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‘Psychiatrie Toegelicht’ is een boek waarin psychiatrische ziektebeelden inzichte-
lijk gemaakt worden door uitgebreide beschrijvingen van de beelden en van de be-
geleiding die er bij geboden kan worden. Het is geschreven voor allen die
psychiatrische patiënten willen begrijpen en willen weten hoe ze met mensen met
psychiatrische problemen om kunnen gaan en welke behandelmogelijkheden er
zijn. Zowel degenen die beroepshalve met mensen met psychiatrische stoornissen
omgaan, als mensen die een persoon met psychiatrische problemen in hun omge-
ving hebben, zullen in dit boek veel informatie vinden.

De vraag: ‘wat betekent het om psychisch ziek te zijn?’ staat centraal bij de
beschrijving van de psychiatrische stoornissen en vormt daarmee de basis van de
beschrijving van de psychopathologie. Het enkel en alleen rangschikken van ziek-
teverschijnselen is onvoldoende om het wezen van de psychiatrische patiënt te
doorgronden. Want het ziekzijn wordt niet zozeer bepaald door de ziekteverschijn-
selen op zich, maar veel meer door de mate waarin de mens zich daardoor niet
meer kan verwerkelijken in relatie tot zijn omgeving. De psychische stoornissen
van een patiënt moeten bezien worden tegen de achtergrond van de persoonlijk-
heid en de leefomstandigheden van die ene patiënt in het licht van zijn levens-
script. Dit boek beschrijft daarom de ziektebeelden in hun ontstaan en in hun
context.

Voor de lezer die vooral geïnteresseerd is in een beschrijving van de ziektebeelden
en de begeleiding van mensen met die problematiek is deel IV, tevens de kern van
dit boek, het meest van belang. Voor degenen die het boek voor studiedoelein-
den gebruiken, geeft deel I een schets van het verpleegkundig proces in al zijn
facetten. Deel II beschrijft de psychische functies van waaruit de verschijnselen
van de psychiatrische ziektebeelden begrepen kunnen worden. Dit deel kan be-
schouwd worden als de basiskennis om de ziektebeelden te begrijpen. De lezer
kan het gebruiken als een verklarende woordenlijst van de psychiatrische ver-
schijnselen geordend naar de psychische functies. In Deel III worden de diverse
behandelvormen besproken die een algemeen theoretische onderbouwing vormen
van de beschrijving van de behandeling en begeleiding van de ziektebeelden die in
deel IV uitgewerkt worden. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de behande-
ling van en de omgang met de patiënt.

Dit boek is voor de tweede maal geheel herzien volgens de huidige inzichten in de
psychiatrie. 17



In de tekst wordt gesproken over patiënt om daarmee duidelijk te maken dat het
gaat over een mens die aan een stoornis lijdt. Daar waar in de tekst over ‘hij’ ge-
sproken wordt, wordt ook ‘zij’ bedoeld.

Dank aan allen voor hun inhoudelijke commentaar en stimulerende opmerkingen.
Een speciaal woord van dank aan Marja Verstralen voor haar tekstuele ondersteu-
ning.

Laura H.W.M. Kaiser
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