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Ai servizi e agli operatori addetti alla prevenzione e alla cura delle dipendenze si richiede oggi
un approccio razionale, sempre più improntato alla ricerca della qualità. I professionisti del
settore devono quindi perfezionare gli strumenti di gestione, dichiarando in modo chiaro i loro
obiettivi, sottoponendosi ai criteri di accreditamento, verificando i risultati ottenuti, ecc. È
pertanto utile una guida adeguata a questo nuovo approccio alla terapia delle
tossicodipendenze.
La violenza è un aspetto endemico della nostra società ed epidemico della nostra epoca.
Valutare e trattare pazienti che hanno ideazioni e comportamenti violenti può essere frustrante,
ansiogeno e, addirittura, pericoloso, in quanto eventuali errori di giudizio possono provocare
conseguenze disastrose. La valutazione e la gestione adeguata del problema è dunque
cruciale per i professionisti della salute mentale che si trovano ad affrontarlo. La presente
opera è strutturata per essere uno strumento di supporto e di formazione per queste figure
professionali. I vari capitoli prendono in considerazione la diversità del setting clinico, i dati
demografici relativi ai pazienti, la psicopatologia e le diverse modalità di trattamento,
conferendo al volume la caratteristica di un testo di riferimento non solo per i clinici ma anche
per i loro pazienti e per le comunità la cui sicurezza dipende dal giudizio di professionisti
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competenti.
1305.180
Onlangs zegde een zelfverklaarde miljonair in een populair praatprogramma 150.000 euro toe
aan een anorexiapatiënte voor een exclusieve behandeling in Zweden. De man bleek een
pathologische leugenaar te zijn. Dr. Phil entertaint miljoenen kijkers met persoonlijke perikelen
en leerrijke levenswijsheden. Extreme makeover etaleert menselijke onvolkomenheden en
tovert psychisch lijden om tot vleselijk geluk. Nieuwe, stichtelijk breinboekjes als Houd je
hersens fit, Reis door het brein, Onze hersenen, Het maakbare brein, Over de kop, Het slimme
onbewuste en Eindeloos bewustzijn zijn bestsellers. Psychiatrie is ongekend populair en de
hersenen zijn alomtegenwoordig, stelt Damiaan Denys. Maar wat is psychiatrie werkelijk?
De legendarische vrouwenverleider Giacomo Casanova brengt na zijn vlucht uit Venetië acht
dagen door in Bolzano. Daar ontmoet hij de graaf van Parma en diens vrouw Fransesca, twee
mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in zijn leven. Casanova en de graaf hebben
elkaar ooit getroffen in een duel, dat onbeslist eindigde. Nu zetten zij het duel met woorden
voort, maar het is de gracieuze Fransesca, de gravin van Parma, die de afloop bepaalt. Zij
alleen kan hem zwaarder treffen dan wie ook. Een hartveroverend meesterwerk van de auteur
van Gloed
Il volume affronta l'importante questione della metodologia peritale applicata al contesto
forense, in particolare penale. Gli autori, consapevoli che il contesto forense è molto diverso
rispetto al contesto clinico/terapeutico, intendono presentare uno strumento di agile
consultazione per coloro che operano in qualità di periti e consulenti. Le questioni di carattere
meramente teorico fanno da sfondo a un'opera che vuole essere uno strumento applicativo,
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per questo gli autori hanno preferito approfondire in particolare le questioni di carattere
operativo. I tre case report presentati nella seconda parte del volume esemplificano oltremodo
la metodologia che gli autori ritengono corretta in situazioni e contesti peritali e consulenziali
penali.

De charmante Lajos, de geliefde van Eszter, wordt door iedereen op handen
gedragen. Maar Lajos is een leugenaar, een bedrieger en een dief. Hij neemt
Eszter bijna alles af, verraadt haar met haar zus en verdwijnt uit haar leven.
Twintig jaar leidt Eszter vervolgens een teruggetrokken bestaan. Haar oude
wonden helen heel langzaam. Maar dan dient Lajos zich weer aan. Hij maakt er
geen geheim van dat hij uit is op het laatste wat ze nog bezit. En hoewel Eszter
wordt geholpen door vrienden die weten wat hij haar heeft aangedaan, gebeurt
wat er gebeuren moet. Wat twintig jaar daarvoor in gang werd gezet, krijgt nu zijn
onvermijdelijk afloop. Andere mensen liegen omdat dat hun natuur is, omdat hun
belangen dat voorschrijven of door een plotselinge ingeving. Maar jij liegt zoals
de regen valt: jij kunt liegen met tranen en met daden. Dat moet heel moeilijk zijn.
Soms denk ik echt dat jij een genie bent... een geniale leugenaar. Na twintig jaar
komt Lajos één dag terug naar Eszter. Zij weet dat haar voormalige geliefde haar
opnieuw zal bedriegen en dat zijn bedrog haar ondergang wordt. Wat is het dat
hen bindt? Waarom verzet Eszter zich niet?
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Bevat biografie, samengesteld door K.R. Eissler. "Verwahrloste Jugend."
1226.3
Elk jaar op 5 februari wil oma Agata haar kleindochter Agatina bij zich hebben,
om haar te leren hoe ze de gebakjes moet bereiden ter ere van de heilige naar
wie ze beiden zijn vernoemd. Terwijl ze de lekkernijen in de vorm van
vrouwenborsten, de minne, aan het kneden zijn, vertelt oma over de vrouwen in
hun familie. Behalve het recept van de gebakjes laat oma Agata vele
opmerkingen, volkswijsheden en raadgevingen aan haar kleindochter na:
ingrediënten die onmisbaar zijn om een vrouw van haar te maken. Daar,
temidden van de geur van ricotta en chocola, luistert Agatina ademloos naar lu
cuntu, het verhaal van haar oma, en wordt de grootse geschiedenis van twee
Siciliaanse families opgerakeld vooral die van de vrouwen; trots of bekrompen,
verlegen of hartstochtelijk als ze zijn. De stem van de jonge Agatina neemt de
lezer mee door een eeuw lang geschiedenis, om zo kennis te maken met haar
omas, overgrootmoeders en tantes. Hun borsten hebben voor elk van hen een
speciale betekenis: ze zijn groot of vrijwel afwezig, ongevoelig of uiterst
vruchtbaar, ze worden schaamteloos bemind of juist verwaarloosd door
onverschillige mannen, ze zijn gezond of ziek, en ze vormen de sleutel tot het
onthullen van de intiemste geheimen van de vrouwen met hun trots en hun
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buitengewone vermogen zich te onderwerpen aan de keiharde wetten van de
mannenwereld.
1240.1.49
Il volume si propone di: - definire alcuni criteri e concetti che stanno alla base
delle valutazioni diagnostiche; - presentare una metodologia diagnostica che
permetta di ottenere diagnosi valide da un punto di vista scientifico; - riportare i
risultati di una ricerca sulla comorbidità psichiatrica dei soggetti
tossicodipendenti; - offrire alcune indicazioni pratiche per migliorare la validità
delle valutazioni diagnostiche e per favo-rire il rapporto empatico col paziente. Un
punto chiave è la storia di vita del paziente, di particolare importanza sia per la
validità della valu-tazione diagnostica che per la facilitazione della "relazione con
l'altro" Attraverso un esame critico ciascun operatore può trarre idee per
migliorare la qualità dell'attività diagnostico-terapeutica, ottimizzandone anche i
tempi necessari. Il lavoro è centrato sullo SCID che è uno strumento
psicodiagnostico particolarmente utile per lo studio della comorbidità psichiatrica
se integrato ad una adeguata raccolta di dati anamnestci e medici. È im-portante
conoscerne le modalità di applicazione e di elaborazione. In questo volume sono
discusse le procedure necessarie per garantirne una validità diagnostica.
Vengono offerte proposte di impiego pra-tico mediante un CD che contiene
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l'intervista Narrativo-Anamnestica e i programmi di calcolo . Il lettore viene
invitato a partecipare in prima persona a una ricerca nazionale sulla comorbidità
psichiatrica. Lo SCID, ben impiegato, è uno strumento in grado di andare oltre
l'individuazione delle manifestazio-ni psicopatologiche. I dati anamnestici e le
storie di vita dei pazienti offrono infatti l'opportunità di ef-fettuare anche una
valutazione psicologica rivolta a descrivere puntualmente la "specifica
complessitàdell'individuo". Le considerazioni tratte in questo libro sono estensibili
anche allo SCID IV. (Presentazione editore).
Contributi di: Giorgio Caviglia, Roberto Cicioni, Emanuele Del Castello, Salvatore
Parisi, Patrizia Pes, Paola Venuti, Carlos Amoros, Aylem Collazo, Luigi Curcio,
Filomena del Monaco, Claudia di Manna, Daniela Caserta, Carla Iuliano,
Domenico Nardiello, Adriana Solla, Luca Verticilo, Libera Cappabianca, Giovanni
D'Amore, Pasquale Saviano, Francesca Scafuto.
`Nagel aan mijn doodskist. Nachtmerrie uit mijn verleden. Moordenaar van mijn
familie Maar waarom kan ik zijn kussen dan niet vergeten? Waarom kan ik niet
slapen omdat ik elke keer tegen beter weten in hoop dat ik hem zal zien?
Nastasya Crowe probeert haar leven weer op te pakken op River s Edge, maar
echt soepel gaat het niet. Ze kan niks goed doen, ze heeft het idee dat het toch
allemaal maar zinloos is, dus waarom zou ze het überhaupt proberen? Het is niet
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alsof ze de duistere erfenis van haar ouders kan ontlopen. Of wel? En zoenen
met Reyn maakt het allemaal nog veel ingewikkelder! Nastasya gooit het roer
radicaal om en verlaat River s Edge. Maar ze komt er al snel achter dat haar
problemen daardoor alleen maar duisterder, gevaarlijker en vernietigender
worden `Het einde maakt heel nieuwsgierig naar de volgende twee delen van de
trilogie. Zeker een aanrader voor alle fantasyfans. Chicklit.nl
1305.98
La psicologia giuridica è in continuo sviluppo sia a livello di elaborazione teoretica, sia di
applicazione pratica in ambito forense. Lo sviluppo dipende sia da una serie di aggiornamenti
in campo legislativo, sia da una maggior professionalità e competenza acquisita dagli psicologi
che operano nel settore. Per questo abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere autori di diversa
competenza (psicologica, giuridica, antropologica) nella presentazione di una serie di contributi
aggiornati circa le problematiche teoriche e pratiche di psicologia giuridica; alcuni sono docenti
o ricercatori universitari, altri sono professionisti che operano nell’ambito della psicologia, della
medicina e del diritto. Il volume non ha pretese di sistematicità, ma più semplicemente
costituisce una raccolta aggiornata di argomenti inerenti il diritto civile e penale, il minore come
vittima e autore di reato, le metodologie di valutazione psicodiagnostica, la stesura della
relazione peritale, il mobbing e relazioni in contesto lavorativo. La pubblicazione è destinata
agli studenti di psicologia e di altre facoltà e ai giovani professionisti che operano nel settore
giudiziario e sono interessati a questo tipo di problematica, al limite tra la psicologia sociale e
quella clinica, in continuo confronto interdisciplinare con il diritto. Oltre ai testi firmati dai singoli
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autori abbiamo inserito una seria di brevi schede monografiche destinate all’approfondimento
di problemi specifici.
De avond voordat rechter Kõmives de echtscheidingszaak van zijn oude schoolvriend Imre
Greiner moet behandelen, komt die hem bezoeken en vertelt hem over het leven dat hij en zijn
vrouw Anna jarenlang hebben geleid. Een façade van burgerlijkheid verborg voor de
buitenwacht de totale mislukking die hun huwelijk was geworden. Terwijl Imre Greiner de
waarheid achter die façade blootlegt, dringt het tot rechter Kõmives door dat hijzelf een
doorslaggevende rol heeft gespeeld in de dramatische teloorgang van dat huwelijk. De nacht
voor de scheiding speelt zich af in een burgerlijk milieu, waarin keuzes worden gemaakt die
voornamelijk door het verstand zijn ingegeven en waarin voor de diepere gevoelens geen
plaats lijkt. Sándor Márai beschrijft virtuoos wat een mens ervaart die tot inzicht komt in zijn
eigen zieleleven, en die beseft wat hij heeft aangericht door die gevoelens een levenlang
achter verstandelijke overwegingen verborgen te houden. Als geen ander kan Sándor Márai
verwoorden hoe een mens omgaat met zijn diepste gevoelens van liefde, verlangen, angst en
frustratie, met waarheid en leugens.
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