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De derde volledig herliene en geactu:iliseerde edi[ic VJ n P1yrholo9ilfht hulp",rl1nin9
aon audmn wordt 1111 uitgegeven in twee delen. Het eerste ,jeel behandel[ de 
ps)·chosociak problcma!iek, deel rwce de pS)'Chi,urische problematiek. 
Dit tweede deel hehwdelt de meest voorkomende psychiatrische prnbkmen:
persoonlijkheids.toorn is sen. ,1ngststoomisscn, depressie, somatoforme 
stoornissen, dementie, delirium, verslaving, aducrdocht en paranoidc wanen, en
schizofrenie. Het beschrijft van elk probleem steeds de aard en omvaug, de 
diagnostiek en de behandeling en geeft waar mogelijk suggesties voor preventie.
De vele praktijkvoorbeelden en ci1aren maken hei boek bijzonder toegankelijk en
brengen de praktijk dichterbij. 

Psy,halogi«he hulp"1rl,nin9 aan oudmn is een overzichtelijke inleiding voor allen die
2ich willen bekwamen in de psychologische lnilpverlening aan oudere mensen. Het
is bedoeld voor opleidingen agogisd, werk (mw, sph), voor psychiatrisch 
verpleegkundigen, huisartsen en voor hfö die reeds in de praktijk werkzaam zijn.

Over deel 1:
'Het boek geeft veel heldere en toegankelijke informatie. Psychologen.
maatschappelijk werkenden, artsen, verpleegkundigen en pastoraal werkenden
hebben hier wat aan. Ook is het boek zeer bruikbaar voor opleidingen. Wc kunnen
uitzien naar deel 2.' 
Marja Vink, Maandblad voor Geemlij�i Volk,9ewndh,id (MGV)

De wijze waarop het boek is opgezet, met her vaste stramien en met opdrachten,
maak! het mede dankzij de aantrekkelijke sch riiF.,tijl en de plezierig� mix van 
praktijkvoorbeelden en ged,,gen actuele rheorie tol een goed studieboek voor met
name studenten van de HBOV-V. 
Daarnaast wordt het van harte aanbevolen aan verpleegkundigen in de
ouderenzorg. Een uitstekende publicatie.· 
Rob Krukm1, Ttid11hri_fi "oor Zi1krn"1rpl19in9 (IYZ)

Van (de tweede editie van) P1yrholo9,1ch1 hulpv,rl1nin9 aan oudmn ver..cheen een
Duitse vertaling bij de gerenommeerde uitgever Bdtz Verlag. 

Huub Buijssen is psychogeromo)oog en klinisch psycholoog Nlf' en werkzaam bij
de divisie ouderenpsychia1rie van de Ufrechtse ggz-instelling 1\ltmht. Tevens is hij 
directeur v�n cursusbureJu Bu\jmn rrainin9 en ,rlurntie, 
Hij schreef verschillende boeken op het terrein van hulpverlening aan ouderen.
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