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Innerlijke
collaboratie

Voor de classificatie van adhd is
psychodiagnostisch onderzoek (po)
niet nodig. Sterker: het testinstrumentarium dat hiervoor wordt
gebruikt, geeft geen uitsluitsel over
adhd. Toch wordt in de jeugd-ggz
vaak standaard zo’n po uitgevoerd.
Dat is inefficiënt en belastend voor
de cliënt.
Neuropsychologisch onderzoek
is onnodig om adhd te classificeren!. Y.Kaldenbach, Kind en Adolescent Praktijk, april 2010 (1)

Denkproblemen bij
schizofreniepatiënten

Problemen met informatieverwerking bij patiënten met schizofrenie
komen voort uit een subtiele afwijking in een deel van de hersenen.
Hierdoor wordt fragmentarisch
gebruik gemaakt van de context van
gebeurtenissen en snapt de patiënt
het verband tussen de onderscheidde details niet.
Reduced context effects on retrieval in first-episode schizophrenia.
Lucia M.Talamini e.a., PLuS One,
www.plusone.org

Psychotische symptomen
twaalfjarigen

Zelfrapportage van hallucinaties en
wanen door twaalfjarigen uit de
algemene bevolking werkt goed en is
een manier om de bekende risicofactoren van schizofrenie reeds op
deze leeftijd te detecteren. De
symptomen bij de twaalfjarigen
hangen samen met andere psychiatrische klachten en met een ongunstige thuissituatie.
Etiological and clinical features of
childhood psychotic symptoms. G.
Polanczyk e.a..Archives of General
Psychiatry. 67, april 2010
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Meer zon, minder
depressie?

Is gebrek aan vitamine D een mogelijke oorzaak van depressie of angst,
of juist een gevolg? VU Medisch
Centrum gaat onder leiding van
psychiater Witte Hoogendijk drieduizend jongvolwassenen met
depressie of angst onderzoeken op
hun vitamine D-spiegel. Er is een
even grote gezonde controlegroep.
Gebrek aan vitamine D ontstaat
meestal door te weinig zonlicht. Uit
eerder onderzoek onder ouderen
tussen de 65 en 95 jaar was al
gebleken dat hoe lager de vitamine
D-spiegel hoe ernstiger de depressie. Het onderzoek onder de jongeren gaat twee jaar duren. (ML)

Veel patiënten in de ggz hebben als kind een
trauma opgelopen door mishandeling, seksueel
misbruik, pesten, oorlog of ander geweld. Vreemd
genoeg is er pas de laatste tijd brede aandacht
voor deze ‘vroegkinderlijke traumatisering’ en
ontstaan er in het land gespecialiseerde behandelcentra. Het laatste nummer van Cogiscope, tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld, uitgegeven door kenniscentrum Cogis, heeft als thema
Als kind getraumatiseerd. Een artikel van Wietse
Tol, werkzaam bij HealthNet TPO, laat zien hoe de
kinderen in oorlogssituaties het best ondersteund
kunnen worden. Psychiater Nelleke Nicolaï toont
de valkuilen die je als therapeut moet omzeilen
als je een cliënt behandelt die in zijn of haar jeugd
ernstig is getraumatiseerd. De Duitse huisarts/
psychotherapeut Hedwig Sombroek schrijft over
‘innerlijke collaboratie’, de specifieke dynamiek
die ontstaat tussen dader en slachtoffer, en het
gebruik van verbeelding en symbolen om af te
rekenen met beschadigde ‘kinddelen’. Nel Draijer
en Willie Langeveld gaan in op de diagnostiek van
vroegkinderlijke traumatisering. (ML)
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Minder mensen
met psychische
problemen

T

ussen 2001 en 2008 is de psychische
gezondheid van Nederlanders verbeterd.
In die jaren is het percentage mensen met
psychische klachten afgenomen van elf
procent naar acht procent. Het Centraal
Bureau voor de Statistiek hanteert een
brede definitie van psychische (on)gezondheid. Het gaat ook om mensen die aangeven dat ze zenuwachtig, neerslachtig, ongelukkig of onrustig
zijn. De daling komt voornamelijk voor rekening van vrouwen.
Gevolg is dat de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid is toegenomen. Een kind dat in 2008 geboren is, heeft een
levensverwachting in goede geestelijke gezondheid van 74 jaar.
In 2001 was dit 70 jaar. Voor zowel jongens als meisjes zijn die
cijfers gelijk. Vrouwen leven alleen langer. (MvK)

Bron: CBS, 2010-04-09
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procent van de Nederlanders heeft
in zijn leven last van een antisociale
persoonlijkheidsstoornis. Het gaat
om meer dan twee keer zoveel mannen als vrouwen. Onder jonge mannen tussen 18 en 24 jaar is de antisociale persoonlijkheidsstoornis het
meest verbreid. Ruim dertien procent
kampt er dan mee.

Deze cijfers komen uit de tweede NEMESIS bevolkingsstudie.
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Verslaafdenzorg
moet alert zijn op
autisme

De kans om verslaafd te raken aan alcohol of drugs is voor patiënten met autisme
veel groter dan voor mensen zonder een psychiatrische stoornis. Hulpverleners
moeten daarom bijzonder alert zijn op het samengaan van deze twee problemen.
Dat stelt psychiater Bram Sizoo van ggzinstelling Dimence zijn proefschrift Development disorders and substance use
disorder waarop hij eind maart
promoveerde.

Wat was de aanleiding voor uw onderzoek? ‘Op onze afdeling Dubbele Diagnose
voor chronisch verslaafde patiënten met
een psychiatrische stoornis hadden we
regelmatig te maken met verslaafden
waarmee we eigenlijk geen raad wisten,
ook niet nadat ze waren afgekickt. Vaak
hadden zij al eerder andere etiketten opgeplakt gekregen, bijvoorbeeld “antisociale
persoonlijkheidsstoornis”. Maar hun
gedrag deed ons denken aan autisme. In de
literatuur was niets te vinden over een
samengaan van autisme en verslaving.
Toen ik mijn licht opstak bij de patiëntenvereniging voor autisme, bleek men er daar
niet van op te kijken. De hulpverlening
bleek daar echter nooit veel aandacht aan
te besteden. Mogelijk dacht men dat die
verslaving er gewoon bij hoorde: “Is hij
gefixeerd op alcohol? Ach, hij is ook
gefixeerd op treinen”.’

U bent toen gaan onderzoeken hoe het
precies zat ‘Wij hebben via vragenlijsten
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Psychotesten bij adhd
onnodig

en interviews het alcohol- en drugsgebruik
in kaart gebracht van zeventig volwassenen die al enige tijd onder behandeling
waren voor autisme. Liefst dertig procent
van hen bleek verslaafd te zijn. Hoewel je
voorzichtig moet zijn met extrapoleren,
lijkt het me aannemelijk dat verslaving

onder autisten dus aanzienlijk meer voorkomt dan onder de algemene bevolking.’

Wat betekent dat voor de opvang van
verslaafden? ‘Allereerst zou men in verslavingsklinieken veel beter in kaart moeten brengen met wat voor problemen chronisch verslaafden kampen. Zonder zicht op
de achterliggende problemen los je de
verslaving niet op. Om vast te stellen of er
sprake is van autisme - en datzelfde geldt
voor adhd - moet je een beeld krijgen van
het vroege functioneren van de patiënt.
Vaak zul je dan zien dat er eigenlijk al vanaf
de kleuterschool problemen waren. Wat
mij betreft zou zo’n ontwikkelingsgericht
onderzoek in de volwassenenpsychiatrie
veel vaker moeten gebeuren.’

Hoe moet de behandeling er voor verslaafden met autisme uitzien? ‘Er is
met deze patiënten iets bijzonders aan de
hand. Het leek alsof zij sociaal veel beter
functioneerden dan hun niet-verslaafde
collega’s. Maar toen we ze vervolgens
testten op hun intelligentie, de mate van
aandacht en concentratie bij het uitvoeren
van eenvoudige taken, waren hun prestaties juist veel slechter. Wat dit precies
betekent voor de praktijk is nu nog onduidelijk. Wel weten we dat je voor deze patiënten behandelaars nodig hebt die heel
geduldig zijn. Ze moeten bereid zijn steeds
hetzelfde uit te leggen en ze ruim de tijd te
geven om de informatie te verwerken.
Alleen zo kun je met deze patiënten verder
komen.’ (EH)
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