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OMSCHRIJVING

In gesprek 1e druk is een boek van Majella de Jong uitgegeven bij Tijdstroom. ISBN 9789058980274 Het
huisartsen vak is het mooiste vak dat er bestaat!Zo denken veel praktiserende huisartsen over hun dagelijks
werk. Dit boekje helpt om de voldoening in het vak vast te houden en wellicht zelfs nog te
vergroten.Majella de Jong (gz-psycholoog en cognitief gedragstherapeut) en Linda Bange (huisarts en
supervisor) werken al geruime tijd bij de Huisartsopleiding UMCG in Groningen. Daar hebben zij samen
veel groepen huisartsen in opleiding begeleid.Gedurende hun samenwerking werd de link tussen het
huisartsenvak en de cognitieve gedragstherapie (CGT) steeds duidelijker. Principes uit de CGT boden keer
op keer een theoretische en wetenschappelijke onderbouwing voor diverse interventies die de huisarts
gebruikt tijdens haar consulten. Verder bleken bepaalde methoden en technieken uit de CGT een
waardevolle aanvulling te zijn op het reeds aanwezige instrumentarium. Deze 'ontdekking' vormt de basis
voor het schrijven van dit boekje.Het boekje is opgebouwd aan de hand van het G-schema. Dit schema
vormt de ruggengraat van de CGT. Het biedt de huisarts een duidelijke structuur om zorgen, wensen en
verwachtingen van de patiënt in kaart te brengen. Het dient bovendien als uitgangspunt voor diverse
interventies.Aan de hand van veel voorbeelden uit de huisartsenpraktijk worden verschillende methoden en
technieken uit de CGT geïllustreerd.Het boek is bedoeld voor huisartsen (in opleiding) en hun POH-ers
(ggz en somatiek). Daarnaast zullen ook andere medisch specialisten genoeg van hun gading kunnen
vinden.'In dit boek geven Majella de Jong en Linda Bange, de huisarts en diens POH-GGZ een handvat om
de belevingswereld van de patiënt te integreren in hun medisch denken over diagnose en behandeling. Ze
baseren zich op de theoretische en wetenschappelijke onderbouwing van de cognitieve gedragstherapie,
maar vertalen deze concepten in een heldere, werkbare structuur. Ze doen dat in een lekker leesbaar boek.
Een aanwinst voor de huisarts, de POH-GGZ, maar vooral ook voor de patiënt.'Prof.dr. Marjolein Berger,
hoogleraar Huisartsgeneeskunde UMCG'Het beroep van huisarts geeft veel voldoening. Maar hoe blijf je
de passie voor je vak op een goede manier in de praktijk brengen?Dit boekje biedt hulp! Het beschrijft hoe
huisartsen en POH'ers gebruik kunnen maken van G-schema's, een gerenommeerde cognitief
gedragstherapeutische manier om klachten uit te vragen en in een betekenisvolle context te
plaatsen.Geïllustreerd met veel herkenbare praktijkvoorbeelden leren Linda Bange en Majella de Jong de
lezer om stapsgewijs met deze methodiek te werken. Dit komt het behandelplan en de
samenwerkingsrelatie zeker ten goede!'Dr. Martin Appelo, psycholoog/publicist'Het bijzondere van dit
boek is dat het gaat over de meest 'gewone' spreekuurconsulten. Het nodigt de huisarts uit om oog en oor
te hebben voor alle gedachtes en emoties die de klachten van de patiënt tijdens het spreekuur vergezellen,
én die bij de huisarts zelf worden opgeroepen. Het geeft houvast om rustig, steunend en helpend aanwezig
te zijn. En: al die alledaagse klachten blijven interessant, ook als je al jaren in de praktijk zit!'Lonnie ter
Braak, huisarts in Groningen
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'gesprek', met toelichting en mogelijkheden om verder te
zoeken.

Vertalingen in context van "in gesprek" in Nederlands-Frans van Reverso Context: in een gesprek, in het
gesprek, in dit gesprek

Samen praat je over het leven, je geloof en waarden die je belangrijk vindt. Soms op geplande momenten,
soms spontaan. Het gesprek is de basis voor geloofsopvoeding.
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