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BESCHRIJVING VAN HET BOEK PSYCHIATRIE
Psychiatrie 5e druk is een boek van Ron van Deth uitgegeven bij Bohn
Stafleu van Loghum. ISBN 9789036809061 Dit boek geeft een overzicht van
de moderne psychiatrie in al haar facetten. Het eerste deel beschrijft de
wetenschappelijke principes en methoden van de psychiatrie. Daarbij wordt
op evenwichtige wijze aandacht geschonken aan biologische,
psychologische en sociale invalshoeken. In het tweede deel staan de
voornaamste psychische stoornissen centraal. Aan de hand van
praktijkvoorbeelden komen daarvan telkens de essentiële kenmerken,
verklaringen en behandelvormen aan bod.Het boek probeert jargon zoveel
mogelijk te vermijden en is in heldere taal geschreven. Het is dan ook
bedoeld voor iedereen die op een snelle en toegankelijke manier kennis wil
maken met het psychiatrisch werkveld. Dat kunnen studenten zijn of
geïnteresseerde leken, maar ook mensen met psychische problemen en hun
directe omgeving. Verder is het boek heel geschikt voor wie beroepshalve
met de wereld van de psychiatrie te maken krijgt: zorgprofessionals,
maatschappelijk werkers en personeelsmanagers, maar ook degenen die
werken bij politie en justitie of in het onderwijs. Mede op basis van de DSM-5
is deze vijfde herziene editie in veel opzichten geactualiseerd. Daarnaast
biedt nu ook een website ondersteunende (internet)bronnen bij ieder
hoofdstuk.Drs. Ron van Deth is psycholoog en publicist en verbonden aan
het Europees Instituut voor Educatie in Driebergen.
PSYCHIATRIE - WIKIPEDIA
Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich met vier gebieden
bezighoudt: preventie en wetenschappelijk onderzoek (epidemiologie),
voorts diagnostiek en. Psychiatrie is het medisch specialisme dat zich
bezighoudt met problemen die kinderen, jongeren en volwassenen kunnen
hebben in gedrag en beleving. De afdeling Psychiatrie houdt zich bezig met
patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleiding met
betrekking tot psychiatrische ziekte en gezondheid. Spoedeisende
psychiatrie; Transculturele psychiatrie; Ziekenhuispsychiatrie; 7 Onlangs
aangepast. De Leidse Psychiater; Gedoemd tot vrijheid? Psychiatrie houdt
zich bezig met klachten van psychische aard. Dat kunnen
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stemmingsstoornissen
(somberheid),
angsten,
dwangverschijnselen,
onbegrepen lichamelijke. Psychiatrie is het specialisme voor patiënten met
een psychiatrische aandoening, zoals depressie, angst- en paniekstoornis,
psychotische stoornis, eetstoornis. Tweets door @psychiaters. ACTUEEL.
Welke activiteiten onderneemt de NVvP? Wat houdt ons bezig en waar
zetten we ons voor in? Waar zijn we in de media? Hier vindt u informatie
over de afdeling Psychiatrie. De Psychiatrie behandelt mensen die om
verschillende redenen in psychische problemen zijn geraakt. De
zorgeenheid psychiatrie richt zich op mensen met een psychiatrische
aandoening zoals depressie, angst- of paniekstoornis, alcoholverslaving of
dwangstoornissen. Het Tijdschrift voor Psychiatrie is het toonaangevende
wetenschappelijke tijdschrift voor de Nederlandse en Vlaamse psychiaters,
arts-assistenten psychiatrie en. Psychiatrie. De afdeling Psychiatrie biedt
zorg aan volwassenen en ouderen met een psychiatrische aandoening en
werkt nauw samen met zorgorganisatie Rivierduinen op. Bij de afdeling
psychiatrie staat de zorg voor patiënten bij wie sprake is van een
psychiatrische aandoening centraal. De afdeling ziekenhuispsychiatrie heeft
de naam Medisch Psychiatrische Unit (MPU). Wij richten ons op
ziekenhuispsychiatrie. Dat is de zorg voor mensen die zowel.
Hoogspecialistische zorg. Kenmerkend voor de afdeling psychiatrie zijn de
korte wachtlijsten, de vele diagnostische mogelijkheden en de
beschikbaarheid van. Bij de polikliniek Psychiatrie van Amphia kunt u terecht
voor onderzoek, diagnose, advies en behandeling van psychiatrische
problemen. De belangrijkste.
PSYCHIATRIE - UMC UTRECHT
Op zoek naar informatie over psychiatrie? Lees meer over deze afdeling van
het Radboudumc Je kunt bij ons terecht voor kortdurende diagnostiek en
behandeling van psychische problemen. We richten ons daarbij op herstel,
behoud of verbetering van de. Bent u geïnteresseerd in psychische
stoornissen en de behandeling ervan? Hier vindt u een overzicht van
professionele literatuur op het gebied van diagnostiek. Informatie over de
afdeling Psychiatrie in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en hoe een
consult verloopt. Psychiatrie. Wij zijn er voor alle patiënten en/of naasten die
te maken hebben met psychiatrische aandoeningen. Hier vindt u informatie
over wie we zijn, wat we doen. psychiatrie Tak van de geneeskunde die zich
bezighoudt met de behandeling van psychische, emotionele en
gedragsstoornissen, vooral wanneer die uit endogene oorzaken. Bij
psychiatrie kunt u terecht voor onderzoek, advies en gespecialiseerde
GGZ-behandeling bij met psychiatrische stoornissen. Een multidisciplinair
team staat voor u. Specialist in psychiatrie en bij verslaving. Wij behandelen
en begeleiden mensen met psychische problemen. Meer dan 80 locaties in
de regio Rotterdam Rijnmond en. De afdeling Psychiatrie van Máxima
Medisch Centrum, ook wel PAAZ genoemd, richt zich op de diagnostiek en
behandeling van psychiatrische klachten, crisisopvang en. Bij het
specialisme psychiatrie in het St. Anna Ziekenhuis kunt u terecht voor
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onderzoek en behandeling van psychiatrische aandoeningen. Lees meer
informatie. Onderzoek VUmc afdeling psychiatrie werkt intensief samen met
GGZ inGeest op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar
psychiatrische aandoeningen. Voor Psychiatrie kunt u bij het Bravis
ziekenhuis terecht op de locaties Bergen op Zoom, Roosendaal,
Oudenbosch of Etten-Leur Doel De werkveldraad biedt een platform en
aanspreekpunt voor vragen en ontwikkelingen op het terrein van geestelijke
verzorging en psychiatrie. Wij willen binnen het. Psychiatrie: vroeger en nu
Mensen met een psyiatrische stoornis hebben nu de mogelijkheid om goede
hulp te krijgen bij hun probleem. Dit is in onze tijd heel normaal.
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