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Wijzigingen Nevid, Psychiatrie, een inleiding, 9e editie ten opzichte van 

de vorige (8e) editie  
 

Algemeen 

Door de gewijzigde classificatie van psychische stoornissen in de DSM-5 heeft ook de volgorde van 
hoofdstukken en paragrafen ingrijpende wijzigingen ondergaan, i.o.m. de Amerikaanse 9e editie. De 
voornaamste wijzigingen staan hierna per hoofdstuk zo goed mogelijk uitgewerkt. De tekst is overal 
geüpdatet en de terminologie is her en der gewijzigd n.a.v. nieuwe termen in de DSM.  
 

Andere algemene wijzigingen 

1. Ter ondersteuning van de studie is in alle hoofdstukken aan het begin een lijst van leerdoelen 

opgenomen. Deze leerdoelen komen terug tussen de tekst, zodat de student weet welke 

tekstgedeelten bij welk leerdoel horen. Hierdoor is het hoofdstukoverzicht vervallen. 

2. Met behulp van de leerdoelen is aan het eind van het hoofdstuk de samenvatting geformuleerd. 

3. De waar/onwaar vragen naast de tekst zijn gebleven; er zijn nieuwe aan toegevoegd. 

4.  Begrippen zijn in de marge herhaald en uitgelegd. 

5. Een aantal van de casussen aan het begin van de hoofdstukken is vernieuwd.  

6. Controverses in de psychiatrie heet nu: Kritisch denken 

7. Tevens is een groot aantal illustraties vernieuwd. 

8. De hele tekst is taalkundig bewerkt, waardoor het boek nu in een actievere, helderder stijl is 

geschreven. 

9. De lay-out is geheel vernieuwd en kleurrijker, waardoor de verschillende onderdelen van de tekst beter 

van elkaar onderscheiden zijn. 

 

Schematisch overzicht van nieuwe en oude hoofdstukindeling 

 

9e editie 8e editie 

hoofdstuk 1 hoofdstuk 1 

hoofdstuk 2 hoofdstuk 2 

hoofdstuk 3 hoofdstuk 3 

hoofdstuk 2 hoofdstuk 4 

hoofdstuk 4 hoofdstuk 5 

hoofdstuk 13 hoofdstuk 6 

hoofdstuk 14 hoofdstuk 7 

hoofdstuk 8 hoofdstuk 8 

hoofdstuk 11 hoofdstuk 9 

hoofdstuk 7 hoofdstuk 10 

hoofdstuk 5 hoofdstuk 11 

hoofdstuk 6 hoofdstuk 12 

hoofdstuk 10 hoofdstuk 13 

hoofdstuk 9 hoofdstuk 14 

hoofdstuk 9 hoofdstuk 15 

hoofdstuk 12 hoofdstuk 16 
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Detailoverzicht wijzingen per hoofdstuk 

[paginacijfers tussen haakjes verwijzen naar de 8e editie] 

 

Hoofdstuk 1 

 3e casus aan het begin is nieuw (blz. 3) 

 par. 1.1 

o Inleidende zinnen zijn gewijzigd (blz. 4) 

o Nieuw begrip: symptoom (blz. 5) 

 par. 1.2 

o Nieuwe inleiding toegevoegd boven §1.2.1 (blz. 5) 

 par. 1.3 nieuw tussengevoegd: 

o 1.3.2 Arabische psychiatrie (blz. 11) 

o 1.3.7 Hedendaagse trends (blz. 16) 

 Nieuw: 

o 1.4 Ethiek in onderzoek (blz. 18) 

o Kader Kritisch denken over psychologie 

 

Hoofdstuk 2 [is een samenvoeging van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4 uit de 8e editie] 

 De paragrafen 2.1 t/m 2.5 komen overeen met dezelfde paragrafen in de 8e editie. 

 Nieuw bij §2.2.1 (blz. 24): 

o Figuur 2.5 Organisatie van het centrale zenuwstelsel. 

 Nieuw: par 2.6 

 2.7 e.v. komen overeen met 4.2 e.v. uit de 8e editie (vanaf blz. 82). 

 De casussen van Kyle en mevrouw X (blz. 90-91) zijn vervallen. 

 Figuur 4.1 Therapeutische oriëntatie van klinische en counselingpsychologen is vervallen 

 Tabel 4.1 Overzicht van de belangrijkste soorten psychotherapie (blz. 93) is nu tabel 2.4 

 Tabel 4.2 (blz. 97) is nu tabel 2.5 

 Controverse blz. 97 is vervallen 

 Controverse blz. 99 heet nu: Kritisch denken: zouden therapeuten cliënten online moeten behandelen? 

 §2.9.3 (was 4.4.3, blz. 104) is uitgebreid. 

 Nader bekeken (blz. 105) is vervallen. 

 

Hoofdstuk 3 

 In dit hoofdstuk is de classificatie van de DSM-5 verwerkt; daardoor zijn er veel, ook kleinere, 

afwijkingen t.o.v. de 8e editie. De structuur van het hoofdstuk is ongewijzigd. 

 Nader bekeken (blz. 54/55) is vervallen. 

 De oude tabellen 3.1 t/m 3.5 (blz. 56 t/m 59) zijn vervallen. 

 Nieuwe tabellen: 

o Tabel 3.1 DSM-5 categorieën van psychische stoornissen 

o Tabel 3.2 Voorbeelden van nieuwe stoornissen in de DSM-5 

o Tabel 3.6 (blz. 67) is nu Tabel 3.3 

o Tabel 3.7 (blz. 71) is nu Tabel 3.4 
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Hoofdstuk 4 [was in 8e editie hoofdstuk 5, blz. 108 e.v.] 

 §5.2 Aanpassingsstoornissen (blz. 111) is verplaatst; het is nu §4.3 

 §5.3 (blz. 112) is hernoemd in 4.2 Stress en gezondheid 

 Nader bekeken Waarschuwingstekens(blz. 115) is vervangen door Nader bekeken Omgaan met 

traumagerelateerde stress. 

 Tabel 5.1 (blz. 111) is nu Tabel 4.2 

 Vanaf §4.4 Traumatische stressstoornissen (was 11.7) wijkt het hoofdstuk af van hoofdstuk 5 in de 8e 

editie. 

 Tabel 4.3 is geworden: Overzicht van traumatische-stressstoornis 

 

Hoofdstuk 5 [was in de 8e editie hoofdstuk 11, blz. 306] 

 §11.2 (blz. 307) is nu 5.2 en aangepast aan de DSM-5 

 Tabel 11.1 en 11.2 zijn vervangen door tabel 5.1 Overzicht van de belangrijkste soorten 

angststoornissen 

 Nieuw is figuur 5.1, het cognitief-biologische model voor paniekstoornis. 

 Tabel 11.5 (bl. 315) is nu tabel 5.4; tabel 11.6 (blz. 318) is nu tabel 5.5, 11.7 is 5.6; 11.8 is 5.7 

 §5.5 (was 11.5, blz. 332) is ingrijpend gewijzigd. Hierin worden behandeld: Obsessieve-compulsieve 

stoornis (11.5), morfodysfore stoornis (was 12.3.4, blz. 367) en verzamelstoornis. 

 Tabel 5.8 Overzicht van obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen is nieuw 

 

Hoofdstuk 6 [was in de 8e editie hoofdstuk 12, blz. 348] 

 Tabel 6.1 is het overzicht van blz. 362 in de 8e editie 

 Tabel 6.2 (was 12.2, blz. 351) is gewijzigd 

 Tabel 6.3 (was 12.3, blz. 356) is gewijzigd 

 §6.3 (was 12.3, blz. 363) is ingrijpend gewijzigd. 6.3.5 komt overeen met 12.3.7 

 §6.4 was §5.4 in de 8e editie. 

 

Hoofdstuk 7 [was in de 8e editie hoofdstuk 10, blz. 267] 

 Tabel 7.1 is een uitgebreide versie van tabel 10.1 ( blz. 268) 

 Nieuw is figuur 7.1 Depressie 

 7.2.3 Premenstruele stemminsstoornis is een nieuwe toevoeging o.g.v. de DSM-5 

 7.2.4 Bipolaire stoornis komt overeen met 10.2.3 (blz. 276 

 Tabel 7.6 was tabel 10.7 (blz. 293). 

 Tabel 7.7 was Overzicht (blz. 298). 

 Figuur 7.4 is nieuw 

 

Hoofdstuk 8 [was ook hoofdstuk 8 in de 8ste editie] 

 Wijziging is dat ‘onthouding’ en alle samenstellingen met dit woord nu ‘onttrekking’ genoemd worden. 

 De tekst van §8.3 is gewijzigd; figuur 8.1 is nieuw (Prevalentie van middelengebruik per type). 

 Nieuw zijn de subpar. Niet middelgerelateerde vormen van verslaving en andere vormen van 

compulsief gedrag en Uitleg van de terminologie. 

 Figuur 8.2 Binge-drinking in Europa is nieuw. 

 De vragenlijst (blz. 201) is vernieuwd 
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 Het grote verband blz. 217 is vervallen 

 Nieuw in §8.6 is Kritisch denken: moeten we drugsmisbruik wel met drugs bestrijden? 

 Nieuw is §8.8: Gokstoornis 

 

Hoofdstuk 9 [8ste editie: hoofdstuk 14 en 15] 

 Openingscasus (Nicole) stond in de 8ste editie boven aan par. 14.3, Boulimia nervosa (blz.403). 

 Tabel 9.1 is nieuw 

 14.2 Anorexia nervosa: tekst eerste helft gewijzigd. 

 Figuur 9.1 is nieuw 

 Eetbuistoornis komt overeen met 14.6 Binge-eating disorder. 

 Tabel 9.2 is het Overzicht op blz. 414 

 Tabel 9.3 is tabel 1.4. (blz. 418) 

 Bij §9.8 begint hoofdstuk 15 uit de 8ste editie. 

 9.8.2 Hypersomnolentiestoornis was 15.2.2 Hypersomnia. 

 Bij Narcolepsie zijn enkele gevalsbeschrijvingen toegevoegd. 

 Bij 9.9 Parasomnia’s is de behandeling nachtmerries verplaatst naar 9.9.4 (was 15.3.1, blz. 428). Nieuw 

in deze paragraaf is 9.9.3 Remslaapgedragstoornis. 

 

Hoofdstuk 10 [was hoofdstuk 13 in 8e editie, blz. 378] 

 10.2 Genderdysforie is de nieuwe naam van 13.2 Genderidentiteitsstoornis (bl. 379) 

 Er is een aantal begrippen toegevoegd: genderidentiteit, transgenderidentiteit, biologisch geslacht, 

genderdysforie 

 Nieuw: 

o Tabel 10.1 Belangrijke kenmerken van genderdysforie in de jeugd 

o 10.2.1 Operatieve geslachtsverandering 

o Tabel 10.3 Overzicht van seksuele disfuncties 

o Tabel 10.4 Gemeenschappelijke kenmerken van seksuele disfuncties 

 Tabel 10.2 Het vóórkomen van problemen met het seksueel functioneren is vervanging van oude tabel 

13.1 

 10.3.1 (was 13.3.1, blz. 381) Typen seksuele disfuncties is gewijzigd. 

 

Hoofdstuk 11 [was hoofdstuk 9 in de 8ste editie, blz. 230] 

 Titel is gewijzigd in Schizofreniespectrumstoornissen 

 Tabel 11.1 Criteria voor schizofrenie volgens de DSM-5 

 §9.3 Subtypen van schizofrenie is vervallen; de casussen mbt katatonie en paranoia zijn wel blijven 

staan. 

 Nieuw is figuur 11.3 De hersenventrikels 

 Figuur 9.4 en 9.5 (blz. 248/249) zijn vervallen. 

 Figuur 9.6 is nu figuur 11.5 

 §11.4.6 Lotgenotengroepen en ervaringsdeskundigen is nieuw. 

 §9.6 Andere psychotische stoornissen is nu: 11.5 Andere schizofreniespectrumstoornissen 

 Tabel 11.5 Overzicht van schizofrenie vervangt Overzicht in de 8ste editie, blz. 262. 
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Hoofdstuk 12 [was hoofdstuk 16, blz. 437] 

 Theatrale persoonlijkheidsstoornis (16.4.3, blz. 447) heet nu histrionische-persoonlijkheidsstoornis 

(12.4.3) 

 Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis (16.5.1, blz. 450) heet nu vermijdende-persoonlijkheidsstoornis 

(12.5.1) 

 Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (16.5.3, blz. 453) heet nu dwangmatige-

persoonlijkheidsstoornis (12.5.3) 

 Vervallen zijn Nader bekeken op blz. 462 en Vragenlijst op blz. 463 

 Toegevoegd is 12.9 Impulsbeheersingsstoornissen: Kleptomanie, periodiek explosieve stoornis, 

pyromanie. 

 

Hoofdstuk 13 [was hoofdstuk 6, blz. 130] 

 §13.1 is samengesteld uit 6.1 en 6.2 (blz. 131/132) en aangevuld met o.a. tabel 13.1 en 13.2 

 Autisme heet nu autismespectrumstoornis 

 Zwakzinnigheid heet nu verstandelijke beperking 

 Gedragsstoornis heet nu normoverschrijdend-gedragsstoornis 

 Het hoofdstuk volgt verder in grote lijnen de indeling van het oude hoofdstuk 6, alleen met de nieuwe 

DSM-5 terminologie. 

 Figuur 13.1 (was tabel 6.7, blz. 161) is nieuw 

 

Hoofdstuk 14 [was hoofdstuk 7, blz. 170] 

 Cognitieve stoornissen is gewijzigd in neurocognitieve stoornissen 

 Nieuw: 

o Tabel 14.1 Belangrijkste vormen van cognitieve stoornissen 

o tabel 14.4 Incidentie van dementie/1000 inwoners per leeftijd in Nederland 

 7.1 en 7.2 zijn samengevoegd; daardoor is 7.3 nu 14.2 geworden. 

 7.4 Amnestische stoornis (blz. 174) is vervallen (opgenomen in 14.4). 

 7.5 is nu 14.3 Uitgebreide neurocognitieve stoornis en 14.4 Beperkte neurocognitieve stoornis 

 

 


