004; Chaput e.a., 2007; Knott e.a., 2007; Saliou e.a., 2005; Way e.a., 
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2001). Onvermogen tot zelfzorg, dakloos en/of werk-
loos zijn subkenmerken die in die studies werden 
geanalyseerd. 
Als sluitend significant kenmerk is ‘gedwongen 
opname’ weergeven. Dat maakt zich kenbaar op 
spoeddiensten als doorverwijscriterium naar een 
gesloten afdeling (Knott e.a., 2007; van der Post 
e.a., 2009; Ziegenbein e.a., 2006). 

Risico-assessment 
Gevalideerde schalen spelen een belangrijke 

rol in het klinische beslissingsproces. 
De cohort studies werkten vooral met screeningsinstrumenten zoals Global Assess-
ment Functioning (GAF) en Health of Nations Outcome Scale (HoNOS). Afhankelijk 
van de resultaten werd het kenmerk pathologiespecifiek bevonden. 
Lagere GAF-scores geven aanleiding tot opname (Mulder e.a., 2005; Unick e.a., 2011). 
Jones e.a. (1995) bekrachtigen de geldigheid en validiteit van GAF in het antipsycho-
ticabeleid. Een voorwaarde voor de beoordelaar is enige training in het gebruik van 
de GAF. 
Ook hogere HoNOS-scores betekenen vaak ernstige symptomatologie en een disfunc-
tioneren (Brooker e.a., 2007; Maharay e.a., 2011). Lovaglio & Monzani (2011) valideren 
in hun studie HoNOS als een routinematig, outcome assessment-instrument. 

Zorgprofessionals
Een accuraatheid in de bepaling van een hoog risicoprofiel bij de psychiatrische 

patiënt vergt training. Gale e.a. (2011) en Pajonk e.a. (2008) geven het belang van de 
opleidingsgraad van de zorgprofessional in hun studies aan. Ook voor Jones e.a. (1995) 
is training in het gebruik van schalen onontbeerlijk. Dat is dan ook een beïnvloedende 
variabele op de risicoprofilering. 

discussie
‘Welke kenmerken bepalen het hoog risicoprofiel van de psychiatrische patiënt om 

de geschiktheid van acute, intensieve zorg te kunnen verantwoorden?’. ‘Welke predicto-
ren van psychiatrische pathologie indiceren bescherming en verhoogd toezicht?’. 
De resultaten tonen dat kenmerken zoals opnamegeschiedenis, middelenmisbruik, 
psychose, suïcide, agressie, mannelijk geslacht, sociaal disfunctioneren en gedwon-
gen opname het hoog risicoprofiel van de psychiatrische patiënt bepalen. De training 
van de beslissende zorgprofessional en de validatie van het screeningsinstrument be-
invloeden de screening van die risicokenmerken. 
De systematic review van Marshall e.a. (2011) helpt de resultaten van deze review 
te vergelijken. Men meet de effectiviteit van daghospitalisatie versus opname in het 
kader van acute psychiatrische stoornissen. Het primaire doel is die zorgvormen te 
onderscheiden in ligdagen en zorgkosten. Toch heeft men enig klinisch en sociaal 
functioneren van de onderzochte participanten beschreven. 
Patiënten met hoge pathologiespecifieke resultaten op screeningsinstrumenten wer-
den eerder geadviseerd tot opname (Marshall e.a., 2011). Overeenkomstig wordt dat 

Een effectief 
screeningbeleid moet 
multidisciplinair worden 
gedragen omwille van 
de variabiliteit in de 
risicokenmerken van de 
psychiatrische patiënt.
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door 5 studies van de huidige review versterkt. Ook patiënten met suïcidaliteit kwa-
men niet in aanmerking voor daghospitalisatie (Marshall e.a., 2011). Het suïcideken-
merk wordt aangehaald als doorslaggevend en is een belangrijke variabele voor het 
risicoprofiel van de patiënt. Dit kenmerk wordt maar in 3 studies als gevaarscriterium 
beschouwd. Sociaal disfunctioneren, vooral werkloosheid, is geen bepalend ken-
merk voor opname. Marshall e.a. (2011) beklemtonen (niet-significant) dat patiënten 
na daghospitalisatie weer aan het werk zijn. Ook mensen met minieme psychotische 
stoornissen worden niet geëxcludeerd van daghospitalisatie. Dit toont het belang van 
de ernst van psychiatrische symptomen en de accurate screening door de zorgprofes-
sional aan. Patiënten met intoxicaties worden eerder wel opgenomen (Marshall e.a., 
2011) wat grotendeels overeenstemt met het variabele ‘middelenmisbruik’ van deze 
review. 
Acht kenmerken van het profiel van de psychiatrische patiënt bepalen het verdere 
zorgbeleid. Toch is grote voorzichtigheid aangewezen met het gebruik van deze resul-
taten. De resultaten komen uit observationele, cross-sectionele en cohort studies. Ze 
vertonen een lagere externe validiteit en evidentie. Om de methodologische kwaliteit 
van de studies te meten, werd het Strobe-instrument gehanteerd. Dit is een gevali-
deerd meetinstrument. De criteria hebben zich echter beperkt tot 7 van de 22 items. 
Een klein aantal studies beoogde een goede methodologische kwaliteit. Anderen ver-
toonden een biasrisico door weinig of geen rekening te houden met confoundingsfac-
toren. De mogelijkheid van andere variabelen zoals een beperkt fysiek functioneren 
kan mogelijks ook als risicokenmerk worden opgenomen. Deze variabele werd niet in 
de gehanteerde studies bevonden. De resultaten mogen dan ook niet gegeneraliseerd 
worden. De nood aan verder onderzoek omtrent hoog risicoprofilering van psychiatri-
sche patiënten dringt zich dan wel op. Goede systematic reviews omtrent dit thema 
zijn ook schaars. 

conclusie 
Een effectief screeningbeleid moet multidisciplinair worden gedragen omwille van 

de variabiliteit in de risicokenmerken van de psychiatrische patiënt. Verscheidenheid 
in symptomatologie maakt dit echter complex. Naast artsen spelen ook de verpleeg-
kundigen daar een doorslaggevende rol in. Opleiding en het gebruik van gevalideerde 
screeningsinstrumenten kunnen dit al vereenvoudigen. Tevens kan ook afstemming 
en samenwerking tussen spoeddiensten en opname-units een meerwaarde beteke-
nen in het aanbieden van kwaliteitsvolle zorg voor de psychiatrische patiënt met een 
hoog risicoprofiel. Ook de ontwikkeling van een accuraat verpleegkundig screenings-
instrument behoort mogelijks tot verdere initiatieven. Eveneens is nader onderzoek 
in dit thema aangewezen, meer bepaald in het effect van psychiatrische thuiszorg op 
risicoprofilering en de verdere hulpverlening. 
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