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Suchy, psycholoog aan de universiteit van Utah,
verricht zelf veel onderzoek naar de relatie tussen
executief functioneren en emotie. Het boek gaat
ook vooral over emotie, niet zozeer over specifieke
emoties. De eerste twee hoofdstukken behandelen
opvattingen over emotie en persoonlijkheid vanaf
de klassieke oudheid tot aan de moderne tijd, inclusief de opvattingen over de biologische basis. Het
tweede deel gaat gedetailleerd in op de biologische
facetten van emotie, zoals de reflexieve reactie, de
emotionele gewaarwording en het inzicht in emotie,
emotionele communicatie en regulatie. In deel 3 ko-
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In de nieuwe serie ‘Diagnostiek en behandeling voor
de professionals’ van uitgeverij Hogrefe is dit alweer
het zesde boekje. In het boek worden op een toegankelijke wijze de kenmerken van de stoornis en bewezen effectieve behandelingen beschreven. De serie
is bedoeld voor (klinisch) psychologen, psychotherapeuten, en psychiaters. De bipolaire stoornis is
een complexe stoornis met vele gezichten. In dit
boek beschrijven de auteurs op een overzichtelijke
manier de kenmerkende symptomen, epidemiologie,
comorbiditeit en het beloop van bipolaire stoornissen. Vervolgens worden de etiologie, de neuropsychologie en psychosociale factoren besproken. Meer
dan de helft van het boek gaat over de diagnostiek
en bewezen effectieve behandeling, die overeenkomt
met de huidig geldende richtlijnen voor bipolaire
stoornissen. In een appendix zijn een aantal meetinstrumenten opgenomen die behulpzaam kunnen
zijn bij de diagnostiek. Het boek is doorspekt met
casussen die de specifieke onderwerpen illustreren.
Het is in heldere taal geschreven, goed opgebouwd
en leest prettig. Het boek geeft op toegankelijke
wijze een beknopt overzicht van de huidige kennis
over de diagnostiek en de behandeling van bipolaire
stoornissen, en is daarmee een goede aanvulling op
de Richtlijn bipolaire stoornissen (Nolen e.a., 2008)
en het uitgebreidere Handboek bipolaire stoornissen (Kupka e.a., 2008).
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In de reeks handboeken van uitgeverij De Tijdstroom is een nieuw werk verschenen. Het is een
lijvig handboek geworden, dat ons laat zien dat de
kennis over schizofrenie de laatste decennia enorm
is toegenomen. Het handboek behandelt alle mogelijke aspecten van schizofrenie: de geschiedenis van
het concept schizofrenie, de huidige classificatie en
diagnostiek, de epidemiologie en het beloop, de etiologie, de pathofysiologie, comorbiditeit en natuurlijk de behandeling. Tot slot wordt aandacht besteed
aan het perspectief van de schizofreniepatiënt en de
rol van de familie. De hoofdstukken zijn geschreven
door een grote groep specialisten op de betreffende
terreinen. In verschillende hoofdstukken wordt soms
kort iets geschreven over het cognitief functioneren. Hoofdstuk 17, geschreven door Lydia Krabbendam en André Aleman, is echter geheel gewijd aan
cognitieve stoornissen. Het cognitief functioneren
van schizofreniepatiënten varieert enorm en is een
sterke voorspeller van problemen in het dagelijks leven. Daarom is de neuropsycholoog vaak betrokken
bij de diagnostiek en behandeling van schizofrenie.
De auteurs bespreken in hoofdstuk 17 een testbatterij die tot stand is gekomen op een expertmeeting
in het kader van Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia (matrics). Deze matrics Consensus Cognitive Battery
bestaat uit tests voor een aantal specifieke cognitieve domeinen (snelheid van informatieverwerking,
aandacht of vigilantie, verbaal leren, en redeneren
en probleem oplossen) aangevuld met het domein
sociale cognitie. In het hoofdstuk wordt verder aandacht besteed aan concepten als Theory of Mind en
metacognitie. Dit hoofdstuk geeft op heldere wijze
een overzicht van de cognitieve problemen die schizofreniepatiënten kunnen ervaren.
Zoals je van een handboek mag verwachten is er
naast een goede inhoudsopgave een index, zodat
een specifiek onderwerp gemakkelijk teruggevonden kan worden. Kortom, het handboek geeft een
mooi overzicht over alles wat er bekend is over schizofrenie, en verdient daarom een plaats in de boekenkast bij eenieder die met deze patiëntengroep
werkt.
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