SPO PABA 5273: Leeswijzer Psychopathologie 2022/23
Beste mensen,
Welkom bij de cursus Psychopathologie! Mijn naam is Laura Batstra en ik ben de RuG-docent en RuGcoördinator van dit vak. Mandy van Oostwaard (m.van.oostwaard@rug.nl) is coördinator vanuit het SPO.
Voor praktische zaken kunnen jullie bij haar terecht.
In deze leeswijzer vind je informatie over de cursus. Mocht je inhoudelijke vragen hebben dan kun je altijd
contact opnemen via l.batstra@rug.nl
De 7 colleges bij dit vak zijn ondersteunend en aanvullend op de literatuur en worden vanaf 18/11 live
overdag gegeven (op vrijdagochtend van 11 tot 13 uur). Daarnaast worden er opnames gemaakt die voor
SPO/NVO studenten beschikbaar zullen zijn gedurende de 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 9801 5 € 17,95
3. aanvullende artikelen
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
50 MC vragen (tijdens de colleges worden voorbeeldvragen gegeven)
 circa 12 boek Batstra
 circa 20 boek Verhulst
 circa 4 aanvullende artikelen
 circa 14 colleges

Schema colleges en literatuur
College

Onderwerpen

Literatuur

1

Inleiding
ADHD

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

2

Autisme
Gedragsstoornissen

H5
H7

3

Angst
PTSS
Obsessieve Compulsieve Stoornissen

H8
H9
H10

4

Stemmingstoornissen

H11

5

Schizofrenie

H12

6

Somatisatie
Eetstoornissen

H13
H14

7

Ticstoornissen
Psychiatrische stoornissen bij jonge
kinderen

H15
H16

Graag tot ziens!

