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In dit handboek wordt informatie 
gegeven over de epidemiologie van 
sportletsels voor een beperkt aantal 

sporten. De auteurs bekijken een nor-
male houding en beweging als basis 
voor preventie en mogelijke gevolgen 
van afwijkende houding en bewegingen 
worden besproken. Ten slotte gaan ze in 
op een aantal mogelijke interventies ter 
preventie van sportletsels met een aan-
tal voorbeelden voor bepaalde sporten: 
voetbal, basketbal, volleybal, zwemmen 
en lopen.
staes, f. (red.)/acco/2011

M a M a ,  M i j N  h o o f d  i s  z o  v o L
jasPer, kiNd voL oNvoorsPeLbaarhedeN

Dit is het verhaal van een mama 
over de opvoeding van haar zoon 
jasper die lijdt aan ADHD. Het is 

een realistisch, maar hoopgevend ver-
haal van een lange zoektocht waarin de 
auteur niet alleen de antwoorden van 
de leerkrachten, hulpverleners en art-
sen opneemt, maar vooral haar verhaal 
over jasper en haar kijk op ADHD. Ook 
jasper zelf komt aan het woord. In het 
tweede deel werd een overzicht opge-
nomen van de meest voorkomende 
(leer)stoornissen met hun voornaamste 
symptomen.
Dit boek kan als leidraad dienen voor 
elkeen die met een kind met ADHD of 
aanverwante problemen wordt gecon-
fronteerd.
verdeyen, f./Garant/2005

k L e i N  k o N i j N 
e N  d e  r o M M e L b e e r

klein konijn en zijn beste vriend 
lowieke gaan picknicken in het 
bos. Maar overal ligt rommel. 

plots horen ze een vreemd geluid…er is 
een vreemdeling in het bos. wat zou hij 
van plan zijn? Ze volgen hem stiekem.
Over respect voor de natuur en recy-
cleren.
d’hamers, h./abimo/2011

d u i d e L i j k  k o k e N  M e T  s a N d r a

Dit kookboek is ontwikkeld voor 
jongeren en volwassenen met 
een autistische stoornis of een 

andere beperking die graag willen 
koken en wel wat extra hulp kunnen 
gebruiken.

De gerechten in dit kookboek zijn 
gemakkelijk zelf te maken, bereid met 
verse ingrediënten en op een toegan-
kelijke manier met foto’s uitgelegd. 
Iedere handeling is in beeld gebracht 
zodat nauwelijks tekst nodig is. Het 
biedt de mogelijkheid om het plezier 
en de voldoening te ervaren van een 
zelfstandig bereide maaltijd, de zelf-
redzaamheid te verhogen en om sociale 
contacten te kunnen vergroten. want 
lekker eten is natuurlijk fijn voor jezelf, 
maar het is ook een geweldige manier 
om je vrienden en familie te verwen-
nen.
Cornelissen, s./ swP/2011

z i j  e N  i k
heT verhaaL vaN eeN vrieNdsChaP

  

Het intieme verhaal van een 
jarenlange vriendschap tussen 
Annemie Struyf en haar harts-

vriendin Magdalena. jaren geleden gin-
gen beide vriendinnen op tocht: op zoek 
naar wijsheid, naar god. Onderweg, op 
de grens tussen wijsheid en waanzin, 
botsen ze op valse profeten. Maar de 
tocht is de moeite waard, want ze schrij-
ven een verhaal en hebben veel plezier.
Maar het leven is druk en hun notities 
raken onder het stof. pas als de dood op 
Magdalena’s deur klopt, halen ze hun 
dagboeken boven en beginnen aan dit 
boek, met de dood als deadline.
lieve blancquaert komt erbij, met foto’s 
als getuigen van de fijnste week van 
het mooiste jaar, de vriendschap en het 
afscheid.
een ontroerende getuigenis en een 
dankbare herinnering aan een authen-
tieke en doorleefde vriendschap.
struyf, a./ Lannoo/2010

a a N  w e e r s z i j d e N  
v a N  d e  s T e T h o s C o o P

over kwaLiTeiT vaN zorG eN CoMMuNiCaTie

Veel klachten in de geneeskun-
de hebben meer te maken met 
gebrekkige communicatie dan 

met medisch-technische tekortkomin-
gen. luisteren naar mensen en praten 
lijken eenvoudig, maar in de context 
van de zorgverlening vraagt dit echter 
om gespecialiseerde vaardigheden. 
Vaak spelen er immers sterke emo-
ties mee. Daarom biedt dit boek niet 
alleen theoretische modellen, maar 
ook praktische tips en adviezen.
de Lepeleire, j. en keirse, M./acco/2011 


