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Genetica en psychiatrie
Abdel Abdellaoui en collega’s bestrijden berichten in
de media over onderzoek dat zou aantonen dat
erfelijkheid nauwelijks een rol speelt bij het ontstaan
van psychiatrische aandoeningen. Contact:
a.abdellaoui@amsterdamumc.nl
Dwangstoornis door COVID-19
Thomas Jansen en Chris Bervoets diagnosticeerden telefonisch – bij een patiënte een nieuw ontstane
dwangstoornis, gericht op het voorkómen van corona.
Telefonische cognitieve gedragstherapie bracht
verbetering. thomasjansen@tumitherapeutics.be
Precisiepsychiatrie: pro en contra
In een opinieartikel stellen Annemarie Kohne en Jim
van Os dat precisiepsychiatrie een gebrekkig
fundament zou hebben; Guido van Wingen betoogt het tegendeel en beschouwt deze juist als
veelbelovend. a.kohne@amsterdamumc.nl; g.a.vanwingen@amsterdamumc.nl
Lichte verstandelijk beperking in de psychiatrie
- Op een algemene ggz-polikliniek vonden Jannelien Wieland en collega’s dat bij een zeer gering
percentage een lichte verstandelijke beperking (LVB) was gediagnosticeerd, terwijl zij bij screening
deze veel vaker vonden onder nieuwe patiënten. Voor passende behandeling is herkenning
essentieel. j.wieland@poli-plus.nl
- Bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen vonden Hedwig Smits en collega’s dat
behandelresultaten minder waren bij degenen met een posttraumatische stressstoornis en LVB.
Standaardscreening op beide is nodig om beter op deze problemen in te kunnen spelen.
hjh.smits@ggzoostbrabant.nl
- Uit een literatuuroverzicht van Manon Smit en collega’s blijkt dat seksueel misbruik bij mensen
mét een LVB net als bij leeftijdsgenoten zónder een LVB leidt tot meer kans op gedragsmatige en
psychische problemen en zelfbeschadiging. mj.smit@windesheim.nl
Verder in dit nummer:
- Redactioneel over eenzaamheid en psychiatrie.
- Onderzoek naar patiënten van FACT-jeugdteams in verschillende regio’s.
- Onderzoek naar de kennis van arts-assistenten over wernicke-encefalopathie.
- Proefschriftartikel dat beperkte impact toont van kwaliteitssystemen in de ggz.
- Praktijkartikel over zwangerschap en GHB-gebruik.
- Praktijkartikel over jongen met bewegingsstoornis bij behandeling met antipsychotica.
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