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In het januarinummer van Tijdschrift voor Psychiatrie:
Het Tijdschrift voor Psychiatrie heeft een nieuwe vormgeving. Het
opvallendst is de voorkant, nu ingevuld met een afbeelding van
kunst gemaakt door patiënten met een psychiatrische ziekte:
zogenaamde outsiderskunst. Op het januarinummer opent
Eduard Koelewijn met zijn weergave van de interne wereld van
iemand met autisme.
ADHD bij volwassenen
Uit Nederlands onderzoek van Marlous Tuithof en haar collega’s
van het Trimbos-instituut blijkt dat ruim 70% van degenen die als
kind last hadden van ADHD-klachten, hier ook last van heeft als
volwassene. De gevolgen van ADHD op volwassen leeftijd zijn
ernstig. Het opleidingsniveau ligt lager, het besteedbare inkomen
is ook lager, er zijn beperkingen in functioneren en er is hoger
zorggebruik.
Criminaliteit en middelengebruik
In een overzicht van de literatuur stellen Sylvia Lammers en collega’s vast dat er een relatie
bestaat tussen problematisch gebruik van middelen en crimineel gedrag. Dit betreft dan vooral
vermogensdelicten. Misbruik van alcohol hangt weer samen met gewelddadig gedrag.
Gewenste amputatie
Rianne Blom en medeauteurs beschrijven een patiënt met ‘body integrity identity disorder’ (BIID).
Dit is een zeldzame stoornis waarbij iemand een deel van het lichaam op kwellende wijze als
lichaams-oneigen ervaart, zonder duidelijke lichamelijke oorzaak. Dit leidt tot een sterk verlangen
naar amputatie of verlamming. Deze patiënt bereikte een amputatie van zijn been door bevriezing.
Drieënhalf jaar later is de patiënt nog steeds opgelucht over de amputatie en functioneert hij goed.
Herkenning en erkenning van de aandoening zijn belangrijk.
Noot voor de redactie:
Auteurs geven graag een nadere toelichting.
Voor het onderzoek naar ADHD: mtuithof@trimbos.nl
Voor het overzichtsartikel over middelengebruik: info@lammersinforo.nl
Voor het artikel over BIID: r.m.blom@amc.uva.nl
Alle artikelen zijn vrij toegankelijk op www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl.
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