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Afdeling Sociale Geneeskunde 

Casus 1 

Een 30 jarige man is 15 jaar bekend in de GGZ met een schizoaffectieve stoornis, waardoor hij af en 

toe opgenomen wordtt wegens een psychotische terugval. Hij krijgt als onderhoudsbehandeling 

clozapine 300 mg ’s avonds, risperidon 4 mg ’s avonds, valproïnezuur 3x daags 500 mg, 

temazepam 10 mg ’s avonds en sinds 10 maanden citalopram tot 30 mg. 

De voorlaatste opname volgde op een plots psychotisch recidief dat gekenmerkt werd door gedachten 

dat vogels hem wilden aanvallen. Hij hoorde ook stemmen die hem opdroegen zich in de buik te 

snijden en hij voelde zich zwart en vies. Tijdens de opname kreeg hij chloorproixeen 15 mg extra, 

tot 2 maal daags, waardoor de psychose na 6 dagen verbleekte. Hierop werd dit middel gestaakt 

en patiënt werd de volgende dag ontslagen. 

Twee weken later klaagt hij over een gevoel van somberheid en vermoeidheid. Omwille van de 

ontstane depresie wordt de dosis citalopram verhoogd van 30 mg naar 40 mg. Na 4 weken 

verdwijnen de somberheidsklachten. Twee weken later klaagt de patiënt tijdens een controle over 

kortademigheid, duizeligheid, sterke gewichtstoename. Ook ontstaan er opnieuw hallucinaties. 

Bij controle van de bloedspiegel blijkt deze voor clozapine fors gestegen (clozapine 1069 μg/l; 

desmethylclozapine 261 μg/l) ten opzichte van de 2 vorige metingen (11 en 6 maanden daarvoor). 

De dosis clozapine wordt verlaagd naar 125 mg daags, waarna de bloedspiegel normaliseert tot 

143 μg/l voor clozapine. De klachten van duizeligheid en kortademigheid zijn spoedig daarna 

verdwenen. Het gewicht neem (nog) niet af. De psychotische kenmerken hebben nog ongeveer 2 

maanden voortgeduurd. 
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Casus 2 

Via de CCU wordt er een vrouw opgenomen op de PAAZ. Mw. B. is 36, getrouwd en heeft twee 

kinderen van 6 en 8 jaar. Mw. is al enige jaren onder behandeling van een psychiater via de 

polikliniek. De reden hiervan is een aanhoudende depressie met suïcidale gedachten. Mw. heeft 

in het verleden nog nooit een daadwerkelijke poging gedaan omdat zij de kinderen te jong vond 

om hun moeder te verliezen. Nu de kinderen wat ouder zijn heeft mw. 3 maanden geleden een 

tentamen suïcide gedaan, d.m.v. verzamelde medicatie die ze poliklinisch kreeg. Zij vindt dat de 

kinderen nu oud genoeg zijn en als haar man opnieuw trouwt ze wel weer gelukkig worden. Na de 

TS is mw. opgenomen op de open psychiatrische verpleegafdeling van het ziekenhuis. Het 

verloop hier was erg stroef. Mw. wilde niet aan haar depressie werken. Mw. heeft nogmaals een 

TS gepleegd. Op de afdeling krijgt mw. een vriend, hier trekt ze veel mee op.  

Op dinsdagavond gaat mw. met haar vriend naar het restaurant van het ziekenhuis. Daar heeft zij de 

medicatie van haar vriend en de verzamelde medicatie van haarzelf in genomen. En daarbij 

alcohol gedronken. Dit is het derde tentamen suïcide in twee maanden tijd. Zo is ze via de SEH 

en de CCU op woensdagmiddag op de PAAZ terecht gekomen. Donderdag komt de behandelend 

psychiater van mw. langs en houdt een gesprek met mw. Na dit gesprek besluit de psychiater dat 

mw. met ontslag gaat, terwijl hij weet dat mw. nog steeds suïcidaal is. Zijn reden hiervoor is dat dit 

al haar derde TS is binnen twee maanden en mw. dwars tegen de therapieën in gaat. Mw. wil zich 

dus niet inzetten voor verbetering van de depressie. Mw. gaat donderdagmiddag met ontslag 

zonder verdere nazorg of poliklinische afspraken. 

(Bron: www.zorgethiek.nl) 

3 



Afdeling Sociale Geneeskunde 

Casus 3 

Een patiënt komt ten val in de gang van de afdeling. Hij is 

gestruikeld over zijn eigen schoenveter. Hij loopt hierbij 

een schaafwond op aan zijn hand (hij valt langs de 

muur) en een fractuur van de radius. In het ziekenhuis 

wordt zijn arm gefixeerd met gips en hij keert vervolgens 

terug op de afdeling. 
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