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Voorwoord

Een competente arts is niet alleen medisch-technisch geschoold maar heeft ook geleerd weten-
schappelijk te denken, klinisch te redeneren en informatie kritisch te beoordelen. De nieuwe 
curricula geneeskunde, die aansluiten bij de uitgangspunten van de canmeds, richten zich 
expliciet op het ontwikkelen van deze vaardigheden. Vrijwel ieder hoofdstuk van het Leerboek 
psychiatrie kinderen en adolescenten bevat casuïstiek, gevolgd door vragen die de student de 
gelegenheid bieden het klinisch redeneren te oefenen. De antwoorden zijn telkens te vinden 
aan het einde van het hoofdstuk.
De kern van het boek bestaat uit de meest voorkomende kinder- en jeugdpsychiatrische stoor-
nissen, maar evenzo veel bladzijden van het boek behandelen andere onderwerpen waarmee 
de praktijk elke behandelaar van jongeren dagelijks confronteert: psychiatrische stoornissen 
bij adoptiekinderen, kinderen van ouders met ernstige psychiatrische problemen. Zowel het 
hoofdstuk diagnostiek als het deel psychiatrische stoornissen gaat in op specifieke vormen van 
de kinderpsychiatrische praktijk, te weten de liaison- en de forensische kinder- en jeugdpsychi-
atrie. Uiteraard ontbreekt een hoofdstuk over de normale ontwikkeling niet.
Omdat gespreksvaardigheden een essentieel onderdeel zijn van de opleiding, heeft de redactie 
besloten voorbeelden van diagnostische interviews met kinderen van verschillende leeftijd 
online te plaatsen. Om nog beter inzicht te verkrijgen in de leerstof wordt de lezer bovendien 
op andere relevante plaatsen verwezen naar geschikt videomateriaal. Alle videofragmenten 
zijn online verzameld en toegankelijk met de registratiecode die voorin het boek te vinden is. 
Tevens is het hele boek online beschikbaar, waardoor het makkelijk doorzoekbaar en op alle 
plaatsen beschikbaar is. Op de titelpagina van de hoofdstukken wordt het telkens aangegeven 
als er extra online materiaal beschikbaar is, zodat de gebruiker gericht de relevante passages 
kan bekijken. Ook is op deze pagina steeds te vinden waar in het Leerboek psychiatrie (voor 
volwassenen) meer informatie over het betreffende onderwerp te vinden is.
Het boek richt zich op studenten geneeskunde en arts-assistenten in opleiding tot psychiater, 
maar het biedt ook belangrijke informatie aan gedragswetenschappers, al dan niet in opleiding 
tot gz-psycholoog of klinisch psycholoog, jeugdartsen, huisartsen, B- en kinderverpleegkun-
digen, en maatschappelijk en forensisch werkers. Het leerboek is geschreven door een groot 
aantal auteurs uit Nederland en Vlaanderen, allen expert op hun deelgebied van de kinder- 
en jeugdpsychiatrie en -psychologie. De conceptteksten zijn ook geïnspireerd door een grote 
enquête onder derdejaarsstudenten. Hun commentaar werd dankbaar verwerkt.
Na zes jaar gebruik van het leerboek bleken de kinderpsychiatrische wetenschap en praktijk 
zoveel ontwikkeling doorgemaakt te hebben dat redactie en uitgever besloten hebben alle 
teksten te laten updaten door de verschillende auteurs. Hier en daar zijn auteurs toegevoegd of 
vervangen.



10 Voorwoord

Nog eens twee jaar later is de tekst in overeenstemming gebracht met de DSM-5, dat wil zeggen 
de meest recente versie van het in de psychiatrie gebruikte classificatiesysteem.
Het ligt in de bedoeling om na enkele jaren de ervaringen met dit boek en zijn elektronische 
hulpmiddelen te evalueren en daar waar nodig aan te passen. Wij vragen de gebruikers dan 
ook ons te laten weten waar teksten en illustratiemateriaal verbeterd kunnen worden. Veel 
genoegen toegewenst bij het lezen en leren!

De redactie
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