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Het februarinummer van het Tijdschrift voor
Psychiatrie:
Kinder- en jeugdpsychiatrie na 2015
Sinds 2015 valt de kinder- en jeugdpsychiatrie
onder de Jeugdwet. Hans van Andel bespreekt de
tussentijdse evaluatie, die tekortkomingen op vele
gebieden aantoont. Er is verandering noodzakelijk
om de specialistische jeugdhulp goed te kunnen
uitvoeren. De WGBO biedt daarbij medici
bescherming van arts-patiëntrelatie en patiënten
rechtsbescherming.
Toename aantal dwangopnames
Uit onderzoek van gegevens van de Raad voor de
Rechtspraak over 2013-2017 concluderen Jan
Broer en collega’s dat het aantal personen die te
maken kregen met een dwangmaatregel (Wet
Bopz) steeg met gemiddeld 3% per jaar. Auteurs
bespreken deze verontrustende ontwikkeling.
Psychiatrisch onderzoek
Het beschrijven van psychiatrische symptomen (het psychiatrisch onderzoek) noemt men in
Nederland onderzoek van de status mentalis. Dit onderzoek wordt dagelijks in de psychiatrische
praktijk uitgevoerd. Uit een online-enquête van Michiel Rietveld en collega’s bleek dat het
onderzoek van de status mentalis gewaardeerd wordt als essentiële competentie, maar dat
slechts een deel van de 24 items frequent gebruikt werd.
Verder vindt u in dit nummer
- Redactioneel over de verhouding tussen ggz en detentie: leidt ambulantisering tot meer detentie
van psychiatrische patiënten?
- Onderzoeksartikel over nut van vroeg afnemen ROM bij behandeling van depressie.
- Literatuuroverzicht over microbioom en psychiatrie.
- Essay over betekenis humanistische psychiatrie en zingeving.
- Proefschriftartikel over gehechtheid en mentaliseren bij patiënten met eetstoornissen.
- Praktijkartikel over schadelijke effecten van het Russische voedingssupplement Phenibut.
Noot voor de redactie
Auteurs geven graag een nadere toelichting.
Voor artikel over de Jeugdwet: h.vanandel@jeugdggz.com
Voor onderzoek naar dwangopnames: jan.broer@ggd.groningen.nl
Voor artikel over onderzoek van de status mentalis: opleiding.psychiatrie@arkin.nl
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