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Psychische gezondheidszorg
op maat
Op weg naar een precieze en persoonlijke psychiatrie
Het lukt vooralsnog niet om de incidentie en prevalentie van ernstige psychische problematiek
terug te dringen. Aangezien de bevolking steeds ouder wordt en de schaarste aan financiële
middelen toeneemt, is het essentieel dat we in deze sector eerder, beter, goedkoper, en bij
meer mensen resultaten boeken. Dit veronderstelt veel meer kennis en kunde dan nu ter
beschikking staat én het veronderstelt de actieve betrokkenheid van degenen waar het
uiteindelijk om gaat. In Psychische gezondheidszorg op maat wordt een lans gebroken voor
een psychische gezondheidszorg die echt werk maakt van het ontwikkelen en toepassen van
behandelstrategieën die zijn toegesneden op individuele patiënten of cliënten. Om deze
strategieën te kunnen ontwikkelen is er behoefte aan meer kennis van de mechanismen,
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determinanten en omstandigheden waaronder aandoeningen ontstaan en zich ontwikkelen. Een
centrale doelstelling van dit boek is dat de psychiatrie respectievelijk de psychische
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gezondheidszorg kan én moet innoveren. In het denken, handelen en organiseren kan een
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substantiële verbetering optreden. Deels kan dit al met bestaande middelen. Voor een ander
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deel gaat het erom de onderzoeksprogramma’s aan te passen, evenals de werkwijzen van
instellingen en die van beroepsbeoefenaren. Daarbij is het belangrijk ook na te gaan hoe elders
in de gezondheidszorg voortgang is geboekt, zoals bijv. in de oncologie. Het accent ligt in dit
boek op klinisch herstel, maar verbeteringen op dat vlak staan in nauwe samenhang met

eBook
26,99 € | £23.99 | $34.99
[2]
26,99 € (D) | 26,99 € (A) | CHF
32,00

resultaten op het vlak van functioneel, maatschappelijk en persoonlijk herstel.
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