BINNENGEKOMEN
In deze rubriek wordt naar recent verschenen
publicaties verwezen
Wieland J., Aldenkamp E., van den Brink A.
(2017). Behandeling van patiënten met een
laag IQ in de GGZ. Houten: Bohn Stafleu van
Loghum. ISBN 9789036816571
Dit boek helpt professionals in de GGZ bij de
bejegening, communicatie, diagnostiek en
behandeling van patiënten met een laag IQ.
Juist patiënten met een lager IQ hebben een
groter risico op het ontwikkelen van allerhande psychiatrische stoornissen. Onjuiste diagnostiek of een niet-aansluitende behandeling
veroorzaakt onnodig lijden bij de patiënt en
hoge maatschappelijke kosten. Circa 15% van
de Nederlandse bevolking heeft een IQ onder
de 85, waarbij psychiatrische stoornissen drie
tot vier keer vaker voorkomen dan bij een normaal begaafde populatie. Psychiatrische aandoeningen worden in deze patiëntengroep, bij
gebrek aan specifieke richtlijnen, zowel onderals over gediagnosticeerd. Behandelmogelijkheden aangepast aan het cognitieve niveau
zijn vaak niet algemeen bekend of niet voorhanden. Behandeling van patiënten met een
laag IQ in de GGZ geeft handvatten voor het
herkennen van deze patiëntengroep in de dagelijkse GGZ-praktijk. Het gaat uitgebreid in op
diagnostiek en behandeling van deze groep.
Het leert u hoe u effectief met deze patiënten
een gesprek kunt voeren. Door het hele boek
heen zijn diverse aansprekende casussen
verwerkt. Het boek richt zich op psychiaters,
psychologen en verpleegkundigen en andere
professionals werkzaam in de GGZ-praktijk.
Het boek is ook goed bruikbaar in opleidingen
binnen de GGZ.

strumenten voor de diagnostiek van de lichte
verstandelijke beperking en verslaving (DSM5). Ook het huidige beleid in de zorg komt aan
bod, inclusief weten regelgeving. De auteurs
bieden de lezer een stevig fundament waar
deze complexe en specifieke problematiek om
vraagt. In de vier delen van het nieuwe handboek wordt in het eerste deel de achtergrond
van verslavingsproblematiek bij mensen met
een LVB geschetst. In het tweede deel wordt
ruimschoots aandacht besteed aan het signaleren en bespreekbaar maken van problemen
op dit gebied. Het derde deel gaat in op behandeling. Het laatste deel behandelt beleid,
wetgeving en preventie. Bij dit handboek hoort
het Casusboek LVB en verslaving met nog
meer verhalen uit de praktijk, inclusief tips en
valkuilen. Het boek is geschikt voor alle professionals die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg, verslavingszorg, jeugdzorg, forensische zorg en ggz.

Van der Nagel, J., Kiewik, M. & Didden, R.
(2017). LVB verslaving, set handboek en
casusboek. Amsterdam: Boom uitgevers.
ISBN 9789024422128
Deze herziene editie van ‘Iedereen gebruikt
toch?’ bevat de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van behandelmethodieken en in-

Binnengekomen

LVB Onderzoek & Praktijk Najaar 2017 Jaargang 15, nummer 2

