Consultatie
De meeste behandelingen hebben het gewenste
effect, maar in sommige gevallen stagneert de behandeling of slaat deze niet aan. Wat doet u in zo’n
situatie? Een behandelaar kan dan consultatie of
advies inwinnen of een second opinion vragen. Bij
wie doet u dat? Een eerste stap is natuurlijk om te
rade te gaan bij een collega.
Voor specifieke expertise en advies kunt u bijvoorbeeld terecht bij een afdeling met het TOPGGz
keurmerk of bij het Centrum voor Consultatie en
Expertise (CCE).
Op het juiste moment de juiste expertise betrekken
is in het belang van alle betrokkenen.

Waarom
consultatie?
•
•
•

Consultatie = kennis delen
= beter worden
Daar worden alle
betrokkenen beter van
Consultatie getuigt van
professioneel handelen

Wat levert het op?
•
•
•
•
•

Nieuwe kennis en/of inzichten
over diagnose en behandeling
Zicht op de dynamiek tussen
patiënt en zijn omgeving
Nieuw handelingsperspectief
voor professionals
Nieuw perspectief voor de
patiënt
En een betere kwaliteit van
leven

Waar kun je terecht met je vragen?
www.topggz.nl en www.cce.nl

Casus: Ander perspectief
en meer begrip
Aisha (19), verblijft inmiddels anderhalf
jaar op de gesloten behandelunit van
een ggz-instelling. Ze heeft last van
psychotische belevingen, ze gedraagt
zich onvoorspelbaar en agressief en
reageert nauwelijks op anti-psychotische
medicatie. Met enige regelmaat worden
dwangmaatregelen toegepast.

Het behandelteam heeft haar casus
tijdens een refereerbijeenkomst
besproken. Maar dat heeft geen
nieuwe aanknopingspunten voor de
behandeling gegeven. De behandelaar neemt contact op met het CCE
voor consultatie.
Het CCE vraagt, na een gesprek
met het team en Aisha, gezien het
atypische beeld, een neuropsychiater
van een afdeling met het TOPGGz
keurmerk mee te kijken. Na
meervoudig klinisch en genetisch
onderzoek en multidisciplinair

puzzelwerk blijkt er sprake te zijn
van een pathogene genetische
mutatie. Deze pathogene genetische mutatie verklaart de slechte
respons op de anti-psychotische
medicatie en het plaatst haar
gedrag in een ander perspectief.
Dit levert meer begrip op bij alle
betrokkenen (patiënt, familie,
team). Het advies is om de
medicatie te wijzigen en de
begeleidingsstijl aan te passen.
Dit geeft het team weer grip op
de behandeling en biedt Aisha
weer een toekomstperspectief.

