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Drie artikelen over COVID-19 en psychiatrie
- het effect van COVID-19 op de
hersenstimulatiecentra in België en Nederland;
- komst landelijk casusregister gericht op
(neuro)psychiatrische gevolgen van COVID-19;
- ernstige depressie bij kwetsbare ouderen,
toegeschreven aan pandemie en lockdown, die
behandeling met ECT vergde.
Geneeskundeonderwijs en stigma
Vlaamse laatstejaars studenten geneeskunde bleken
overwegend in positieve frames te denken over
psychiatrische vignetten, maar soms ook in een
negatief frame dat stigma kan voeden. Kris Van den
Broeck en Baldwin Van Gorp vonden dat positieve
frames bijdroegen aan meer competentiegevoelens
bij de studenten.
Eetstoornissen bij vrouwen met autisme
Bij vrouwen met autisme die deelnamen aan een kwalitatief onderzoek zagen Vivian Snouckaert
en Annelies Spek ook risicofactoren voor anorexia. De meer bij autisme passende kenmerken
droegen bij hen ook bij aan het ontstaan van de eetstoornis.
Genetica en psychiater
Dick Schijven en collega’s stellen dat de psychiatrische genetica steeds beter precisiepsychiatrie
mogelijk maakt, o.a. door betere diagnostiek en voorspelling van ziektebeloop en respons op
psychofarmaca en door genetische counseling.
Verder in dit nummer
- Onderzoeksartikel over de inbreng van gebruikers bij ontwikkeling app voor jongeren met
psychische klachten.
- Proefschrifartikel over weerbaarheidstraining voor patiënten met een dubbele diagnose.
- Praktijkartikelen over: grote daling quetiapinebloedspiegel door carbamazepine; langdurig
onbegrepen klachten door de ziekte van Alexander; A.-mesenterica-superiorsyndroom,
angststoornis en autisme.
Noot voor de redactie
Auteurs geven graag een nadere toelichting.
Voor het onderzoek naar stigma: kris.vandenbroeck@uantwerpen.be
Voor het artikel over eetstoornissen: v.snouckaert@gmail.com
Voor het artikel over genetica en psychiatrie: j.luykx@umcutrecht.nl
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