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In het septembernummer van het Tijdschrift voor Psychiatrie:
DSM-5 doet nog onvoldoende recht aan culturele verschillen
De nieuwe DSM-5 bereikt niet wat deze beoogt. Binnen de psychiatrie is het
diagnostische systeem van de DSM toonaangevend. In 2013 zal de volgende
versie verschijnen, de DSM-5. In de nieuwe versie probeert men rekening te
houden met culturele diversiteit.
Hoogleraar Culturele Psychiatrie Joop de Jong concludeert op basis van
literatuuronderzoek dat deze nieuwe versie niet bereikt wat men beoogt. Dit
tekort is volgens hem te verhelpen door de systematiek te veranderen (door
meer te werken met een glijdende schaal dan met aan- of afwezigheid van een
stoornis).

Pastores herkennen psychiatrische klachten wisselend
Pastores van verschillende kerkelijke gezindtes herkennen psychiatrische klachten wisselend. Strikt protestantse
geestelijken herkenden dergelijke klachten het beste. Dit blijkt uit onderzoek van psychiater Annemarie Noort en haar
collega’s. Zij legden vier beschrijvingen van - denkbeeldige - patiënten met psychiatrische klachten of religieuze
problemen voor aan pastores en aan ggz-medewerkers. Omdat pastores regelmatig contact hebben met mensen met
psychiatrische problemen, is het belangrijk dat zij hierbij goed advies kunnen geven.
Regionale verschillen rond gedwongen opname in de ggz
Gedwongen opname in psychiatrische instellingen en de ontvangen voor- en nazorg verschillen in de grote steden en
in landelijke gebieden. Inbewaringstelling wegens gevaar voor patiënt zelf of diens omgeving leek in de grote steden
meer te worden ingezet bij mensen uit bijv. de maatschappelijke opvang en er was minder nazorg in de steden. Dit
concluderen André Wierdsma en collega’s op basis van onderzoek van de geregistreerde cijfers in verschillende
regio’s.
Bestuurlijk akkoord toekomst ggz
Het is heel gunstig dat betrokken partijen in de ggz een gezamenlijke toekomstagenda hebben opgesteld. Dat stelt Jan
Spijker in zijn Redactioneel over het bestuurlijk akkoord in de ggz. Hij waarschuwt dat zelfmanagement en meer
eigen regie voor patiënten niet mogen leiden tot minder hulp. Ook vindt hij het teleurstellend dat de eigen bijdrages
voor psychiatrische patiënten niet van tafel zijn.
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