
Voor veel medici is hun specialisme meer dan alleen werk. In deze rubriek vertellen ze over 
hun drijfveren. De missie van psychiater Wiepke Cahn, hoogleraar lichamelijke gezondheid bij 
psychiatrische patiënten, is: de psychiatrische en medische wereld dichterbij elkaar brengen.

‘Iedereen heeft wel eens lichame lijke 
klachten en weet dat die demotive
rend werken’, vertelt Wiepke Cahn. 
‘Maar in de zorg zijn psychiatrie en 
somatische specialismen twee 
gescheiden werelden. Dat is 
historisch zo gegroeid. Vroeger 
waren psychiatrische patiënten 
“bezeten door de duivel”. Inmiddels 
classificeren en behandelen we 
psychiatrische aandoeningen als 
ziekte. Het is nu tijd dat we een  
brug slaan tussen die werelden en 
integrale zorg bieden. Met de 
patiënt centraal, niet de specialist.’

Minder fit
Al vroeg in haar opleiding, tijdens 
haar stage bij een rehabilitatie
afdeling in Engeland, dringt Cahn 
aan op meer aandacht voor het 
lichaam van de psychiatrische 
patiënten. ‘Ik ontdekte dat patiënten 
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die langdurig opgenomen waren in 
de psychiatrie, niet meer lichamelijk 
werden nagekeken. Dus opende  
ik een polikliniek voor somatische 
controles.’
Daar ondervindt Cahn dat een 
anamnese uitvoeren bij ernstig 
psychiatrische patiënten niet 
eenvoudig is. ‘Op een gegeven 
moment maakte ik een wandeling 
met een patiënt. Hij bukte. Ik zag 
nog net dat hij een grote roestige 
schroef opraapte en deze zonder 
pardon doorslikte. Het was 
ongetwijfeld niet zijn eerste keer. 
Maar als je een halve bestekla 
opeet, ontstaan er lichamelijke 
klachten. Toch durfden chirurgen  
de patiënt niet te opereren en 
haalde gedragstherapie weinig uit.’

Cahn geeft niet op: ze ziet het 
incident als een bevestiging van het 
belang van integrale zorg. Tijdens 
haar promotie bewijst ze met 
neuroimagingonderzoek dat de 
grijze hersenstof van de patiënten 
met psychotische aandoeningen 
sneller afneemt dan bij gezonde 
mensen. Ze ontdekt dat fitness
interventies dit proces vertragen. 
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http://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Hersencentrum/Ziektebeelden,-onderzoeken-en-behandelingen/Behandelingen/Zorgprogramma-Lijf-Leven


‘Bovendien voelen patiënten zich 
psychisch beter als ze meer 
bewegen.’ Later toont ze aan dat 
psychiatrische patiënten tijdens hun 
levensloop steeds ongezonder 
worden. ‘Minder fit en dikker. Maar 
in de praktijk gebeurt er helaas 
weinig met deze informatie. Dan ga 
je toch denken: waar zijn we mee 
bezig?’

Notoire zorgmijders
Hoe komt het dat de lichamelijke 
klachten van psychiatrische patiën
ten worden verwaarloosd? Nemen 
psychiatrische patiënten hun eigen 
lichaam niet serieus? Begrijpen 
specialisten hen niet? En veroorzaakt 
de psychiatrische aandoening de 
lichamelijk klachten of andersom? 
Cahn: ‘Dat zijn goede vragen, waar 
we echter nog geen antwoord op 
hebben. Veel factoren hebben 
invloed op het lichamelijk welzijn 
van psychiatrische patiënten. Om  
te beginnen zijn patiënten met 
ernstig psychiatrische problematiek 
notoire zorgmijders. Psychiaters 
hebben vaak onvoldoende kennis 
om lichamelijke aandoeningen  
goed te signaleren. Andersom  
zijn andere medici huiverig voor 
psychiatrische patiënten vanwege 
het stigma dat die lastig of gevaar
lijk zijn. Terwijl dat maar een klein, 
helaas media geniek, deel van de 
patiënten populatie is.’

Maar er speelt nog meer mee.  
‘Bij het afnemen van de anamnese 
komen patiënten soms met onge
bruikelijke antwoorden, zoals “de 
maan veroorzaakt mijn buikpijn.” 
Dan is het lastig onderscheid te 
maken tussen een lichamelijke 
klacht of een somatische beleving 
veroor zaakt door de psychiatrische 
aan doening. De ervaring leert dat  
als een psychiatrische patiënt met 
lichamelijke klachten komt, je die 
serieus moet nemen. Meestal 
komen ze namelijk niet zelf met 
zulke klachten.’ Verder hebben 
psychia trische patiënten moeite  
met informatieverwerking. Cahn: 
‘Dan vergeten ze wat de arts hen 
heeft verteld. Daar kun je op 
anticiperen, door te vragen of ze 

iemand mee willen nemen naar het 
consult.’

Opstapeling van problemen
Ook andere leefdomeinen zitten bij 
deze patiënten vaak tegen. ‘De 
meeste patiënten met psychotische 
aandoeningen krijgen hun ziekte 
tijdens de adolescentie. Ze maken 
hun school niet af, eindigen onder 
aan de sociaaleconomische ladder, 
zonder baan of goed inkomen.’ 
Zo stapelen de problemen zich op. 
Cahn geeft een voorbeeld van een 
patiënt die 170 kilo weegt. ‘Naast 
psychoses heeft hij last van 
hartproblemen en diabetes. Door 
de medicatie komt hij aan. Maar hij 
eet ook ongezond, want hij heeft te 
weinig geld voor gezond eten. Hij 
beweegt weinig en drinkt overmatig 
alcohol. Hij woont alleen en vergeet 
wat hij eet. Aan welke knop moet je 
dan als eerste draaien?’ 

Om het probleem nader te onder
zoeken en handen en voeten te 
geven in de behandeling is Cahn 
het onderzoeks en zorgprogramma 
Lijf en Leven gestart. ‘Er is veel 
gefragmenteerde kennis over welke 
lichamelijke aandoeningen bij 
psychiatrische patiënten vaak samen 
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Bent u of kent u een collega die zich naast zijn of 
haar reguliere werk ergens met hart en ziel voor 
inzet? Wij belichten graag uw verhaal. Mail naar 
communicatie@demedischspecialist.nl.
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voorkomen. Mensen met een 
psychose hebben vaker diabetes. 
Anorexia en glutenintolerantie 
komen vaak samen voor. Met 
epidemiologisch onderzoek zoeken 
we naar een overzicht en structuren 
in die overlap. Daarnaast vermoe
den we dat integrale zorg de 
kwaliteit van leven van patiënten  
kan verbeteren en de kosten voor 
de totale gezond heidszorg kan 
reduceren. Dit onder zoeken we  
nu met zorg verzekerings data.’

Leefstijlinterventies
Naast het doen van onderzoek 
ontwikkelt Wiepke Cahn ook samen 
met hulpverlenende instanties 
leefstijlinterventies voor patiënten. 
‘Interventies zijn veelal in groepen 
en dat is lastig, want psychiatrische 
patiënten vinden groepen juist vaak 
eng. In Utrecht werken we daarom 
nu samen met Harten voor Sport, 
die bewegings en dieetinterventies 
aanbieden. Ik ben benieuwd wat we 
samen kunnen bereiken.’ 
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