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DRAAIBOEK FTO antipsychotica en metabool syndroom 
 
 

Onderwerp Inhoud Wie Opmerkingen 

Doel bijeenkomst 1. Patienten met antipsychotica worden beter 

behandeld/gecontroleerd met het oog op metabool syndroom 

2. Huisartsen en psychiater ontmoeten elkaar, maken kennis met 

elkaars aanbod en bereikbaarheid. 

3. HA en psychiater maken werkafspraken betreffende 

antipsychotica en metabool syndroom bij terugverwijzing naar 

huisarts. 

4. HA verbeteren hun kennis op gebied van somatische 

complicaties bij antipsychotica gebruik patienten. 

5. Apotheker bewustzijn risico op metabool syndroom bij mensen 

die langdurig antipsychotica gebruiken, bij ouderen , maar ook 

bij jonge patienten.  

  

Voorbereiding:  

 

 

 

 

contact opnemen met psychiater betrokken in het zorgpad 

psychoses en lokale apotheker  

 Datum 

 Verdeling wie doet wat tijdens fto 

 Voorbespreken hoe implementatie van werkafspraken zou 

kunnen verlopen.  

 Apotheek uitdraai antipsychotica per arts 

  

 

 

 

Neemt psychiater dit 

voor zijn rekening 

binnen de organisatie? 

En  hoe? 

Doelgroep Huisartsen en apotheker(s) in FTO verband plus psychiater(s) uit 

werkgebied van zorgpad psychoses 

  

Resultaten -Intentie dat iedere met antipsychotica behandelde patient in de 

praktijk 1 keer per jaar onderzocht wordt op metabool syndroom. 

(BMI, lab nuchter: gluc chol hdl ldl triglyc)  

 

-Iedereen 

 

 

 

Verstandig een 

meetbare indicator te 

nemen, bijv bij 80% van 

antipsychotica 
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- Er is twee weken na de bijeenkomst een document verspreid 

waarin de lokale samenwerkingsafspraken (Bv over en weer 

uitwisseling labwaarden en verantwoordelijkheden) tussen 

HA,apotheker(s) en psychiater(s) en hun bereikbaarheidsgegevens 

staan.  

 

 

 

-notulist FTO 

gebruikende patienten 

 

 

 

-iets voor ATAL? Evt 

via 1ste lijn te 

bewerkstelligen?  

Genodigden -Alle huisartsen en apotheker(s) van het betreffende FTO 

-POH-SOM en POH-GGZ 

-Psychiater (liefst uit de regio) met affiniteit voor somatische 

aspecten van antipsychotica gebruik. (zorgpad psychoses) 

  

-voorzitter FTO 

-voorzitter FTO, evt 

iemand die contact heeft 

met psychiater 

 

Begroting   Noodzakelijk? Factuur 

van psychiater? Of pro 

deo met kleine attentie 

namens FTO? 

Accreditatie Accreditatie voor huisartsen  EKC-er FTO  Waarschijnlijk 1-2 punt. 

De bijeenkomst Titel    “Antipsychotica en metabool syndroom  in de eerste lijn”.    

Datum: notk   

Locatie van FTO   

Materialen: 

-Draaiboek 

-Powerpoint presentatie met prints van sheets 

- Achtergrond artikelen 

-eventueel een ingebrachte casus  

 

1ste Lijn Amsterdam kan 

dit faciliteren? 

 

-huisarts uit 

FTO/voorbereider 

 

Uitnodiging Zodra datum en locatie rond zijn uitnodiging versturen, digitaal. 

Ruim van te voren als al niet gepland bij jaarplanning 

Voorzitter 

FTO/organiserende 
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-Refereer al aan de doelen van de bijeenkomst 

Eventueel 1-2 weken voor FTO opnieuw uitnodiging versturen als 

herinnering 

apotheek/huisarts 

Aanmelding RSVP gewenst, gezien uitnodigen externe gast 

- ik kom WEL / NIET  

Alle deelnemers FTO  

Bevestiging    

Programma 

(voorstel) 

17.00 Inloop met drankje en nootjes 

17.05 KORT Welkom en Introductie PSY 

17.10 evt presentatie casus 

17.15 Presentatie door PSY 

17.50 vragen/discussie 

18.00 Noteren leerpunten 2 per persoon 

18.05 formuleren werkafspraken 

18.15 Afsluiting en naar huis 

-organisator 

- door HA/Apo 

(contactpersoon met 

PSY) 

Taakverdeling 

voorzitter, notulist. 

degene die het welkom 

doet, degene die de 

presentatie inbrengt 

PM misschien is meer 

tijd nodig dan normaal 

FTO? 

Werkafspraken 

implementeren 

Voorzitter of ha die fto geeft spreken met psychiater af hoe deze de 

gemaakte werkafspraken in zijn/haar organisatie wil 

implementeren. En op welke termijn hierop wordt geevalueerd 

Huisarts en Psychiater Handig dit 

voorafgaande aan het 

FTO reeds met 

Psychiater te 

bespreken 

Evaluatie Document met verzamelde leerpunten en werkafspraken ca  2 

weken na FTO 

Notulist/voorzitter Ook naar psychiater 

sturen. 

 

    

Nazorg na ca een half jaar opnieuw agenderen FTO om te inventariseren 

hoe het gaatmet implementatie van werkafspraken 

  

 
 


