
�

Niet alles is wat het lijkt

Willeke de Boer
   Wiebrig Schreur 

Inge Koehoorn

Auteurs zijn SPV i.o.

Inleiding
Het is dinsdagavond wanneer er bij de crisisdienst een aanvraag wordt gedaan door de
politie voor een beoordeling thuis bij mevrouw T. van 64 jaar. Ze laat verward gedrag
zien wat zich uit in onrustig heen en weer lopen door de straat, nauwelijks reageren op
aanspraak van buurtgenoten en half aangekleed zijn.

Mevrouw heeft in het verleden vaker een psychose gehad. Wanneer de mensen van de
crisisdienst er zijn laat mevrouw haar urine lopen in de hoek van haar woonkamer,
boven een bijzettafeltje. Ondanks het feit dat mevrouw vanuit het verleden bekend is
met een psychose, wordt er vanuit de crisisdienst op aangedrongen dat mevrouw eerst
lichamelijk onderzocht wordt. Ze wordt meegenomen met de ambulance naar de
spoedeisende hulp. Hier blijkt uit bloedonderzoek dat er sprake is van een acuut
kaliumtekort wat het verwarde gedrag kan verklaren. 

De politie doet vaker melding van 'onbegrepen gedrag' ook wel de E33 meldingen
genoemd. Dit zijn de meldingen die de politie krijgt wanneer er sprake is van overlast.
Het aantal incidenten van personen met onbegrepen gedrag is in 2020 minder hard
gestegen dan in de jaren ervoor (Politie, 2021). De invloed van corona op de cijfers is
moeilijk aan te geven, aldus de politie (2021). Dit neemt niet weg dat nog steeds
melding gedaan wordt van mensen met onbegrepen gedrag. 
Dit gedrag wordt veelal direct gekoppeld aan de GGZ. De GGZ is als uitvoerende
instantie aangewezen om het probleem op te lossen, is het idee vanuit de samenleving.
Bij lang niet alle onbegrepen gedrag is een (primaire) geestelijke aandoening de
oorzaak van het gedrag. 
Het onbegrepen gedrag wordt in eerste instantie op basis van gevaarscriteria
ingeschat. Is hier sprake van dan wordt de patiënt zo nodig opgenomen in een
psychiatrische instelling waarbij er door de GGZ goed gekeken wordt of er sprake is
van een (primair) geestelijke aandoening. Maar wat als het gedrag een somatische
oorzaak heeft? Zowel artsen als psychiaters en (gespecialiseerde) verpleegkundigen
kunnen tijdens de uitvoering van hun beroep een blinde vlek ontwikkelen voor het
somatische lijden, omdat het zich buiten hun specialisatie bevindt.
Hetzelfde kan voorkomen in algemene ziekenhuizen waarbij de aandacht gericht is op
de lichamelijk functies van de patiënt. In algemene ziekenhuizen wordt er bij bijzonder
gedrag gezocht naar een somatische oorzaak. Misschien is het een delier of een
beginnende dementie. Bij hen zit de blinde vlek juist op het psychiatrische deel.
Eigenlijk kunnen we spreken van 'Use it or Lose it' binnen het hele verpleegkundige
vakgebied. We moeten dus goed weten waar het over gaat wanneer de politie een E33
aanmelding bij de GGZ doet.
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Als SPV krijgen we in de acute zorg te maken met de politie die patiënten aanmeldt.
Hierbij is de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP) van toepassing die beschrijft
hoe tijdig kwalitatief goede hulp verleend wordt in de acute psychiatrie voor iedereen
die dit nodig heeft. Essentieel is om de balans te vinden in tijdigheid, kwaliteit en
outreachende zorg (GGZstandaarden, z.d.). Bij de triage van elke aanmelding, gedaan
door SPV-en, moeten we altijd alert zijn op mogelijke somatische oorzaken. Enerzijds
zullen we kennis moeten hebben van symptomen en anderzijds hoe we hier achter
komen. Dit vraagt een juiste vraagstelling om een goede inschatting te kunnen maken.

Met dit artikel gaan we verder in op de weinig belichte combinatie van psychiatrische
ontregeling met een somatische oorzaak. We willen beschrijven waar we als SPV op
moeten letten, maar ook hoe we een juiste inschatting kunnen maken van mogelijke
oorzaken van het onbegrepen gedrag. Als er een vermoeden bestaat van een
somatische oorzaak is het ook van belang te weten hoe verder te handelen of te
adviseren. Daarnaast zullen we ook psychiatrische ziektebeelden met een somatisch
oorzaak beschrijven zodat deskundigheid bevorderd kan worden van SPV-en. 

Onbegrepen gedrag
Onbegrepen gedrag gaat vaak gepaard met lijdensdruk of zelfs gevaar voor de persoon
die dit gedrag laat zien en/ of zijn omgeving. De vorm waaruit dit gedrag bestaat is te
onderscheiden in excessief gedrag en gedragstekorten. Excessief gedrag is
problematisch, omdat dit gedrag te vaak, te langdurig of te hevig is. Bij
gedragstekorten is juist het afwezig zijn van gedrag een probleem. Iemand is
bijvoorbeeld apathisch (zorgvoorbeter, 2022).
Iemand valt vooral op wanneer het probleemgedrag excessief is en fysieke of verbaal
agressieve vormen aanneemt. De politie wordt ingeroepen via de E33 melding. 
De oorzaken van dit gedrag ligt niet altijd in het verlengde van een sociaal of psychisch
probleem. In sommige gevallen ligt een somatische oorzaak ten grondslag aan het
onbegrepen gedrag (Keshavan & Kaneko, 2013). 

Een somatische aandoening kan zich in een hoog tempo ontwikkelen waardoor ineens
onbegrepen gedrag wordt gezien in de vorm van psychotische klachten en/of
stemmingsklachten. Het herkennen hiervan is belangrijk, omdat daarvoor vaak een
andere behandeling nodig is. Mensen met een psychose hebben baat bij snelle en
adequate behandeling. Wanneer hier een somatische oorzaak aan ten grondslag ligt is
de behandeling anders. Ook kennen ze meestal een ander beloop en prognose dan
primair psychotische- of stemmingsstoornissen. Vroege herkenning van somatische
oorzaken bij psychische klachten heeft meer gerichte diagnostiek nodig. Dit voorkomt
onjuiste of onvolledige diagnostiek. 
In praktijk lijkt dit een probleem te zijn. Het aantal somatische aandoeningen die
psychische klachten veroorzaken is groot en uiteenlopend. Daarnaast is de prevalentie
van onbegrepen gedrag door een somatische oorzaak laag (De Witte L.D, De Jel, Van
Mierlo, de Witte M, Cahn, Luykx & Vinkers, 2018). 
Hierdoor kan het zijn dan de hulpverlening voorbij gaat aan een mogelijk somatische
oorzaak. Alertheid is geboden, omdat niet alles is wat het lijkt. 

Triage
In de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP) is een triageschema opgenomen
waarin somatische kenmerken meegenomen worden. Het doel van het triageschema is
dat een GGZ-triagist in kan schatten welke hulpverlening een persoon nodig heeft en
wat de urgentie is. Wanneer er uitval is van vitale functies, een ernstige bloeding of
Excited Delirium Syndroom dient er direct contact gezocht te worden met de
meldkamer 112 voor inzet van de politie en ambulance. Wanneer het een voor de GGZ
onbekende persoon betreft is het advies door te verwijzen naar de huisarts indien er
sprake is van lage bloedsuikerwaarden (<3,5), hoge bloedsuikerwaarden (>15)
samengaand met verward gedrag, (auto)intoxicaties waarbij iemand wel bij bewustzijn
is en bij vreemd gedrag en koorts.
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In de dagelijkse praktijk komt zoals gezegd onbegrepen gedrag met een somatische
oorzaak niet zo vaak voor. Het herkennen hiervan kan dan ook lastig zijn. Dit komt
door de grote diversiteit aan klachten die psychosen en/of stemmingsproblematiek
kunnen veroorzaken. Kennis en bewustzijn hieromtrent is dan ook nodig om de zorg te
optimaliseren. 

Somatische oorzaken van psychiatrische ziektebeelden liggen in een zestal somatische
hoofdgroepen. In deze groepen zien we stemmingsproblematiek (manie en depressie)
en psychotische klachten. De hoofdgroepen zijn:
Endocrinologische oorzaken, vitaminedeficiënties, elektrolyt- en hematologische
stoornissen, metabole oorzaken, Infectieuze oorzaken, neurologische oorzaken en
auto-immuunziekten (De Witte et al, 2018). 

In medische tijdschriften staan verschillende overzichten van somatische aandoeningen
die zich op psychiatrisch vlak uiten, aldus De Witte (2018). Toch is volgens de Witte
(2018) niet altijd duidelijk waar deze overzichten op zijn gebaseerd. Ook komen ze
veelal niet met elkaar overeen. In de praktijk blijkt het ook niet goed bruikbaar, omdat
psychiaters de kennis over somatische aandoeningen veelal niet meer paraat hebben
(De Witte, et al., 2018). 

Het doel van onderstaande A-Z tabel is om bewustzijn te creëren over mogelijke
somatische oorzaken van psychotische en stemmingsstoornissen zodat deze herkend
kunnen worden door de SPV die als eerste geconfronteerd wordt binnen de triage met
onbegrepen gedrag. Enkele hiervan worden verderop meer uitgebreid beschreven,
omdat deze door de schrijvers het meest worden waargenomen binnen de
crisisdiensten.

Naam Symptomen/kenmerken 

Auto-immuun encefalitis Geheugenproblemen, psychotische verschijnselen.
Bewegingsproblemen (schoppend en schokkerig).
Slapeloosheid, hoofdpijn, epilepsie, stijfheid in
armen en benen, agressie.

Bijnierstoornissen (Syndroom van Cushing /Addison) 
misselijkheid braken, psychische veranderingen; 
psychose en hyperpigmentatie. 

Cerebro Vasculair Accident
(CVA)

Gedragsverandering, psychiatrische symptomen.
Angst, verwarde spraak geheugenproblemen,
bewegingsproblemen en agressief reageren. 

Diabetes Mellitus Verward gedrag, plotselinge woede uitbarsting, 
vergeetachtig, neerslachtig, nervositeit, 
bewegingsproblemen en een dorstgevoel, veel
drinken.

Delier Onduidelijk praten, concentratieproblemen, 
wanen en hallucinaties, verward gedrag,
ronddwalen. 

Epilepsie Visuele hallucinatie. onwillekeurige bewegingen en
daling van bewustzijn, verwarde spraak,
psychiatrische symptomen kunnen voor en na een
insult optreden en angst. 
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Excited Delirium Syndroom
(EDS)

Extreem agressief gedrag en het niet opvolgen van
aanwijzingen van politie en hulpverleners. De
persoon lijkt buitengewoon sterk, wordt niet moe
ondanks sterke inspanning en is ongevoelig voor
pijn. Oververhitting (hyperthermie), verzuring
(metabole acidose) en afbraak van spierweefsel
vindt plaats. Een vechtpartij met de politie of
hulpverleners kan de opwinding verergeren en het
hart extreem belasten.

GHB
(maar ook andere middelen
als cocaine geven problemen.)

Bij overdosering hallucinaties, verward gedrag,
wanen. En bij acuut stoppen met gebruik (tot nog
na 14 dagen) kans op onthoudingsdelier wat
dezelfde symptomen geeft. 

Hersentumor ( astrocytoom) Sensorische of motorische uitval, 
psychiatrische symptomen (angst, verwarde
spraak), psychose, insulten hoofdpijn en
misselijkheid. 

Kalium tekort. Vaak plassen, spierzwakte, onbegrepen gedrag,
verlammingsverschijnselen, obstipatie,
misselijkheid, verminderde eetlust. 

Klein-Levin Syndroom Wanen en hallucinaties, angst, (jongeren) periodes
van sterk toegenomen slaap, apathie en weinig tot
niet praten, verandering van gedrag en
verwardheid.

Multipele Sclerose Overprikkeling, cognitieve problemen, 
3x meer kans op psychose dan iemand zonder MS.
Krachtverlies, gevoelsstoornis en spierzwakte.

Meningitis Verwardheid, sufheid, hoge koorts, veranderd
bewustzijn (slaperig of zelfs bewusteloos). 

Neurosarcoidose Concentratie stoornissen, overactiviteit,
verminderde slaapbehoefte, psychose
vermoeidheid en spierpijn. 

Neuro psychiatrische
Systemische 

Lupus Erythematosus. Zenuwstelsel is aangetast,
geheugenproblemen, angst maniforme en
psychotisch ontregeling. 

Neurosyfilis Insulten, psychoses, hersenzenuwen aangetast met
klachten aan het gehoor of evenwichtsorgaan.

Porfyrie Angstaanvallen, hallucinaties, verwardheid tijdens
een aanval, heugenstoornis, acute buikpijn,
misselijkheid, braken en obstipatie. 

Schedeltrauma Geheugenstoornissen, concentratiestoornissen,
overprikkeling, verwardheid, ontremd gedrag,
hoofdpijn, sufheid en braken. 

Schildklierstoornissen (Hyperthyreoïdie). Prikkelbaarheid, psychose,
bewustzijnsverandering, rusteloosheid,
gewichtsverandering, hartkloppingen kouwelijkheid
haaruitval
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Syndroom van Klinefelter Psychose, komt alleen bij jongens voor. Afwijkende
lichaamsbouw, vermoeidheid geheugen en
concentratie problemen. 

Triple-X Syndroom Psychose, komt alleen voor bij meisjes. Motorische
stoornissen (lage spierspanning) taal-
spraakproblemen, korte termijngeheugen.

Urineweg infectie Wanen en hallucinaties, verward gedrag, psychose. 

Vitamine B12 en/of 
foliumzuur deficiënties 

Concentratiestoornissen, afasie, psychose,
depressie. Tintelingen, oorsuizen, verminderde
pijn, reuk, smaak en fijne motoriek.
Gewrichtsklachten, benauwdheid, bleekheid van de
huid, haaruitval, hoofdpijn. 

Vitamine B1 deficiëntie (Beriberi), ziekte van Wernicke en syndroom van
Kosakov. Bewustzijnsverandering,
oogbewegingsstoornissen, loopstoornissen,
geheugenproblemen, alcoholmisbruik in de
voorgeschiedenis. 

Velocardiofaciaal Syndroom (DiGeorge syndroom). Pychose, epilepsie, ernstig
eczeem en of acne, lang smal gezicht, waarbij de
oren laag op het hoofd staan. 

Ziekte van Huntington Persoonlijkheidsverandering, prikkelbaarheid,
angst, apathie, vergeetachtigheid, snel geïrriteerd. 

Ziekte van Wilson Stoornissen in de fijne motoriek,
geheugenproblemen, spierspanning,
tremoren, psychose of manisch depressief. 

Ziekte van Parkinson Tremoren (trillen) stijfheid van spieren (rigiditeit).
Trager worden van bewegingen, moeite met
starten van beweging, stemmingsproblemen en
depressie. 

GHB en EDS
We vinden het belangrijk om Gamma Hydroxy Butyraat (GHB) gebruik en Excited
Delirium Syndrome (EDS) uiteen te zetten omdat wij merken dat dit toch met enige
regelmaat voorkomt in de praktijk. 
Een van de stimulerende middelen die onbegrepen gedrag kunnen veroorzaken is GHB.
GHB wordt in toenemende mate in Nederland gebruikt (Stijnenbosch, Zuketto, Beijaert,
& Maat, 2010). Dit middel staat bekend om zijn hallucinerende werking. In een
minimaal gedoseerd gebruik heeft het een ontspannende werking en zal het weinig
problemen geven op het gedrag. Echter bij hogere doseringen kan GHB gebruik ook
onbegrepen gedrag tot gevolg hebben. Het wordt nog gevaarlijker wanneer men acuut
stopt met de GHB. Het kan tot heftige onttrekkingsklachten leiden. Binnen 24 uur
kunnen deze klachten onder andere bestaan uit hallucinaties, heftige angst, onrust en
ook plotseling onbegrepen gedrag. Deze klachten kunnen nog enige tijd aanhouden
(Wojtowicz, Yarema, & Wax, 2008). Deze onttrekkingsklachten kunnen ook een
onthoudingsdelier veroorzaken die in de 24 uur na de laatste inname van GHB tot zelfs
na 14 dagen later nog kan ontstaan. Een delier kan levensbedreigend zijn en kan wel
twee weken aanhouden waarbij de moeilijkheid komt dat dit lastig te behandelen is.
Een GHB-onthoudingsdelier is dan ook moeilijk te onderscheiden van een andere
oorzaak zoals alcoholmisbruik of medicatie intoxicatie (Stijnenbosch, et al., 2010).
Door dit gegeven lijkt het onthoudingsdelier erg op het Excited Delirium Syndrome
(EDS). 
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Dit syndroom uit zich door het vertonen van agressief en niet te corrigeren gedrag. Ook
kan psychiatrische problematiek gezien worden met een delirant beeld waarbij de
persoon extreem sterk is. De situatie is vaak acuut en er is weinig tijd voor een
adequate beoordeling omdat de fysieke toestand erg gevaarlijk is. Medisch gezien is er
sprake van oververhitting, verzuring en afbraak van spierweefsel. Men is enorm
opgewonden door bijvoorbeeld een vechtpartij wat het hart extreem kan belasten
(Dorn, 2013). Mensen met zowel een GHB onttrekking als mensen met een EDS
worden aangemeld bij de crisisdiensten omdat het gedrag als onbegrepen wordt
aangemerkt, maar in werkelijkheid is de spoedeisende hulp geïndiceerd in dergelijke
gevallen. Sterker nog: Het is noodzakelijk. Hierop aandringen is een must. 

Delier 
Een delier is een uiting van een acute diffuse cerebrale ontregeling door een
lichamelijke ziekte, medicatie, intoxicatie of onttrekking. Een delier is een stoornis in
de aandacht en andere hogere cognitieve functies die vaak acuut begint en doorgaans
wisselt over de dag. Vaak is er daarnaast sprake van een ontregelde stemming en/of
affect (bv. somberheid, boosheid, agitatie, huilbuien, apathie) of veranderd gedrag
(weglopen, agressie). Er wordt onderscheid gemaakt tussen een hyperactief en een
hypoactief subtype, maar vaak is sprake van een mengvorm of wisselen deze
verschijningsvormen elkaar af:

• het hyperactief subtype (of 'geagiteerd' delier) wordt gekarakteriseerd door
motorische onrust, agitatie en hyperalertheid, met als karakteristieke symptomen:
plukkerigheid, rusteloosheid, roepen, afweren van verzorgers, (visuele) hallucinaties,
verwardheid en paranoïde;

• het hypoactief subytype (of 'stil delier') wordt gekenmerkt door bewegingsarmoede
en verminderde interactie met de omgeving, met als karakteristieke symptomen:
minder en langzamer spreken, verminderd bewustzijn van de omgeving en
terugtrekgedrag. Belangrijk is te weten dat ook patiënten met een hypoactief delier
psychotisch kunnen zijn.

Het ontstaan van een delier wordt door meerdere factoren bepaald waarbij kwetsbare
individuen, dat wil zeggen individuen met meerdere en/of ernstige predisponerende
factoren, al snel een delier kunnen ontwikkelen, terwijl weinig kwetsbare individuen
pas delirant worden bij meerdere en/of ernstige uitlokkende factoren. Een belangrijk
aandachtspunt bij de anamnese is het opletten dat een helder bewustzijn bij de
beoordeling een delier niet uitsluit vanwege het fluctuerende beloop (Luykx, Tijdink,
Vinkers, de Witte, 2022). Een delier komt vooral voor bij ouderen tijdens ziekte of na
een operatie. Ook tijdens een urineweginfectie, longontsteking of diabetes die niet goed
onder controle is, verstopping of pijn.

Signalen
Om onderliggende medische oorzaken voor onbegrepen gedrag te vermoeden kan gelet
worden op bepaalde signalen. Het is belangrijk om op een aantal algemene
aanwijzingen te letten, zoals het ontstaan van het onbegrepen gedrag op latere leeftijd
zonder dat daarbij een psychiatrische voorgeschiedenis aan te merken valt. Ook
katatonie en niet-akoestische hallucinaties zijn tekenen van een mogelijke somatische
oorzaak van het onbegrepen gedrag. Ernstige desoriëntatie en/of verwarring moet ook
argwaan wekken. Ook veranderde bewustzijnstoestanden (d.w.z. verward of "droom
like" toestanden) en visuele hallucinaties komen vaker voor bij secundaire psychoses
(Keshaven & Kaneko, 2013). 

Somatiek eerst
Een regel binnen de GGz is dat altijd een somatische screening moet hebben
plaatsgevonden voordat iemand naar de psychiatrie wordt doorverwezen. Dit gaat niet
altijd goed wat betekent dat er soms aanmeldingen worden gedaan bij de GGz zonder
dat somatisch alles uitgesloten is. Dit kan gebeuren doordat de aanmelding
bijvoorbeeld door de politie gedaan wordt of gewone burgers die zich zorgen maken. 
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Wanneer er dus twijfel bestaat of het onbegrepen gedrag vanuit een somatische
oorzaak komt is het zaak om de patiënt eerst langs het algemeen ziekenhuis te laten
gaan. Hier zijn de juiste medische tests voor handen. Samenwerking met de huisarts/
SEH zijn dan ook onontbeerlijk. Helaas merken de schrijvers van dit stuk dat weerstand
lijkt te bestaan bij de eerstelijnszorg. SPV-en moeten soms hun uiterste best doen om
de patiënt bij de huisarts of SEH te krijgen. Zeker wanneer het een patiënt betreft die
bekend is met psychosen bij de GGz. Een goed beargumenteerde hypothese is in dezen
onontbeerlijk. Hierbij kunnen wij in samenwerking met onze artsen en psychiaters onze
expertise inzetten. 

Belang van hetero anamnese
De SPV is geschoold om het lichamelijk-, geestelijke- en sociale functioneren met
elkaar te verbinden. Dit betekent dus ook een goede kennis van somatische
aandoeningen hebben en herkennen van signalen die op luxatie kunnen wijzen.
Om de oorzaak van het onbegrepen gedrag op te pikken is het van belang om de
somatische voorgeschiedenis uit te vragen alsmede de familieanamnese af te nemen
en de lichamelijke toestand uit te zoeken. De psychiatrische symptomen kunnen het
uitvragen en onderzoek echter ook lastig maken waardoor een heteroanamnese en
informatie van bijvoorbeeld de huisarts erg belangrijk zijn, maar ook bij een
crisismelding is de informatie van de politie van groot belang. 
Door op deze manier te kijken is de SPV in staat om te signaleren en verantwoordt om
te gaan met ontregelde en onvoorspelbare, stressvolle situaties. Daarbij is de brede
kennis rondom de context van de patiënt als ook somatische kennis onontbeerlijk.

Zoals in het begin van dit artikel al genoemd werd is de prevalentie van somatische
oorzaken bij een psychiatrische aandoening laag (De Witte et al., 2018). Dit kan tot
gevolg hebben dat de SPV een blinde vlek heeft als het erop aankomt. Ook de
schrijvers van dit artikel merken in de praktijk dat we in onze carrière niet heel vaak
psychiatrische aandoeningen zien met een somatische oorzaak. Toch kennen we allen
voorbeelden vanuit onze eigen werkplek waar het niet leek op wat het werkelijk bleek
te zijn. Wel zien we regelmatig alcohol en/ of drugs gerelateerde oorzaken bij
onbegrepen gedrag. Ook het EDS komt zo nu en dan voor waarbij het maar goed is dat
dit wél herkend werd door de SPV en arts anders was het anders afgelopen.

Conclusie
We beschreven hoe onbegrepen gedrag kan worden geïnterpreteerd waarbij de
maatschappij al gauw kijkt naar de GGZ om het probleem op te lossen. Dit is een
logische gedachtegang vanuit de maatschappij, maar in de praktijk is lang niet alles
wat het lijkt. Ook somatische oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan onbegrepen
gedrag. 
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De A-Z lijst geeft een beeld van wat andere mogelijke oorzaken kunnen zijn. Goede
triage is onontbeerlijk waarbij deskundigheid van de SPV wordt verwacht. 
We belichtten apart nog het GHB gebruik (en ook andere middelen) in Nederland
waarbij ook EDS aan de orde kan zijn. Spoedeisende hulp is geïndiceerd bij deze
laatste, omdat dit een levensbedreigende vorm aan kan nemen.
 
Bij onbegrepen gedrag is het belangrijk om zorgvuldige geschiedenisneming te doen,
fysiek onderzoek en gebruik te maken van moderne medische tests. De SPV moet
daarom goede kennis van somatische aandoeningen hebben en signalen herkennen die
op luxatie kunnen wijzen. Daarbij is het noodzakelijk om ook de heteroanamnese goed
in acht te nemen. Juist omdat de categorie waarover we spreken vaak niet
aanspreekbaar is wat onderzoek bemoeilijkt. Dit is de SPV ook op het lijf geschreven
omdat de SPV breed kijkt in de context. 

Wanneer iemand vanuit het verleden bekend is met psychoses is het extra van belang
om oog te hebben voor mogelijke somatische oorzaken die ten grondslag liggen aan
het onbegrepen gedrag. Gewaakt moet worden voor aannames dat het wéér een
primaire psychose betreft. Tot op heden brengt dit met zich mee dat een SPV goed
moet onderbouwen wat de reden is voor een somatische onderzoek door de huisarts/
SEH. 
Wenselijk hierin is dat er makkelijker geschakeld kan worden met de partijen die de
somatiek kunnen beoordelen. 
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