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Disclosure belangen spreker

(Potentiële) belangenverstrengeling Psyon verricht onafhankelijke 
diagnostiek in de vorm van: 

• Belastbaarheidsonderzoek

• Psychiatrische expertise

• (Neuro)psychologische 
onderzoeken

• Neurologische expertises

Voor deze bijeenkomst mogelijk 
relevante relaties met bedrijven

geen

• Sponsoring of onderzoeksgeld 
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder

niet



•De Arbowetgeving wordt in 2017 aangepast . Het ministerie 
van SZW heeft advies ingewonnen bij de SER, met als 
resultaat het in 2014 verschenen rapport 'Betere zorg voor 
werkenden'. In dit rapport worden twee knelpunten 
genoemd

•1. Het ontbreken van een goede samenwerkingsrelatie, 
inclusief communicatie, tussen de bedrijfsgezondheidszorg 
en curatieve zorg.

• 2. Het ontbreken van voldoende kennis en aandacht voor 
de factor arbeid in de curatieve zorg

Recente ontwikkelingen



•Schizofrenie

•Somatische symptoom stoornis

•Depressie

•Persoonlijkheidsstoornis

•Angststoornis

Hard of zacht?



•19e eeuw Emil Kraepelin:nosologisch model

•20e eeuw:Herman van Praag:nosologomanie

•Foucault: geconstrueerd ziekteconcept

substraat ontbreekt

verband context ontbreekt

Objectief?



DSM-V

minder categorieen 
specificatie meer naar ernst
meerassig systeem verdwenen



oObjectivering van geclaimde klachten is van belang ivm 
secundaire belangen die (bewust of onbewust) kunnen 
spelen. Wanneer sprake is van een verzuim claim geldt dit in 
versterkte mate.

oObjectivering is van belang omdat psychiatrische 
fenomenen deels subjectieve belevingen betreffen.

oObjectivering is van belang om de beoordeling zo 
betrouwbaar mogelijk te maken.

Waarom objectiveren?



oConsistentie: De afzonderlijke onderdelen van het onderzoek horen met 
elkaar op een logische wijze een samenhangend geheel te vormen of in 
ieder geval niet met elkaar in tegenspraak te zijn

o Interne consistentie heeft dan betrekking op eventuele 
discrepanties binnen het onderzoek zelf

o Externe consistentie op  eventuele discrepanties tussen de 
bevindingen van het onderzoek zelf en externe bronnen

oPlausibiliteit: De geclaimde klachten en beperkingen zijn geloofwaardig  
en passend bij de ziekteleer. Het gepresenteerde beeld vertoont geen 
opvallende discrepanties met genuïne klachten en symptomen

Consistentie/plausibiliteit



oGeobjectiveerde klachten zijn weliswaar een voorwaarde 
voor maar leiden niet automatisch tot het stellen van een 
psychiatrische stoornis. De vraag is vooral of voldaan wordt 
aan de diagnostische criteria van een stoornis. 

oEr is geen 1-op-1 relatie tussen stoornissen en beperkingen. 
Los daarvan is van belang welke definitie van een beperking 
wordt gehanteerd.

Relatie: 
objectivering/stoornis/beperking



•Beperkingen niet situatie afhankelijk 

•Consistentie tussen anamnese en gespreksobservaties 
(concentratie, affect)

•Externe stressoren differentiëren niet

•Wat is zichtbaar, wat vindt de dokter

Mbt beperkingen:



oTot in detail doorvragen is essentieel 

oHet objectiveren van klachten en beperkingen is gebaseerd 
op de  sleutelbegrippen consistentie en plausibiliteit 

oGestructureerd onderzoek: aan de hand van deze 
begrippen is een ‘checklist’ samen te stellen  waaraan de 
betrouwbaarheid van het subjectieve klachtverhaal kan 
worden getoetst

oBij vooral cognitieve klachten: NPO (=gouden standaard)  

Hoe objectiveren?



Titel van de slide



•consistentie 

o inconsistenties binnen de anamnese zelf 

o discrepanties tussen de geclaimde klachten en de geobserveerde symptomen 
in het PO 

o inconsistenties tussen het huidige onderzoek en de collaterale informatie

•plausibiliteit

o gebrek aan detaillering; de klachten blijven ook bij doorvragen vaag

o plotseling begin van de klachten ipv gradueel

o constant aanwezige klacht ipv intermitterend

o afwezigheid van coping strategieën of compensatiegedrag

o geen behandeling zoeken, wat iets zegt over de lijdensdruk

o niet houden aan medische voorschriften

o ongebruikelijk of bizarre klachten, suggestibiliteit van klachten

o demonstratieve, nadrukkelijke en theatrale klachtenpresentatie

Checklist



AMA guides



Reële presentatie:  anamnese in overeenstemming met ernst  
symptomen. Mogelijkheid in psychologische termen over 
hun symptomen te reflecteren.

Dissimulerende presentatie: stellen hun symptomen minder 
ernstig voor dan ze zijn. Schuld- en schaamtegevoelens over 
het eigen onvermogen spelen hierbij een belangrijke rol, 
maar ook angst voor verlies van grip op de situatie.

Nadrukkelijke presentatie: sterke nadruk op symptomen en 
zijn geneigd somatische klachten op de voorgrond te stellen. 
Deze vorm van presentatie kan deels sociaal-cultureel 
bepaald zijn. 

Presentatie



oHet objectiveren van klachten en beperkingen is gebaseerd 
op de  sleutelbegrippen consistentie en plausibiliteit

oUw inschatting verschilt van die in de behandelende sector 
en kan daar onderbouwd van afwijken

oDit geldt helemaal voor de beperkingen

oUw rol wordt groter omdat:

objectivering in de GGZ afneemt                    
behandelverantwoordelijkheid naar u komt 

uw vakgebied meer ingebed raakt 

ernstmaten groeien in belang

Conclusies


