PABA 5273: Leeswijzer Psychopathologie 2021/2022
Beste studenten,
Voor jullie staat straks een trotse docent. Want het boek van Robert Weis (2021) dat we dit jaar gebruiken
in de cursus kost € 90,99 bij bol.com, maar jullie kunnen het via StudyStore aanschaffen voor € 53,66.
Dit is het mooie resultaat van een stevige onderhandeling van mij met de uitgever Sage Publishing.
YESSS!!! Als ik niet meer voldoe als docent, kan ik altijd nog handelaar worden 😊.
In deze leeswijzer lezen jullie naast deze jubelzang over de literatuur ook nog over de leerdoelen, de
tentaminering en de planning van de colleges.

Contactpersoon
Ik, Laura Batstra, ben zowel de docent als de coördinator van deze cursus. Met vragen, op- of
aanmerkingen kun je me het beste bereiken via l.batstra@rug.nl

Literatuur
De literatuur voor dit jaar bestaat uit:
1. Robert Weis (2021) Introduction to Abnormal Child and Adolescent Psychology
ISBN: 9781071840627 € 53,66 via https://www.studystore.nl/
2. Laura Batstra (2017) ADHD: Macht en misverstanden ISBN: 978 94 927 9801 5 € 17,95
3. Aanvullend artikelen (staat 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
grofweg twee – soms aanvullende soms conflicterende – invalshoeken aan de orde. Het boek van Robert Weis 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 Weis 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
In de tentamenhal:
50 MC vragen (tijdens de colleges worden voorbeeldvragen gegeven).
Globaal worden er 6 a 7 vragen per college geformuleerd, over de opgegeven literatuur en de
collegestof. Er zullen daarnaast enkele overstijgende vragen zijn, die de informatie van meerdere
colleges en/of boekhoofdstukken combineren.

Schema colleges
Onderwerpen

Literatuur

Data*

1

Inleiding
ADHD

19-11-2021

2

Tic stoornissen**
Autisme
Ticstoornissen

3

Gedragsstoornissen
Middelenmisbruik

ADHD: Macht en
misverstanden geheel
H8 Weis
Artikel volgt
H6+
http://www.nytimes.com/201
4/08/03/magazine/the-kidswho-beatautism.html?ref=magazine&_r
=0
H9 Weis
H10 Weis

4

Angst
Obsessief Compulsieve
Stoornissen
PTSS
DMDD
Depressie
Suicide en NSSI
Bipolaire stoornissen
Schizofrenie

H11 Weis
H11

10-12-2021

Eetstoornissen
Somatisatie**

5
6
7

26-11-2021

03-12-2021

H12
H13

17-12-2021

H14

24-12-2021

H15
Artikel volgt

14-01-2022

Tentamen eerste kans
Tentamen tweede kans

21 Januari 2022 12:15 - 14:15
Exam Hall 3 A1 - I3
Blauwborgje 4
14 April 2022 12:15 - 14:15
Exam Hall 4 U12 - Y28
Blauwborgje 4

*Dit vak wordt gegeven middels opgenomen videocolleges. Op de data komen de opnamen online te staan. Informatie over hoe
je toegang kunt krijgen tot de opnamen volgt uiterlijk half november.
**Weis behandelt ticstoornissen en somatisatie in zijn boek niet (of alleen zijdelings) maar ik bespreek ze op college wel want
die stoorniscategorieen zijn wel degelijk prevalent en van belang

