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Wat is de psychosomatiek (L&L) poli?

Zorgprogramma gericht op psychiatrische patiënten met als 
focus de somatische cardiovasculaire co-morbiditeiten
(obesitas, diabetes en/of hart- en vaatziekten)

Doelen
1) Optimaliseren van het medicatiebeleid en ondersteuning 

daarbij 
2) Leefstijlaanpassingen en ondersteuning daarbij 
3) Onderzoek naar familiaire factoren
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www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/behandeling/zorgprogramma-lijf-leven

http://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/behandeling/zorgprogramma-lijf-leven


Structuur L&L poli
Voorbereiding
- Verwijzing (intern, extern)
- Screening en uitnodiging
- Medicatieverificatie + vragenlijst door apothekersassistent
- Labaanvraag (standaard uitgebreid lab, TDM, CYP-genotypering)

Programma Eendagsdiagnostiek
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Wat? Wie?

Intake + vragenlijsten Verpleegkundig specialist

Psychiatrisch en Lichamelijk onderzoek AIOS psychiatrie

Medicatiegesprek AIOS ziekenhuisfarmacie/
Ziekenhuisapotheker

Consult diëtetiek Diëtist

Fitheidsscreening Fysiotherapeut

Afsluitend MDO - Behandelplan Verpleegkundig specialist
AIOS psychiatrie
Dietist
Fysiotherapeut
Ziekenhuisapotheker
Psychiater 



Patiënt is startpunt voor individualiseren farmacotherapie

Medicatieverificatie + vragenlijst* (8 vragen) door apothekersassistent

Bij positieve triage: patiëntgesprek met ziekenhuisapotheker (of klinisch farmacoloog io)
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*bij interesse kan de vragenlijst gedeeld worden



Welke KF-leerdoelen worden behaald?

5 A. Farmacotherapie (A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12) 
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Tips voor implementatie

• Lijf & leven-programma met betrokkenheid apotheek uniek 
voor UMC Utrecht en daardoor makkelijke ingang

• Bij interesse psychofarmaca en somatiek: 
zoek pro-actief contact met psychiater met voorstel tot 
uitvoeren medicatiereview bij klinische of poliklinische 
patiënten: veel winst te halen!

• Medicatieverificatie behoort inmiddels in elk ziekenhuis tot 
‘usual care’, kan uitgebreid worden met aanvullende 
vragenlijst* voor triage door gespecialiseerde 
apothekersassistent of apotheker/klinisch farmacoloog io als 
startpunt van de medicatiereview 

6 *bij interesse kan de vragenlijst gedeeld worden



Vragen?

b.t.g.sallevelt@umcutrecht.nl7

Afbeelding: https://alliedacademies.com/childpsychiatry2019/2019/events-list/psychopharmacology-child-psychiatry

mailto:b.t.g.sallevelt@umcutrecht.nl
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