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Dit proefschrift heeft d s  centraal thema de verbetering van de on-igarig met I i c E - i a ~ r ~ ~ l l j ~ ~  

klachten en ziekten in de ambuilanle behandeling van cl~ronisclre pychiiiwische patienten. 

Hiertoe wordt dlereerst verslag gedaan van een uitgebreid literatuurondersiaek. Daarna 
worden van de populatie ambulante clrronische psychiatrische patienten wan de Sociaal 

Psychiatxische Dienst van de RIAGG Maashcht epidemiologische gegevens verzm~eld 

tee bepaling van de ornvang en ernst van lichamelijke Machten en ziekten, lilswk de n'iate 

waarin hulpverleners in de ambulante zorg lichamelijke klacb~era en ziekien herkennen. 

Vervolgens wordt de ontwikkeling van een hulpinsmment. beschreven, bestemd oan de 

vaak complexe problemen van cbaonische psycliiatrische patiënten te kunnen 

inventariseren en ordenen alsook de  samenhang tussen de verschillende 

probleemgebieden te kunnen signaleren. De rol van lichamelijke klachten en piekten 

binnen de algehele problematiek van de patiënt kon door middel van dit hulpiristrurnenr 

onderkend worden en daarmee aanknopingspunten geven voor een ambulant 

beliandelingsplan. Als laatste wordt een tweetul methoden onderzocht die ook niet 

medisch geschoolde hulpverleners van dienst zouden kunnen zijn bij het herkennen van 

lichamelijke klachten en ziekten van hun patiënten. Deze rnerhoden hebben betrekking op 

de hoeveelheid lichamelijke klachten en het eens zijn van hulpvrager en hulpverlener over 

de  lichamelijke gezondheidstoestand van de hulpwager. 

Lichamelijke klachten kunnen door velerlei redenen ontstaan. Een veelheid aan klachten 

en dysfuncties van veelal psychologische en sociaal mnatsehappelijke aard kunnen de 

aandacht voor een adequate evaluatie en behandeling van lichamelijke klachten doen 

verminderen. Een vroegtijdige herkenning van lichamelijke ziekten kan de slabiliteit van 

ambulante chronische psychiatrische patiënten bevorderen en daarmee opname 

voorkomend werken. Een hechte smcnwerking van de Sociaal Psychiatrische Dienst rnet 

de  eerstelijns gezondheidszorg is een onontbeerlijk element in een adequate somatische 

hulpverlening vmr deze pati2nlengmp. 

De dissertatie is opgebouwd uit twee onderdelen: 

naast een inleiding en conclusie (respectievelijk hoafstuk I en 8). bestaat dit piroefsel-irif~ 

uit een zestal artikelen (hoofdstuk 2 firn 73. 



In de inleiding wordt het te ondt.rmken problwrngebifid afgebakend en worden het 

doel van dit pro~modieondtr.ruoe:k alsoiak de middelen om dit &l te kreiken aangegeven. 

In de uilieliding worden gestelde onderzrseksvragen kantvvoord en aankvelingen 

g e d m  om de omgang met lichmelijke klachten en Bekten te verbeteren. 

De zcs artikelen zijn helt directe product van d e  in  de  inleiding opgeworpen 

ondrrrzoeksvragen:. in e& artiPCel wordt de achtergrond van een van de gestelde vragen 

belicht en een antwoord geformuleerd. Voor deze aprier is gekozen om de bevindingen 

aan een m br& mogelijk forum aan te kunnen bieden. 

In hoofdstuk 1 worden aan d e  hand v m  een ziektegeschiedenis de  problemen in de 

herkenning en omgang met lichamelijke klachten en ziekten gelllustzeerd. Een vjjftal 

onderzoekcvragen wordt gefom~ulwrd met als doei1 de t.onswikkeling v m  een omgang met 

I k k m e l i j k  klachren en ziekten van de chronische psychiaaischa putiënr in de ambulante 

snclml pc5ychia~rische praksijk. 

De vijf gefomuleerde o n d e m k s m g e n  zijn: 

? . Hoe hm lic!mmeluiIr onweEheuinden worden onderkend ufr de veie probjemen wan 

& ambulante chronische pqchiasrsrisck pa~!JZnt? 

2 .  War is de mrd ,  ernst en omvang van Sichmdijke klachten en ziekten by ambu/arite 

chronkch pp~ychiarsisch patienterz? 

3 .  HOP vaale wordt bij de mbdanre chronische psychiatsiJche patiënt lichamelijk 

ziekte miskend? 

4 .  Is het flmgeluk om een eenvoudig hiir!pitrsirriwnen re t.fi$wikkeSen om itichameSijke 

ziekren op te sporen b# ambulan~e cJzronische psychlatrisc/w pdi!nren; een 

ir.er>trwns da r  gehnteerd kon worden h o r  ook niet srrih medische disciplilz~s? 

5. Wat is de samenhang tussen SicharneEìjk onwefbeviss$en en onweSbewlrz&n op 

antkrt probkerngebieden van de &ribdunre ~Swonkck  pp-ychiosrisck pariënP 

Elke onderzwksvraag wordt vervolgens uitgewerkt. Relevante theoretische aspecten 

inclusief literntuwr onderzoek worden besproken. Deze gegevens worden zo mogelijk 

gekoppeld aan de dagelijkse sociaal psychlntrische praktijk door middel van de  eerder 

geizoemde ziektegl-schiedenk of door nniddel van een explorerend vmrondeszoek. 



Op d e  eerste ondemoeksvraag: " h e  kan liclhamelGk o.rri%tnSbevindea ,njorrjeri orrderkcrtd 
uit de vele prohlenren won de cinabulantc cksonei.~ciie p-feliiarahehe padEn!?", wordt RIS 

antwoord een wijze van inventarisatie geformuleerd, genaamd de pmbleemana lyse. Dit 

hulpirustrument wordt beschreven in iioafdlstuk 2: "E3i-obleen~andlily'aie als or~derdecl vana 

d e  omgang met chronische psychiatrische paëiëaiten in de ambulante geestelijke 

gezondheidszorg". De probleemanalyse is geiënt op de systiren~thenrie en onderrschcldt 

vier probleemgebieden of nivo's van functioneren van de paLiiëni. Daanaanst w~ordt in de 

probleemanalyse de hulpver1eniingsgeschiedenis en de competentie van de patiiëiic ex1 rijn 

omgewing geïirventmiseerd. De prnblmnamdy= is een lias~dleiding voor Yiulpverleness in  

de sociaal psychiatrische prakrijk om tor een systematische infmarieverznn~eiing \rail 

patiëntengegevens te komen. De ap  deze wijze verkegen odeizing biedt de hrilpverleizen 

stnictuur aan in een ogenschijnlijke chaos rond de pariEi~t. Deze wijze vaau waanlemen 

stimuleert tot gerichter kijken naar en koordellen van de aangeboden problematiek, Enei: 

name ten aanzien van probleemgebieden waar voorheen geen of onvoldoende aandacht 

voor was. Lichamelijke klachten en zieken zijn een voorbeeld van een dcrgelyk vaak 

venvaarlloosd probleemgebied. Daarnaast levert de probleemanalyse een schaf aiiii 

informatie op die bruikbaar is om onze kennis over en onze professioiielle omgang nmet de 

c h n i s c h e  psychiatrische patient te vergroten. 

In hoofdstuk 3,  "Miskend of ontkend probleemgebied, somatische aandoeningen bij 

ambulante chronische psychiatrische patiënten", wordt aan de  hand van 

litesatuurondemlek de incidentie van somatische problematiek in de psychiatrie geschets1 

alsook de  vaak gebrekkige omgang ermee, speciaal in de ambulante gees~elij~kc 

gezondheidszorg. A m  de hand van een pilotstudy wordt duidelijk dat lichamelijke 

klachten en ziekten ook in de Maastrichtse Sociaal Psychiatrische Dienst (SPDl) in 

aanzienlijke mate aanwezig zijn. Door middel van een viertal casus w0rd.t de rol 

beschreven die lichamelijke klachten en ziekten in  het gehele dysfurzctiotiererr vitiria 

ambulante chronische psychiatrische patienten kunnen spelen. Tevens word1 een 

onderzoek aangekondigd dat, door middel van het verzamelen van epiderniolagisrhe 

gegevens over lichamelijke kklchten en ziekten naast factoren die iniskeniiing ervati 

kunnen bevorderen, gericht is op het ontwikkelen van een in de sociaal psychiatrische 

praktijk bruikbaar protocol voor de omgang met somatische klachten eri afwijkingen van 

chronische patienten. 

In hoofdstuk 4, "Het lichamelijk welbevinden van ambulante chronische psychiatrische 

patignten, een onderzmksprotecol", worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de LQI 

op heden gebruikte onderzoeksmethoden ter opsporing en benwrning van lichamelijke 



ziekten Mj psychia~sch~r: paalCnsen. Met name de definiëring van wat onder Iichamellljk 

ziek zijn en wat onder &skenning van lichamelijke ziekaen kan worden verstaan, wordt 

hierin aan de orde gesteld. Er wordt &schreven aan welke criteria onderzoek op dit 

gebied zoui moeten voldoen om een TB evenwich~g mogelijk k e l d  te gewen van de 

omvang en ernst van somatiek in de m i a l e  psych ia~e .  

In hooEEjlsE~k 5,  "Licharnalijke ziekten in een ambulante praktijk voor chronische 

psychiahische patiënten: behandelingzonseqaent:ies", worden de uitkomsten van het in 

de vorige twee hoofdstukken aangekondigde onderzmk beschreven. In dit onderzoek 

wordt voor een oordeel over her lichamelijk welbevinden wan de patiënten gebruik 

gemaakt van twee niet bij de Sociaal Psychiatrische Dienst werkzame medici: de hulsarts 

van de participerende patiënt (door middel van een wagenlijst) en een internist die een 

routine internistisch onderzoek volgens vast protwol u i tv~er t  bij alle participerende 

patiënten. 

Met name wordt een antwoord gegeven op de tweede onderzoeksvraag omtrent de aard, 

ernst en omvang van lichamelijke klachten en ziekten bij ambulante chronische 

psychiatrische patienten, in dit geval onder 'behandeling van een Sociaal Psychiatrische 

Dienst van een middelgrote stad. De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen eerderc 

publikaties over de aard van lichamelijke ziekten. Slechts 14% van de voor het onderzoek 

In aanmerking komende patiënten weigerden hun medewerking; een opvallend laag 

percentage in vergelijking met eerdere studies. De ernst van de gevonden lichamelijke 

ziekten blijkt althans in onze populatie mee te vallen. Ook blijkt dar vrijwel alle aan het 

onderzoek participerende patiënten regelmatig hun huisarts bezoeken. Huisarts en 

hulpverlener van een Sociaal Psychiatrische Dienst blijken gezamenlijk op de Ikmgte van 

het merendeel van de door de k e m n d e  internist ais ernstig gediagrtostiseerde ziekten. 

Gekoppeld aan de uitkomsten van dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan voor de 

accuriitere oingaiig met lichamelijke klachten en zieknen. 

in hsofdst~ ik  d en 7 worden twee methoden onderzocht om te komen tor een 

eertvoudlige w~jze  van somatische screening; een screening die ook hanteerbaar is voor 

niet medisch geschoolde hulpverleners van een Sociaal Psychiatrische Dienst. Het 

gebrtiik van een Machtenlijst, de Hopkins Symptorn Checklist, blijkt niet te voldoen als 

eert screeningsinsnrument voor dit doel; dit i n  tegenstelling tot overeenstemming tussen 

patient en hulpverlener. 

In hoofdstuk 6 "Herkenning van licharnelqke ziekten bij ambulante chronische 

psychiatrische patiënten met behulp van klachtenlijst", werd een internationaal 



gebruikelijke en aok in NeCIerland gevalideerde riamarische klachtei~lijst, de 1iTeipkiins 

S p p t o m  Check hs t ,  voor dit dm1 or~derzcxikit. Alle pmiclwrende patienren vulden deze 

klachtenlijst in op de dag vm de keuring. De scores op dere lijst wexden onderawhr op 

hun voorspellende waarde vaar het onderkennen van Iicheamelijke ziekten. Als refmeirtie 

werd de  mening hieromment van zowel hulsmts als keurend internist genomen. Deze lijst 

bleek geen enkele vwrspellende wamde te hebben in liet onderkennen vaui licharr~elljke 

Yekten. 

In hoafelJbuk X ,  " De invloed van overeenstemming op het herkennen v ~ m  uiliclaamelijk% 

ziekten bij ambulante chronische psychiatrische patienten"', wordt een voor dit doel in de 

somatische geneeskunde nogal ongebruikelijke variabele onderzrxliir, nainelijk een 

dynamische component van de ioherapeur/pariënt relatie. In dit artikel wordt de 

veronderstelling geponeerd dat overeenstemming (inhoudelijke overeensternmiirg en 

wederzijds begrip) tussen patiënt en hulpverlener van de Sociaal Psychiatrische Dienst 

over de lichamelijke gezondheidstoestand van de patiënt, de kans vergroot dat de 

hulpverlener lichamelijke ziekten meer in  zal schatten zods een externe medictis dat zal 

doen. Deze hypothese wordt getoetst in de eerder beschreven onderzmkspopi~laiiie door 

middel van een speciaal voor dit doel ontworpen vragenlijst. De mening van de 

hulpverlener van de Sociaal Psychiatrische Dienst over lichamelijke ziekan van de 

patiënten in zowel de groep n e t  overeenstemming als die waarin geen overeensfen~r.a-iing 

bestaat woxdt vergeleken met de mening van twee externe medici, namelijk de huisarts 

van de  patiënt en de keurende internist. 

De uitkomsten van dit onderzoek lijken steun te geven aan de hypothese. Het aantal 

patienten was echter te klein om een definitieve relatie tussen overcenrsternming en 

iiischattirig van li~hannelij~ke ziekten aan te kunnen geven. Ook geven de data aan dat deze 

methode wan insclliatting vain lichamelijke ziekten niet voor alle categorieen chrcinisclle 

psychiatrische patienten van toepassing is. Bevestiging van deze hypothese zou een 

aanzienlijke steun hnneru zijn bij de beaordelhg van de aaiiweziglieid van somakiek iri de 

dagelnjkse sociaal gsychiatnsche praktijk. 

In hoofdstuk 8 worden de bevindingen van dit promotieonderzoek geordend en van 

komentaa r  voorzien. De ziektegeschiedenis uil het eerste Rmfdstuk wordt dombij als 

leidraiad gebruikt. Het begrip miskenning van. ziekten wordt nader uitgewerkt. Een begrip 

dat de basis romb voor de derde ondemoehvraag naar de Frequenrjie van miskenning van 

lichamelijke ziekten in $e ondierzoekspopulazie wordt nader uitgewerkt. Op de eerder 

genoemde casus wordt de probleemanalyse toegepast en word1 tevens aangegeven hoc 



door nniddrel vm de aan de problemanalyse ten grondsiag liggende rsyskemtheane een 

voor de girdtijta bmikbam mtwrnnd te famuleren is op de laatste ondermksmag  naar 

de gamenhamg tussen lichamelijk welbevinden en onwelbevinden op andere 

probl~rngebiden van de ambulante chronische psychiahische patiënt. 

In hwE&tuk 9 worden de voornaamste canielusies samengevat en atankvelingen 
gdaiarn am tor een rationelere en effadevm omgang van hulpverleners van eien Sociaal 

Psychiahsche Dîenn m a  lichmelijke Machten en ziehen te komen in de ambulante 

hulpverlening aan chmni&Ae psychiatxîsche patibnten. 



SUMMARY 

The cenhral theme of this thesis is the in-uprovernent of the monitoring and care of tlre 

physical health of chronic psychiatsic patients in the com?unity. 

First, of all the relevant literature is examined critically. Next, epidemiological data we 

presented regarding the quantity and severity of physical symptoms and diseases of our 

own chronic psychiatric patients, as well as the extent to which comnwnity psychiatric 

therapists are aware of physical complaints and diseases of their patients. In a separate 

chapter, the development of a ti-eatmen.t-oriented instrument that allows one to cornpile 

infomation on chronic patients and their systems, as well as to relate various problems to 

one another, is described and discussed. The role of physical complaints and diseases 

within the whole field of signs and symptoms surrounding the identified patient can be 
outlined using this instrument, leading to a well-documented and rational integration of 

somatic dysfunction in the form of a rehabilitation plan. Finally, two methods are tested 

for their ability to discriminate patients with severe physical problems who warrant 

further medical attention. These tested methods, a physical complaint questionnaire arrd 

mutual agreernent/understanding between patient and therapist on the presence of physical 

disease in the patient, may also help non-medical personnel working in a community 

psychiatric unit to recognize physical conaplaints and disease in their patients. 

Physical cornplaints may arise for any nu~nher of reasons. A mv~lllitudle of cornpleints and 
dysfunction of both psychological and social origin may divert the: tlrerapist's altention 

and result in a less than adequate evaluation of the patient's physical con~plaitlts and 

signs. Early recognition and treatment of physical diseases may well enhai~ce the stability 

of chronic community psychiatric patients and reduce the need for adn~issian or 

readmission to the hospital. Close cooperation between community-based psychiatric 

therapists and such community-based physicians as general practi~ioners is vital for 

providing this patient population with adequate somauc a r e .  



This thesis consists, in esseme, of two main pms. The First part includes an introd.uc~ion 

(ehaptjer 1) md ctunclu~ion (chapter $ 5 ;  the second is made up of six papers (chapters 2- 

7). In the inorodwclion, the relevance of including the monitorjng of physical health in the 

case of chronic psychiatric patients in  the community is explained. The goals of this 

thcsig, and the m a n s  for at~ahnhg them, are: dscr presented. Im the concluding chapter, the 

resewch questions r d s d  in the first chapter are answered, and recommendations for 

impoving rhe quality d somatic monitoring in cornunity psychiaaic case, are given. 

The six papers included in this dissertation answer the research questions r a i s d  in the 

introduction. As such, each one highlights the seasons for asking one of these questions 

and formulates an answer to it. Fn order to make the results of this research available to 

the widest possible audience, the decision was m d l e  to write parts of this thesis in article 

fom. These articles have been accepted by various journals and some have already been 

published. 

In chapter I, the problems of providing adequate somatic monitoring in daily practice is 

highlighted by means of a case history. Five research questions are formulated, answers 

to whicln we intended to facilitate the development of a monitoring procedure For the 

physical complaints and diseases of chronic psychiatric patients, specifically in an 

ambulatory setting. 

Thehese questions me: 

I . How can physical complaints and disecues be discriiminated from rhe many 

problems of the chronic community psychiarric patiens? 

2 . CVhut k the nature, severity, a d  prevalence ofphysical compSuinrs and disemes in 

chronic comuniw  psychi~tric patients? 

3 .  How @$en do pillysiual diseases go uudiagnosed in chronic community p&-ychk?tric 

parictr&? 

4 .  I s  ir possible to &veiop a simple screening insrrmentforpltysica3 diseases iu 

chronic comnitdnisy psyckianic patients, m insrrment that can also be wed hy 

rwn-rwdic6sS personnel? 



Each of these questions is discussed in detail. Relevant dieoretical aspects, ineludii~g a 

litemtwe review, are presented and co~~urmented on, These comn~ents are ddum b$nstzd on 

cunent daily community psychialric tax and illustrated by the case history mentioned 

earIier ar based on a pilot study in our own community psychiatsic unit. 

A systematic problem inventory [problem analysis), developed in response to the first 

research question, is described in chapter 2, "Problem analysis: m inshulnerlt in rlze 
rehabilitation of chronic psychiatric patients in the community'" The pmbllem analysis is 

founded on the general system theory and discriminates four problem areas or llevcls of 

functioning of the patient. The: patient" previous psychian-ic history and coping strategies 

are d s a  taken in account. For community psychiatric therapists, the problem tinalysis 

compiles infomation on chronic patients and their symptoms in a systemic manner. Order 

is thereby created in the seeming chaos that surrounds the patient. This systenratic 

approach enables the therapist to fwus hisfier attention on problem areas of the patient 

that were previously not recognized, such as physical cotnplaints and diseases. 

Furthermore, the problem analysis stimulates more professional, rational, and 

reproducible care for chronic cornn~unity psychiatric patients. 

En chapter 3, "Somatic dysfunctioning of chronic psycllriatric patients living in the 

community", physical problems in psychiatry are presented in tEle form of a literature 

review. The often ineffective strategies for dealing with physical cornplaints and 

symptoms, especially in community psychiatry, are discussed here. A pilot study in the 

community psychiatric unit of the Community Psychiatric Service (RIAGG) of 

Maasmcht, the Neherlasrds indicates the considerable number of physical campldnts and 

diseases in chronic patients. The role that physicd complaints and diseases can play in the 

overall functioning of chronic community psychiatric patients is illustrated in four case 

histories. The data derived from the pilot study provided the impews for r l ~ e  development 

of a research pmject aimed at developing a protocol for ltfre nlonitoring of physical hefzltli 

in comuni ry  psychiatry. To this end, epiderniollogicd data on the presence of physical 

complaints and diseases, as well as factors that contribute to physical diseases going 

undiagnosed, were studied in chronic patients currently being treated at our local 

community psychiahc unit. 

IN chapter 4, '"Physical illness in the chronic cornrnunity psychiatric patient: a critical 

review", research methods currently used in the detection and definition of physical 

disease are examined. The absence of a clear definition of physical disease and what a 
missed, diagnosis entails me discussed. Basic research criteria are proposed to relate data 



to current psychiatric practyce, as is the notion that the high percentages of physical 

disease that rue rn often quoted might not only reflect i n d q u a t e  cxe  but also an attempt 

tn promote rhe classic medic& model in community psychiaw. 

PEI chapter 5, 'ThysicaS illness in chronic psychiatric patients from a community 

psychiatric unit: the implications fm daily practice'" results of the aesemch protaco1 and 

project proposed and describd in the previous chapters are &iscussed. In addition to the 

physical diagnosis given by rile patient" comuniity psychiatric therapisd, the opinions of 

both the padent" general practitioner and a specialist in internal medicine,who screened 

all patients using a set protocol, me sought. The research project provided an answer to 

the second research question on the nature, severity and prevalence of physical complaints 

and diseases in chronic psychiatric padenus currently k i n g  ~ e a t e d  at an usban cmrnulnity 

psychiatric unir. These data confirm earlier reports on the nature of physical diseases. 

Only 149 of the patients selected declined a medical evaluation; this is a considerably 

lower percentage thm that given in earlier reports. The severity of the detected physical 

diseases in our population was far less than expected. Eighty-seven percent of the 

pmicipatiflg patients visited their general practitioner regularly. The patient's general 

practitioner and the community psychialtric therapist, together, were a w a e  of the majority 

of severe physical diseases found by h e  screening specialist in internal medicine. The 

research data described in this paper irnply that there is a need for close cooperation 

between community psychiatric therapists and primary care physicians. In order to meet 

the somatic needs of chronic patients in community psychiatric care, a more accurate 

monitoring of h e d h  care-seeking behavim of the patient is neccessuy. 

In chapter 6 and 7, two methods are tested for their ability to discriminate physical 

disease. The first variuriable is a complaint questionnaire, the second, consensus between 

patient imd dierapist us to the physicnl well-being of d.~e padent. 

In chnpter 6 ,  "Detecting physical disease by questionnaire in chronic community 

psycl~isnic patients'" the Hopkins Synnptorn Checklist (FBSCL), a self-report scoai~ig list 

of physical symptoms that is well established internationally and validated In the 

Netherlands, is tested for its ability to screen physical disease. All participants cornple~ed 

this questionnaire on the day they were physically screened by the specialist in internal 

medicine. The I-ISCL scores were analyzed and correlated with the opinion of the 

patie~atk general practitioner as well as with that of the screening specialist on the 

presence of physical disease. Demographic, social, and psychological wi t s  affecting the 

HSCL scores were also analyzed. The HSCL was not able to discriminate physical 



disease and should therefore not be used as a routine screening insmatlent in this 

population. Physical complaints ane nearly always present in this patient ,group but do not 
appear to refer specifically to physical Idisease. 

Tn chapter 7, ' m e  influence of consensus on the assessntent of physical disease in 

chronic community psychia65c patients", a rather unusual vprzi:~ble in screening physical 

disease is investigate& consensus, a dynamic construct of a patientsthempist relationship. 

In this chapter, it is argued that consensus (i.e. agreement and mutual understanding) 

between patient and therapist on the physical well-being of the patient may increase &e 

accuracy with which a conmurrity psychiatric therapist, irrespective of laisher discipline, 

assesses physical disease in the patient. This hypothesis is tested in the patient ppulatiola 

described earlier by means of specially developed set of queshonnaireies. The community 

psychiatric therapist's assessment of physical disease in both the consensus and no 

consensus group is compared with those of two external medical observers, the patient's 

general pracddoner and a screening specidist in internal me$icine. The results tend to 

support the proposed hypothesis. Replication of this study using a larger sample is 

recommended in order to conFm the value of consensus in  tlte assessment of physical 

disease in at least some subgroups of chronic ambulatory psychiatric patients, as 

consensus could have implications for &e management of physical signs and symptoms 

in daily comuni ty  psychiairic practice. 

In chapter 8, the results of the research project are evaluated and conclusions are drawn. 

The case history described in the first chapter is used to illustrate the problems of somatic 

screening in daily practice. In this chapter the definition of a missed physical diagnosis is 

discussed. Such a discussion is essential in order to answer the third research question on 

the frequency of a missed physical diagnosis in chronic community psychiatxic patients. A 

community psychiatric assessment is given on the introductory case history osing the 

problem analysis. Special reference is made to the last research question on the 

relationship d che physical md non-physical well-being of chronic wmurzi ty  psychiatric 

patients. 

In chapter 9, general conclzlsions are drawn and implications are m d e  for a more 

rational and effective mnitoring of physical cornplajnts and diseases in comunilcy care 

of chronic psychiatric patients. 




