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Bias bij risico-inschatting seksuele recidive
Op welke risicofactoren baseren gedragsdeskundigen
zich die rechters adviseren over het risico op
seksuele recidive bij volwassen zedendelinquenten?
Lesley Huls en collega’s vonden in hun onderzoek dat
de gebruikte risicofactoren een matige samenhang
vertoonden met de huidige wetenschappelijke
inzichten, maar een sterke samenhang met het
morele oordeel over deze factoren. Zij geven
adviezen om de taxaties objectiever te maken.
Een nieuw kwaliteitskader voor de ggz
Jim van Os en Philippe Delespaul stellen dat de
huidige ggz ondoelmatig is: het aanbod is
onvoldoende inzichtelijk, ondanks hoge investeringen
stagneert de verbetering van de geestelijke
volksgezondheid en er zijn twijfels over het nut van
benchmarken met simpele symptoomlijstjes. Zij willen
de zorg veel meer richten op de plaatselijke situatie (krachtig ondersteund met digitale
vernieuwingen) en op herstel i.p.v. alleen op symptoomreductie. Nieuwe kwaliteitsindicatoren zijn
nodig om deze vernieuwingen te stimuleren.
Bipolaire stoornissen
Alcoholproblemen komen veel voor bij bipolaire stoornissen en worden te vaak los van elkaar
behandeld. Annet Spijker en collega’s bepleiten geïntegreerde zorg, met aandacht voor beide
stoornissen tegelijkertijd.
In een tweede artikel bespreken Benno Haarman en collega’s een neurobiologisch model
waarmee de behandeling van de bipolaire stoornis in de toekomst kan verbeteren. Door uit te
gaan van de complexiteit van het brein ontstaan nieuwe kansen voor vooruitgang in onderzoek en
behandeling.
Noot voor de redactie
Auteurs geven graag een nadere toelichting.
Bij het onderzoek naar risicotaxatie: b.j.verschuere@uva.nl
Bij het artikel over de ggz: j.j.vanos-2@umcutrecht.nl
Bij de artikelen over bipolaire stoornis: a.spijker@psyq.nl en b.c.m.haarman@rug.nl
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