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In het julinummer van Tijdschrift voor Psychiatrie:
Psychiatrie en media
In de media komen vooral negatieve berichten
over de psychiatrie aan bod. “Deze negatieve
toonzetting is zorgwekkend en schadelijk voor
patiënten en hun families en voor het vak
psychiatrie”. Dit stelt de Vlaamse psychiater Geert
Dom in zijn Redactioneel over de moeilijke relatie
tussen de psychiatrie en de media. De Vlaamse
Vereniging voor Psychiatrie heeft daarom een
campagne opgestart. De vereniging kreeg meer
stem in de media en zij nodigt nu journalisten
actief uit om hen over actuele zaken bij te praten.
De eerste ervaringen rondom de introductie van
de DSM-5 zijn hoopvol.
Suïcide
De medische visie op suïcide lijkt een steeds
grotere plaats in te nemen. De vraag is of vanuit
deze visie een oplossing gegeven kan worden om
tot effectieve suïcidepreventie te komen. Dit stelt
Jan Dirk Blom in een essay waarin hij een
medisch-historisch perspectief biedt op suïcide.
Hij beschrijft vier visies: een juridische, een
stoïsche, een medische en een sociologische.
Statistiek en praktische betekenis van onderzoek
Er zijn veel problemen met het gebruik en het interpreteren van statistische toetsen in
wetenschappelijke onderzoeken. Dit betogen André Wierdsma en Jim van Os aan de hand van
voorbeelden uit artikelen uit dit tijdschrift. Zij bekritiseren vooral de opvatting dat een p-waarde < 0,05
altijd belangrijke betekenis heeft. Auteurs wijzen op goede alternatieven hiervoor. Ook dringen zij aan op
een betere beschrijving van de praktische betekenis van de uitkomsten van onderzoek.
Het julinummer bevat verder vele boekbesprekingen.
Noot voor de redactie:
Auteurs geven graag een nadere toelichting.
Voor het artikel over de media kunt u contact opnemen met geert.dom@fracarita.org
Voor het artikel over suïcide met jd.blom@parnassia.nl
Voor het artikel over statistiek met a.wierdsma@erasmusmc.nl
Alle artikelen zijn vrij toegankelijk op www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl.
Tijdschrift voor Psychiatrie wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Tijdschrift voor
Psychiatrie.
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