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Het januarinummer van Tijdschrift voor Psychiatrie:
Ggz: zorgen en kennis
In het redactioneel maakt Spijker zich zorgen
over de grote stelselwijzigingen en bezuinigingen
in de ggz. Daarbij lijkt de beroepsgroep van
psychiaters relatief weinig invloed te hebben in
discussies over de organisatie van de zorg. Dit
komt misschien omdat zorgonderzoek naar de
wijze hoe de zorg wordt aangeboden weinig
populair is waardoor de kennis daarover beperkt
is.
Incubusfenomeen
Blom en Eker beschrijven het incubusfenomeen
waarbij iemand in zijn slaap de angstige sensatie
heeft dat er een persoon op hem drukt waardoor
bewegen niet lukt. Het is een slaapstoornis die
wereldwijd veel voorkomt, maar meestal eenmalig
optreedt en derhalve geen behandeling nodig
heeft. Herkenning ervan is belangrijk omdat nogal
eens ten onrechte gedacht wordt aan een
psychotisch symptoom.
Psychose na bevalling
De postpartumpsychose is een ernstige en
risicovolle psychiatrische stoornis die reden voor
opname is. Wesseloo en medeauteurs geven
adviezen voor de behandeling ervan.
Begeleidende lichamelijke aandoeningen dienen goed onderzocht te worden. Benzodiazepinen, antipsychotica
en lithium kunnen een plek hebben in de medicamenteuze behandeling. Voor patiënten met een verhoogd
risico is preventieve behandeling nodig.
Antipsychotica in België: over- én onderbehandeling
Morrens en Dom onderzochten de verkoop van middelen tegen psychose in België. In de periode 2004-2012
nam de verkoop van deze middelen in België toe met 57%. Toch wijzen de cijfers op een ernstige
onderbehandeling van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, zoals een psychose of bipolaire
stoornis. Daarnaast lijkt er overbehandeling te bestaan van aandoeningen waarvoor deze middelen niet
geregistreerd zijn. Auteurs bepleiten dan ook een rationeler beleid. Dit artikel is het eerste dat vervroegd online
gepubliceerd wordt op de site van het Tijdschrift voor Psychiatrie.
Noot voor de redactie
Auteurs geven graag een nadere toelichting.
Voor het redactioneel: j.spijker@propersona.nl
Voor het artikel over het incubusfenomeen: jd.blom@parnassia.nl
Voor artikel over postpartumpsychose: r.wesseloo@erasmusmc.nl
Voor onlineartikel over antipsychotica in België: manuel.morrens@uantwerpen.be
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