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Over het boek:
Depressie is een vaak voorkomende aandoening. Epidemiologische studies suggereren zelfs dat één op vijf vrouwen
en één op tien mannen er in de loop van hun leven mee te maken krijgen. Hoewel deze cijfers het voorkomen van
depressie misschien overschatten, is en blijft depressie een belangrijk probleem. Depressie hangt immers samen met
een hoge persoonlijke, maatschappelijke en economische kost. Bestaande farmaceutische en psychotherapeutische
behandelingen hebben slechts een beperkt effect bij een aanzienlijke subgroep van depressieve patiënten. Recente
richtlijnen voor de behandeling van depressie beklemtonen dan ook de nood aan een langetermijnvisie waarin de
nadruk wordt gelegd op terugvalpreventie, wat heeft geleid tot een hernieuwde interesse in psychodynamische
theorieën en behandelvormen van depressie. Vanuit psychoanalytische hoek bestaat er dan ook een rijke traditie
inzake depressie en de behandeling ervan. Dat hoeft niet te verbazen: veruit het merendeel van patiënten die hulp
zoeken van psychoanalytisch geschoolde therapeuten kampt immers met ernstige depressieve klachten, vaak in
combinatie met andere problemen.
In dit boek bieden een aantal gerenommeerde binnen- en buitenlandse psychoanalytisch georiënteerde auteurs een
overzicht van recente theorievorming en onderzoek over depressie bij zowel kinderen en adolescenten als
volwassenen. Samen met de groeiende evidentie uit systematisch onderzoek voor de effectiviteit van
psychoanalytische therapie, tonen deze bijdragen aan dat psychoanalytische behandelingen voor depressie hun plaats
hebben binnen onze gezondheidszorg.
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Recensies: Dit boek beantwoordt aan de verwachting: niet enkel gevarieerd maar ook grondig wordt een huidige
stand van zaken over depressie vanuit de psychoanalyse gebracht…In het Nederlandstalig gebied is dit werk een
belangrijke, zelfs meer, noodzakelijke aanwinst voor wie met depressie begaan is. Marc Calmeyn, Tijdschrift voor
Psychiatrie. Dit boek biedt een actueel overzicht van de rijkdom van psychoanalytische visies op depressie. Jos Dirx.
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