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Cytokineconcentratie bij bipolaire
stoornis
In een literatuuronderzoek stellen Seline Van
Den Ameele en collega’s vast dat er een
relatie is tussen de bipolaire stoornis en de
stijging van concentraties cytokinen, wat wijst
op een verstoring van het immuunsysteem.
Dit verband wordt met name in de manische
fase aangetroffen. Lithiumgebruik lijkt een
normaliserend effect te hebben op de
cytokineconcentratie.
Bekostigingssysteem ggz
De huidige financiering van de ggz op basis
van diagnose-behandelcombinaties (dbc’s)
wordt mogelijk verlaten. Theo Broekman en
Gerard M. Schippers zijn kritisch ten opzichte
van het zogenaamde Engelse model, dat de
dbc-systematiek moet vervangen. In dit
model onderscheidt men clusters van
ziektebeelden en dient de HoNOS als
instrument voor de toewijzing van cliënten.
Thea Heeren neemt afstand van de kritiek
van Broekman en Schippers. Zij stelt dat het Engelse model een basis biedt voor verdere pilots en
doorontwikkeling om tot een goede productstructuur in de ggz te komen.
Hoge uitval bij allochtone artsen in opleiding tot psychiater
De uitval onder allochtone artsen in opleiding tot psychiater (aiossen) is 4 keer zo hoog is als die
onder hun autochtone collega’s. Dit blijkt uit onderzoek van Marina Popal en collega’s, die
gegevens konden verzamelen voor 37% van de aiossen. Taal- en cultuurproblemen werden als
reden voor uitval genoemd. Het onderzoek geeft aanleiding tot verdere discussie.
Noot voor de redactie
Auteurs geven graag een nadere toelichting.
Voor het literatuuroverzicht over cytokinewaarden: seline.vandenameele@gmail.com
Voor de discussie over het bekostigingssysteem: broekman@beta.nl en t.heeren2@gmail.com
Voor het onderzoek naar uitval tijdens de opleiding: H.Knegtering@lentis.nl
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