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Het decembernummer van het Tijdschrift voor Psychiatrie:
Zelfverwonding in de gevangenis
Louis Favril en collega’s onderzochten hoe vaak
zelfverwondend gedrag voorkomt in Vlaamse
gevangenissen. Van alle gedetineerden gaf ruim 17% aan
zichzelf ooit in het leven opzettelijk verwond te hebben, en
8,6% had dit gedaan tijdens de detentieperiode. Auteurs
roepen op tot meer aandacht voor preventie en interventie
in detentie.
Overgang naar andere woonvorm
Mandy Lodder en collega’s keken hoe vaak mensen met
een ernstige psychische aandoening verhuizen van
beschermd wonen binnen een Regionale instelling voor
beschermd wonen (RIBW) naar een zelfstandiger
woonvorm. Persoonlijkheidsstoornis, actueel
alcoholmisbruik en eerdere ambulante behandeling
vergrootten de kans op verhuizing naar zelfstandiger
woonsituatie; maar eerdere klinische behandeling of
drugsverslaving juist niet. Auteurs hopen dat deze kennis
kan bijdragen aan betere begeleiding van deze groep.
Verder in dit nummer
- Een overzicht van Spoelstra en collega’s over de klinische aspecten van een recent
geïntroduceerd driemaandelijks depot met het antipsychoticum paliperidon.
Vier artikelen met een ziektegeschiedenis (klinische praktijk):
- Vanwing e.a. beschrijven een voorbijgaand psychotisch beeld bij een jong meisje na behandeling
met de maagzuurremmer omeprazol;
- Ter Mors e.a. de behandeling van communicatieproblemen na een CVA;
- Van Mierlo e.a. een patiënte met schizofrenie die tijdens behandeling met clozapine een
voorbijgaande dwangstand van de nek kreeg;
- Monden gaan in op een fatale bijwerking bij een jonge vrouw met een bipolaire stoornis bij wie
het syndroom van inadequate secretie van het antidiuretisch hormoon (SIADH) te laat werd
opgemerkt.
Noot voor de redactie
Auteurs geven graag een nadere toelichting:
Voor het onderzoek in de Vlaamse gevangenissen: louis.favril@ugent.be
Voor het onderzoek naar beschermd wonen: mandy.lodder@gmail.com
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