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Het augustusnummer van het Tijdschrift voor Psychiatrie:
Ouderen ondervertegenwoordigd in onderzoek
Didi Rhebergen wijst op de ernstige
ondervertegenwoordiging van ouderen in medisch
en psychiatrisch wetenschappelijk onderzoek. Dit
leidt tot vertekening van kennis en risico’s die
steeds groter worden met de toenemende
vergrijzing.
Godsbeeld en suïcidaliteit
Voor onderzoek naar de relatie tussen religie en
suïcidaliteit is het van belang te weten wat de
relatie tussen religie en depressie is. Daarbij speelt
godsbeeld een rol: van positief-steunend tot
negatief-passief. Niels van Vliet en collega’s
vonden bij christelijke patiënten met een depressie
dat degenen met een negatief godsbeeld hoger
scoorden op suïcidaliteit. Dit verklaarde echter
slechts een klein deel van de variantie.
Abortus en psychische aandoeningen
Jenneke Van Ditzhuijzen en anderen beschrijven
een longitudinale cohortstudie naar psychische
aandoeningen en abortus. Vrouwen die een
abortus meemaakten, hadden wel vaker een
voorgeschiedenis van psychische aandoeningen, maar de abortus zelf gaf geen verhoging van het
risico op psychische aandoeningen.
Verder vindt u in dit nummer:
 Opinieartikel met pleidooi om in Nederland de actuariële risicotaxatie in de forensische
psychiatrie breder te gebruiken en zo de maatschappelijke veiligheid te vergroten.
 Dossieronderzoek naar gebruik van de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie bij patiënten
van F-ACT-teams.
Drie casusbeschrijvingen:
 Ernstige hersenbloeding door combinatie van zeer lage dosering tranylcypromine met
kleine hoeveelheid khat.
 Vertraagd optreden van delier bij intoxicatie met quetiapine.
 Problemen in de vetstofwisseling door de combinatie van quetiapine en regelmatig
alcoholgebruik; deze leidden tot ernstige alvleesklierontsteking.
Noot voor de redactie
Auteurs geven graag een nadere toelichting.
Over het redactioneel over ouderen: d.rhebergen@ggzingeest.nl
Voor het onderzoek naar invloed religie: nielsvvliet@live.nl
Voor artikel over abortus en psychische aandoeningen: j.m.vanditzhuijzen@uu.nl
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