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Therapie
Diagnose en Therapie is het
standaardnaslagwerk voor diagnostiek en
behandeling van de meest voorkomende
ziektebeelden in de huisartsenpraktijk.
Met als uitgangspunt de organen en de
orgaansystemen worden bijna 1.000
klinische beelden beschreven. De
diagsnotiek en behandeling van deze
ziektebeelden worden op een beknopte,
heldere wijze behandeld door
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vakexperts, huisartsen en apothekers,
de beste combinatie om de klinische
relevantie voor de huisartsenpraktijk
te waarborgen. Daarnaast behandelt
Diagnose en therapie uitgebreid de
indicatiestellingen en de therapieen
met de meest voorgeschreven
geneesmiddelen in de
huisartsenpraktijk. Diagnose en
therapie verschijnt jaarlijks in een
geheel geactualiseerde editie.
Regelmatig worden nieuwe hoofdstukken
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toegevoegd en verbeteringen
doorgevoerd. In deze editie zijn vier
nieuwe hoofdstukken opgenomen. Een
abonnement op Diagnose en therapie is
mogelijk. Niet alleen zijn abonnees
verzekerd van actuele en complete
informatie, zij hebben bovendien
exclusief toegang tot de bijbehorende
online-edities. Tot slot is Diagnose en
therapie ook verkrijgbaar als pdaapplicatie.
Dit boek biedt een vrijwel compleet
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overzicht van de actuele kennis op het
gebied van bekkeninstabiliteit. Aan de
orde komen de pathogenese, de
epidemiologie, de symptomatologie, de
diagnostiek en de therapie. Hierbij is
een belangrijke rol weggelegd voor
fysiotherapeutische behandeling. De
editie Bekkeninstabiliteit voor
professionals geeft praktische adviezen
aan zowel artsen als fysiotherapeuten,
manueeltherapeuten en oefentherapeuten.
Daarnaast gaat dit boek in op zaken als
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zwangerschap na bekkeninstabiliteit,
alternatieve geneeswijzen,
arbeidsongeschiktheid en de wet- en
regelgeving. De inhoud is gebaseerd op
niet alleen een uitgebreide
literatuurstudie, maar ook gesprekken
met meer dan tweeduizend patiënten.
Deel 3 uit de reeks Manuele therapie
van de perifere gewrichten gaat in op
de specifieke manuele mobilisering van
heup, knie, enkel en voet. Daarnaast
worden de meest recente inzichten op
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het gebied van kraakbeen beschreven.
Dit uiterst actuele onderwerp wordt in
een apart hoofdstuk besproken.Voor
wie?Manuele therapie van de perifere
gewrichten geeft de huidige stand van
zaken met betrekking tot research in de
behandeltechnieken. De reeks zal daarom
zonder twijfel zijn weg vinden naar
alle orthopedisch geïnteresseerde
artsen en fysiotherapeuten die zich
bezighouden met de behandeling van
patiënten met aandoeningen van het
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bewegingsapparaat.De driedelige reeks
Manuele therapie van de perifere
gewrichten komt in plaats van het
eerder aangekondigde deel 3c,
Orthopedische geneeskunde en manuele
therapie. De inhoud en samenstelling is
geactualiseerd, waar mogelijk evidencebased en inspelend op de laatste
ontwikkelingen.Reeds verschenen: Deel
1: algemeen, bindweefsel, schouder ISBN 90 313 3712 9Deel 2: elleboog,
pols en hand - ISBN 90 313 3713 7
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Het Handboek Beeldende Therapie geeft
voor het eerst in zestig jaar
beroepsuitoefening een overzicht van de
Nederlandse beeldende therapie.
Beschreven worden de belangrijkste
bestaande visies, methoden en
methodieken.Deel 1 geeft informatie
over de achtergronden van het beroep:
de geschiedenis en theoretische
kaders.Deel 2 is gericht op de
methodische beroepsuitoefening in de
praktijk.Deel 3 handelt over
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voorwaarden voor professionaliteit,
zoals facilitering en maatschappelijke
positionering en onderbouwing van het
professioneel handelen door middel van
onderzoek.Het boek en bijbehorende DVD
bieden ondersteuning voor docenten en
studenten van de hbo–opleiding tot
beeldend therapeut. Daarnaast is het
een naslagwerk voor de
beroepsbeoefenaar. Er zijn veel
literatuurverwijzingen opgenomen voor
nadere bestudering van onderwerpen waar
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de lezer in geïnteresseerd is.Het
verkregen overzicht in dit handboek,
draagt bij tot een eenduidiger en
steviger beroepsbeeld. Ook heeft dit
overzicht bijgedragen tot nieuwe
inzichten op het vakgebied over
mogelijke en noodzakelijke verdere
ontwikkelingen in het beroep.
De interactieve methode die in dit boek
wordt beschreven is ontstaan vanuit het
werken in de praktijk van creatieve
therapie met groepen. De interactieve
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methode als benaming is een
samenvoeging van de woorden
'interactie' en 'actief'. Cliënten in
creatieve therapie zijn actief, werken
met elkaar en zijn daardoor in
interactie met het materiaal en met
anderen. Het begrip interactie staat in
deze methode centraal. De kracht van de
onderlinge hulp is een belangrijk
middel bij het oplossen van problemen.
De groepsleden kunnen elkaars positieve
en negatieve voorbeeld zijn, geven
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elkaar inzicht en worden door elkaar
geconfronteerd met hun eigen gedrag.
Het boek bestaat uit twee delen. In het
eerste deel wordt de interactieve
methode uiteen gezet. Het tweede deel
bevat een aantal opdrachten die
toegepast kunnen worden volgens de
interactieve methode.
Praktijkvoorbeelden verhelderen de
tekst. Het boek is bedoeld voor mensen
die als creatief therapeut werkzaam
zijn in de therapeutische en agogische
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sector. De beschreven methode is
bruikbaar voor open en gesloten
groepen, heterogene en homogene
groepen. Het kan toegepast worden bij
volwassenen en kinderen, zowel in
langdurende als kortdurende
behandelingen en in verschillende
settings. In deze tweede druk is de
beschrijving van de methode verder
verbeterd en meer onderbouwd. Ook zijn
meer praktijkvoorbeelden toegevoegd.
Omdat schildklierafwijkingen in
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verschillende vormen voorkomen, bestaat
er ook een grote verscheidenheid aan
klachten, die bovendien niet altijd
gemakkelijk worden herkend. Sommige van
deze klachten zijn algemeen van aard en
kunnen verward worden met andere
aandoeningen, die zelfs psychisch van
aard kunnen zijn. Dankzij de verbeterde
laboratoriumdiagnostiek is de kennis
over de schildklier in de afgelopen
jaren aanzienlijk toegenomen. Dit boek
maakt de resultaten daarvan bereikbaar
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voor patiënten en hun omgeving. Wat de
werking en de functie van de
schildklier is, wordt helder
uiteengezet. Daarnaast komen
diagnostiek, aandoeningen en therapie
uitgebreid aan de orde.
Een praktische leidraad voor GLP-1
therapie bij patiënten met diabetes
mellitus type 2
Handleiding kortdurende schematherapie
Mees, Tekenen als therapie
Voor groepstherapie en individuele
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therapie
Technieken van cognitieve therapie
Kraakbeen, Heup, Knie, Enkel en Voet
Diagnose en Therapie 2013-2014
Beknopt handboek der bijzondere
pathologie en therapie, als leidraad
voor zijne voorlezingen
Bekkeninstabiliteit diagnostiek en
therapie
corrigerende oefeningen en therapie
Directieve therapie bij kinderen en
adolescenten
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Overzicht van psychologische en medische praktijkgevallen op het
gebied van hypnose.
Dit werkboek sluit aan bij het basisboek Gezins-creatieve-therapie
van Frans Beelen. Het geeft aan wat therapeuten kunnen doen om
ouders te laten ontdekken hoe zij op een positieve manier met hun
kinderen kunnen omgaan en zichzelf (weer) als competent ouder
gaan ervaren.Uitgangspunt van dit boek is het model van gezinscreatieve-therapie zoals dat in het basisboek is beschreven. Aan de
hand van casussen en lees- en praktijkopdrachten kunnen creatief
therapeuten zich op de uitgangspunten van het model oriënteren. Zij
leren in te schatten wat mensen met een verstandelijke handicap met
beeldend materiaal kunnen. Ook ervaren de therapeuten hoe dit
medium kan worden gebruikt bij het in gang zetten van
veranderingsprocessen. Zij kunnen samen met de ouders op zoek
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gaan naar basisvoorwaarden voor henzelf en hun kinderen en
helpen deze te creëren: eerst in de therapie en vervolgens thuis.Het
resultaat zal zijn dat ouders beter zicht krijgen op hun kinderen,
zowel die met als die zonder verstandelijke handicap. Ouders
kunnen daar, passend bij hun eigen mogelijkheden en wensen, op
inspelen en hun kinderen op een positieve manier aansturen. Ouders
zullen zich capabel voelen en hun kinderen zullen daarin gedijen.
Het kind leert te benoemen wat hij doet en wil, waardoor zijn
zelfbesef en geloof in eigen kunnen worden verstevigd.
Diagnose en therapie is hét standaardnaslagwerk voor diagnostiek
en behandeling van de meest voorkomende ziektebeelden in de
huisartsenpraktijk. Met als uitgangspunt de organen en de
orgaansystemen worden bijna 1.000 klinische beelden beschreven.
De diagnostiek en behandeling van deze ziektebeelden worden op
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een beknopte, heldere wijze behandeld door vakexperts, huisartsen
én apothekers, de beste combinatie om de klinische relevantie voor
de huisartsenpraktijk te waarborgen. Daarnaast behandelt Diagnose
en therapie uitgebreid de indicatiestellingen en de therapieën met de
meest voorgeschreven geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk.
Een selectie van hoofdstukken uit de uitgebreide serie
'Orthopedische Geneeskunde en Manuele Therapie'. Doordat de
selectie geheel is toegesneden op de opleidingen is de voor de
student overbodige wetenschappelijke stof hier weggelaten. Dat
neemt niet weg dat alle belangrijke manueel therapeutische
onderzoek- en behandeltechnieken educatief worden beschreven
aan de hand van uitgebreid illustratiemateriaal.
Deel 2 uit de nieuwe reeks Manuele therapie van de perifere
gewrichten gaat in op de specifieke manuele mobilisering van de
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elleboog, pols en hand. Behalve informatie over relevante en
functionele anatomie en osteo- en artrokinematica bevat dit deel
waardevolle, recente inzichten over onderzoek en behandeling.De
driedelige reeks Manuele therapie van de perifere gewrichten komt
in plaats van het eerder aangekondigde deel 3c, Orthopedische
geneeskunde en manuele therapie. De inhoud en samenstelling is
geactualiseerd, waar mogelijk evidence-based en inspelend op de
laatste ontwikkelingen.Reeds verschenen: Deel 1: algemeen,
bindweefsel, schouder - ISBN 90 313 3712 9Deel 3: heup, knie,
enkel, voet, kraakbeen - ISBN 90 313 3714 5
Deel I schetst de context waarbinnen de ret geplaatst moet worden
en beschrijft de achtergronden. Ook worden de basisbegrippen
uiteengezet en in verband gebracht met de filosofische
uitgangspunten. In deel II wordt de methode van de ret, het
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abc–model, als doelgericht model voor de aanpak van psychische
problemen, systematisch behandeld. De praktijkgerichte benadering
staat centraal; de theoretische hoofdstukken dienen hierbij vooral
als ondersteuning.In het 'Woord vooraf' maakt de psychologe Gidia
Jacobs, die meer dan twintig jaar werkt met de RET–methode,
duidelijk waarom deze methode haar aanspreekt. Allereerst door de
'common sense'–benadering en de combinatie van confrontatie en
humor. Daarnaast waardeert zij de ret vooral om de
veelomvattendheid van de theorie, die ook ruimte laat om andere
theorieën, methoden en stijlen te integreren. En niet onbelangrijk:
'De mens en niet de methode staat centraal.'.
over dubbele binding, schizofrenie en gezinsrelaties
Schemagerichte Therapie
Rationeel-emotieve therapie
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Deel 2
Schets der algemeene therapie, als leidraad bij het onderwijs
In therapie bij Jezus
Diagnose en therapie 2011
Uit de verf
Rationeel-Emotieve Therapie
beschouwingen van psychiater en patient
Schemagerichte therapie ingroepen - werkboek v patiënten

Dit boek biedt behandelaren een
handleiding om schematherapie, een
succesvolle en bewezen effectieve methode
voor de behandeling van
persoonlijkheidsproblematiek, toe te
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passen in kortdurende therapievarianten.
Het behandelt twee kortdurende protocollen
die u los van elkaar of - voor een langere
therapie - achtereenvolgend kunt
aanbieden. De protocollen zijn geschikt
voor individuele schematherapie en voor
schemagroepstherapie, waarbij
interpersoonlijk leren in zowel het
therapeutisch contact plaatsvindt als in
het contact met andere groepsleden. Het
werken in en met groepen wordt door
behandelaren en cliënten als een krachtige
experiëntiële en vaak emotioneel
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corrigerende gebeurtenis ervaren. Iedereen
heeft gevoelige snaren. Deze gevoelige
snaren, zogeheten ‘schema’s’, bepalen hoe
mensen in het dagelijks leven
functioneren. Triggering van deze schema’s
kan iemand in bepaalde gemoedstoestanden
(modi) brengen. Sommige mensen ondervinden
in hun dagelijks leven zo’n last van hun
schema’s en modi dat er sprake is van een
persoonlijkheidsstoornis. Deze herziene
druk (voorheen Kortdurende
schemagroepstherapie) richt zich nu ook op
het werkboek Experiëntiële technieken. Er
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worden voorbeelden gegeven van
groepsdynamische processen en interactief
leren. Kortdurende schematherapie bestaat
uit een handleiding voor de therapeut, een
werkboek CGT-technieken en een werkboek
Experiëntiële technieken. De werkboeken
kunnen los van elkaar worden gebruikt of
achtereenvolgend. Beide werkboeken richten
zich op het verminderen van de invloed van
schema’s en modi op het dagelijks leven
van cliënten.
Deel I schetst de context waarbinnen de
ret geplaatst moet worden en beschrijft de
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achtergronden. Ook worden de
basisbegrippen uiteengezet en in verband
gebracht met de filosofische
uitgangspunten. In deel II wordt de
methode van de ret, het abc-model, als
doelgericht model voor de aanpak van
psychische problemen, systematisch
behandeld. De praktijkgerichte benadering
staat centraal; de theoretische
hoofdstukken dienen hierbij vooral als
ondersteuning.In het 'Woord vooraf' maakt
de psychologe Gidia Jacobs, die meer dan
twintig jaar werkt met de RET-methode,
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duidelijk waarom deze methode haar
aanspreekt. Allereerst door de 'common
sense'-benadering en de combinatie van
confrontatie en humor. Daarnaast waardeert
zij de ret vooral om de veelomvattendheid
van de theorie, die ook ruimte laat om
andere theorieën, methoden en stijlen te
integreren. En niet onbelangrijk: 'De mens
en niet de methode staat centraal.'.
Met de invoering van een aparte as (as II)
voor de diagnostiek van
persoonlijkheidsstoornissen in de DSM-III
is de belangstelling voor deze
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problematiek enorm toegenomen. Zo is ook
de belangstelling voor de behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen gegroeid,
hoewel zich dit tot nu toe meer uit in de
ontwikkeling van specifieke
psychotherapieën, dan in de
wetenschappelijke evaluatie
daarvan.Cognitieve therapie voor
persoonlijkheidsstoornissen maakt gebruik
van begrippen en technieken die van andere
therapievormen zijn geleend of, beter
gezegd, zijn aangepast aan het cognitieve
kader. Vooral experiëntiële en analytische
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concepten en methoden vallen daarbij op.
Dit maakt cognitieve therapie voor
persoonlijkheidsstoornissen echter niet
tot een eclectische behandeling. De
strakke inkadering in een cognitief
conceptueel kader behoedt de therapeut
voor een 'wilde' toepassing van allerlei
technieken, die, wanneer niet goed
getimed, begeleid en ingekaderd, niet
ongevaarlijk kunnen zijn bij deze
moeilijke groep patiënten. Vooral
experiëntiële en analytische concepten en
methoden vallen daarbij op. Dit maakt
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cognitieve therapie voor
persoonlijkheidsstoornissen echter niet
tot een eclectische behandeling. De
strakke inkadering in een cognitief
conceptueel kader behoedt de therapeut
voor een 'wilde' toepassing van allerlei
technieken, die, wanneer niet goed
getimed, begeleid en ingekaderd, niet
ongevaarlijk kunnen zijn bij deze
moeilijke groep patiënten.Cognitieve
therapie voor persoonlijkheidsstoornissen
streeft naar een hoog doel:
(gedeeltelijke) verandering van de
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persoonlijkheid, en concurreert daarmee
met 'inzichtgevende' psychotherapieën.Dit
boek beoogt een inleiding te geven in een
hoog gespecialiseerde vorm van cognitieve
therapie. Er wordt vanuit gegaan dat de
lezer vertrouwd is met het verrichten van
cognitieve therapie bij stemmings- en/of
angststoornissen
De gezins–creatieve–therapie die in dit
boek wordt beschreven, is gericht op
gedragsverandering van de gezinsleden in
het hier en nu. De methode is gebaseerd op
de volgende grondbeginselen: een creatieve
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therapie beeldend vormen, gezinstherapie,
ouderbegeleiding en leertheorieën met
betrekking tot communicatie en
emancipatie.Wanneer ouders in hun
oudertaken worden ondersteund, kan het
gezin in beweging komen op een manier die
vanaf het begin door de ouders zelf wordt
gedragen. Al doende leren de ouders een
beeldende activiteit te plannen en leiding
te geven aan hun kinderen bij het
uitvoeren van die activiteit. Het doel van
de ondersteuning is dat zij deze
handelwijze ook in de dagelijkse omgang
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met elkaar gaan hanteren. Deze
doelstelling leidt tot een therapiemodel
dat in tien bijeenkomsten kan worden
uitgevoerd.De gezins–creatieve–therapie
wordt in principe met het kerngezin
uitgevoerd. Sleutelbegrippen zijn:
succeservaringen, positieve bevestiging,
omgaan met beeldende (productie)problemen,
scheiden van de subsystemen van ouders en
kinderen, het herstel van de hiërarchie
van de ouder ten opzichte van de kinderen
en aandacht voor de leefomgeving van het
gezin.
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Wanneer disfunctionele denk- en
gedragspatronen hardnekkig zijn, liggen er
vaak zogeheten "schema"s" aan ten
grondslag. Dit zijn belangrijke
overtuigingen en gevoelens die het
individu aanneemt zonder zich daarover
vragen te stellen. Schema"s ontwikkelen
zich in de kindertijd en breiden zich
daarna uit. Schema"s houden zichzelf in
stand en bieden sterke weerstand tegen
verandering. Traditionele therapieën
blijken dan ook doorgaans te beperkt te
zijn om die schema"s omver te
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werpen.Schemagerichte therapie is een
geïntegreerde therapeutische benadering
waarin elementen uit cognitieve,
gedragstherapeutische en psychodynamische
modellen, hechtingsmodellen en
gestaltmodellen met elkaar worden
gecombineerd. Deze therapie is erop
gericht schema"s bij de patiënt te
onderkennen en te doorbreken. Het is een
effectieve behandeling voor een breed
scala van klinische problemen, zelfs bij
patiënten die immuun voor behandeling
lijken. Dit boek is het eerste uitgebreide
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werk voor clinici die schemagerichte
therapie in hun praktijk willen toepassen.
Het conceptuele model van de therapie
wordt op uiterst heldere wijze beschreven.
Vervolgens worden er behandelprotocollen
gegeven. Het geheel wordt geïllustreerd
aan de hand van praktijkvoorbeelden en
therapiefragmenten. De auteurs bespreken
in deze uitgave niet alleen de behandeling
van patiënten met as-I-stoornissen, maar
er worden ook recent ontwikkelde
protocollen gegeven voor de behandeling
van borderline-patiënten en narcistische
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patiënten.Met dit boek, geschreven door
onder anderen de grondlegger van de
schemagerichte therapie, Jeffrey Young,
beschikken therapeuten eindelijk over een
allesomvattende handleiding voor de
behandeling van die bijzonder lastige
patiënten met chronische, langdurige
schema's en patronenMet dit boek,
geschreven door onder anderen de
grondlegger van de schemagerichte
therapie, Jeffrey Young, beschikken
therapeuten eindelijk over een
allesomvattende handleiding voor de
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behandeling van die bijzonder lastige
patiënten met chronische, langdurige
schema's en patronen
De kernangst van mensen met een socialeangststoornis is de angst dat anderen hen
negatief evalueren. Zo zijn ze bang dat
anderen hen dom, raar, zwak, minder,
oninteressant of arrogant vinden.
‘Cognitieve therapie bij sociale angst’ is
een protocol voor de behandeling van
sociale-angststoornis en richt zich
primair op de automatische gedachten over
de negatieve evaluatie door anderen.
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Uitgangspunt is dat verandering in deze
gedachten ook zijn uitwerking hebben op
het dieper liggende beeld dat cliënten van
zichzelf hebben. ‘Cognitieve therapie bij
sociale angst’ is onderdeel van de reeks
Protocollen voor de GGZ. Bij deze titel is
tevens het werkboek voor cliënten te
bestellen: ‘Minder angstig in sociale
situaties’.Elk deel in de reeks geeft een
sessiegewijze omschrijving van de
behandeling van een specifieke psychische
aandoening weer en bevat een dvd met
beelden van therapiesessies. De theorie is
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beknopt en berust op wetenschappelijke
evidentie. Protocollen voor de GGZ is
bedoeld voor psychologen,
psychotherapeuten, psychiaters en andere
hulpverleners.
Ontwikkelingen in de contextuele therapie
Handboek der pathologie en therapie
Handboek der bijzondere pathologie en
therapie
Handboek beeldende therapie
Schemagerichte cognitieve therapie bij
borderline-persoonlijkheidsstoornis
Voor creatief therapeuten beeldend, die
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werken met ouders van kinderen met een
verstandelijke beperking
Hypnose als Therapie bij mentale en
lichamelijke problemen
De beginselen der materia medica en der
therapie
Therapie, communicatie en verandering
Het GLP-1 formularium
Systeembeïnvloeding, ouderondersteuning in
creatieve therapie beeldend
Als "wat werkt bij deze patiënt met deze klacht" voor iedere
patiënt opnieuw uitgevonden zou moeten worden, zou elke
therapie een onhandige en tijdrovende aangelegenheid zijn.
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Dit boek bundelt kennis op het gebied van directieve
therapie bij kinderen en adolescenten en is zo een
belangrijk houvast voor behandelaars die jeugdige
patiënten (willen) behandelen.Vrijwel alle hoofdstukken van
dit boek gaan over de behandeling van een stoornis of een
probleem. Behandelprincipes worden besproken, voorzien
van voorbeelden. Daarnaast bevat elk hoofdstuk een korte
inleiding over de bijzonderheden van de betreffende
stoornis en over de stand van zaken in de wetenschap. Bij
lezing zal duidelijk worden dat veel gebruik is gemaakt van
gegevens uit onderzoek, zodat ook aan de belangrijke
voorwaarde van "evidence based" wordt voldaan.Deel I van
deze op de praktijk gerichte bundel gaat over de
uitgangspunten van directieve therapieDeel II gaat over de
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behandeling van kinderen met psychiatrische
aandoeningen, zoals suïcidaal gedrag, het
hyperventilatiesyndroom en schoolfobieënDeel III is gewijd
aan de behandeling van gewoonten en kleinere
problemenIn deel IV staat de behandeling centraal van
problemen die ontstaan door bijzondere gebeurtenissen,
zoals dood en echtscheiding
De diagnostiek en behandeling van bijna 1.000
ziektebeelden worden op een beknopte, heldere wijze
behandeld door vakexperts, huisartsen en apothekers, de
beste combinatie om de klinische relevantie voor de
huisartsenpraktijk te waarborgen. Daarnaast behandelt
Diagnose en therapie uitgebreid de indicatiestellingen en de
therapieen met de meest voorgeschreven geneesmiddelen
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in de huisartsenpraktijk.Diagnose en therapie verschijnt
tweejaarlijks in een geheel geactualiseerde editie.
Regelmatig worden nieuwe hoofdstukken toegevoegd en
verbeteringen doorgevoerd. Een abonnement op Diagnose
en therapie is mogelijk. Niet alleen zijn abonnees verzekerd
van actuele en complete informatie, zij hebben bovendien
exclusief toegang tot de bijbehorende online-editie.
Diagnose en therapie is tevens verkrijgbaar als pdaapplicatie.
In Het GLP-1 formularium wordt de GLP-1 therapie
beschreven bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Aan
de orde komen de GLP-1 receptoragonisten, DPP-4 remmers
en de plaats van GLP-1 therapie bij de behandeling van
diabetes mellitus type 2 patiënten. Daarnaast wordt er ook
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aandacht besteed aan de educatie van de patiënt die door
deze nieuwe therapie zal worden behandeld. Het boek is
geschreven voor huisartsen, praktijkondersteuners,
diabetesverpleegkundigen en internisten in opleiding.
Ginny Elkin, een jonge, getalenteerde schrijfster die wordt
geplaagd door angsten, is al door verschillende psychiaters
bestempeld als schizoïde als zij in behandeling komt bij Irvin
Yalom. Die spreekt met haar af dat zij beiden, als onderdeel
van de therapie, na elke sessie een verslag schrijven, met
de bedoeling dat na verloop van een aantal maanden aan
elkaar te laten lezen. In therapie is het resultaat van deze
afspraak een fascinerend boek waarin patiënt en psychiater
afwisselend hun ervaringen en gevoelens beschrijven over
het verloop van de therapie en hun therapeutische
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verhouding. Op een unieke manier wordt de lezer
deelgenoot van de beschouwingen van zowel psychiater als
patiënt. De perspectieven van Yalom en Elkin vullen elkaar
op intrigerende wijze aan al zijn psychiater en patiënt het af
en toe nog zo hartgrondig met elkaar oneens.
Boek van de grondlegster van de EMDR, met beschrijvingen
van de therapeutische behandelingen.
Iedereen heeft opvattingen over zichzelf en anderen.
Hardnekkige opvattingen, zogeheten "schema"s", bepalen
hoe mensen in het dagelijks leven functioneren. In de
kinderjaren wordt hiervoor de kiem gelegd. Deze
opvattingen worden versterkt door ervaringen na de
kindertijd. De zo ontwikkelde schema"s zorgen voor een
gevoel van veiligheid. Ervaringen worden vaak zodanig
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aangepast dat ze de "juistheid" van de schema"s
bevestigen. Sommige mensen ondervinden zo"n last van
hun schema"s in het dagelijks functioneren dat er sprake
van een persoonlijkheidsstoornis is.Het werkboek
Schemagerichte therapie is een hulpmiddel voor patiënten
om meer inzicht te krijgen in de duurzame
gedachtepatronen/gewoonten die een last in het leven zijn,
en vervolgens in het veranderingsproces.Het
Schemagerichte therapie werkboek voor de client wordt
naast de handleiding gebruikt. De handleiding
Schemagerichte therapie beschrijft een protocol voor de
behandeling van mensen die als gevolg van hun schema"s
in het leven vastlopen. Het doel van het protocol is de
invloed van schema"s op het dagelijks leven te
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verminderen. Dit wordt mensen geleerd door middel van
technieken maar vooral door interpersoonlijk leren. Deze
technieken staan beschreven in het werkboek
Schemagerichte therapie.
Manuele Therapie Van de Perifere Gewrichten, Deel 2
Elleboog, Pols En Hand
Een praktische gids voor hulpverleners
Interactief
EMDR: Vernieuwende therapie tegen angst, stress en
trauma
Handboek van de pathologie en therapie der
krankzinnigheid
Cognitieve therapie bij sociale angst
de kracht van geven en nemen in relaties
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Diagnose en Therapie 2009
Leerboek der bijzondere pathologie en therapie van een
klinisch standpunt bewerkt
Ademhandboekje / druk 2
Schemagerichte cognitieve therapie voor
persoonlijkheidsstoornissen

Beschouwing vanuit antroposofisch perspectief.
Inleiding in theorie en praktijk van normaal en foutief
ademen, en hoe een foutieve ademhaling gecorrigeerd
kan worden. Met oefeningen.
Anselm Grün bespreekt de verhalen waarin Jezus
zieken geneest, of mensen helpt en advies geeft. Jezus'
gelijkenissen (parabels) krijgen speciale aandacht.
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Grün laat daarbij zien hoe de moderne mens met
hedendaagse problemen kracht en genezing kan
vinden in deze oude bijbelteksten. In therapie bij Jezus
gaat over tijdloze en universele thema's als schuld,
angst en frustratie, en helpt de lezer die zichzelf beter
wil leren kennen op weg.
Manuele Therapie Van de Perifere Gewrichten, Deel 3
3e dl., 2e gedeelte: [Aandoeningen der
spijsverteringswerktuigen] / in het Nederduitsch
overgebragt [uit het Duitsch] door J.H. Jansen
Orthopedische Geneeskunde en Manuele Therapie
Schildklierafwijkingen. Diagnostiek, aandoeningen en
therapie
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Werkboek gezins-creatieve-therapie
Diagnose en therapie 2010
Gezins-creatieve-therapie
In therapie
Creatieve Therapie Met Groepen
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