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Phamous

Ik zorg dus ik phamous
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Zuidoost Drenthe

• 180.000 inwoners

• Emmen is hoofdkern met 80.000 inwoners

• Historisch zwak sociaal economische regio

• Combinatie van grootstedelijke problemen en 
dun bevolkt platteland.

• Sterke sociale/familiebanden mn in de dorpen

• Weinig import

• Hoge werkeloosheid

• Relatief weinig zorgconsumptie ggz

• Toerisme, natuurschoon
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Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie

• Antipsychotische medicatie dient aangewend te 
worden als effectieve werkzame 
behandeling.Behandeling van schizofrenie zonder 
farmacotherapie wordt afgeraden.

• Het effect van farmacotherapeutische 
behandeling periodiek evalueren met 
gestandaardiseerde instrumenten 

• Subjectieve beleving van de effecten van 
antipsychotische medicatie is belangrijk voor 
therapietrouw en kan met een betrouwbaar 
instrument gemeten worden ( SRA)

Multidisciplinare Richtlijn Schizofrenie

• Somatische screening op cardiovasculaire 
risicofactoren en andere bijwerkingen tijdens 
antipsychotische behandeling dient jaarlijks plaats te 
vinden

• In het eerste jaar minimaal na 6 weken en na 3 
maanden

• Patienten moeten voor somatische screening en voor 
behandeling worden ondersteund door eerste of 
tweede lijn of familieleden

• Interventies voor leefstijl, dietiek en stoppen met roken 
zijn van betekenis mits van voldoende duur en 
intensiteit

patientengroep

• 1% psychotische stoornis  -> 1800 patienten in 

de regio?

• 400 in zorg

• Rest niet in behandeling of bij ha of andere 

zorgaanbieder

• Multidisciplinair behandelteam, FACT ( io)

• Helft doet mee aan phamous

zorgproces

• Jaarlijkse screening door phamous 

verpleegkundige ( teamlid maar niet de 

casemanager)

• Behandelplanbespreking met patient, 

naasten, casemanager, psychiater

• Bijstellen behandelplan

• Brief aan de huisarts
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behandelplanbespreking

• Terugkijken afgelopen jaar, life-events?

• PANSS, medicatie, SRA, bewegingsstoornis 

Somatiek,

• HONOS

• MANSA, Geluk, Tevredenheid met 

hulpverlening

• Aanvullende wensen

• Afspraken in behandelplan

Waarom Phamous?

• Netjes werken vlgs de richtlijn 

• Versterkt de behandelrelatie met patient

• Bevordert multidisciplinair behandelplan

• Organiseert jaarlijks bericht aan de huisarts

• Geeft  input aan aanvulling behandelaanbod

• Verbindt je met een groter innovatief netwek

• Bevredigt behoefte van zorgverzekeraar op 

gebied van ROM en jaarlijks somatisch onderzoek

Implementatie richtlijn

• Zich bewust zijn van 
innovatie,interesse,betrokkenheid

• Kennis en begrip,inzicht in eigen 
werkwijze

• Positieve houding, 
motivatie,intentie om te 
veranderen

• Invoering in de praktijk, 
vaardigheden aanleren

• Integratie in bestaande 
routines,verankering in de 
bestaande organisatie

• Orientatie

• Inzicht

• Acceptatie

• Verandering

• Behoud van 

verandering

Phamous

Ik zorg dus ik phamous


