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neuropsychologie van psychiatrische aandoeningen
nu eindelijk de aandacht krijgt die het verdient. In de
R. Kessels, P. Eling, R. Ponds, J. Spikman & M. van
eerdere versies was dit een ondergeschoven kindje,
Zandvoort (2012), (red.)
ondanks dat er destijds al een groot aantal neuroAmsterdam: Boom
psychologen in de ggz werkte. Het huidige boek
gaat veel minder in op de klinische aspecten en
560 pagina’s
isbn 9789461054449
behandelingen door neuropsychologen, maar aangezien er de laatste jaren andere Nederlandstalige
Niet lang nadat het boek Klinische kinderneuropsyboeken hierover verschenen zijn in dezelfde serie is
chologie was verschenen, kwam de geheel herziene
dat geen gemis.
versie uit van het ‘moederboek’ Klinische neuroInmiddels zijn er enkele generaties neuropsycholopsychologie, een klassieker voor de Nederlandse
gen opgeleid met de voorgangers van dit boek en er
neuropsychologen. Behalve een bijna volledige herzullen maar weinigen zijn die geen oudere versie in
ziening van de redactie is de inhoud van het boek
hun boekenkast hebben staan. Neuropsychologen
ook een complete revisie. Als men de inhoudsopgavan het ‘Deelmantijdperk’ zullen de eerdere handven van de vorige ‘Deelmanversie’ (uit 2004) en de
boeken wellicht nog steeds als naslagwerk gebruinieuwe versie vergelijkt zou je dat misschien niet
ken en zullen zeker ook het nieuwe boek voldoende
direct zeggen, maar het boek doorlezend blijkt dat
vernieuwend vinden om het aan te schaffen. Ditzeker het geval. Het boek is opgedeeld in drie dezelfde geldt heel zeker voor de jongere generaties
len. In het eerste deel komen
neuropsychologen en cursisten
historie, praktijk, wetenschapin de gezondheidszorg, klinipelijke aanpak, beeldvormende
sche psychologie en klinische
Herziene versie
technieken en behandeling aan
neuropsychologie postmastervan een klassieker
bod. Het tweede deel beschrijft
opleidingen. De primaire doelde klassieke functiedomeinen
groep van dit boek zijn volgens
en in deel drie worden de ziekde redactie echter studenten
tebeelden beschreven, waaronpsychologie in de bachelorfase.
der vasculaire aandoeningen, epilepsie, traumatisch
Het boek lezende weet ik niet of bachelorstudenten
hersenletsel, diverse neurodegeneratieve aandoeinderdaad de veronderstelde voorkennis hebben om
ningen, tumoren en psychiatrische aandoeningen.
alle hoofdstukken in dit boek te kunnen vatten. StuEr is inhoudelijk natuurlijk grote overlap tussen de
denten neuropsychologie in de masterfase daarenteoude en de herziene versie wat betreft theorieën
gen zullen dit boek verslinden, dunkt me, met name
over de functiedomeinen zoals taal, visuele percepwanneer ze stage lopen. Het boek lezende moest ik
tie en geheugen, maar voortschrijdende inzichten
onwillekeurig terugdenken aan mijn studententijd,
zijn ook toegevoegd en worden vooral duidelijk in
toen ik de bladzijden van mijn Engelstalige boeken
de hoofdstukken over beeldvormende technieken
telde omdat ik er in de planning voor het tentamen
en over emoties en sociale cognitie. De sociale neurekening mee moest houden dat het lezen me zoveel
rowetenschappen hebben sinds het begin van deze
tijd zou kosten. Wat is het dan toch een luxe dat we
eeuw een grote vlucht genomen en gelukkig is er
tegenwoordig een zo compleet neuropsychologiedaar ook een plek voor in het huidige boek, niet alhandboek in de Nederlandse taal hebben!
leen in het emotiehoofdstuk maar ook in het hoofdstuk over motoriek. Een grote verbetering is dat de
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