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In het februarinummer van Tijdschrift voor Psychiatrie:
ADHD, gedragsstoornissen en verslaving
Aan opiaten verslaafde patiënten hebben in hun kindertijd vaak
een gedragsstoornis (ruim 60%). Ruim 35% van de verslaafde
patiënten had als kind ADHD. Dit ontdekte Pieter-Jan Carpentier,
die 193 aan opiaten verslaafde patiënten onderzocht op het
vóórkomen van andere psychiatrische stoornissen. Degenen met
deze problemen in de kindertijd waren ernstiger verslaafd en
functioneerden slechter. Dit wijst op de invloed van deze
problemen bij het ontstaan van de verslaving.
Psychiatrische spoedzorg
In twee Brabantse regio’s (Westelijk Noord-Brabant en Eindhovende Kempen) functioneert de psychiatrische spoedzorg redelijk tot
goed. Een probleem was dat het soms te lang duurde voordat
ggz-crisisdiensten ter plaatse waren bij psychiatrische crisissituaties. Andere problemen waren de
wachtlijsten in de ggz en gebrekkige communicatie tussen betrokken instellingen. Dit vonden
Mireille Salden en collega’s, die een gerichte vragenlijst (monitor) ontwikkelden voor het
functioneren van de acute psychiatrische zorg in een regio. De monitor bleek in de twee regio’s
goed te voldoen en kan volgens de auteurs in heel Nederland toegepast worden.
Verwarrend slapen-waken
Philippe Mortier en collega’s beschrijven een patiënt die zichzelf beschadigde in een toestand van
zogenaamde ‘confusional arousal’. Dit is een toestand met ongewenste motorische verschijnselen
bij de overgang van waken naar slapen tijdens de non-REM-slaap. Herkenning van deze
slaapstoornissen is belangrijk.
Kritiek op zorgvraagzwaartemodel
In de nieuwe rubriek ‘Opinie’ gaat hoogleraar Jim van Os de strijd aan met het zogenaamde
zorgvraagzwaartemodel: een nieuw beleidsinstrument om de indicatie voor zorg te gaan bepalen.
Noot voor de redactie:
Auteurs geven graag een nadere toelichting.
Voor het onderzoek naar verslaving: p.carpentier@rvagroep.nl
Voor de beschrijving van de psychiatrische spoedzorg: johannesvankemenade@planet.nl
Over de beschrijving van het verward ontwaken: philippe.mortier@uzleuven.be
Over het zorgvraagzwaartemodel: j.vanos@maastrichtuniversity.nl
Alle artikelen zijn vrij toegankelijk op www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl.
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