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Allereerst, een brief van mij (Laura, docent) aan jullie:
Zuidhorn, Locktober 2020
Beste studenten, ik zit met de handen in het haar ….
Al enige tijd ben ik op zoek naar een boek over kinder- en jeugdpsychiatrie, waarin actuele
informatie over veelvoorkomende stoornissen staat. Bovendien moet het boek voor jullie
betaalbaar zijn. Dat lijken geen gekke eisen, maar helaas heb ik ondanks letterlijk jaren zoeken
nog steeds geen boek gevonden dat er aan voldoet. Er is vaak sprake van achterhaalde en
eenzijdige informatie, en het enige boek dat redelijk actueel en accuraat is kost 122 euro.
Mijn hart sprong vorige maand op toen ik las dat er van het boek dat ik al enige jaren gebruik, het
Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie van Verhulst (2015), een herziene uitgave is verschenen. De
vreugde was echter van korte duur, want toen ik de nieuwe uitgave eenmaal in handen had bleek
de “herziening” te bestaan uit niet veel meer dan het toevoegen van informatie over bipolaire
stoornissen en schizofrenie. De voorlichting over de andere stoornis categorieën is niet of
nauwelijks geactualiseerd en bovendien nog steeds eenzijdig biomedisch.
Dit was een grote teleurstelling. Want ondanks de nadelen bevat het boek van Verhulst ook een
duidelijk overzicht van de meest voorkomende stoornissen, de DSM-criteria, mogelijke
achterliggende factoren, en veelvoorkomende behandelmethoden. Een herziening die echt een
update was geweest, had het boek perfect voor onze cursus gemaakt.
Bij gebrek aan beter gaan wij werken met het imperfecte exemplaar, Verhulst 2020. “Elk nadeel
hep se voordeel” sprak Neerlands grootste filosoof Johan Cruijff al wijs, en dat geldt ook in dit
geval. Want omdat we nu (min of meer) dezelfde literatuur als vorig jaar gebruiken, kunnen we
ons voordeel doen met de videocolleges van vorig jaar. Daarin loste ik het studieboekprobleem op
door achterhaalde en misleidende passages uit Verhulst juist in te zetten om studenten kritisch te
leren lezen. Dat gaan we nu dus weer doen. Ik hoop dat jullie na het volgen van dit vak nooit meer
denken dat iets waar is omdat het in een academisch boek staat. Daarnaast zijn er nog enkele
andere leerdoelen 😊 (zie volgende pagina).
Vanaf vrijdag de 13e november zal ik wekelijks niet alleen een horrorcollege online zetten,
maar daarbij ook een filmpje waarop ik het college zal inleiden en waar nodig aan zal vullen.
Daarnaast mogen jullie mij altijd mailen met vragen (l.batstra@rug.nl) en vragen die relevant zijn
voor de hele groep zal ik in het inleidende filmpje op het volgend college behandelen. Ik hoop
jullie op deze manier in deze b(iz)arre tijd toch enigszins wegwijs te maken in de
psychopathologie.
Hartelijke groeten,

Laura Batstra, docent en coördinator van deze cursus

Literatuur
De literatuur voor dit jaar bestaat uit:
1. Frank Verhulst (2020) Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie ISBN: 978 90 232 5690 8 € 47,00
2. Laura Batstra (2017) ADHD: Macht en misverstanden
ISBN: 978 94 927 98015 5 € 17,95
3. aanvullende artikelen (staan bij het betreffende college) in het schema op de volgende pagina.
Toelichting:
Er bestaan verschillende visies op emotionele en gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen. Binnen dit vak komen
twee – soms aanvullende soms conflicterende – invalshoeken aan de orde. Het boek van Verhulst geeft overwegend
de psychiatrische en biomedische visie weer, terwijl het boek van Batstra meer een (ortho)pedagogische /
sociologische kijk weerspiegelt. Omdat het boek van Batstra tevens enkele kritische kanttekeningen beschrijft die op
veel biomedische literatuur van toepassing zijn, is het raadzaam om dat boek eerst te lezen. De student heeft dan
bijvoorbeeld kennis genomen van de beperkingen van tweeling- en adoptiestudies, en zal opmerken dat deze
beperkingen in het boek van Verhulst niet of nauwelijks genoemd worden.

Leerdoelen
Na de cursus
 heeft de student kennis van kinderpsychiatrische stoornissen zoals gedefinieerd in de DSM
 heeft de student kennis van etiologische factoren en behandelwijzen van een flink aantal
kinderpsychiatrische stoornissen
 kan de student de diagnostische regels van de DSM toepassen
 kan de student vanuit verschillende stromingen (de biomedische versus de orthopedagogische) naar
psychopathologie bij kinderen kijken
 heeft de student een kritische houding ten opzichte van wetenschappelijke literatuur en kennis van veel
voorkomende discutabele assumpties

Tentaminering
Er zijn twee vormen van tentaminering waaruit je als student kunt kiezen:
1) Fysiek
In de tentamenhal: 50 MC vragen (tijdens de colleges worden voorbeeldvragen gegeven)
 circa 12 boek Batstra
 circa 20 boek Verhulst
 circa 4 aanvullende artikelen
 circa 14 colleges
2) Online
Een opdracht waarvoor je 1 dag de tijd hebt

Schema colleges en literatuur vorig jaar (in colleges) versus dit jaar
@SPO studenten: De videocolleges worden iedere vrijdag online geplaatst op Nestor / Student Portal.
Dit zijn geen live colleges, maar eerder opgenomen colleges. Je kunt deze colleges bekijken via het
gastaccount van SPO (gegevens hiervoor heb je ontvangen via studiesecretariaat SPO). Dit vak is geen
onderdeel van het reguliere schakelprogramma en staat daarom niet in het rooster van SPO. Hierdoor zijn
de colleges op een vrijdag geroosterd. Je kunt de colleges echter in je eigen tijd kijken, en hoeft dit dus niet
op vrijdag te doen.
Onderwerpen

Literatuur 2019

Literatuur 2020

ADHD: Macht en misverstanden geheel
H1 en 2 en H6 Verhulst

idem
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Inleiding
ADHD

2

Autisme

H5+
http://www.nytimes.com/2014/08/03/m
agazine/the-kids-who-beatautism.html?ref=magazine&_r=0
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H8
H9
H10

idem

H11

Idem behalve p171 -176
(die horen bij volgend
college)

in eerder boek niet behandeld:
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgsta
ndaarden/bipolairestoornissen/specifieke-omschrijvingstoornis
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/
assets/articles/56-2014-3-artikel-tan.pdf
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Idem + p171-176
H12 nieuw hoofdstuk
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Is nu H16
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Gedragsstoornissen
Angst
PTSS
Obsessieve Compulsieve
Stoornissen
Depressie
Disruptieve
stemmingsregulatiestoornis
Zelfbeschadiging
Bipolaire stoornissen
Schizofrenie

Somatisatie
Eetstoornissen
Ticstoornissen
Psychiatrische stoornissen bij
jonge kinderen

idem

Is nu H13
Is nu H14

