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Nederlandd heet een van de meest 'gepsychologiseerde' landen 
terr wereld te zijn. Jaarlijks bezoekt 4 procent van de 16 miljoen 
Nederlanderss een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, 
waarr ruim 50.000 'psy-professionals' hun de helpende hand 
bieden.. In onze cultuur is het belang van de psychische factor 
voorr de (on)gezondheid vanzelfsprekend, en in onze dagelijkse 
woordkeuss is het gebruik van uit de psychologie en psycho-
therapiee afkomstige begrippen en inzichten heel gewoon. 

Dee accentuering van de psychische dimensie en de enorme 
expansiee van de zorg voor de psyche zijn, zo wordt in Depsycbo-
hygiënistenhygiënisten beschreven, voor een belangrijk deel op het conto 
tee schrijven van de beweging voor geestelijke volksgezondheid 
-- de Nederlandse variant van de begin vorige eeuw in Amerika 
opgerichtee Mental Hygiene Movement. In dit boek worden het 
ontstaann en de ontwikkeling van de Nederlandse beweging 
getraceerd,, vanaf de startin 1924 tot en met de explosie die er 
inn 1970 een einde aan maakte. Bekende woordvoerders van de 
bewegingg waren de juriste en psychiatrisch sociaal werkster 
Euss Lekkerkerker (1899-1985) en de sociaalpsychiaters Arie 
Queridoo (1901-1985) en Kees Trimbos (1920-1988). 
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