Where To Download Psychologische Diagnostiek
In De Gezondheidszorg

Psychologische Diagnostiek In De
Gezondheidszorg
Het gebruik van psychodiagnostische instrumenten
bij migranten of vluchtelingen is een terugkerend
onderwerp in opleidingen, werksituaties en collegiale
consultaties. Welke tests kun je gebruiken en welke
niet? Waar moet je op letten? Hoe interpreteer je
testresultaten? Hoe gaan interculturele hulpverleners
te werk? Zijn er handvatten voor een methodische
aanpak te vinden in de psychologische
theorievorming en de onderzoekspraktijk van
professionele psychodiagnostici? Cultuur en
psychodiagnostiek gaat in op deze vragen. Deel één
biedt het kader, de stand van zaken. Daarbij wordt
duidelijk dat hulpverleners niet beschikken over
gevalideerde en genormeerde instrumenten voor
cultureel andere groepen. Er worden methoden
aangereikt, vanuit de psychologie en methodologie,
hoe op een professionele manier deze problemen
het hoofd te bieden. Deel twee bevat twaalf
exemplarische casussen van ervaren professionals.
Zij beschrijven hun overwegingen bij het al dan niet
inzetten van reguliere psychologische instrumenten.
Ze geven aan hoe ze de testcondities
optimaliseerden en testresultaten duidden, gelet op
het profiel en de achtergrond van de patiënt. Aan de
hand van deze praktijkvoorbeelden wordt de lezer
gemotiveerd om zelf tot oplossingen te komen. Deel
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drie brengt de lijnen bij elkaar, en biedt, uitgaande
van de regulatieve cyclus, een stramien voor
methodisch werken in de interculturele
psychodiagnostiek. Cultuur en psychodiagnostiek is
bedoeld voor gz-psychologen, psychodiagnostisch
medewerkers en andere professionals in de ggz die
psychologische tests afnemen, en kan zowel voor
opleiding als in de beroepspraktijk gebruikt worden.
Het boek beoogt een aanvulling te zijn op de
standaardliteratuur. Dit boek is uniek voor het
Nederlandse taalgebied! Er is geen ander
vergelijkbaar boek op het gebied van
psychodiagnostisch onderzoek in de interculturele
geestelijke gezondheidszorg.
Dit boek is een naslagwerk op het gebied van
pijnrevalidatie. Als pijn niet weg te nemen is, moeten
patiënten ondersteund worden op hun weg naar
beter functioneren. Het boek is onmisbaar voor
professionals in de eerste-, tweede- en
derdelijnszorg die werken met patiënten met
(chronische) pijn, zoals fysiotherapeuten,
oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen,
huisartsen, revalidatieartsen en andere medisch
specialisten. Handboek pijnrevalidatie laat zien dat
pijn een ervaring is die beïnvloed wordt door
biologische, psychologische en sociale factoren. U
leest over de neurofysiologie, neuropsychologie,
psychologie en epidemiologie van chronische pijn,
over de gevolgen voor het individu en omgeving,
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diagnostiek, meetinstrumenten, over
behandeldoelen en –methoden en over de ketenzorg
voor patiënten met chronische pijn. In deze
hoofdstukken leest u dat beter functioneren met pijn
voor iedereen anders is. Daarom is goede
samenwerking tussen de verschillende
zorgspecialisaties van groot belang om de passende
zorg te vinden voor elke patiënt. De redactie bestaat
uit experts op het gebied van pijnrevalidatie. Jeanine
Verbunt is hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan
de Universiteit van Maastricht. Zij is daarnaast
verbonden aan de Adelante Zorggroep en schreef
eerder Graded Exposure, een cognitief
gedragsmatige aanpak van chronische pijn. Karlein
Schreurs is hoogleraar in de psychologie bij
chronische pijn en vermoeidheid aan de Universiteit
Twente en verbonden aan Roessingh
revalidatiecentrum. Revalidatieartsen Loes Swaan
van Rijndam Revalidatie en Rita Schiphorst Preuper
verbonden aan de afdeling revalidatiegeneeskunde
van het UMCG en Beatrixoord zijn beiden als
revalidatiearts gespecialiseerd in de behandeling
van patiënten met chronische pijn. Samen met een
groep van ruim 30 deskundigen uit Nederland en
België schreven zij dit Handboek Pijnrevalidatie.
In terms of simple and complex systems, it is a
whole new world out there. At the initial publication
of this book, fourteen years ago, the web was in its
infancy, DVDs did not exist, cell phones were few
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and far between, and the information superhighway
was just a blip upon the horizon. If you used the
terms "social engineering," you were most likely a
political scientist, and if you were "phishing" you
might be listening to a rock band. The second edition
of a bestseller, Human Factors in Simple and
Complex Systems provides the necessary
understanding of the breadth and depth of human
factors issues that influence the design,
implementation, and evaluation of products and
systems. Emphasizing the close relationship
between basic theory and application, the authors
delineate a framework for the research process,
present an integrated view of the current state of
knowledge, and examine how these factors can be
applied to system design. The new edition
addresses such concepts as situation awareness
and highlights topics of interest, with a special focus
on computer applications and human-computer
interaction. See what’s new in the Second Edition
New topics, such as situational awareness, that
capture the tremendous changes in human factors
and ergonomics Tightly integrates basic research
and application, strengthening the link between
knowledge and practice Each chapter includes a
separate box that discusses a topic of current
interest related to human interaction with computers
and recent technology Demonstrating a general
approach to solving a broad range of system
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problems, the book provides coverage of the
theoretical foundation on which the discipline of
human factors is built. Structured around human
information processing, it covers the full range of
contemporary human factors and ergonomics, then
shows you how to apply them.
Praktijkboek Persoonlijkheidsstoornissen
Mastering Modern Psychological Testing: Pearson
New International Edition
De toekomst van persoonlijkheidsstoornissen
Psychologie en geneeskunde
Behavioural medicine
Theory and Methods
This book describes the outcomes of the
project 'Skills in Psychodiagnostics.'
These outcomes consist of seven digital
modules that can be used by students in
psychology and pedagogy to acquire the
professional skills for adequate
Ëpsychodiagnostics. With this book,
readers hold the key to enter the
interactive program on
www.diskitpsy.com. In this program,
students perform exercises with
increasing complexity, often after the
observation of videotaped interactions
between a helper and a client. After
finishing the exercise, they receive
feedback by comparing their solutions
Page 5/32

Where To Download Psychologische Diagnostiek
In De Gezondheidszorg
with an expert solution. The
professional skills under attention
include general skills, such as
observation and professional ethics;
clinical psychodiagnostics for adults;
and developmental psychodiagnostics for
children and adolescents. Students can
independently develop much experience
with the complex practice of
psychodiagnostics and assessment. Using
a separate code, teachers are able to
follow the students' progress. The book
will assist readers in finding the
backgrounds and clarifications of the
seven digital modules. [Subject:
Psychology]
The enhanced 4th Edition of Goodwin's
series, A History of Modern Psychology,
explores the modern history of
psychology including the fundamental
bases of psychology and psychology's
advancements in the 20th century.
Goodwin, Ph.D. in experimental
psychology, has a true passion for the
history of experimental psychology.
Strengths of the text include his
conversational writing style and
attention to recent scholarship in the
history of psychology. Goodwin's 4th
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Edition focuses on the reduction of
biographical information with an
emphasis on more substantial
information including ideas and
concepts and on ideas/research
contributions; more history on the
applied areas of psychology; condensed
chapters, philosophical antecedents and
physiological antecedents; and more
psychology's history in the 20th
century.
Het Handboek persoonlijkheidspathologie
is, zeker in het Nederlandse
taalgebied, het enige in zijn soort.
Het voorziet in een behoefte omdat de
ontwikkelingen op dit gebied een hoge
vlucht hebben genomen, zowel wat
betreft diagnostiek als behandeling. Al
langere tijd staat de as ii van de dsmiv ter discussie omdat deze onvoldoende
recht doet aan de heterogeniteit binnen
groepen clinten met een en dezelfde
persoonlijkheidsstoornis.De visie
achter deze uitgave is een brede en
gentegreerde kijk op
persoonlijkheidspathologie. Het
handboek bestrijkt dan ook het gehele
terrein van de (complexe)
persoonlijkheidspathologie en
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-problematiek.Vele experts hebben
vanuit uiteenlopende referentiekaders
en diagnostische en behandelmethodieken
een bijdrage geleverd aan dit boek,
vanuit de recente wetenschappelijke
bevindingen en inzichten. Hierdoor
ontstaat een rijk overzicht van de
huidige state of the art van het domein
van de persoonlijkheidspathologie.Zo
wordt ruim aandacht besteed aan de
invloed van gen-omgevingstransactie op
het ontstaan van
persoonlijkheidspathologie en aan
neurofysiologische correlaten van
persoonlijkheidspathologie. Ook is
aandacht voor de voorlopers van
ernstige persoonlijkheidsproblematiek
in de vroege ontwikkeling van het kind.
Research, Assessment and Treatment in
Clinical Psychology
Gerechtelijke geestelijke
gezondheidszorg
ISE Abnormal Psychology
Diagnostiek en behandeling van
gedragsproblemen bij kinderen
Beroepenwetgeving gezondheidszorg
2008/2009
Tot de puzzel past
De toepassingen van psychologische
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kennis en behandelingstechnieken nemen
een steeds grotere plaats in binnen de
gezondheidszorg. Niet alleen in de zorg
en onderzoek van patiënten met
psychische problemen en mensen met een
geestelijke of lichamelijke handicap,
maar ook in de zorg voor patiënten met
primair lichamelijke problemen, zoals
kanker, brandwonden en astma. De
psycholoog is bij uitstek degene die de
patiënt kan helpen om beter te leren
omgaan met ziekte en
beperkingen.Psychologie in de
gezondheidszorg wil in de eerste plaats
aan studenten en andere
geïnteresseerden een beeld geven van de
mogelijkheden die er zijn voor
psychologen in de gezondheidszorg. Ten
tweede om inzicht te geven in wat het
werken als gedragskundige in
verschillende settings in de
gezondheidszorg inhoudt en welke kennis
en kwaliteiten daarbij vereist zijn.
Ten slotte wil Psychologie in de
gezondheidszorg een verbinding leggen
tussen theorie en praktijk.De auteurs
zijn wetenschappers die bovendien
werkzaam zijn in de gezondheidszorg. In
veel gevallen zijn ze daarnaast
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betrokken bij postdoctorale
opleidingen, als docent en/of als
stagebegeleider. Het boek heeft
daardoor een extra dimensie: dat van de
scientist practitioner. Geschreven door
mensen uit de praktijk blijft het niet
bij een beschrijving van de
handvaardigheden van de praktiserend
psycholoog, maar wordt tevens een beeld
gegeven van de toepassing van
psychologische kennis op een manier die
recht doet aan de wetenschappelijke
discipline van de psychologie.
Nog niet zo long geleden werden
persoonlijkheidsstoornissen beschouwd
als ‘chronisch’ of therapieresistent.’
Dit fatalisme hebben we inmiddels
achter ons gelaten. Steeds meer mensen
met persoonlijkheidsstoornissen worden
immers succesvol behandeld -een
ontwikkeling die zich gelukkig versneld
doorzet. Over deze ontwikkeling gaat
dit boek. In De toekomst van
persoonlijkheidsstoornissen wordt over
de horizon heen gekeken. Drieëntwintig
auteurs verkennen in korte, prikkelende
hoofdstukken het 'niemandsland' tussen
het heden en wat nog in het verschiet
ligt, een gebied dat het onderwerp van
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nieuw, verkennend onderzoek zal
vormen.Dit boek is geen uitputtende
beschrijving van de mogelijkheden op
het gebied van de behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen. Het bevat
daarentegen een spraakmakende
verzameling van visies op de weg vôôr
ons, met een gevarieerde
aaneenschakeling van belangrijke
klinische en beleidsmatige onderwerpen.
Hierbij gaan de auteurs controversiële
aspecten niet uit de weg. Zij geven
prikkelende toekomstfantasieën alle
ruimte.
Dit boek helpt klinische professionals
om het uiterste uit hun
psychodiagnostische onderzoeksmateriaal
te halen. Het leert ze om de resultaten
van persoonlijkheidsdiagnostiek
optimaal te integreren en te
interpreteren. Daarbij geeft het boek
antwoord op vragen als: welke betekenis
moet je toekennen aan psychische
klachten en symptomen? En hoe kun je de
resultaten van
persoonlijkheidsdiagnostiek in een
individuele context plaatsen? Zo krijgt
de psychodiagnosticus een helder beeld
van de veerkracht én de kwetsbaarheid
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van de cliënt. In
Persoonlijkheidsdiagnostiek in de
klinische praktijk wordt
persoonlijkheidsonderzoek bij cliënten
met psychopathologie voor het eerst
behandeld uit het perspectief van de
psychodiagnosticus zelf. De
theoriegestuurde methodische visie en
werkwijze worden in dit nieuwe
standaardwerk geïllustreerd met
casuïstiek, waarbij er ook aandacht is
voor de belangrijkste valkuilen. De
beslisbomen en stappenplannen
ondersteunen de lezer bij zijn
dagelijkse diagnostische werkzaamheden.
Het boek is bestemd voor professionals
werkzaam in de GGZ, zoals gzpsychologen, psychotherapeuten,
klinisch psychologen, psychiaters en
zij die daartoe in opleiding zijn. Wim
Snellen is expert op het gebied van de
persoonlijkheidsdiagnostiek. Hij werkte
ruim veertig jaar als klinisch
psycholoog in de psychiatrie en heeft
uitgebreide ervaring met het geven van
cursussen, supervisie en onderwijs in
dit vakgebied.
Psychologie en geneeskunde.
Abnormal Child Psychology
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Psychopathology
Diabetes and the Brain
Human Factors in Simple and Complex
Systems, Second Edition
A Manual for Short-Term Dynamic
Psychotherapy
Verscholen in een van de bijlagen van
de DSM-IV treft men de Cultural
Formulation of Diagnosis aan. Volgens
de samenstellers van Cultuur,
classificatie en diagnose krijgt dit
model in Nederland ten onrechte weinig
aandacht. Gezien de toenemende
culturele en etnische diversiteit van
de Nederlandse bevolking is een meer
cultuursensitieve diagnostiek
noodzakelijk voor een toegankelijke
geestelijke gezondheidszorg. Met de
publicatie van dit boek willen de
samenstellers de mogelijkheden die de
Cultural Formulation of Diagnosis
hiertoe biedt meer bekendheid geven.
Dit werkmodel blijkt zeer behulpzaam te
zijn bij het analyseren van de complexe
interculturele processen in de
diagnostiek en hulpverlening.In
Cultuur, classificatie en diagnose
komen twintig hulpverleners aan het
woord die de bruikbaarheid van de
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Cultural Formulation of Diagnosis aan
de hand van een casus uit hun eigen
psychiatrische praktijk toetsen. Zowel
allochtone als autochtone
minderheidsgroepen komen aan bod. De
reeks casussen biedt een afspiegeling
van de uiteenlopende cliëntentypen die
zich melden bij de geestelijke
gezondheidszorg in Nederland.
Diabetes, particularly type 2, has
become increasingly more common around
the world. Consequently, the effect of
diabetes on the brain has achieved
enormous public health importance. A
surge in pre-clinical and clinical
research on topics ranging from
management of hyperglycemia in acute
stroke to disturbances in insulin
signaling in Alzheimer’s disease has
led to substantial progress in the
field. Written by a panel of
international experts, Diabetes and the
Brain provides in depth reviews on the
cerebral complications of diabetes, and
offers introductory chapters on current
insights on the pathophysiology and
clinical management of diabetes, as
well as neuropsychological assessment
and dementia. This relevant and easily
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accessible book explains the cerebral
complications of diabetes, with an
update on diabetes for neurologists,
psychiatrists, and mental health
providers and researchers in
general,and on stroke and dementia for
those involved in research and clinical
practice in diabetes.
Dit boek wil een breed inzicht geven in
verschillende gebieden van de klinische
neuropsychologie bij volwassenen. Het
beoogt relevant te zijn voor (klinisch)
neuropsychologen, klinisch psychologen,
GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen
en basispsychologen. Het probeert een
intensief blikveld te creëren in het
onderzoeksterrein waarbinnen de
neuropsychologie meandert. er wordt
hiervoor in het boek gebruik gemaakt
van casuïstiekbeschrijvingen. Het is in
de dagelijkse praktijk juist de
casuïstiek die steeds weer opnieuw de
aandacht opeist om de 'gewone' en
bijzondere neuropsychologische
problemen, die zich in het dagelijkse
leven kunnen voordoen te verhelderen en
oplossingen hiervoor bedenken. KERNDOEL
Wij willen een boek aanbieden waarbij
in de verschillende hoofdstukken
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uitgegaan wordt van casuïstiek gericht
op volwassenen. Het boek moet als een
praktisch instrument gebruikt kunnen
worden, dit in tegenstelling tot de
vele boeken die als een naslagwerk
dienen en uiteindelijk meestal
langdurig in de kast staat.
Differentiële diagnostiek in de interne
geneeskunde
Handleiding verpleegkundige diagnostiek
A doctor's order. The Dutch Case of
Evidence-Based Medicine (1970-2015)
Seksuele disfuncties
Cultuur en psychodiagnostiek
Handbook of Counseling and
Psychotherapy in an International
Context
This hands-on manual from Leigh McCullough
and associates teaches the nuts and bolts
of practicing short-term dynamic
psychotherapy, the research-supported
model first presented in Changing
Character, McCullough's foundational text.
Reflecting the ongoing evolution of the
approach, the manual emphasizes "affect
phobia," or conflict about feelings. It
shows how such proven behavioral
techniques as systemic desensitization can
be applied effectively within a
psychodynamic framework, and offers clear
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guidelines for when and how to intervene.
Demonstrated are procedures for assessing
patients, formulating core conflicts, and
restructuring defenses, affects, and
relationship to the self and others. In an
easy-to-use, large-size format, the book
features a wealth of case examples and
write-in exercises for building key
clinical skills. The companion website
(www.affectphobiatherapy.com) offers
useful supplemental resources, including
Psychotherapy Assessment Checklist (PAC)
forms and instructions.
Deze geheel vernieuwde en herziene uitgave
van het Praktijkboek
persoonlijkheidsstoornissen integreert de
innovatieve, dimensionele diagnostiek van
de DSM-5 met de cognitiefgedragstherapeutische functieanalyse en
behandeling van de
persoonlijkheidsstoornis. Praktische
screening en vaststelling van
DSM-5-classificatie en -diagnose worden
gepresenteerd in systematische stappen. De
verbindende schakel tussen
DSM-5-diagnostiek en cognitieve
gedragstherapie is de holistische theorie.
Het zelf maken van een holistische
theorie, een functieanalyse en
behandelplan wordt uitgelegd. Ook wordt
veel aandacht besteed aan de valkuilen en
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de stoornissen in de therapeuti�sche
relatie en hoe deze concreet zelf te
analyseren en te hanteren. Van elke
persoonlijkheidsstoornis worden
kenmerkende en/of ge�ndividualiseerde
DSM-5-patronen van disfunctioneren en
pathologische trekken gegeven. Ook worden
profielen van psychologische testen, de
functie- en betekenisanalyse, de valkuilen
in de therapeutische relatie en een
behandelplan gepresenteerd. Casussen uit
de praktijk illustreren de werkwijze. Dit
boek is bedoeld voor (ervaren)
profes�sionals in de (geestelijke)
gezondheidszorg, zoals klinisch-, en GZpsychologen, psychotherapeuten,
psychiaters, artsen, verpleegkundigen en
zij die daartoe in opleiding zijn. In deze
3e druk is een register toegevoegd,
daarnaast is een aantal fouten uit de 2e
druk gecorrigeerd. Adriaan Sprey is
klinisch psycholoog/psychotherapeut en als
opleider psychodiagnostiek en
psychotherapie geeft hij supervisie,
leertherapie en postacademische
nascholingen vanuit zijn eigen
opleidingspraktijk (www.adriaansprey.nl).
Tevens is hij verbonden aan de GGZ-Groep.
Social Groups in Action and Interaction
reviews and analyzes the human group as it
operates to create both social good and,
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potentially, social harm. It summarizes
current knowledge and contemporary
research, with real-world examples in
succinct yet engaging chapters, to help
students understand and predict group
behavior. Unlike other texts, the book
considers a wide range of topics—such as
conformity, leadership, task performance,
social identity, prejudice, and
discrimination—from both an intragroup and
an intergroup perspective. By looking at
behavior both within and between groups,
it bridges the gap between these
interconnected approaches. The second
edition is thoroughly updated to include
new discussion of the biology and
neuroscience of group formation, recent
developments in social identity theory,
and recent advances in the study of social
networks. It also includes questions for
review and discussion in the classroom. It
provides the most comprehensive and
essential resource for courses on group
dynamics and behavior.
Psychologische diagnostiek in de
gezondheidszorg
Herstelgedrag
Voor de eerste-, tweede- en derdelijns
gezondheidszorg
Dsm-5, Diagnostiek, Cognitieve
Gedragstherapie En Therapeutische Relatie
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Persoonlijkheidsdiagnostiek in de
klinische praktijk
Cultuur, classificatie en diagnose

Through a thoughtful and accurate balance of
developmental, clinical-diagnostic, and experimental
approaches to child and adolescent psychopathology,
Eric Mash and David Wolfe’s ABNORMAL CHILD
PSYCHOLOGY remains the most authoritative,
scholarly, and comprehensive book in its market.
Accessible to a broad range of readers, the book traces
the developmental course of each disorder and shows
how biological, psychological, and sociocultural factors
interact with a child’s environment. Case histories, case
examples, and first-person accounts are at the heart of
the text, illustrating the categorical and dimensional
approaches used to describe disorders and bringing life
to the theories discussed. The authors also consistently
illustrate how troubled children behave in their natural
settings: homes, schools, and communities. Up-to-date
and forward-looking, the text covers the DSM-IV-TR
and dimensional approaches to classification as well as
evidence-based assessment and treatment, contemporary
research, and the latest theories related to the
predominantly inattentive ADHD subtype, early-onset
and the developmental propensity model of conduct
disorder, the triple vulnerability model of anxiety, the
tripartite model in children, depression, and autism.
Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be
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available in the ebook version.
Many factors in the world today, such as globalization
and a rise in immigration, are increasing the need for
mental health practitioners to acquire the ability to
interact effectively with people of different cultures. This
text will be the most comprehensive volume to address
this need to date, exploring the history, philosophy,
processes, and trends in counseling and psychotherapy
in countries from all regions of the globe. Organized by
continent and country, each chapter is written by
esteemed scholars drawing on intimate knowledge of
their homelands. They explore such topics as their
countries’ demographics, counselor education
programs, current counseling theories and trends, and
significant traditional and indigenous treatment and
healing methods. This consistent structure facilitates
quick and easy comparisons and contrasts across
cultures, offering an enhanced understanding of
diversity and multicultural competencies. Overall, this
text is an invaluable resource for practitioners,
researchers, students, and faculty, showing them how to
look beyond their own borders and cultures to enhance
their counseling practices.
Ouderen vinden bij psychische problemen nog
onvoldoende hun weg naar de geestelijke
gezondheidszorg. Enerzijds omdat zij zelf niet om
dergelijke hulp vragen, anderzijds omdat hulpverleners
lang niet allemaal voldoende oog hebben. Dit boek biedt
informatie over de laatste ontwikkelingen op dit gebied.
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met alle goedgekeurde diagnostische categorieën van de
North American Nursing Diagnosis Association
Social Groups in Action and Interaction
Een praktijkoriëntatie
Diagnostiek, behandeling en beleid
Loose-leaf Version for Fundamentals of Human
Neuropsychology
lezing voor het congres Ortho '78 van de Vereniging
voor ortho-agogische activiteiten O. en A., Amsterdam,
17-19 mei 1978
De probleemgerichte en uniforme
hoofdstukopbouw biedt houvast aan de
beroepsbeoefenaren die in de praktijk
werken met mensen met seksuele
problemen. Stapsgewijs wordt
onderscheiden welke interventies bij
welke klacht passend zijn. Elke
stoornis bevat een beschrijving van de
fenomenologie, de prevalentie en
incidentie, en een beknopt overzicht
van de somatische en psychologische
etiologie. Daarna volgen de diagnostiek
en de behandelingsmogelijkheden. Elk
hoofdstuk biedt vervolgens een beknopt
overzicht van de state-of-the-art: wat
weten we over deze seksuele stoornis en
wat behoeft verder onderzoek. Naast de
tekst bevat elk hoofdstuk een
beslismatrix waarin de te volgen
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strategieën in diagnostiek en
behandeling beknopt worden weergegeven.
De matrix duidt aan welke interventies
bruikbaar zijn in 1e of de 2e
lijnshulpverlening, voorzover dit
mogelijk is. De competenties waarover
de clinicus beschikt zijn bepalend of
een bepaalde interventie door hem of
haar kan worden toegepast. De
instructies voor oefeningen behorend
bij de verschillende interventies
worden integraal beschikbaar gesteld.
Bestaande goedgekeurde richtlijnen voor
diagnostiek en behandeling zijn als
uitgangspunt genomen voor de
behandeling van elke stoornis. Dit boek
is bestemd voor de verschillende
professionals op het gebied van de
seksuele gezondheidszorg.
Bij het ontstaan, de behandeling en het
verdere verloop van lichamelijke
klachten en ziekten speelt gedrag een
grote rol. Daarvoor is inmiddels een
overweldigende en overtuigende
hoeveelheid bewijs voorhanden. Zo kan
een derde deel van de sterfte aan
kanker aan gedragsfactoren worden
toegeschreven en veroorzaakt roken
alleen al in Nederland 23.000
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vroegtijdige sterfgevallen. Inmiddels
is het allang geen uitzondering meer
dat bij de diagnostiek en behandeling
van patiënten met lichamelijke
aandoeningen psychologische methoden en
technieken worden toegepast.Sinds de
verschijning in 1986 van de eerste druk
van Behavioral medicine: psychologische
behandeling van lichamelijke
aandoeningen, de voorloper van deze
uitgave, heeft behavioural medicine een
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt.
Zo goed als alle ziekenhuizen hebben
tegenwoordig een afdeling Medische
Psychologie, medici en psychologen
werken steeds nauwer samen op het
terrein van zowel onderzoek als
patiëntenzorg en de Universiteit van
Tilburg verzorgt inmiddels een
opleiding tot medisch psycholoog.
Daarbij is er in toenemende mate
aandacht voor "public health"; ook
socio–culturele en
politiek–econonomische aspecten blijken
van invloed op de gezondheid van de
mens. Het belang van behavioural
medicine wordt dus steeds meer
onderkend.Dit boek behandelt de meest
voorkomende lichamelijke klachten en
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ziekten vanuit het gezichtspunt van de
behavioural medicine. Het beschrijft
hoe de psychologie aan de behandeling
ervan kan bijdragen. Per aandoening
wordt een overzicht gegeven van
symptomatologie, epidemiologie,
psychologische en sociale aspecten,
diagnostiek en behandeling.
Psychologische diagnostiek in de
gezondheidszorgPsychological
Diagnostics in Health CarePsychologie
in de gezondheidszorgEen
praktijkoriëntatieBohn Stafleu van
Loghum
Handboek Persoonlijkheidspathologie
Psychological Diagnostics in Health
Care
Cultuursensitief werken met de DSM-IV
Op weg naar een precieze en
persoonlijke psychiatrie
Professioneel werken met
psychodiagnostische instrumenten
Studiebijdragen voor bedrijfsartsen over de rol
van gedragsaspecten bij herstel en re-integratie
van zieke werknemers.
In the early 1990s, a new concept was coined:
‘evidence-based medicine’ (EBM). After a
remarkably short time, EBM was virtually allPage 25/32
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pervasive in medicine and healthcare throughout
the world. Even outside the domain of
healthcare, the new concept became fashionable,
for example in the shape of (pleas for) ‘evidencebased management’ and ‘evidence-based policy’.
In short, ‘evidence-based’ developed into one of
the mantras of the current era. This book uses
history as a tool to gain insight into the highly
influential, but also elusive and multifaceted
phenomenon of EBM. As such, A Doctor’s Order
is a ‘must read’ for patients, professionals,
managers and policy makers in healthcare as
well as for anyone who is interested in
understanding the present socio-political order.
Dit boek behandelt de meest voorkomende
lichamelijke klachten en ziekten vanuit het
gezichtspunt van de Behavioural Medicine. Het
beschrijft hoe de psychologie aan de behandeling
ervan kan bijdragen.Per aandoening wordt een
overzicht gegeven van symptomatologie,
epidemiologie, psychologische en sociale
aspecten, diagnostiek en behandeling. Nieuw in
deze geheel herziene vierde editie is een
hoofdstuk over eHealth. In de speciële
hoofdstukken beogencompacte
behandelprotocollen de lezer snel te informeren
over de klinische toepassing van de behavioural
medicine-benadering.
Geestelijke gezondheidsleer en geestelijke
gezondheidszorg ment...
Treating Affect Phobia
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Diagnostiek en behandeling
Psychologie in de gezondheidszorg
De bijdrage van de psychologische test aan de
diagnostiek van leerstoornissen
wetenschap, beleid en praktijk : liber amicorum
Joris Casselman
Tal van psychodiagnostische instrumenten zijn niet
gevalideerd voor etnisch-culturele
minderheidsgroepen in Nederland. In dit boek,
bedoeld voor de interculturele hulpverleningspraktijk
van de GGZ, worden de problemen in de
interculturele psychodiagnostiek geschetst. Er
worden methoden aangereikt hoe op een
professionele manier deze problemen het hoofd te
bieden. Aan de hand van casuïstiek geven ervaren
interculturele hulpverleners inzicht in hoe
psychologische instrumenten kunnen worden
toegepast op een cultuur sensitieve manier. De
regulatieve cyclus wordt gebruikt als een methodisch
handvat voor een zorgvuldig, systematisch en
reflexief handelen in dit psychodiagnostische proces.
Fundamentals of Human Neuropsychology continues
to keep pace with its dynamic field, just as it has done
throughout its nearly four decades of publication. As
they have done since the first edition, the authors
draw on recent research and their own clinical and
lab experience to guide their development of the
content, and on their experience in the classroom to
help hone the presentation in a way that is both
accessible and engaging to students. Coverage
includes recent developments in network analysis,
neural imaging, and genetic research--particularly in
terms of the impact on our understanding and
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assessment of brain injury and disorders.
Psychopathology has been designed to provide
students with a comprehensive coverage of both
psychopathology and clinical practice, including
extensive treatment techniques for a range of mental
health issues. The text is designed to be accessible to
students at a range of different learning levels, from
first year undergraduates to post-graduate
researchers and those undergoing clinical training.
Psychopathology is primarily evidence and research
based, with coverage of relevant research from as
recently as 2013, making it useful to researchers as
well as clinicians. The emphasis in the book is on
providing students with a real insight into the nature
and experience of mental health problems, both
through the written coverage and by providing a
range of video material covering personal accounts of
mental health problems. The text is integrated with a
wide variety of teaching and learning features that
will enable facilitators to teach more effectively, and
students to learn more comprehensively. Many of
these features have been updated for the new edition
and new material has been included to reflect the
changes in DSM-5. Features include Focus Points
that discuss contentious or topical issues in detail,
Research Methods boxes showing how clinical
psychologists do research on psychopathology, and
Case Histories detailing a range of mental health
problems. Online resources An all new student
website is available at www.wileypsychopathology.com. The website houses a huge
variety of new digital material including more than
50 instructional and supplementary videos covering
descriptions of symptoms and aetiologies, examples
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of diagnosis and diagnostic interviews, recounted
personal experiences of people with mental health
problems, and discussions and examples of
treatment. The site also contains hundreds of new
student quizzes, as well as revision flashcards,
student learning activities, discussion topics, lists of
relevant journal articles (many of which provide free
links to relevant articles published in Wiley Blackwell
journals), and topics for discussion related to clinical
research and clinical practice. A fully updated
lecturer test bank has also been developed including
over 1,000 questions, as well as suggested essay
questions and these can be accessed by instructors
on our lecturer book companion site.
Skills in Psychodiagnostics
Neuropsychologische casuïstiek
Ouderen in de geestelijke gezondheidszorg
Beroepenwetgeving gezondheidszorg 2010/2011
Verdieping en praktijkgerichte gevalsbeschrijvingen
A History of Modern Psychology

Voor het stellen van een juiste diagnose
is een goede differentiële diagnose
gebaseerd op anamnestische gegevens en
bevindingen bij lichamelijk onderzoek
essentieel. Daarbij is een consequente en
systematische benadering noodzakelijk. Dit
boek heeft zich vanaf de eerste druk, nu
twintig jaar geleden, bewezen als een
waardevol hulpmiddel bij dit proces. In
deze herziene editie komen opnieuw alle
aspecten van de interne geneeskunde aan
bod. Veel hoofdstukken zijn herschreven
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door nieuwe auteurs. Nieuw is dat aan de
lever een apart hoofdstuk is gewijd;
hetzelfde geldt voor somatisch
onverklaarde klachten. Zoveel als mogelijk
is gebruik gemaakt van recente richtlijnen
en standaarden. In eerdere edities werden
het handboek en het compendium apart
uitgegeven. In deze vijfde herziene editie
is ervoor gekozen tabellen en figuren
alleen in het compendium aan te bieden en
niet meer in het handboek op te nemen. Zo
zijn de beide boeken slechts tezamen te
gebruiken en complementair aan elkaar.
Differentiële diagnostiek in de interne
geneeskunde is bedoeld voor huisartsen,
internisten, studenten die coassistentschappen lopen en voor artsassistenten in opleiding tot internist of
een aanverwant specialisme.
Testing, Measurement, Assessment Mastering
Modern Psychological Testing: Theory &
Methods presents quality written research
in a thorough and comprehensive manner
that allows students to master the
material. This text provides a
comprehensive introduction to
psychological assessment and covers areas
not typically addressed in existing test
and measurements texts such as
neuropsychological assessment and the use
of tests in forensics settings. Mastering
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Modern Psychological Testing addresses
special topics in psychological testing
and includes special material on test
development written by a leading test
developer as well as relevant examples.
The book is designed for undergraduate
courses in Psychological Testing /
Assessment / Testing Theory & Methods.
Het lukt vooralsnog niet om de incidentie
en prevalentie van ernstige psychische
problematiek terug te dringen. Aangezien
de bevolking steeds ouder wordt en de
schaarste aan financiële middelen
toeneemt, is het essentieel dat we in deze
sector eerder, beter, goedkoper, en bij
meer mensen resultaten boeken. Dit
veronderstelt veel meer kennis en kunde
dan nu ter beschikking staat én het
veronderstelt de actieve betrokkenheid van
degenen waar het uiteindelijk om gaat. In
Psychische gezondheidszorg op maat wordt
een lans gebroken voor een psychische
gezondheidszorg die echt werk maakt van
het ontwikkelen en toepassen van
behandelstrategieën die zijn toegesneden
op individuele patiënten of cliënten. Om
deze strategieën te kunnen ontwikkelen is
er behoefte aan meer kennis van de
mechanismen, determinanten en
omstandigheden waaronder aandoeningen
ontstaan en zich ontwikkelen. Een centrale
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doelstelling van dit boek is dat de
psychiatrie respectievelijk de psychische
gezondheidszorg kan én moet innoveren. In
het denken, handelen en organiseren kan
een substantiële verbetering optreden.
Deels kan dit al met bestaande middelen.
Voor een ander deel gaat het erom de
onderzoeksprogramma’s aan te passen,
evenals de werkwijzen van instellingen en
die van beroepsbeoefenaren. Daarbij is het
belangrijk ook na te gaan hoe elders in de
gezondheidszorg voortgang is geboekt,
zoals bijv. in de oncologie. Het accent
ligt in dit boek op klinisch herstel, maar
verbeteringen op dat vlak staan in nauwe
samenhang met resultaten op het vlak van
functioneel, maatschappelijk en
persoonlijk herstel.
Psychische gezondheidszorg op maat
2nd Edition
Handboek pijnrevalidatie
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