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Het januarinummer van het Tijdschrift voor Psychiatrie:
Psychodynamische psychiatrie
Rien Van bepleit op grond van de inmiddels beschikbare
onderzoeksgegevens een systematischer toepassing van
psychodynamische gezichtspunten in de psychiatrie.
Depressie: langetermijnbeloop
In bevolkingsonderzoek NEMESIS-2 zagen Margreet ten
Have en collega’s dat na depressie in de loop van 20 jaar
bij ruim een kwart van de patiënten recidief optrad; bij 12%
ontwikkelde zich een chronische depressie. Risicofactoren
voor beide betroffen vooral traumatische ervaringen,
lichamelijke gezondheid, ernst van de depressie en
comorbiditeit. Dit opent de mogelijkheid voor gerichte
preventie bij mensen met deze kenmerken.
Depressie: ondergebruik van ECT
Bij een kwart van de patiënten duurt een depressie langer
dan 2 jaar. Dominique Scheepens en collega’s vonden dat
in Nederland slechts 1,2% van deze patiënten behandeld werd met elektroconvulsietherapie
(ECT). Zij bepleiten meer aandacht voor ECT in de opleiding van professionals in eerste lijn en de
basis-ggz.
Naasten en levensbeëindiging
De nieuwe richtlijn Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis
beschrijft het betrekken van de familie en naasten bij een verzoek om levensbeëindiging in de
psychiatrie. Eric Ettema en medeauteurs geven adviezen hoe dat in de praktijk te brengen.
Verder in dit nummer:
- Een onderzoek naar het voorspellen van de zorgconsumptie in de verslavingszorg.
Drie klinische beschrijvingen:
- twee beschrijvingen over een patiënt met psychose met een somatische oorzaak;
- een beschrijving over een man die depressief en suïcidaal werd als bijwerking van behandeling
wegens hiv-infectie.
- Een commentaar met een pleidooi voor betere integratie van somatische en psychiatrische zorg
en een commentaar over de onderbehandeling met ECT bij depressie.
Noot voor de redactie
Auteurs geven graag een nadere toelichting:
- Voor het redactioneel: rienvan@arkin.nl
- Voor het NEMESIS-onderzoek: mhave@trimbos.nl
- Voor het onderzoek naar ECT: d.s.scheepens@amc.uva.n
Voor de handreiking bij levensbeëindiging: info@filosofievanhetlevenseinde.nl
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