
diagnosticeren, indiceren en behandelen van
een ernstige psychische aandoening



Vooraf
U krijgt behandeling voor een ernstige
psychische aandoening. Bijvoorbeeld
gesprekken met een psycholoog en
medicijnen.

De bedoeling is dat u opknapt van de
behandeling. Maar soms knapt u niet
op. Dan is de vraag: klopt de 
behandeling wel? 

Ook kunt u last hebben van de behan-
deling. U heeft bijvoorbeeld vervelende
bijwerkingen van de medicijnen. Zoals:
l droge mond
l geen zin in seks
l dikker worden 

Het is belangrijk dat u zich beter gaat
voelen van de behandeling en niet
slechter. Daarom gaan we kijken of u
de juiste behandeling krijgt. Dat heet
DITSMI.

Wat is DITSMI?
DITSMI is een Engelse afkorting. Het
staat voor Diagnose, Indicate, Treat
Severe Mental Illness. In het 
Nederlands: diagnosticeren, indiceren
en behandelen van een ernstige 
psychische aandoening. Dat 
betekent: eerst opnieuw kijken welke
aandoening u precies heeft. En daarna
kijken wat de beste behandeling is
voor u. Dat doet het behandelteam
samen met u en uw familie. Het 
behandelteam bestaat bijvoorbeeld uit
een psychiater, psycholoog en een 
verpleegkundig specialist. En soms ook
uit een psychiatrisch verpleegkundige,
agoog of woonbegeleider.

Wat betekent DITSMI voor u?
l Uw behandelteam bekijkt opnieuw

welke ernstige psychische aan-
doening u precies heeft. U krijgt
daarvoor bijvoorbeeld gesprekken
met het behandelteam. Soms moet
u ook opnieuw vragenlijsten invullen. 

l Uw behandelteam bespreekt met u
welke behandeling nodig is. 
Misschien zijn dit andere medicijnen.
Maar misschien is een heel andere
behandeling nodig. Bijvoorbeeld
dagbesteding, of gesprekken met
een psycholoog. Samen besluit u
over de behandeling.

l Uw behandelteam past in overleg
met u de behandeling aan. Misschien
gaat u medicijnen afbouwen. Of
krijgt u andere medicijnen. 
Verandert uw behandeling? Dan
heeft u veel contact met uw behan-
delteam. Zo kunnen we goed kijken
of de nieuwe behandeling werkt. 



Waarom DITSMI?
DITSMI zorgt ervoor dat u de 
behandeling krijgt die past bij uw 
ernstige psychische aandoening. De
meeste mensen gebruiken na DITSMI
minder medicijnen. Ook hebben ze
minder klachten en minder 
bijwerkingen. Ze voelen zich weer
beter. Het leven wordt weer leuker.
Ook durven ze weer na te denken
over de toekomst. 

Irma
Irma is 41 jaar. Ze is al 10 jaar opgenomen in een psychiatrische instelling. 
Ze hoort stemmen in haar hoofd. Daarvoor slikt ze medicijnen. Maar ze 
knapt niet op. Ook heeft ze last van bijwerkingen: trillende handen en 
stijve spieren. En ze is 30 kilo zwaarder geworden door de medicijnen. 

Het behandelteam van Irma kijkt opnieuw naar haar aandoening. Irma 
heeft samen met haar familie gesprekken met de psychiater, psycholoog 
en verpleegkundig specialist. Ook moet ze nieuwe vragenlijsten invullen. 

Irma heeft een gesprek met de psychiater. De psychiater vertelt dat Irma 
een aandoening heeft die posttraumatische-stressstoornis heet. Dat 
betekent dat ze nare dingen heeft meegemaakt in haar leven. De
behandeling wordt daarom anders. Ze krijgt andere medicijnen. Ook 
krijgt ze gesprekken met de psycholoog. En Irma gaat vanaf nu elke 
dag naar de dagbesteding.

Irma vindt het spannend dat ze nieuwe medicijnen krijgt. Ze praat 
hierover met haar begeleider en psychiater. Na een tijdje merkt Irma 
dat het beter gaat. Ze hoort minder stemmen in haar hoofd. Ook 
heeft ze geen last meer van trillende handen en begint ze af te vallen.

Een half jaar later gaat het veel beter met Irma. Ze kan weer thuis gaan
wonen. Ze krijgt nu begeleiding thuis. Door DITSMI is Irma opgeknapt!



Doet u mee aan onderzoek naar DITSMI?
Veel mensen voelen zich beter door DITSMI. Maar we
willen graag zeker weten dat mensen beter worden
van DITSMI. Daarom doen we onderzoek. We doen 
alleen onderzoek als u, uw familie en/of uw wettelijk
vertegenwoordiger dat goed vinden. In het onderzoek
gebruiken we uw gegevens om te kijken of DITSMI
werkt. We kijken bijvoorbeeld welke medicijnen u 
gebruikt voor DITSMI en na DITSMI. U merkt daar 
verder dus niets van. En al uw gegevens zijn anoniem.
Dat betekent dat niemand in het onderzoek kan zien
dat het uw gegevens zijn. 

Vragen?
Wilt u meer weten over DITSMI? Vraag het uw 
behandelteam. Zij kunnen vertellen wat DITSMI voor u
betekent. 

Wat is er tot nu veranderd bij mensen na DITSMI?
l 7 van de 10 mensen blijken een andere ernstige psychische aandoening 

te hebben. Bijna al deze mensen krijgen een andere behandeling. 
l 5 van de 10 mensen krijgen andere medicijnen.
l De meeste mensen hebben minder zorg nodig en voelen zich beter. 


