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Woord vooraf

	 	 Bij	de	vierde,	gewijzigde	en	uitgebreide	druk

De afgelopen decennia is iedereen goed doordrongen van de vergrijzing van onze samenle-
ving, die in Vlaanderen en Nederland rond 2040 haar top zal bereiken. Goede herkenning en 
behandeling van psychiatrische stoornissen bij ouderen is essentieel. Het zelfstandig functio-
neren en regie voeren over het eigen leven vereisen immers een goede psychische gezondheid. 
Aantasting van de psychische gezondheid van ouderen vermindert de kwaliteit van leven, vaak 
in grotere mate dan bij verlies van lichamelijke gezondheid. Deze vierde, geheel herziene druk 
van het Handboek ouderenpsychiatrie illustreert de sterke vooruitgang die de afgelopen jaren 
is geboekt in de zorg voor ouderen met een psychiatrische stoornis. Onder redactie van de vijf 
hoogleraren ouderenpsychiatrie in Vlaanderen en Nederland, hebben in totaal 59 auteurs, allen 
met ruime klinische, wetenschappelijke en/of onderwijskundige ervaring binnen de ouderen-
psychiatrie, bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek. Namens deze auteurs presen-
teren wij u met gepaste trots deze nieuwe uitgave van het Handboek ouderenpsychiatrie. 
Het boek is ingedeeld in vijf delen. In het eerste deel ‘Ouderen en veroudering’ wordt na een 
korte beschrijving van de epidemiologische en evolutionaire aspecten van veroudering, in 
verschillende hoofdstukken ingegaan op lichamelijke, psychologische en sociale aspecten van 
veroudering in relatie tot het geestelijk functioneren en welbevinden. 
In het tweede deel ‘Algemene diagnostische principes’ staat het psychiatrisch onderzoek 
centraal. Hier wordt de tractus mentalis besproken aan de hand van de trias psychica: denken, 
voelen en willen. Aanvullend onderzoek, zoals het lichamelijk-, neuropsychologisch-, persoon-
lijkheids-, en beeldvormend onderzoek wordt beschreven in separate hoofdstukken. Het deel 
eindigt met een korte beschrijving van de belangrijkste meetinstrumenten voor de ouderen-
psychiater. 
In het derde deel ‘Algemene therapeutische principes’ worden zowel de biologische als psycho-
logische interventies besproken. De kennis op dit gebied ontwikkelt zich dermate snel, dat 
gekozen is voor het presenteren van de algemene principes. Voor specifieke kennis verwijzen 
wij naar de hierover geschreven farmacotherapeutische en psychotherapeutische handboeken. 
Hoewel soms gedetailleerde adviezen worden besproken ter illustratie, willen we als redactie 
benadrukken dat clinici altijd zorgvuldig moeten nagaan of toepassing van voorgestelde 
behandelingen (nog steeds) geïndiceerd is volgens de vigerende richtlijnen en protocollen.
Het vierde deel ‘Psychopathologie’ bespreekt de psychiatrische stoornissen bij de oudere mens 
conform de indeling en criteria van de dsm-5. Soms vergde dit creativiteit van de auteurs, 
omdat in het empirisch onderzoek deze stoornissen meestal geclassificeerd waren op basis van 
voorgangers van de dsm-5. Ten opzichte van de derde druk is dit gedeelte uitgebreid met de 
ontwikkelingsstoornissen, de obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen, en de psycho-
trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Daarnaast heeft de relatie tussen psychiatrische 
en somatische ziekten meer aandacht gekregen door deze afzonderlijk te beschrijven voor 
neurologische ziekten en chronische somatische ziekten. 
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Tot slot worden in het laatste deel ‘Ethiek en recht’ enkele voor de ouderenpsychiatrie relevante 
ethische en juridische aspecten besproken. 
De uitgave van de vorige druk van het Handboek ouderenpsychiatrie in 2010 liep synchroon met 
de start van de opleiding in het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie. Inmiddels is een nieuwe 
generatie ambitieuze ouderenpsychiaters klaargestoomd, waaronder velen met wetenschappe-
lijke en onderwijskundige interesse. Met deze vierde druk hopen we de interesse voor ouderen 
met een psychiatrische stoornis verder te vergroten onder aankomend psychiaters. Echter, de 
doelgroep van het boek rijkt verder. We hopen dat het inspiratie biedt aan alle hulpverleners die 
in de gezondheidszorg met ouderen werken of daartoe worden opgeleid om de kwaliteit van de 
psychiatrische zorg voor deze doelgroep te verhogen.
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