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Handboek generalistische
ggz
Werken aan zelfregie: een bijzonder specialisme
Laat zien hoe je de zelfregie van patiënten kunt versterken
Beschrijft een kortdurende generalistische werkwijze
Toegankelijk dankzij casuïstiek uit de klinische praktijk
Dit handboek laat professionals binnen de generalistische ggz zien hoe ze de zelfregie van
patiënten kunnen versterken. In het boek worden wetenschap en praktijk bij elkaar gebracht
voor huisartsen, praktijkondersteuners, (GZ-)psychologen, artsen, psychiaters, verpleegkundig
specialisten, en hulpverleners in onder meer de eerstelijn gezondheidszorg, de generalistische
basis ggz, (algemene) ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg. Het boek is gebaseerd op de
praktijk van Indigo, een landelijke aanbieder van preventie, POH-ggz en basis ggz. In de
1st ed. 2019, XVI, 215 p. 31 illus., 29
illus. in color.

generalistische ggz worden klachten primair begrepen als reactie op specifieke biologische,
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Generalistische ggz start bij de vraag wat de patiënt nodig heeft om die oplossing zelf te

psychologische en sociale uitdagingen in het hier en nu van de patiënt. Kenmerkend is de
focus op positieve gezondheid: niet de klachten zijn leidend, maar de oplossingen ervan.
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realiseren. Aan de hand van de oplossing van zijn huidige problemen worden de
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generalistische werkwijze voor het eerst systematisch en consequent uit voor ggz-problemen.
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oplossingsvaardigheden van de patiënt versterkt. Handboek generalistische ggz werkt de
Allereerst wordt de generalistische werkwijze uitgelegd en vergeleken met de specialistische
ggz. Vervolgens wordt de werkwijze in detail beschreven in hoofdstukken over diagnostiek,
indicatiestelling, interventies en evaluatie. De auteurs geven veel voorbeelden uit hun eigen
praktijk. Hiermee wordt duidelijk hoe zelfregie van de patiënt kan worden versterkt én hoe
psychologische theorieën en psychotherapeutische referentiekaders en technieken hierbij
gebruikt kunnen worden.
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