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Het maartnummer van Tijdschrift voor Psychiatrie:
Themanummer personalised medicine
Het maartnummer van het Tijdschrift voor Psychiatrie is geheel
gewijd aan personalised medicine, één van de grote beloftes
uit de geneeskunde voor betere uitkomsten van
behandelingen. De achtergrond is dat psychiatrische
interventies onvoldoende effectief zijn bij ongeveer de helft van
de patiënten. Dat geldt voor medicatie, maar ook voor
psychotherapie. De psychiatrie is hierin overigens geen
uitzondering in de geneeskunde.
Beter kunnen voorspellen bij welke patiënt een goed effect is te
verwachten en bij wie niet kan veel winst opleveren. De
centrale vraag voor dit themanummer is daarom: heeft
personalised medicine daadwerkelijk verbetering te bieden
voor de psychiatrie?
Methode
Bij ‘personalised medicine’ denken veel mensen dat het om een persoonlijker geneeskunde gaat.
Maar personalised medicine blijkt juist een technische aangelegenheid, waarbij we zoeken naar
(bio)markers om het effect van behandeling, bijwerkingen en ziektebeloop beter te voorspellen.
Ook psychologische en sociale kenmerken van de patiënt kunnen als voorspellers gebruikt
worden. Er zijn enkele veelbelovende resultaten op dit gebied, maar veel meer onderzoek in veel
grotere patiëntgroepen is nodig om tot een brede toepassing te komen.
Hiervoor is ook nodig dat psychiaters hun diagnostiek nog meer richten op het begrijpen van de
aard en oorzaken van de stoornis en op die zaken die van belang zijn voor de keuze van de meest
passende behandeling bij een specifieke patiënt.
Bijdragen
In dit nummer wordt in 12 artikelen ingegaan op de betekenis van personalised medicine voor de
diagnostiek en voor de behandeling van verschillende psychiatrische aandoeningen en voor de
preventie hiervan. Tevens komen de mogelijkheden voor een personalised benadering in de
verslavingszorg en in de forensische psychiatrie aan de orde. Tot besluit zijn er bijdragen over de
rol van big data/datascience en het gevolg van personalised benadering voor het
wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie.
Noot voor de redactie
Auteurs geven graag een nadere toelichting.
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