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Het decembernummer van het Tijdschrift
voor Psychiatrie:
CME met TvP
Het Tijdschrift voor Psychiatrie biedt in dit
nummer voor het eerst geaccrediteerde
bijscholing aan door het lezen van een artikel
en vervolgens beantwoorden van vragen
daarover. Een belangrijke stap in een tijd dat
een psychiater continu moet bijleren.
Klinische dialectische gedragstherapie
Jeanine M. Oostendorp en Farid Chakhssi
concludeerden dat een groep patiënten met
een borderlinepersoonlijkheidsstoornis
verbeterden op psychologisch functioneren,
omgaan met problemen en kwaliteit van
leven door een klinisch behandelprogramma
gebaseerd op dialectische gedragstherapie.
Vooral verbetering in de gehechtheidsstijl
leek de verbetering in andere domeinen te
sturen.
Verstoord lichaamsbeeld
Elke I. Müller maakt aannemelijk dat er een
relatie is tussen de huidige beschrijving van
een verstoring van het lichaamsbeeld (de morfodysfore stoornis) en een ziektebeeld uit het
verleden (1440-1680): de glasziekte. Een bemiddelende rol wordt gespeeld door heden ten dage
de sociale media, die een ideaal lichaamsbeeld uitdragen, en toentertijd door de introductie van
spiegels, die een discrepantie tussen het menselijke en het goddelijke zichtbaar zouden maken.
Elektroconvulsieve therapie
Bas Verweij en collega’s beoordeelden aan de hand van een vragenlijstonderzoek dat de
toepassing van ECT in Nederland licht is gestegen. Ook waren er meer mogelijkheden voor acute
ECT. De technische kennis over ECT bleek onder de respondenten niet toegenomen. De auteurs
concluderen dat de richtlijn ECT toch goed ingevoerd lijkt.
Noot voor de redactie
Auteurs geven graag een nadere toelichting:
Over het artikel over bijscholing: j.spijker@propersona.nl
Over onderzoek naar gedragstherapie: j.oostendorp@ggnet.nl
Over het essay over verstoord lichaamsbeeld: e.i.muller@hhs.nl
Over het onderzoek naar ECT: basverwey@gmail.com
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