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In het juninummer van het Tijdschrift voor Psychiatrie:
Systemische bias en COVID-19
Livia De Picker waarschuwt voor hoog risico op slecht
beloop van COVID-19 bij psychiatrische patiënten en
bepleit meer aandacht voor deze groep bij
(vaccinatie)beleid en onderzoek (contact:
livia.depicker@gmail.com).
Clozapinebehandeling en COVID-19
Een tekort aan witte bloedlichaampjes (leukocytopenie)
kan bij een patiënt met COVID-19 die met het
antipsychotische middel clozapine behandeld wordt een
gevolg van de infectie zijn. Febe Smits en collega’s
schrijven dat de clozapine dan niet gestopt moet
worden (m.deleeuw@lumc.nl).
In dit nummer drie onderzoeken binnen de forensische
psychiatrie:
Muziektherapie voor negatieve symptomen bij
schizofrenie
Uit een kleine pilotstudie van Almut Pioch en collega’s
blijkt dat muziektherapie bij langdurig inactieve en
moeilijk te motiveren tbs-patiënten negatieve symptomen kan verbeteren
(almutpioch@gmail.com).
Zelfbeschadigend gedrag in de forensische psychiatrie
Ondanks de vaak ernstige aard van de zelfbeschadiging is er meestal geen suïcidale bedoeling.
Vivienne de Vogel en Nienke Verstegen vragen meer aandacht hiervoor (vdevogel@dfzs.nl).
Bereidheid om aan onderzoek mee te doen
Jurriaan Strous en collega’s vonden dat de bereidheid van forensisch psychiatrische patiënten tot
deelname aan wetenschappelijk onderzoek verlaagd was. Goede informatie is van belang
(j.strous@ggzcentraal.nl).
Traumatische rouw
Manik Djelantik beschrijft dat oog hebben voor de rol van persisterende complexe rouw bij
depressie en trauma helpt deze in behandelingen beter te benaderen
(a.a.a.djelantik@umcutrecht.nl).
Verder vindt u in dit nummer:
- Wetenschapsnieuws over eetstoornissen.
- Overzichtsartikelen: over psychiatrische comorbiditeit bij volwassenen met prader-willisyndroom;
- over de impact van persoonlijkheidsstoornis op behandeling van depressie in acute fase.
- Essays: over consultatie van kinder- en jeugdpsychiater door jeugdhulp;
- met pleidooi om conversiestoornissen weer te scharen onder de dissociatieve stoornissen.
- Praktijkartikelen over: patiënt met schizofrenie en brugadasyndroom;
- excoriatiestoornis (‘pulken’) in de klinische praktijk.
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