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BESCHRIJVING VAN HET BOEK HANDBOEK PSYCHOSE
Handboek psychose is een up-to-date overzicht van psychotische
verschijnselen en de behandeling daarvan. Het boek bespreekt de
verschillende stadia, van milde, psychose-achtige ervaringen tot ernstige,
persisterende psychotische perioden. Aandacht voor vroegdetectie en
vroegbehandeling De bijdragen zijn van (inter)nationaal toonaangevende
auteurs. Zij beschrijven manieren om schizofrenie en psychose te
voorkomen, te onderzoeken, de diagnose te stellen en de verschillende
fasen op maat te behandelen. Het bestaande behandelspectrum, van onder
andere farmacotherapie en cognitieve gedragstherapie, wordt bovendien
aangevuld met nieuwe ontwikkelingen en experimentele behandelvormen.
Ruime aandacht gaat uit naar vroegdetectie en vroegbehandeling om een
eerste psychotische periode af te kunnen wenden. Voor wie? Dit boek is een
standaardwerk voor psychologen, psychiaters en professionals in de ggz, en
voor studenten die daarvoor in opleiding zijn. Over de auteur(s): Mark van
der Gaag is klinisch psycholoog/psychotherapeut, en bijzonder hoogleraar
bij de afdeling Klinische psychologie van de Vrije Universiteit en het EMGO
Instituut in Amsterdam. Hij doet onder meer onderzoek naar de preventie en
behandeling van psychoses. Tevens is hij werkzaam als hoofd
Psychosenonderzoek van Parnassia. Tonnie Staring is gz-psycholoog in
opleiding tot specialist en cognitief gedragstherapeut (VGCt). Hij heeft in
nationale en internationale tijdschriften gepubliceerd over onderwerpen
zoals cognitieve gedragstherapie, psychose en trauma. Hij geeft les aan
verscheidene postacademische instellingen en is bestuurslid bij de sectie
Psychose van de VGCt en bij de Stichting Cognitie en Psychose. Lucia
Valmaggia is klinisch psycholoog, werkzaam bij OASIS, onderdeel van de
South London and Maudsley NHS Foundation Trust, en hoofddocent
Klinische psychologie bij het Institute of Psychiatry, King's College London.
Haar onderzoek richt zich op de psychologische behandeling van psychose,
vroegsignalering, virtual reality en de link tussen stress en de eerste
psychotische symptomen.
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Handboek psychose (paperback). Handboek psychose is een up-to-date
overzicht van psychotische verschijnselen en de behandeling daarvan. Het
boek bespreekt de. Handboek psychose van Mark van der Gaag, Tonnie
Staring, Lucia Valmaggia, 9789461054838 voor € 39,95 bij Boom
Psychologie. Geen verzendkosten vanaf € 20,-. Handboek Vroege
Psychose beoogt 'voor en door de praktijk' tot aan richtlijnen voor
behandeling van mensen met een ultrahoog risico op psychose te komen.
Handboek psychose Theorie, diagnostiek en behandeling onder redactie
van Mark van der Gaag Tonnie staring Lucia Valmaggia UiTGeVerij booM |
aMsTerdaM Handboek vroege psychose (hardcover). Handboek vroege
psychose 1e druk is een boek van S. Jansen uitgegeven bij Uitgeverij
S.W.P. B.V.. ISBN 9789088502699 In en. 'Handboek psychose' door Mark
van Der Gaag, Tonnie Staring, Lucia Valmaggia - Onze prijs: €39,95 - Op
werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis Handboek
psychose is een up-to-date overzicht van psychotische verschijnselen en de
behandeling daarvan. Het boek bespreekt de verschillende stadia, van... TY
- BOOK. T1 - Handboek Psychose, theorie, diagnostiek en behandeling. AU
- van der Gaag,M. AU - Staring,T. AU - Valmaggia,L. PY - 2012. Y1 - 2012
In en buiten Nederland is de laatste tien jaar ervaring opgedaan met
behandelteams voor mensen met een eerste psychose. Recent is het
aandachtsgebied van... Een psychose is een toestand waarin het denken en
(of) de zintuiglijke waarnemingen tijdelijk zijn vervormd. Er wordt vaak
gesproken… samenvatting handboek psychose hoofstuk epidemiologie van
schizofrenie
en
psychosen
categorieën:
organische
en
middelengeïnduceerde psychosen (bv. delier) Handboek psychose?
Vergelijk boek Prijzen van Handboek psychose op Prijsvergelijk. De prijs
vergelijk site! Handboek psychose is een up-to-date overzicht van
psychotische verschijnselen en de behandeling daarvan. Het boek
bespreekt de verschillende stadia, van milde. In en buiten Nederland is de
laatste tien jaar ervaring opgedaan met behandelteams voor mensen met
een eerste psychose. Recent is het aandachtsgebied van deze teams.
Handboek Vroege Psychose direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij
Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt.
HANDBOEK PSYCHOSE | VAN DER GAAG, STARING, VALMAGGIA |
9789461054838
In en buiten Nederland is de laatste tien jaar ervaring opgedaan met
behandelteams voor mensen met een eerste psychose. Recent is het
aandachtsgebied van deze teams. Er kwamen in Nederland verschillende
gespecialiseerde afdelingen voor patiënten met een eerste psychose,.
Handboek schizofrenie gaat onder meer in op deze vragen. Bestel
Handboek vroege psychose Voor 23:00 besteld, morgen in huis! 20%
korting voor vaste klanten Altijd een inspirerend advies Schizofrenie en
psychose Handboek schizofrenie. Wiepke Cahn, Lydia Krabbendam, Inez
Myin-Germeys, Richard Bruggeman, Lieuwe de Haan. De Tijdstroom,
Utrecht 2011 551. Overweeg je om Handboek Psychose te kopen? Lees

Handboek psychose.pdf /// Mark van der Gaag /// 9789461054838

hier wat andere mensen - die Handboek Psychose werkelijk in bezit hebben
- van het product vinden! De beschikbare kennis over eerste psychose
gebundeld en vertaald in concrete aanbevelingen voor de (organisatie van)
zorg: diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en. Handboek psychose, EAN
nummer 9789461054838.. Let op: om deze website goed te kunnen
gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. In en buiten
Nederland is de laatste tien jaar ervaring opgedaan met behandelteams voor
mensen met een eerste psychose. Recent is het aandachtsgebied van deze
teams. Handboek psychose van Mark van der Gaag vind je op
zoekeenboek.nl | ISBN 9789461054838, Nederlandstalig, Paperback, 2012
Samenvatting van het boek 'Handboek Psychose. theorie diagnostiek en
behandeling'. Het handboek suïcidaal gedrag bij jongeren is bedoeld voor
opleiding en na- en bijscholing van allen die met depressieve suïcidale
jongeren te maken hebben. Handboek psychose (Boek) door Mark van der
Gaag
Taal:
Nederlands
Uitgave:
Amsterdam,
2012
ISBN:
978-94-610-5483-8 Koop Handboek vroege psychose van Jansen, S. Wal,
M. vd met ISBN 9789088502699. Gratis verzending, Slim studeren.
Studystore.nl In en buiten Nederland is de laatste tien jaar ervaring
opgedaan met behandelteams voor mensen met een eerste psychose.
Recent is het aandachtsgebied van deze teams.
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