Somatisch onderzoek en
screening op bijwerkingen

Waarom dit onderzoek?
Om u een goede psychiatrische behandeling
te kunnen geven, is het belangrijk te weten
hoe het gaat met uw lichamelijke gezondheid.
Sommige mensen met psychiatrische problemen hebben een vergroot risico op het
ontwikkelen van lichamelijke klachten. Het
gaat dan vooral om diabetes, hart- en vaatziekten en overgewicht. Deze problemen
zijn te voorkomen door deze op tijd te signaleren en te behandelen.
Medicijnen die u mogelijk zijn voorgeschreven om psychiatrische klachten te verminderen, kunnen ook ongewenste bijwerkingen geven. Enkele voorbeelden zijn: gewichtstoename, slaperigheid, bewegingsstoornissen en seksuele problemen. Bijwerkingen
van medicatie kunnen door middel van dit
onderzoek beperkt worden.
Wat gebeurt er in het onderzoek?
Het onderzoek start met een vraaggesprek
over uw lichamelijke gezondheid. Er wordt
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stilgestaan bij de werking en bijwerkingen
van medicatie die u gebruikt. Daarnaast is
er aandacht voor uw leefstijl.
Wij verzoeken u nuchter bloed te laten prikken. Dit betekent dat u van tevoren, vanaf
middernacht, geen vast voedsel meer mag
eten. Water, thee en koffie zonder toevoegingen zijn toegestaan. Bloedprikken kunt
u laten doen in uw eigen woonplaats of bij
het gezondheidscentrum op het Zorgpark
Voorburg. Bij onderzoek van het bloed kijken we onder andere naar uw schildklierfunctie, bloedsuikerspiegel, het cholesterolgehalte en zo nodig naar uw lever- en nierfunctie.
Tijdens het onderzoek meten we onder andere uw gewicht, uw lengte, buikomvang,
bloeddruk en BMI (Body Mass Index).
Wat gebeurt er na het onderzoek?
Alle gegevens worden op een rij gezet en
eventueel besproken met een (huis)arts.
De uitslag van het onderzoek en de conclusie worden met u besproken.
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Er zijn verschillende vervolgstappen mogelijk:
• Alle bevindingen en uitslagen zijn goed:
U wordt volgend jaar weer uitgenodigd
voor een onderzoek.
• U hebt last van bijwerkingen van medicatie en deze zijn mogelijk te verminderen: De mogelijkheden hiervoor worden
besproken.
• De bevindingen en uitslagen zijn afwijkend:
We bespreken met u wat er kan worden
gedaan om dit te verbeteren. Dit kan inhouden dat u hulp krijgt bij de verbetering van uw leefstijl. Dit kan bijvoorbeeld
gaan over roken, voeding en beweging.
Ook kan contact worden gelegd met uw
huisarts zodat hij of zij u hierbij kan helpen.
Wat is het voordeel van dit onderzoek?
Het voordeel van dit onderzoek is dat er
uitgebreid wordt stilgestaan bij uw lichamelijke gezondheid, leefstijl en medicijngebruik.
lees verder op de volgende bladzijde
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Met uw toestemming wordt uw huisarts op
de hoogte gesteld van de bevindingen in het
onderzoek. In uw patiëntdossier van Reinier van Arkel wordt verslag gedaan van
het onderzoek.
Tijdens het onderzoek gebeurt niets wat u
niet wilt. U bepaalt zelf wat u wel en niet
vertelt. Als u dat prettig vindt, kunt u een
familielid of naaste meenemen naar het
onderzoek.
Er zijn voor u geen extra kosten aan dit
onderzoek verbonden. De kosten van het
bloedprikken (die boven het eigen risico
uitkomen) worden gedekt door de basisverzekering.
Aanmelding en informatie
Wanneer u ambulant wordt behandeld, zal
de aanmelding gedaan worden door uw behandelcoördinator. U ontvangt telefonisch
of per post een uitnodiging voor het somatisch onderzoek.
Wanneer u klinisch wordt behandeld, zal het
onderzoek plaatsvinden in de maand waarin u jarig bent. U wordt hiervoor uitgenodigd door uw persoonlijk begeleider of een
andere verpleegkundige.
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U kunt bij uw hulpverlener terecht voor
meer informatie.
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