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Verantwoording en intentieverklaring

Intentieverklaring

Deze richtlijn is geen standaard die in alle omstandigheden van toepas-
sing verklaard kan worden. Standaarden zijn dwingend en men dient er in 
principe niet van af te wijken. Van richtlijnen mag in individuele gevallen 
beredeneerd afgeweken worden. Ze zijn bedoeld om rationeel klinisch 
handelen te ondersteunen.
De Richtlijn consultatieve psychiatrie is een binnen de psychiatrische 
beroepsgroep overeengekomen gedragslijn voor gepast medisch-psychi-
atrisch handelen die gebaseerd is op wetenschappelijke literatuur en het 
inzicht van experts, en die gedragen wordt door de leden van de Neder-
landse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De richtlijn is een leidraad 
voor het uitvoeren van psychiatrische consulten in niet-psychiatrische 
settings, zoals de huisartsenpraktijk, de somatische afdelingen van alge-
mene en academische ziekenhuizen, verpleeghuizen en categorale instel-
lingen. Besproken worden de context, de modellen en de effectiviteit van 
psychiatrische consultgeving in deze settings, en de manier waarop een 
consult lege artis uitgevoerd dient te worden. In dit laatste opzicht is deze 
richtlijn een verbijzondering van de in 2004 verschenen Richtlijn psychi-
atrisch onderzoek bij volwassenen (NVvP, 2004). Evenals bij deze richtlijn 
geldt ook voor de consultatieve psychiatrie dat de volgorde en uitgebreid-
heid van de gedurende het consult te verzamelen informatie bepaald wordt 
door de situatie waarin het onderzoek plaatsvindt en de toestand van de 
patiënt. Ook hierbij speelt de vaardigheid van de psychiater op het gebied 
van anamnese en onderzoek een rol. Verder wordt ingegaan op context-
specifieke aspecten zoals de rol van de psychiater in een multidisciplinair 
werkveld en de specifieke organisatorische, administratieve, ethische en 
juridische aspecten. 
De psychiaters uit de werkgroep (zie hoofdstuk 2, paragraaf 7) zijn allen 
klinisch werkzaam en hebben praktijkervaring in het uitvoeren van psy-
chiatrische consulten in de huisartsenpraktijk, algemene en academische 
ziekenhuizen, verpleeghuizen en categorale instellingen. Alle werkgroeple-
den hebben zonder belangenverstrengeling meegewerkt aan het totstand-
koming van de richtlijn. 
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Verantwoording

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft 
in 2006 opdracht gegeven tot het maken van de Richtlijn consultatieve 
psychiatrie en heeft op voordracht van de NVvP-Commissie Kwaliteitszorg 
(ckz) de voorzitter en de leden van de richtlijncommissie benoemd. Uit 
het veld en uit de samenleving was om een dergelijke richtlijn gevraagd. 
De richtlijn is ontwikkeld volgens de systematiek van evidence-based 
richtlijnontwikkeling (ebro) en gefinancierd door het ministerie van vws 
op voordracht van de Begeleidingscommissie Richtlijnen van de Orde van 
Medisch Specialisten (oms). De NVvP is verantwoordelijk voor de inhoud 
van de richtlijn en het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg cbo is 
verantwoordelijk voor de methodiek van de richtlijnontwikkeling. 
De richtlijncommissie heeft vervolgens de state of the art vastgesteld en 
een conceptrichtlijn gemaakt op grond van wetenschappelijke en praktijk-
kennis. Deze conceptrichtlijn is procedureel getoetst door de ckz, volgens 
het instrument appraisal of guidelines and evaluation (agree). Na een 
positief advies van de ckz is de richtlijn vastgesteld op 13 februari 2008 
door het bestuur van de NVvP, en gepubliceerd in 2008. De richtlijn heeft 
een maximale geldigheidsduur van vijf jaar, tenzij op grond van de com-
mentaren, de wetenschappelijke ontwikkelingen of andere opvattingen 
binnen de beroepsgroep een herziening eerder nodig wordt geacht.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie


