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OMSCHRIJVING

Focus op familie 1e druk is een boek van Wiepke Cahn uitgegeven bij Diagnosis Uitgevers. ISBN
9789036820455 Dit boek is een pleidooi voor professionals in de ggz om ook te focussen op de familie
van patiënten. De omgeving van de patiënt heeft complicaties immers vaak eerder in de gaten dan de
behandelaar of de patiënt zelf. Bovendien: ook de batterijen van familieleden of mantelzorgers raken op
gezette tijden uitgeput. En ook hen treft in de loop der tijd natuurlijk comorbiditeit. Daar ligt een
verantwoordelijkheid voor de ggz.Focus op familie helpt hulpverleners te kijken met dubbelfocus: één
brandpunt zoekt de patiënt en een tweede de familie. Dat helpt om de aard en de impact van een situatie
daadwerkelijk te doorgronden. Hulpverleners en familie hebben een gezamenlijke missie, en zijn beiden
deskundig. Als er mensen competent zijn als het om hun kwetsbare naaste gaat, is het immers de familie
wel.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Betrouwbaar en relevant. (Her)Bekijk hier ook het nieuws en alle programma's van Focus & WTV.
Overslaan en ... VK18: Vijf leden van zelfde familie komen op.

'Familie'-actrice Caroline Maes legt de focus op haar gezin: Ik heb steeds meer respect voor vrouwen die
bewust niet werken

The latest Tweets from Focus on the Family (@FocusFamily). Focus on the Family is a global Christian
ministry helping families thrive! We love encouragement and ...
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