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Ouderenpsychiatrie
De psychiatrische zorg voor ouderen dreigt vanwege bezuinigingen,
organisatorisch weer opgenomen te worden in de circuits voor
volwassenenzorg. In het redactioneel waarschuwen Oude Voshaar en
Venema voor deze ontwikkeling, die de kwaliteit van zorg voor
ouderen zal schaden.
Forensische zorg
Patiënten met een strafrechtelijke machtiging vervallen vaker in
crimineel gedrag dan patiënten met tbs. Dit blijkt uit onderzoek van
Nowak en Nugter. De hogere recidive in deze groep is waarschijnlijk
een gevolg van de beperkte duur van de strafrechtelijke machtiging
(tbs kan veel langer duren). Het bleek goed mogelijk om de kans op recidive te voorspellen.
Risico op psychose
Vroege opsporing van psychose kan van groot belang zijn om de werkzaamheid van behandeling
te vergroten. Juist patiënten die al in de ggz voor andere redenen worden behandeld, zijn een
goede doelgroep voor deze vroegdetectie. Dit vonden Rietdijk en Van der Gaag, die achteraf
dossiers onderzochten. Zij pleiten ervoor om alle patiënten in de ggz te screenen op psychotische
symptomen. In een commentaar stelt Gijsman echter dat de onderzochte screeningsmethode nog
onvoldoende onderzocht is om op grote schaal toe te passen.
Seksualiteit en eetstoornis
Vrouwelijke patiënten met een eetstoornis ervaren meer seksuele problemen zoals verminderde
libido en seksuele activiteit. Vooral patiënten met anorexia vermijden seksualiteit. De behandeling
van de eetstoornis kan echter de seksualiteitsbeleving verbeteren. Dit bleek uit de literatuurstudie
van Beerens en collega’s.
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Auteurs geven graag een nadere toelichting.
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