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Dit cahier wordt gevormd door een aantal bijdra-
gen, die alle betrekking hebben op de figuur van de  
Brusselse anatoom en chirurg Andries van Wesel of 

Vesalius (1514-1564). De bundel vormt daarmee een 
waardige opvolger van het eerder – in 2014 – uitge-

geven cahier nr.4, gewijd aan de Kunst van Vesalius, dat 
ter gelegenheid van Vesalius’ 500-jarige geboorte werd 

gepubliceerd.

Vele Europese wetenschappers hebben sedertdien verder onder-
zoek verricht met betrekking tot het leven en werk van onze befaam-

de landgenoot, die terecht als Vader der Anatomie wordt geduid.

Deze interesse leidde tot vele nieuwe initiatieven, waaronder dit nieuwe 
Vesaliusboek. Het leeuwendeel is van de hand van de befaamde Vlaamse 
Vesalius-kenners Maurits Biesbrouck, Omer Steeno en Theo Goddeeris, sa-
men door Theo Dirix bestempeld als ‘Cerberus’ van Vesalius. Werkten naast 
dit viertal ook mee aan deze bundel: Robrecht Van Hee, Francis Van Glab-
beek en Jacqueline Vons, die allen internationaal zeer gewaardeerd worden. 
Zij zijn er samen in geslaagd om hier wederom, net als in 2014, een fraaie 
bundeling van onuitgegeven en boeiend nieuw materiaal over Vesalius bij 
mekaar te brengen. De bijdragen beschrijven het medische denken van Ve-
salius en zijn tijdgenoten. De artikelen werden chronologisch samengesteld, 
zodat de leefwereld van Andries van Wesel vanaf zijn opleiding tot aan zijn 
dood ten volle tot uitdrukking kon worden gebracht.

Robrecht Van Hee studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Gent. 
Hierna bekwaamde hij zich tot chirurg in Breda en Nijmegen, waar hij pro-
moveerde tot doctor in de Geneeskunde. Als hoogleraar Chirurgie en Medi-
sche geschiedenis aan de Universiteit van Antwerpen, was hij vooral werk-
zaam in de Transplantatie- en Endocriene heelkunde. Daarnaast wijdde hij 
zich aan medisch-historisch onderzoek, in het bijzonder van de Lage Lan-
den in de 16de eeuw. Hij presenteerde de figuur van Vesalius tijdens de ver-
kiezingen van De Grootste Belg in 2004. Hij is auteur van meer dan 400 
publicaties en redacteur van onder meer Geschiedenis der Geneeskunde, 
Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, Journal of Medical 
Biography en Studium.
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DIt boek beschrijft vanuit de perceptie van moeder, vrouw en 
mens, de laatste maanden in het leven van de volwassen zoon 
Pieter. Het verhaal wordt gebracht als een monoloog waarin de 
auteur zich bij het spreken richt tot haar zoon. Ziekte, euthana-
sie en impressies van haar rouwverwerking worden elk als een 
tableau gebracht en vormen samen een triptiek. Deze triptiek-
vorm brengt niet alleen structuur in het verhaal maar met het 
refereren naar deze stijlvorm kunnen woord en beeld elkaar ver-
sterken. 
Het eerste tableau dat de ziekte, de aftakeling en de zorg be-
schrijft, vloeit vrij organisch over in het tweede tableau, waarin 
de stappen naar de euthanasie en de euthanasie zelf beschre-
ven worden. De beide tableaus worden verhalend beschreven en 
zijn hier en daar verrijkt met een korte dialoog of een reflectie. 
Vanaf het tweede tableau krijgt ook poëzie een plaats. De rode 
draad die door het verhaal loopt, blijft in beide tableaus goed 
zichtbaar. Dat laatste verandert enigszins in het derde tableau 
waarin de auteur een beeld van haar rouw probeert te schilde-
ren.
 
Marie (Mieke) Maerten, moeder van drie kinderen, heeft een 
diploma van maatschappelijk assistent. Ze behaalde in 2010 
als werkstudent met een masterproef ‘Levenskunst en licha-
melijkheid in het late werk van Michel Foucault’, het diploma 
van master in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de 
Vrije Universiteit Brussel. Vanaf dan combineerde ze geruime 
tijd haar baan in de financiële sector met vrijwilligerswerk als 
moreel consulent. Anderhalf jaar na het overlijden van haar 
zoon neemt ze haar pensioen nemen en komt er rust en tijd 
voor het noodzakelijke rouwproces en voor het schrijven van dit 
boek.
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Leestekenwijzer

Handboek voor het gebruik van leestekens en andere tekens

Nieuwe Leestekenwijzer

Peter van der Horst

Leestekens zijn heel belangrijk. Als ze goed worden toegepast, kun-

nen ze een tekst begrijpelijker maken. In dit handboek vindt u alle in-

formatie over de ‘echte’ leestekens, zoals punt, komma, puntkomma, 

dubbele punt, vraagteken, haakjes, uitroepteken en aanhalingste-

kens, maar ook koppelteken, trema, accenttekens, apostrof enz. ko-

men uitvoerig aan de orde. U leest er ook in hoe u op de computer 

letters met een accentteken en allerlei bijzondere tekens kunt maken. 

Het boek besteedt ook aandacht aan de typografische aspecten van 

al deze tekens. Talloze voorbeelden verduidelijken de tekst.  

Dit praktijkboek is bedoeld voor iedereen die zich met teksten bezig-

houdt: redacteuren, tekstschrijvers, journalisten, vertalers, grafisch 

ontwerpers enz. Het zal ook bij diverse opleidingen zijn nut kunnen 

bewijzen.

 

Peter van der Horst, docent Nederlands en zelfstandig tekstadviseur, 

heeft vele artikelen, cursussen en boeken geschreven, waaronder 

Stijlwijzer, Redactiewijzer, De Taalgids en Begrijpelijk schrijven voor 

iedereen.

9 789044
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Dustium corepratem vit, sam ut fugit, atectat omnihil mil et volupta qui blabo-
rem ex essust, undignitiis elis debit dis eicid ut hicaepudit intia quatum lacer-
nam consed ut hilitia secte eos dipsa quaturepel illor aut eos nosam id quodio 
offici con endit rehent laborestisto cum res et vitaquiam sunt inctis volupta cus.
Moluptaqui cullupt atures autatecto voluptur atia poriorumquas soluptae cus-
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ihicil magnis voles acepelitia voles ea volorpos ad que consequi dolupta eaque 
velessit que nos etusamet apersped utatis es rem est ea ipita num quibust en-
denimpor ma susape nonessi reptur sin eum rat et pel ipitibus ea corum et etum 
intibusam sequo ipsuntotatis qui dia dici cum fugitatem accusciunte nimaxi-
musa sim volore vendesc iusantiunt vendus suntiat emporro beritia et, sinveli-
quae. Xerisit ut ratecte quia nobitia dolenducim de est dignis que demperehene 
pe por alicima corem eaquidunt.
Secesci liquid que nonsecto expernatiat.
Itatius sequam incto dolorerum renimol oreped eum cus modipidignis etusam 
et qui consequam eos inum neturep udistia ndignimus explaci atusae corem 
voluptusciis repudandunt ut assuntest, omnimus aut laut quae remporeperis 
qui berro verrum sa dolessunti dolupta duntem ipsam dolorro odis et fugia-
tatem est officil molor reprore praere consed mi, ni aceriantur, conet accuptas 
dis invent dellatia nobit ut assitatusa nes nihillibusci volupta tiustio nsequatat 
landunt iuntius eos endi omnis ea elitian dendus
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Erwin De Bisscop

Een relatieprobleem 

Wat nu ?

Het gebruik van alcohol is nauwelijks weg te denken uit onze samen-
leving, het is als het ware ingebed in onze levensstijl. Overmatig al-
coholgebruik is dan ook één van de grotere problemen in de gezond-
heidszorg. In dit boek heeft de auteur samengebracht wat hij in zijn 
meer dan dertig jaar ervaring in het werken met alcoholmisbruikers 
als nuttig en werkbaar heeft ervaren. Hij gaat ervan uit dat ondanks 
het alcoholmisbruik cliënten de innerlijke kracht hebben om unieke, 
doeltreffende oplossingen te creëren voor hun problemen.
Het boek beschrijft specifieke en handige technieken voor het begelei-
den van alcoholmisbruikers. Verpleegkundigen, ergotherapeuten, be-
wegingstherapeuten, psychologen, psychotherapeuten en artsen vin-
den in dit boek diverse efficiënte mogelijkheden die zowel toepasbaar 
zijn bij matig als excessief alcoholmisbruik. Het onderstreept hoe zowel 
begeleiders als cliënten een gezonde bevredigende toekomst voorop 
kunnen stellen en hoe cliënten dit met vallen en opstaan kunnen be-
reiken door te minderen of te stoppen met drinken.
 
Erwin De Bisscop is een erkend oplossingsgericht cognitief sys-
teemtherapeut met een jarenlange ervaring in het begeleiden van alco-
holgebruikers. Hij werkt al meer dan dertig jaar in de PAAZ van het AZ 
Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Hij is daar onder andere medeoprichter 
van het POC (poliklinisch ontwenningscentrum) waar hij therapeu-
tisch coördinator is. Bovendien is hij directielid en erkend opleider (op-
lossingsgerichte cognitieve systeemtherapie en coaching) aan het Kor-
zybski-instituut in Brugge.

Pedagogische

Wim P. Littooij is voormalig voorzitter van 

de Raad van Bestuur van de Vereniging voor 

CVO (Christelijk Voortgezet Onderwijs) te Rot-

terdam en omgeving

Jelmer Evers, docent Voortgezet Onderwijs 

bij UniC in Utrecht, auteur en onderwijs-

ontwikkelaar

Prof. Rob Martens, hoogleraar Open Univer-

siteit, directeur Welten instituut en weten-

schappelijk directeur stichting NIVOZ

Robert Viëtor, directeur Lerarenopleidingen 

Hogeschool Leiden

   Op het goede moment 

het juiste doen, 

             óók in de ogen 

       van de leerling
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Nieuwe boeken - Najaar 2018
Garant is een algemeen-wetenschappelijke en 
informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en 
onderzoek. 

Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie-
instrument. 
Dit is een ruim begrip:
• ‘Leer’boeken voor opleidingen: universiteiten, 

hogescholen, …
• Informatieve boeken voor diverse beroepsgroepen: 

in opvoeding en onderwijs, gezondheidszorg, 
welzijnssector, bedrijven en organisaties, …

• Publicaties ten behoeve van wetenschap-op-zich: 
proefschriften, onderzoeksrapporten, congres- en 
symposiumverslagen, libri amicorum, …

• Boeken voor het brede, geschoolde publiek: 
ouders, patiënten, geïnteresseerden voor filosofie, 
geschiedenis, politiek, milieu, …

Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van 
vakdisciplines en belangstellingsgebieden. De 
auteurs zijn verspreid over alle universiteiten en vele 
hogescholen, instellingen, organisaties, verenigingen, 
bedrijven enz. in Nederland en Vlaanderen. Een aantal 
uitgaven is internationaal.

Deze catalogus Nieuwe boeken is een momentopname 
met publicaties die verschijnen of al zijn verschenen in 
het Najaar 2018. Hij is ook te bekijken op  
www.garant-uitgevers.eu

De catalogus 2018-2019 met alle leverbare titels is 
beschikbaar, in papieren versie of op  
www.garant-uitgevers.eu.
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Flexibel dieet en krachttraining

ISBN 978-90-441-3648-7
NUR 893
17 x 24 cm
geïllustreerd
ca. 250 blz.
ca. € 25,-
verschijnt in december

Heel wat mensen willen er lichamelijk beter uitzien en wat ge-
zonder leven. Dit boek legt je uit waarom de wetenschap aantoont 
dat de combinatie van krachtsport en een flexibel dieet, aangepast 
aan jouw persoonlijke manier van leven, de ideale manier is om 
langdurig je gezondheid en lichaam positief te beïnvloeden. 

Zowel de ervaren krachtsporter als de geïnteresseerde lezer kan 
uit dit boek halen hoe een wetenschappelijk doordacht trainings-
programma er moet uitzien, en hoe je precies van start gaat met 
deze flexibele manier van eten en leven. Er wordt ook dieper in-
gegaan op supplementen, hormonen en het belang van de slaap. 

Uit de Inhoud:

Vanessa Vens: Voorwoord – Doel – Work-out (Spiergroei - Kracht-
training gevaarlijk? - Soort oefeningen - Repetities - Sets - Rep 
range - Volume - Frequentie - Trainingsintensiteit - Rate of Per-
ceived Exertion (RPE) - Rustpauzes - Work-outschema - Pro-
gressive overload - Bodyweight oefeningen - Oefening rotatie 
- Maximal Recoverable Volume vs. Minimal Effective Volume - 
Overtraining, Cycli en Deloading - Supersets - Cardio - Periodi-
zation en Reverse pyramid training - Muscular failure (het falen 
van de spieren) - Six Pack Abs - Veel voorkomende fitnessfouten 
- Krachttraining voor elke leeftijd - Skinny fat en krachttraining 
- Verschillen mannen en vrouwen - CrossFit - Training onder-
breken ) – Dieet (Calorie-evenwicht = Energie-evenwicht - Macro-
nutriënten - Verhoudingen macronutriënten - Micronutriënten - 
Meal timing - Prioriteiten - Dirty bulking - Lean bulking - Bulking 
en cutting - Verwachtingen natuurlijke spieropbouw - Deload 
weekdieet - Hoe zet je calorieën en de verhouding macro’s om in 
een doeltreffend maaltijdplan of dieetstructuur? - Waarom ‘clean 
eten’ niet de sleutel tot gewichtsverlies en spieropbouw is - Het 

Steven D
evos            Flexibel dieet en krachttraining

9 789044

ISBN 978-90-441-36??-?
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flexibel dieet: principes - Starten met het flexibel dieet - Voorde-
len - Nadelen - Cheat meals - Fads and Fallacies (Rages en mis-
vattingen) - De rol van de psychologie – Peri-work-out nutrition 
- Water - Aanpassingen dieet bij kwetsuren en herstel - Skinny fat 
en diet - Detox-kuren - Alcohol - Chocolade) – Slaap, immuun-
systeem, spierherstel, hormonen en cardio (Slaap - Immuunsys-
teem - Spierherstel - Testosteron – Schildklierhormonen - Groei-
hormonen - Cardio: 9 typische fouten) – Supplementen.

Dr. Steven Devos beoefent reeds meer dan 28 jaar krachtsport. 
De combinatie met zijn werk als dermatoloog, met nadruk op de 
schoonheid van het menselijk lichaam, leidde tot zijn zoektocht 
naar dé ideale manier om een gezond en esthetisch lichaam te 
ontwikkelen. 

P. Dewals

Medicinale cannabis

Meer dan een medische kwestie

ISBN 978-90-441-3636-4
NUR 870/879
17 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
ca. 340 blz.
ca. € 35,-
verschijnt in oktober

Wat is medicinale cannabis? Bij welke medische indicaties helpt 
het en hoe? Weinig kwesties zijn zo controversieel als medicinale 
cannabis. Hoewel verschillende landen medicinale cannabis op 
een gereguleerde manier aan hun bevolking aanbieden, blijven 
terzelfder tijd andere artsen en politici de medische eigenschap-
pen van cannabis ontkennen. Het lijkt wel of er twee verschil-
lende waarheden naast elkaar bestaan. Het boek analyseert de 
maatschappelijke en politieke evoluties die hiertoe leidden. 

Het boek beschouwt het medicinaal cannabisgebruik eveneens 
uit medisch-ethisch perspectief en kijkt naar welke plaats medi-
cinale cannabis in de volksgezondheid kan innemen. Een elftal 
patiënten getuigen hoe medicinale cannabis, nadat de reguliere 
medicijnen tekortschoten, hun gezondheidstoestand verbeterde.
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Het boek wordt ingeleid door voorwoorden van arts en profes-

sor in de huisartsgeneeskunde (RUG) Dirk Avonts, tevens hoofd-

redacteur van Domus Medica en van arts, ethicus en professor 

(ULB en UBergen) Dominique Lossignol. Hij werkt als gespecia-

liseerd pijnarts en hoofd van het ethisch comité aan het Brussels 

Bordet kankerinstituut. 

Uit de Inhoud:

Dirk Avonts: Voorwoord – Dominique Lossignol: Cannabis en 

de medische wereld – Wat is cannabis? – Verschillende soorten 

cannabisgebruik – De criminalisering van recreationele cannabis 

en de geïnstitutionaliseerde verwaarlozing van het wetenschap-

pelijke onderzoek aangaande medicinale cannabis – Toetsing 

van de beweringen van de Internationale Drugsverdragen en 

de Amerikaanse Controled Substance Act – Hindernissen bij de 

ontwikkeling van medicinale cannabis – De politieke vertaling 

van medicinale cannabis – Verschillende soorten medicinale can-

nabis – Medicinale cannabis en zijn door de wetenschap erkende 

therapeutische effecten – De toekomst van medicinale cannabis. 

Patrick Dewals is bachelor in de psychiatrische verpleegkunde, 

master in de politieke wetenschappen en master in de politieke 

filosofie. Hij verdiepte zich de afgelopen jaren in de verschillende 

luiken van de kwestie medicinale cannabis en schrijft er al en-

kele jaren bij DeWereldMorgen artikels over.

R. Coomans

Nicotineverslaving

Een oplossingsgerichte aanpak

ISBN 978-90-441- 3634-0
NUR 740/751
17 x 24 cm
134 blz. + weblink
€ 17,90
verschenen

Dit handboek is geschreven voor alle hulpverleners die met ni-
cotineverslaafden werken. Zowel de anatomie van de nicotine-
verslaving wordt uitvoerig beschreven als het Transtheoretisch 
Model vs. de Brugse Flowchart. De rookstopbegeleiding is vooral 
gebaseerd op het Brugse model van oplossingsgerichte psycho-
therapie, waarbij de auteur bijkomende technieken beschrijft 
zoals hypnose en de Caycediaanse Sofronisatie. Rookstopkandi-
daten worden in vier profielen uitvoerig beschreven. Tot slot biedt 
de auteur een volledig uitgeschreven casus en een ‘rookstoppak-
ket’ aan, dat ook online beschikbaar is.

Uit de Inhoud:

Geschiedenis van de tabakscultuur – Belang van de tabaksindus-
trie – Anatomie van nicotineverslaving (Lichamelijke verslaving 
- gewoonte) – Transtheoretical Model Prochaska-Diclemente vs. 
Brugse Flowchart – Mandaat van de tabakoloog – Basisstrategie 
– Rookstopkandidaten in vier profielen (Cliënt wil niet, maar kan 
het wel - Cliënt wil niet en kan het niet - Cliënt wil wel en kan 
het - Cliënt wil wel, maar kan het niet) – Hypnose als oplossings-
gerichte techniek (Onjuiste vooroordelen - Definitie hypnose - 
Kan hypnose altijd toegepast worden? - Toepassing van hypnose 
bij rookstop) - Caycediaanse Sofronisatie als oplossingsgerichte 
techniek – Casus – Rookstoppakket.

Romy Coomans is psycholoog, psychotherapeut en tabakoloog en 
houdt zich sinds 1997 bezig met onder andere rookstopbegelei-
ding. Naast haar zelfstandige praktijk is ze sinds 2002 ook actief 
bij de TabakStop. Ze doet zowel individuele alsook groepsbegelei-
dingen, particulier én in bedrijven.

GPRC

Guaranteed Peer Reviewed Content
Voor daartoe aangewezen 

publicaties past Garant een 

procedure toe die leidt tot 

de toekenning van 

het GPRC-label
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E. De Bisscop

Een relatieprobleem. Wat nu?

ISBN 978-90-441-3649-4
NUR 770/767
17 x 24 cm
geïllustreerd
ca. 250 blz.
ca. € 25,-
verschijnt in november

In dit boek heeft de auteur samengebracht wat hij in zijn meer 
dan 30 jaar ervaring in het werken met vastlopende relaties als 
nuttig en werkbaar heeft gezien. Het boek beschrijft onder meer 
specifieke en handige technieken voor het begeleiden van gezin-
nen met relationele problemen. Verpleegkundigen, ergothera-
peuten, bewegingstherapeuten, psychologen, psychotherapeu-
ten, artsen en andere begeleiders treffen in dit boek efficiënte 
toepassingsmogelijkheden aan om relationele problemen aan te 
pakken. Maar de auteur gaat ervan uit dat ondanks de relationele 
problemen ook de gezinnen zelf de krachten kunnen bundelen 
om unieke, doeltreffende oplossingen te creëren voor hun pro-
blemen. 

Kortom, dit boek is een must voor iedereen die meer wil halen uit 
het gezinsleven of die betrokken is bij het begeleiden van gezin-
nen met relationele problemen.

Uit de Inhoud:

Relatie (Wat verstaan we onder een relatie? - Fases in een relatie - 
Waarom een relatie? - Liefde in een relatie - Trouw in een relatie 
- Wanneer is een relatie goed? - Wat met ruzie? - Hoe kiezen we 
onze partner? - Wat zijn relatiemoeilijkheden? - Het samenge-
stelde gezin - Latrelatie - Open relatie - Geweld binnen een relatie 
- Liegen in een relatie) – Therapie (Wanneer is begeleiding no-
dig? - Waarom relatietherapie? - Systeemtheoretische stromingen 
- Wat is belangrijk in de aanpak - Misverstanden bij een oplos-
singsgerichte aanpak van relatiemoeilijkheden - Interventiesche-
ma/flow-Chart - Vragen die bij relatietherapie uitermate nuttig 
- Uitgangspunten die zorgen voor een goede alliantie - Enkele 
opdrachten toepasbaar naargelang waar de cliënten staan in de 
flowchart - Hoe een koppelopdracht opstellen - Het ontstaan en 

Een relatieprobleem
? W

at nu?       Erw
in D

e Bisscop

9 789044

ISBN 978-90-441-3???

Erwin De Bisscop

Een relatieprobleem 

Wat nu ?

Een relatieprobleem 

Wat nu ?Het gebruik van alcohol is nauwelijks weg te denken uit onze samen-
leving, het is als het ware ingebed in onze levensstijl. Overmatig al-
coholgebruik is dan ook één van de grotere problemen in de gezond-
heidszorg. In dit boek heeft de auteur samengebracht wat hij in zijn 
meer dan dertig jaar ervaring in het werken met alcoholmisbruikers 
als nuttig en werkbaar heeft ervaren. Hij gaat ervan uit dat ondanks 
het alcoholmisbruik cliënten de innerlijke kracht hebben om unieke, 
doeltreffende oplossingen te creëren voor hun problemen.
Het boek beschrijft specifieke en handige technieken voor het begelei-
den van alcoholmisbruikers. Verpleegkundigen, ergotherapeuten, be-
wegingstherapeuten, psychologen, psychotherapeuten en artsen vin-
den in dit boek diverse efficiënte mogelijkheden die zowel toepasbaar 
zijn bij matig als excessief alcoholmisbruik. Het onderstreept hoe zowel 
begeleiders als cliënten een gezonde bevredigende toekomst voorop 
kunnen stellen en hoe cliënten dit met vallen en opstaan kunnen be-
reiken door te minderen of te stoppen met drinken.
 
Erwin De Bisscop is een erkend oplossingsgericht cognitief sys-
teemtherapeut met een jarenlange ervaring in het begeleiden van alco-
holgebruikers. Hij werkt al meer dan dertig jaar in de PAAZ van het AZ 
Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Hij is daar onder andere medeoprichter 
van het POC (poliklinisch ontwenningscentrum) waar hij therapeu-
tisch coördinator is. Bovendien is hij directielid en erkend opleider (op-
lossingsgerichte cognitieve systeemtherapie en coaching) aan het Kor-
zybski-instituut in Brugge.

veranderen van gewoontes) – Acroniem – Bibliografie – Noot van 
de schrijver – Zelfhulpvragen.

Erwin De Bisscop is een erkend oplossingsgericht cognitief sys-
teemtherapeut met een jarenlange ervaring in het begeleiden van 
alcoholgebruikers. Hij werkt al meer dan dertig jaar in de PAAZ 
van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Hij is daar onder an-
dere medeoprichter van het POC - Poliklinisch Ontwennings-
centrum, waar hij therapeutisch coördinator is. Bovendien is hij 
directielid en erkend opleider Oplossingsgerichte Cognitieve Sys-
teemtherapie en Coaching aan het Korzybski-instituut in Brugge.

A. Meesschaert

Burn-out ontmaskerd

De dieperliggende oorzaken van burn-out

ISBN 978-90-441-3601-2
NUR 770
16 x 24 cm
geïllustreerd
tweekleurendruk
164 blz.
€ 26,90
verschenen 

In 2008 krijgt ze een zware burn-out als gevolg van een echt-
scheiding en herstructurering op het werk. Dit was voor Ann 
Meesschaert de trigger om antwoorden te zoeken. Ze volgde 
verscheidene opleidingen waarvan ze de inzichten nu toepast 
in haar multidisciplinaire aanpak bij de behandeling van burn-
outpatiënten. Ze werkt als zelfstandige coach en helpt mensen 
met klachten van stress, burn-out en bore-out en geeft eveneens 
loopbaanadvies. Ze woont en werkt in de buurt van Gent.

Uit de Inhoud:

Oorzaken en symptomen van burn-out (Oorzaken van burn-
out - Symptomen van burn-out) – Handvatten voor de aanpak 
van lichamelijke klachten (Medische check-up - Rust: weg uit de 
stress - Zelfzorg - Vanuit je hoofd naar je lijf - Slaap - Eet jezelf 
gezond) – Handvatten voor de mentale, gedragsmatige aanpak 
(Hoe werkt je brein: je hersenen als piloot van je gedrag? - Waar 
krijg jij energie van? (= identiteit) - Narcisme, please-gedrag en 
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grenzen stellen - Hoe voel jij je in de verschillende rollen die je 
leven beheersen?) – Toekomst: bewuster leven, bewustere keuzes 
maken (Jezelf - Timemanagement of aandachtsmanagement - 
Relatie(s) - Financiën - Job).

Ann Meesschaert is sociaal verpleegkundige, ze heeft ervaring in 
arbeidsgeneeskunde en werkte 18 jaar als productspecialist in de 
vertegenwoordiging van medisch materiaal.

W. Peeters

Autisme in het gezin

Leidraad voor ouders en begeleiders

ISBN 978-90-441-3659-3
NUR 848
16 x 24 cm
ca. 170 blz.
ca. 25,-
verschijnt in december

Kinderen met autisme groeien op in gezinnen en autisme raakt 
via het kind het hele gezin. Hulpverlening die enkel oog heeft 
voor het kind met autisme, schiet tekort: het hele gezin heeft 
hulp nodig. Het gedrag van het kind met autisme heeft invloed 
op ouders, broers en zussen, maar hun reacties beïnvloeden ook 
het kind. Uiteraard wordt autisme niet veroorzaakt door het ge-
drag van de andere gezinsleden, maar wat ouders, broers en zus-
sen doen kan de ontwikkeling van het kind met autisme zowel 
bevorderen als belemmeren. Het gezin is een belangrijke motor 
voor verandering. Oog hebben voor het hele gezin en de krachten 
van het gezin benutten, zijn dan ook essentieel voor een goede 
autismehulpverlening. 

In wetenschappelijk onderzoek naar autisme gaat veel aandacht 
naar het kind met autisme en zijn of haar stoornis en beperkin-
gen: waarin verschilt het gedrag van het kind met autisme van 
dat van andere kinderen? Hoe verwerkt het zintuiglijke prikkels, 
neemt het de omgeving waar en denkt het? En welke neurobio-
logische afwijkingen liggen aan de basis daarvan? Voor weten-
schappers zijn dit legitieme vragen: uiteindelijk ligt de oorzaak 
van autisme immers in de hersenen van het kind en niet bij het 

Autisme
in het gezin

Leidraad voor 
ouders en begeleiders

Wilfried PeetersW
ilfried P

eeters
A

utism
e in het gezin

gezin. Voor hulpverleners echter houdt die focus op het kind met 
autisme het risico in dat belangrijke contextfactoren, zoals het 
gezin waarin dat kind opgroeit, worden verwaarloosd. Dit boek 
focust in een eerste deel op de invloed van autisme binnen het 
gezin. Het tweede deel richt zich tot de ouders en ouder- en ge-
zinsbegeleiders.

Uit de Inhoud:

Autisme in het gezin (Invloed van een kind met autisme op het 
gezin - Opvoedingsopdrachten van ouders en ontwikkelingsta-
ken van het kind - Veelvoorkomende problemen en dynamieken 
in gezinnen met een kind met autisme) – Gids voor ouderbege-
leiders (Psycho-educatie: waarom doet mijn kind dit? - Pedagogi-
sche adviezen: wat werkt bij mijn kind? - Therapeutische onder-
steuning: hoe krijgen ouders dit voor mekaar?).

Wilfried Peeters werkt reeds 25 jaar in de autismehulpverlening, 
waarvan het grootste deel in het expertisecentrum autisme van 
het UZ Leuven. Door de jaren heen gaf hij talloze vormingen 
aan hulpverleners en merkte hij de behoefte aan een leidraad 
bij het begeleiden van gezinnen met een kind met autisme. Hij 
publiceerde hierover verschillende artikels in wetenschappelijke 
tijdschriften. Peeters is ook lector, banaba autisme, aan de AP-
hogeschool Antwerpen.

E. Frans, K. De Wilde, K. Janssens,  
W. Van Berlo & O. Storms

Buiten de lijnen

Sensoa-Vlaggensystem voor kinderen  
en jongeren met bijzondere behoeften

Tweede, gewijzigde druk

Box: Handleiding &  
Kaartenset
ISBN 978-90-441-3376-9
NUR 848/865 

Handleiding
17 x 24 cm
geïllustreerd
ca. 180 blz. 

Buiten de lijnen
Een jongen van 12 wordt in het zwembad geobserveerd met een erectie. Hij heeft een bermuda- zwembroek 

aan en staat voor iedereen duidelijk zichtbaar aan de rand. Hij wordt als straf 4 weken geschorst.

Hoe beoordeel je seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Maken we verschillende overwegingen 

indien de jongen een lage intelligentie heeft? Of wanneer hij al eerder een slachtoffer van misbruik 

werd? Of wanneer hij zelf eerder misbruik pleegde? Is hij van origine Turks of Nederlands, kijken we 

dan anders naar zijn gedrag? Gaan we jongens anders beoordelen dan meisjes? 

‘Buiten de lijnen’ biedt een antwoord op vragen van professionals die werken met kwetsbare kinderen 

en jongeren. Het geeft handvatten om te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag in situ

aties die wegens het kind of de context complex zijn. Het is een verdere verdieping en aanvulling van 

het handboek ‘Vlaggensysteem. Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en 

jongeren’ (Frans & Franck, Garant, 2010 en 2014). 

‘Verdieping’ verwijst vooral naar de meer kwetsbaar geachte kinderen en jongeren, met name jonge

ren met een beperking of jongeren die seksueel trauma hebben meegemaakt, naar de ontwikkelings

aspecten ‘gender’ (sekse, seksuele oriëntatie en seksuele identiteit) en ‘cultuur’ en de mate waarin 

ze een invloed hebben op de seksuele ontwikkeling of op de verwachtingen en attitudes van profes

sionals. 

Daarnaast zijn aanvullingen bij het basisboek ‘Vlaggensysteem’ opgenomen. Het pedagogisch luik 

is verder uitgewerkt en is een belangrijk onderdeel. Er zijn aanknopingspunten voor aangepaste rela

tionele en seksuele vorming en begeleiding met de focus op het ontwikkelen van weerbaarheid. Per 

ontwikkelingsaspect en leeftijdcategorie zijn nieuwe situaties uitgewerkt, voorzien van een tekening 

en een uitleg op steekkaarten. Er is aandacht voor het beleidaspect bij het gebruik van het Sensoa 

Vlaggensysteem. Ook naar wetenschappelijke onderbouwing is een verscherping gemaakt: de inter

ventie wordt meer gelinkt naar literatuur over ontwikkeling, over seksueel grensoverschrijdend gedrag 

en misbruik. Ten slotte is ook de Normatieve lijst aangevuld met specifieke voorbeelden vanuit de 

aspecten beperking, trauma, cultuur en gender, aangevuld met referenties voor de wetenschappelijke 

verantwoording.

Deze box bevat:

• Handleiding Buiten de lijnen

• 32 steekkaarten met situaties

• Aangepaste normatieve lijst

• 4 aanvullende werkkaarten met 

 • afbeelding stuurwiel in kleur R/V de criteria 

 • overzicht van de vlaggen R/V 

 • reactiewijzen R/V de stappen in het protocol 

 • checklist criteria R/V (observatiepunten en richtvragen) 

In een afzonderlijke publicatie kan u de onderbouwing terugvinden: E. Frans, K. De Wilde, K. Jans

sens, W. Van Berlo & O. Storms, ‘Buiten de lijnen; Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren 

met bijzondere behoeften: Onderbouwing (ISBN 9789044133967).

9 789044 136463

ISBN 978-90-441-3646-3

B
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et 
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Sensoa Vlaggensysteem voor 
kinderen en jongeren met bijzondere 

behoeften

Buiten de lijnen

Erika Frans, Karen De Wilde, Kristin Janssens, 
Willy Van Berlo & Oka Storms

buiten de lijnen clipbox handleiding.indd   1 24/09/18   09:31

9 789044 136463

ISBN 978-90-441-3646-3

Buiten de lijnen

Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren 
met bijzondere behoeften: Handleiding

Erika Frans, Karen De Wilde, Kristin Janssens, 
Willy Van Berlo & Oka Storms

Buiten de lijnen
Een jongen van 12 wordt in het zwembad geobserveerd met een erectie. Hij heeft een bermuda- zwembroek 

aan en staat voor iedereen duidelijk zichtbaar aan de rand. Hij wordt als straf 4 weken geschorst.

Hoe beoordeel je seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Maken we verschillende overwegingen 

indien de jongen een lage intelligentie heeft? Of wanneer hij al eerder een slachtoffer van misbruik 

werd? Of wanneer hij zelf eerder misbruik pleegde? Is hij van origine Turks of Nederlands, kijken we 

dan anders naar zijn gedrag? Gaan we jongens anders beoordelen dan meisjes? 

‘Buiten de lijnen’ biedt een antwoord op vragen van professionals die werken met kwetsbare kinderen 

en jongeren. Het geeft handvatten om te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag in situ-

aties die wegens het kind of de context complex zijn. Het is een verdere verdieping en aanvulling van 

het handboek ‘Vlaggensysteem. Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en 

jongeren’ (Frans & Franck, Garant, 2010 en 2014). 

‘Verdieping’ verwijst vooral naar de meer kwetsbaar geachte kinderen en jongeren, met name jonge-

ren met een beperking of jongeren die seksueel trauma hebben meegemaakt, naar de ontwikkelings-

aspecten ‘gender’ (sekse, seksuele oriëntatie en seksuele identiteit) en ‘cultuur’ en de mate waarin 

ze een invloed hebben op de seksuele ontwikkeling of op de verwachtingen en attitudes van profes-

sionals. 

Daarnaast zijn aanvullingen bij het basisboek ‘Vlaggensysteem’ opgenomen. Het pedagogisch luik 

is verder uitgewerkt en is een belangrijk onderdeel. Er zijn aanknopingspunten voor aangepaste rela-

tionele en seksuele vorming en begeleiding met de focus op het ontwikkelen van weerbaarheid. Per 

ontwikkelingsaspect en leeftijdcategorie zijn nieuwe situaties uitgewerkt, voorzien van een tekening 

en een uitleg op steekkaarten. Er is aandacht voor het beleidaspect bij het gebruik van het Sensoa 

Vlaggensysteem. Ook naar wetenschappelijke onderbouwing is een verscherping gemaakt: de inter-

ventie wordt meer gelinkt naar literatuur over ontwikkeling, over seksueel grensoverschrijdend gedrag 

en misbruik. Ten slotte is ook de Normatieve lijst aangevuld met specifieke voorbeelden vanuit de 

aspecten beperking, trauma, cultuur en gender, aangevuld met referenties voor de wetenschappelijke 

verantwoording.
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gezin. Voor hulpverleners echter houdt die focus op het kind met 
autisme het risico in dat belangrijke contextfactoren, zoals het 
gezin waarin dat kind opgroeit, worden verwaarloosd. Dit boek 
focust in een eerste deel op de invloed van autisme binnen het 
gezin. Het tweede deel richt zich tot de ouders en ouder- en ge-
zinsbegeleiders.

Uit de Inhoud:

Autisme in het gezin (Invloed van een kind met autisme op het 
gezin - Opvoedingsopdrachten van ouders en ontwikkelingsta-
ken van het kind - Veelvoorkomende problemen en dynamieken 
in gezinnen met een kind met autisme) – Gids voor ouderbege-
leiders (Psycho-educatie: waarom doet mijn kind dit? - Pedagogi-
sche adviezen: wat werkt bij mijn kind? - Therapeutische onder-
steuning: hoe krijgen ouders dit voor mekaar?).

Wilfried Peeters werkt reeds 25 jaar in de autismehulpverlening, 
waarvan het grootste deel in het expertisecentrum autisme van 
het UZ Leuven. Door de jaren heen gaf hij talloze vormingen 
aan hulpverleners en merkte hij de behoefte aan een leidraad 
bij het begeleiden van gezinnen met een kind met autisme. Hij 
publiceerde hierover verschillende artikels in wetenschappelijke 
tijdschriften. Peeters is ook lector, banaba autisme, aan de AP-
hogeschool Antwerpen.

E. Frans, K. De Wilde, K. Janssens,  
W. Van Berlo & O. Storms

Buiten de lijnen

Sensoa-Vlaggensystem voor kinderen  
en jongeren met bijzondere behoeften

Tweede, gewijzigde druk

Box: Handleiding &  
Kaartenset
ISBN 978-90-441-3376-9
NUR 848/865 

Handleiding
17 x 24 cm
geïllustreerd
ca. 180 blz. 

Buiten de lijnen
Een jongen van 12 wordt in het zwembad geobserveerd met een erectie. Hij heeft een bermuda- zwembroek 

aan en staat voor iedereen duidelijk zichtbaar aan de rand. Hij wordt als straf 4 weken geschorst.

Hoe beoordeel je seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Maken we verschillende overwegingen 

indien de jongen een lage intelligentie heeft? Of wanneer hij al eerder een slachtoffer van misbruik 

werd? Of wanneer hij zelf eerder misbruik pleegde? Is hij van origine Turks of Nederlands, kijken we 

dan anders naar zijn gedrag? Gaan we jongens anders beoordelen dan meisjes? 

‘Buiten de lijnen’ biedt een antwoord op vragen van professionals die werken met kwetsbare kinderen 

en jongeren. Het geeft handvatten om te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag in situ

aties die wegens het kind of de context complex zijn. Het is een verdere verdieping en aanvulling van 

het handboek ‘Vlaggensysteem. Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en 

jongeren’ (Frans & Franck, Garant, 2010 en 2014). 

‘Verdieping’ verwijst vooral naar de meer kwetsbaar geachte kinderen en jongeren, met name jonge

ren met een beperking of jongeren die seksueel trauma hebben meegemaakt, naar de ontwikkelings

aspecten ‘gender’ (sekse, seksuele oriëntatie en seksuele identiteit) en ‘cultuur’ en de mate waarin 

ze een invloed hebben op de seksuele ontwikkeling of op de verwachtingen en attitudes van profes

sionals. 

Daarnaast zijn aanvullingen bij het basisboek ‘Vlaggensysteem’ opgenomen. Het pedagogisch luik 

is verder uitgewerkt en is een belangrijk onderdeel. Er zijn aanknopingspunten voor aangepaste rela

tionele en seksuele vorming en begeleiding met de focus op het ontwikkelen van weerbaarheid. Per 

ontwikkelingsaspect en leeftijdcategorie zijn nieuwe situaties uitgewerkt, voorzien van een tekening 

en een uitleg op steekkaarten. Er is aandacht voor het beleidaspect bij het gebruik van het Sensoa 

Vlaggensysteem. Ook naar wetenschappelijke onderbouwing is een verscherping gemaakt: de inter

ventie wordt meer gelinkt naar literatuur over ontwikkeling, over seksueel grensoverschrijdend gedrag 

en misbruik. Ten slotte is ook de Normatieve lijst aangevuld met specifieke voorbeelden vanuit de 

aspecten beperking, trauma, cultuur en gender, aangevuld met referenties voor de wetenschappelijke 

verantwoording.

Deze box bevat:

• Handleiding Buiten de lijnen

• 32 steekkaarten met situaties

• Aangepaste normatieve lijst

• 4 aanvullende werkkaarten met 

 • afbeelding stuurwiel in kleur R/V de criteria 

 • overzicht van de vlaggen R/V 

 • reactiewijzen R/V de stappen in het protocol 

 • checklist criteria R/V (observatiepunten en richtvragen) 

In een afzonderlijke publicatie kan u de onderbouwing terugvinden: E. Frans, K. De Wilde, K. Jans

sens, W. Van Berlo & O. Storms, ‘Buiten de lijnen; Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren 

met bijzondere behoeften: Onderbouwing (ISBN 9789044133967).
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Buiten de lijnen

Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren 
met bijzondere behoeften: Handleiding

Erika Frans, Karen De Wilde, Kristin Janssens, 
Willy Van Berlo & Oka Storms

Buiten de lijnen
Een jongen van 12 wordt in het zwembad geobserveerd met een erectie. Hij heeft een bermuda- zwembroek 

aan en staat voor iedereen duidelijk zichtbaar aan de rand. Hij wordt als straf 4 weken geschorst.

Hoe beoordeel je seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Maken we verschillende overwegingen 

indien de jongen een lage intelligentie heeft? Of wanneer hij al eerder een slachtoffer van misbruik 

werd? Of wanneer hij zelf eerder misbruik pleegde? Is hij van origine Turks of Nederlands, kijken we 

dan anders naar zijn gedrag? Gaan we jongens anders beoordelen dan meisjes? 

‘Buiten de lijnen’ biedt een antwoord op vragen van professionals die werken met kwetsbare kinderen 

en jongeren. Het geeft handvatten om te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag in situ-

aties die wegens het kind of de context complex zijn. Het is een verdere verdieping en aanvulling van 

het handboek ‘Vlaggensysteem. Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en 

jongeren’ (Frans & Franck, Garant, 2010 en 2014). 

‘Verdieping’ verwijst vooral naar de meer kwetsbaar geachte kinderen en jongeren, met name jonge-

ren met een beperking of jongeren die seksueel trauma hebben meegemaakt, naar de ontwikkelings-

aspecten ‘gender’ (sekse, seksuele oriëntatie en seksuele identiteit) en ‘cultuur’ en de mate waarin 

ze een invloed hebben op de seksuele ontwikkeling of op de verwachtingen en attitudes van profes-

sionals. 

Daarnaast zijn aanvullingen bij het basisboek ‘Vlaggensysteem’ opgenomen. Het pedagogisch luik 

is verder uitgewerkt en is een belangrijk onderdeel. Er zijn aanknopingspunten voor aangepaste rela-

tionele en seksuele vorming en begeleiding met de focus op het ontwikkelen van weerbaarheid. Per 

ontwikkelingsaspect en leeftijdcategorie zijn nieuwe situaties uitgewerkt, voorzien van een tekening 

en een uitleg op steekkaarten. Er is aandacht voor het beleidaspect bij het gebruik van het Sensoa 

Vlaggensysteem. Ook naar wetenschappelijke onderbouwing is een verscherping gemaakt: de inter-

ventie wordt meer gelinkt naar literatuur over ontwikkeling, over seksueel grensoverschrijdend gedrag 

en misbruik. Ten slotte is ook de Normatieve lijst aangevuld met specifieke voorbeelden vanuit de 

aspecten beperking, trauma, cultuur en gender, aangevuld met referenties voor de wetenschappelijke 

verantwoording.
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Kaartenset | 34 steekkaarten 
met situaties & 4 werk-
kaarten
17 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk

ca. € 50,- | setprijs in op-
bergbox
verschijnt in december

Hoe beoordeel je seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Ma-
ken we verschillende overwegingen indien de jongere een lage 
intelligentie heeft? Of wanneer hij/zij al eerder een slachtoffer 
van misbruik werd? Of het zelf pleegde? Is hij/zij van origine 
Turks of Nederlands, kijken we dan anders naar zijn gedrag? 
Gaan we jongens anders beoordelen dan meisjes?

Deze publicatie biedt een antwoord op vragen omtrent seksueel, 
al dan niet grensoverschrijdend gedrag van kwetsbare kinderen 
en jongeren in situaties die precies wegens het kind of de context 
complex zijn. Het is een verdere verdieping van het handboek 
‘Vlaggensysteem. Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) 
gedrag van kinderen en jongeren’ (Frans & Franck, Garant, 2010 
en 2014). Verdieping verwijst vooral naar de meer kwetsbaar ge-
achte kinderen en jongeren, met name jongeren met een beper-
king of jongeren die een seksueel trauma hebben meegemaakt, 
naar de ontwikkelingsaspecten ‘gender’ (sekse, seksuele oriënta-
tie en seksuele identiteit) en ‘cultuur’ en de mate waarin ze een 
invloed hebben op de seksuele ontwikkeling van deze jongeren of 
op de verwachtingen en attitudes van begeleiders. 

Uit de Inhoud:

Probleemstelling – Sensoa Vlaggensysteem gebruiken bij kwets-
bare kinderen en jongeren (Doelgroep en specifieke ontwikke-
lingsaspecten - Methodiek Sensoa Vlaggensysteem) – Handlei-
ding werken met de methodiek (Inschatten en beoordelen van 
het gedrag - Hoe reageer je op seksueel gedrag? - Als de gewone 
aanpak niet volstaat) – Uitdagingen, behoeften en competenties 
van professionals (Het niveau van de professional - Implementa-
tie op organisatieniveau goed aanpakken) – Situaties – Richtlij-
nen bij het gebruik van de Normatieve lijst.

Erika Frans, sociaal agoog, is ervaren trainer en expert op vlak 
van seksuele en relationele vorming en preventie van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Ze is samen met Thierry Franck au-
teur van het ‘Vlaggensysteem. Praten met kinderen en jongeren 
over seks en seksueel grensoverschrijdend gedrag (2010, 2012). 

Zij werkt bij Sensoa. Karen De Wilde, orthopedagoog en seksuo-
loog, is actief op het terrein van relationele en seksuele vorming. 
Zij werkt als trainer bij Sensoa en heeft expertise op het terrein 
van relaties en seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag bij kinderen en jongeren met een beperking. Willy van 
Berlo, psycholoog, werkt als coördinator nationale programma’s 
bij Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Zij heeft veel expertise 
op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksu-
ele diversiteit en genderissues, en seksualiteit van mensen met 
een ziekte of beperking. Kristin Janssens, sociaal-cultureel antro-
poloog, is senior projectleider, onderzoeker en ontwikkelaar bij 
Movisie, Programma Preventie en Aanpak Huiselijk en Seksueel 
geweld & Veiligheid. Ze is ook betrokken bij de verdere dooront-
wikkeling van het Vlaggensysteem en de implementatie ervan 
in Nederland. Oka Storms, cultureel antropoloog, is adviseur en 
onderzoeker bij Movisie, Programma Preventie en Aanpak Hui-
selijk en Seksueel geweld & Veiligheid. Zij is ook betrokken bij de 
doorontwikkeling van het Vlaggensysteem in Nederland.

Themanummer OOP –  
Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk

50 jaar Groningse  
Orthopedagogiek

Tijdschrift OOP –  

Orthopedagogiek:  

Onderzoek en Praktijk

jrg.57, nr. 3-6

17 x 24 cm
95 blz.
€ 25,-
verschenen

In oktober van 1966 werd het Instituut Orthopedagogiek opge-
richt in Groningen door prof. Wilhemina Bladergroen (1908-
1983). Kort daarna begonnen de eerste studenten in 1968 met de 
opleiding Orthopedagogiek. Inmiddels zijn we jaren verder en 
vieren we het 50-jarig bestaan van de Basiseenheid Orthopedago-
giek van de Rijksuniversiteit Groningen. 
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Dit themanummer brengt het huidige onderzoek dat uitgevoerd 
wordt vanuit de Basiseenheid Orthopedagogiek onder de aan-
dacht. Het begint met een proloog waarin een blik wordt gewor-
pen op de geschiedenis van de basiseenheid. Daarna volgen ne-
gen artikelen die samengebracht zijn onder drie thema’s: stem 
van het kind, professionalisering en samenwerking. Elk thema 
bevat drie artikelen en wordt kort ingeleid. Ten slotte wordt het 
themanummer afgesloten met een epiloog waarin een beschou-
wing op de thema’s wordt gegeven en een blik op de toekomst 
wordt geworpen. Dit themanummer laat zien dat er een breed 
scala aan orthopedagogisch onderzoek in Groningen wordt uitge-
voerd, wetenschappelijk vernieuwend en geworteld in de ortho-
pedagogische praktijk. 

Uit de Inhoud:

A. de Boer: Een feestje voor de Groningse Orthopedagogiek – E. 
Knorth & W. Ruijssenaars: Vijftig jaar Orthopedagogiek Gro-
ningen: Magst mie leuven of nait – A. de Boer & E. Kupers: De 
stem van het kind – R. de Leeuw, A. de Boer, J. Bijstra & A. Min-
naert: In gesprek met leerlingen over buitensluiten en pesten op 
school – E. Zijlstra, C. van Os, D. Beltman, G. Bonhage-Talsma 
& M. Kalverboer: Assessment van het belang van het kind in mi-
gratieprocedures – J. Luijkx, A. van der Putten & C. Vlaskamp: 
Broers en zussen krijgen een stem: een kwalitatieve studie naar 
de ervaringen van broers en zussen van kinderen met een (zeer) 
ernstige verstandelijke en meervoudige beperking – A. van der 
Putten & P. Poppes: Professionalisering – A. Eenshuistra, A. Har-
der & E. Knorth: Pedagogisch medewerkers professionaliseren: 
Een onderzoek naar het effect van een training ‘Motiverende Ge-
spreksvoering’ in de residentiële jeugdhulp – M. Janssen & S. 
Damen: Communicatiecoaching: een effectieve vorm van profes-
sionaliseren in onderwijs en ondersteuning aan personen met 
doofblindheid.

Met bijdragen van Daan Beltman, Jan Bijstra, Grytsje Bonhage-
Talsma, Saskia Damen, Anke de Boer, Renske de Leeuw, Annika 
Eenshuistra, Hans Grietens, Annemiek Harder, Anne-Marie 
Huyghen, Marleen Janssen, Margrite Kalverboer, Erik Knorth, 
Jana Knot-Dickscheit, Elisa Kupers, Mónica López López, Jorien 
Luijkx, Wim Meijer, Alexander Minnaert, Petra Poppes, Wied Ru-
ijssenaars, Mijntje D.C. ten Brummelaar, Theo van Dellen, An-
nette van der Putten, Carla van Os, Carla Vlaskamp en Elianne 
Zijlstra.

C. Ceulemans

Gezondheidspromotie

Denk- en doeboek

Vierde, herziene druk 
ISBN 978-90-441-3618-0
NUR 860/890
17 x 24 cm
124 blz.
€ 20,90
verschenen

Deze introductie in de gezondheidspromotie, die theorie com-
bineert met praktijkvoorbeelden, leert hoe gezond gedrag bij 
individuen en bij doelgroepen te bevorderen. Het streefdoel is 
doordacht handelen naar patiënten, cliënten en doelgroepen toe. 
In die optiek wordt er een systematische redenering opgebouwd 
over leefstijl- of gedragsfactoren en sluit elk hoofdstuk af met en-
kele ethische beschouwingen en kernwoorden. Bijzondere aan-
dacht gaat naar de invloed van de sociale omgeving op gedrag. 
Ook worden tools aangereikt om te werken met moeilijk bereik-
bare doelgroepen. Verder presenteert het boek belangrijke instel-
lingen en organisaties.

Als een rode draad wordt de theorie toegepast op drie voorbeel-
den: valpreventie bij ouderen, gezonde voeding en borstvoeding. 
Aanvullend zijn ook andere voorbeelden opgenomen. Het boek 
richt zich in eerste instantie op verpleegkundigen en vroedvrou-
wen, al dan niet in opleiding, maar is door de ruime benadering 
ook geschikt voor andere gezondheidswerkers en paramedici.

Uit de Inhoud:

Gezondheidspromotie (Kennismaking met het begrip en het 
werkterrein - Voorlichting - Voorzieningen - De begrippen toe-
gepast op ‘gezonde voeding’ en op ‘vallen bij ouderen’ - Gezond-
heidsvaardigheden als streefdoel, empowerment als proces 
- Regelgeving - Afbakening tegenover sociale marketing - Ge-
zondheidspromotie, ziektepreventie: synoniemen? - Preventieni-
veaus - Alternatieve visie op preventie - Preventie … toegepast op 
valpreventie - Vlaamse Organisaties en gezondheidsdoelstellin-
gen - Organisaties rond gezonde voeding en borstvoeding) – Ge-
zondheid (Gezondheid, wat zeg je? - Biopsychosociale model - ‘Ik 

Bestellen?
Bel, mail, schrijf

Bestelbon op blz. 41

of www.garant-uitgevers.eu
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voel me gezond, dus ik ben gezond’ - Gezondheid, het resultaat 
van … - Het Health Field model van Lalonde - Focus op sociale 
determinanten van gezondheid - Kan je van zoveel oorzaken ziek 
worden? Ik voel me er op slag niet goed van!) – Werken aan leef-
stijl- en gedragsfactoren (Gedrag verklaard met het Health Belief 
model - Gedrag verklaard met het ASE-model - Focus op gedrags-
verandering met de stadia van gedragsverandering - Beïnvloeden 
van risicoperceptie - I-change als integratie van verschillende 
modellen - ASE, stadia van gedragsverandering, Health Belief, 
I-change … welk model moet ik nu kiezen? - Priming, nudging 
en modeling; meer dan modetermen? - Achtergrondvariabelen - 
Eigen schuld … - Kernwoorden gedrag en gedragsverandering) – 
Systematisch werken naar [interculturele] doelgroepen toe (Plan-
matig projecten opzetten - Het 7 E-model - Denken over cultuur, 
communicatie en gezondheidspromotie - Opgelet voor… het mat-
theüseffect ). 

Christine Ceulemans, socioloog, is lector aan de opleidingen Ver-
pleeg- en Vroedkunde van de Karel de Grote Hogeschool in Ant-
werpen. Zij coördineert het initiatief Buddy bij de wieg in deze 
hogeschool.

T. Raemdonck, E. Deproost &  
M. Grypdonck

De interpersoonlijke relatie  
vanuit Peplau’s perspectief

Inspiratie voor de GGZ-verpleegkunde

ISBN 978-90-441-3647-0
NUR 875/897
16 x 24 cm
ca. 130 blz.
ca. € 20,-
verschijnt in november

Verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg brengen 
meestal meer tijd door met hun patiënten dan alle andere be-
roepsgroepen. Hoe ze met de patiënten omgaan, is dan ook van 
cruciale betekenis voor hun functie. Daarom stelde Hildegard 
Peplau (1909-1999), terecht de ‘moeder van de psychiatrische 

Thomas Raemdonck, Eddy Deproost & Mieke Grypdonck

De interpersoonlijke relatie 
vanuit Peplau’s perspectief
Inspiratie voor de GGZ verpleegkunde
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verpleegkunde’ genoemd,  voorop dat het interactioneel proces 
tussen verpleegkundige en patiënt de kern uitmaakt van profes-
sionele verpleegkunde in de GGZ. Ze wijdde haar leven aan het 
uitwerken en onderwijzen van theorie en methodieken om dat 
in praktijk te brengen. Alle interacties, stelt Peplau, kunnen voor 
de patiënt een therapeutisch effect hebben maar hem ook in zijn 
ziekte terugdringen. De inzichten van Peplau zijn nog verbazend 
actueel en sluiten merkwaardig goed aan bij nieuwe ontwikkelin-
gen, zoals de herstelbeweging. Ze vormen daarom een deugde-
lijke basis voor de verpleegkunde in de GGZ van vandaag. 

Dit boek brengt een synthese van de belangrijkste inzichten van 
Hildegard Peplau en de daaruit afgeleide werkwijzen worden uit-
eengezet en rijkelijk geïllustreerd met case materiaal ontleend 
aan actuele toepassingen ervan. Het kan ervaren verpleegkun-
digen helpen hun werk te verdiepen en vormt tegelijkertijd een 
goede introductie in wat professionele verpleegkunde in de GGZ 
kan zijn. 

Uit de Inhoud:

Het doel van de psychiatrisch verpleegkundige – Observeren, in-
terpreteren en interveniëren – De therapeutische relatie met haar 
verschillende fases – Het ‘self’-concept – Het angstconcept – Taal 
en taalgebruik – De investigative approach – Het proces en het 
concept van leren – Chroniciteit.

Thomas Raemdonck is psychiatrisch verpleegkundige en ver-
pleegkundig specialist in de Kliniek Sint-Jozef Pittem, Centrum 
voor psychiatrie en psychotherapie. Tevens is hij als vrijwillige 
medewerker verbonden aan het UCVV Gent en daar actief be-
trokken bij de Peplau-module. Eddy Deproost werkt als directeur 
patiëntenzorg in de Kliniek Sint-Jozef Pittem, Centrum voor psy-
chiatrie en psychotherapie. Hij was voorzitter van de Vlaamse 
Peplau-werkgroep en medebegeleider van de Peplau-seminaries 
in het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde 
UGent. Hij is er ook gastprofessor GGZ-verpleegkunde. Mieke 
Grypdonck is verpleegkundige en doctor in de verplegingsweten-
schap. Ze is emeritus buitengewoon hoogleraar aan de Universi-
teit Gent. Eerder was ze als hoogleraar verbonden aan de Univer-
siteit Utrecht en de Universiteit Leuven. 

GPRC

Guaranteed Peer Reviewed Content
Voor daartoe aangewezen 

publicaties past Garant een 

procedure toe die leidt tot 

de toekenning van 

het GPRC-label



Nieuwe boeken I Najaar 2018

12

Themanummer Psychiatrie &  
Verpleging

Afscheidsnummer P&V

Tijdschrift Psychiatrie & 

Verpleging

September 2018

17 x 24 cm
70 blz.
€ 18,-
verschenen

Dit is het laatste nummer van dit tijdschrift. Psychiatrie & Verple-
ging heeft zich vele jaren gepositioneerd tussen enerzijds strikt 
wetenschappelijke en anderzijds vulgariserende artikels, die van 
dichtbij of veraf een raakvlak hadden met de geestelijke gezond-
heidszorg. De redactie blikt dan ook graag terug.

In het artikel ‘Hoe het begon’ geeft Br. R. Stockman een overzicht 
van de geschiedenis van het tijdschrift. In die geschiedenis ligt 
waardevol materiaal voor verder onderzoek. De evolutie van de psy-
chiatrie, zoals weergegeven in Psychiatrie en Verpleging vanaf 1924, 
is immers bijzonder boeiend. Hoe zag de psychiatrische hulpverle-
ning eruit in de eerste helft van de 20ste eeuw? Welke therapievor-
men en welke medicatie werden er gebruikt? Wat te zeggen over 
de spirituele zorg? Wanneer doet het concept ‘patiëntenparticipatie’ 
opgang? D. Reynhout en M. De Schepper schreven een artikel na 
een duik in de archieven. We kijken ook vooruit. R. De Rycke scho-
telt u 4x4 uitdagingen voor de GGZ voor. En M. Eneman pleit voor 
een evolutie naar een humanistische psychiatrie. We sluiten af met 
een blik over het muurtje van de kunst, vanuit het inzicht dat de 
verwevenheid van psychiatrie en kunst van alle tijden is. 

Uit de Inhoud:

E. Impens: Dankjewel! – Br. R. Stockman: Hoe het begon – M. 
De Schepper & D. Reynhout: Een duik in de archieven – R. De 
Rycke: Een 4x4-aandrijving met turbomotor voor de sector gees-
telijke gezondheidszorg – E. Deproost: Verpleegkunde in een 
nieuwe geestelijke gezondheidszorg – G. Otte: De inkt van Ror-
schach – G. Otte: Medische beeldvorming 2.0 – G. De Geyter: In 
memoriam Wim Vanhonsebrouck – M. Eneman: Humanistische 
psychiatrie – G. Otte: Hit the road. Een reisverhaal.

Met bijdragen van Guido De Geyter, Eddy Deproost, Raf De Ryc-
ke, Michiel De Schepper, Marc Eneman, Eddy Impens, Georges 
Otte, Dirk Reynhout, Br. René Stockman.

K. Mylle  
m.m.v Lore Vonck, Werkgroep Verder

Afscheid voor kids

Creatief doe- en begeleidingsboek  
bij afscheid en verlies

ISBN 978-90-441-3635-7
NUR 770
24 x 30 cm
gebonden
geïllustreerd  
vierkleurendruk
ca. 230 blz. + weblink
ca. € 45,-
verschijnt in december

Een vriendschap loopt stuk, een huisdier sterft, een teleurstelling 
over een niet-behaald doel, verhuizen, een echtscheiding, een 
dierbare wordt ziek of overlijdt ... Voor een kind is verlies, zeker 
bij overlijden, vaak heel ingrijpend. Het roept vele vragen en ge-
voelens op, en het kind heeft nood aan ondersteuning, communi-
catie en ook waarheid. Alle situaties van afscheid, verlies en rouw 
delen een gemeenschappelijke behoefte aan het leren omgaan 
met je gevoelens, troost vinden, tot rust komen en je herinnerin-
gen een plaats geven. Dit creatieve doe- en begeleidingsboek is 
bedoeld voor volwassenen die kinderen willen ondersteunen in 
diverse situaties van afscheid nemen, verlies en rouw. Het boek 
bundelt zowel informatieve teksten voor de volwassene als ver-
helderende dialoogjes en informatie voor het kind. De figuurtjes 
Slak, Schildpad en de Vogels in de levensbomen gidsen je samen 
door het hele boek. Dankzij creatieve doe-opdrachten, het gebruik 
van sjablonen en reflectievragen wordt het kind uitgenodigd om 
zijn gevoelens te beleven, erover te praten en er creatief uiting 
aan te geven. Zo leert het met complexe gevoelens en situaties 
om te gaan en het verdriet een plaats te geven. 

Dit praktisch begeleidingsinstrument is bedoeld voor ouders, fa-
milie, een voogd, leerkracht, hulpverlener of therapeut voor de 
begeleiding van één of meer kinderen vanaf 4 jaar. De sjablonen 

AFSCHEID
VOOR
KIDS

Kathleen Mylle
in samenwerking met

Lore Vonck, Werkgroep Verder

Creatief  
doe- en 

begeleidingsboek  
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en verlies
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die in dit boek opgenomen zijn, kunnen ook gedownload worden 
op een aanvullende website.

Uit de Inhoud:

Bijlage voor de begeleider – Voorwoord voor kids – Samen bele-
ven (Gevoelens! Wat en hoe? - Ontdekkingsreis met gevoelens in 
4 stapjes - Knutselhulp bij gevoelens - Ontdekkingsreis met troost 
in 3 stapjes - Knutselhulp bij troost - Tot rust komen) – Samen 
herinneren (Wat en hoe? - Knutselhulp bij herinneren - Mijn hart 
= mijn (t)huis) – Samen herdenken (Ritueel! Wat en hoe? - Bij-
zondere dagen - Knutselhulp bij herdenken) – Sjablonen.

Kathleen Mylle is beeldend kunstenaar en leerkracht beeldende 
vorming in het kunstonderwijs. Lore Vonck, coördinator Werk-
groep Verder, is sociaal agoge en rouwtherapeute. Ze leidt Werk-
groep Verder, een expertisecentrum in rouwverwerking dat 
specifiek instaat voor de zorg en opvang van nabestaanden na 
zelfdoding. Het heeft als kernmissie te sensibiliseren, de thema’s 
‘rouw’ en ‘zelfdoding’ bespreekbaar te maken in onze samenle-
ving en rouwmethodieken en hulpmiddelen te ontwikkelen.

A. Janssens

Ontwikkelen doe je samen

Werkboek voor begeleiders van  
baby’s en peuters

ISBN 978-90-441-3653-1
NUR 848/854
21 x 29,7 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
ca. 100 blz.
ca. € 15,-
verschijnt in november

Iedereen die met jonge kinderen werkt heeft de opdracht hen te 
ondersteunen in hun ontwikkeling. Het kind ontwikkelt in re-
latie met andere kinderen en met zijn opvoeders. Dit werkboek 
behandelt de verschillende aspecten van de relatie die een goede 
ontwikkeling ondersteunen. Vanuit die verschillende aspecten – 
verbinding maken, stimuleren, emotionele- en taalontwikkeling 

en het belang van spel – leert de lezer kijken naar wat hij nu al 
inzet in relatie met het kind en naar wat beter kan. Korte, theo-
retische inhouden worden onmiddellijk gevolgd door oefeningen 
die individueel of in groep kunnen worden gedaan. 

Het werkboek is een krachtig hulpmiddel om als team mee aan 
de slag te gaan en samen na te denken over het werken met kin-
deren, alsook om de kwaliteit van het professionele handelen van 
het team te verhogen. Ook voor opleidingen ‘begeleider in de kin-
deropvang’ , voor ‘huizen van het kind’ en voor opleidingen voor 
leidinggevenden is dit werkboek zeer geschikt. 

Uit de Inhoud:

De basis van ontwikkeling – Verbinding maken – Ontwikkeling 
stimuleren – Emotie en taal – Spel en ontwikkeling – Elementen 
die ook meespelen.

Albert Janssens is onderwijzer en sinds 25 jaar vormingswerker 
in kinderdagverblijven en basisscholen. Hij is verantwoordelijke 
voor de implementatie van het MISC-concept in België en auteur 
van verschillende boeken over opvoeding.

C. Crommar

Nieuw Boek voor vaders

Alles wat je moet weten over de zwanger-
schap, de geboorte en de eerste drie  
levensjaren van je kind

ISBN 978-90-441-3637-1
NUR 770
16 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
320 blz.
€ 34,90
verschenen

Dit boek gaat over liefde, gevoelens, slaap en voeding, taal en ont-
wikkeling, veiligheid en begripsvermogen, angst, agressie, boos-
heid, socialisatie en nog veel meer. Het bespreekt alles wat zich 
afspeelt en zo belangrijk is in het leven en de ontwikkeling van 
kinderen tot 3 jaar, hun ouders, familie en omgeving. 
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Dit boek geeft een zo volledig mogelijk antwoord op de stortvloed 
van vragen die de meeste vaders overvalt. Wat hoort een baby al 
voor de geboorte? Wat gebeurt er tijdens een echografie? Thuis 
bevallen of in de kraamkliniek? Hoe is de eerste echte ontmoeting 
met de baby? Wat weet een baby als hij geboren wordt? Weer aan 
het werk en toch contact opbouwen? Wat is achtmaandenangst? 
Verstaat de baby al alles wat we zeggen? Vanaf wanneer gaat hij 
op het potje? En wat met de andere kinderen in het gezin? Dit 
boek is een aanrader en houvast voor elke kersverse papa.

Uit de Inhoud:

Hoe je dit boek gebruikt – Algemene beschouwingen over op-
voeding – Vader zijn tijdens de zwangerschap – Vader zijn ge-
durende de eerste drie maanden – Vader zijn tussen drie en zes 
maanden – Vader zijn van zes maanden tot een jaar – Vader zijn 
van één tot drie jaar – Nieuwe mama’s en papa’s.

Claudine Crommar is psychoanalytisch therapeute. Ze volgde 
een bijscholing in Parijs om met ouders en baby’s te werken 
vanaf de zwangerschap. Haar werkwijze, waarbij naar de oorza-
ken van gedrag wordt gezocht veeleer dan naar de directe aanpas-
sing ervan, werd onder meer door Serge Lebovici onderwezen. 
Ze geeft vormingen in heel Vlaanderen aan professionals in de 
kinderopvang en aan onthaalouders. Het is vanuit deze ervaring 
en om tegemoet te komen aan de vele vragen over het theoretisch 
kader van haar praktijk dat dit boek tot stand kwam. Ze verzorgt 
ook het babyluik in de Permanente vorming psychoanalytische 
psychotherapie met kinderen en jongeren vanuit freudiaans-laca-
niaans perspectief aan de Universiteit Gent.

I. Pasteels, D. Mortelmans, A. Buysse, K. 
Matthijs, J. Van Bavel, G. Verschelden 
(Red.)

Families in transitie,  
transitie in families

ISBN 978-90-441-3655-5
NUR 755
17 x 24 cm
GPRC
tweekleurendruk
ca. 330 blz.
ca. € 30,-
verschijnt in november

Families veranderen doordat ze transities doormaken. Ook de 
institutie ‘gezin’ onderging de laatste decennia een grondige me-
tamorfose. Het toegenomen aantal relatiebreuken en herpartner-
dynamieken hebben de contouren, de inhoud en de betekenis 
van het gezin en de familie drastisch gewijzigd. Dynamische 
partnerrelaties, kameleongezinnen en flexibele en dubbeldyna-
mische kinderen bewijzen dat zelfs de driedeling waarmee he-
dendaagse gezinnen vaak beschreven worden (het kerngezin, het 
eenoudergezin en het nieuw samengestelde gezin), voorbij gaat 
aan de variatie die gezinnen kenmerkt. De familiekaleidoscoop 
toont een diversiteit zonder voorgaande.

Dit boek zoomt in op de wisselwerking tussen het hedendaagse 
gezin in al zijn verscheidenheid en diverse maatschappelijke do-
meinen. Vanuit de juridische context worden bemiddeling en tra-
jectbemiddeling onder de loep genomen. De economische invals-
hoek ontleedt de financiële gevolgen van transities en de plaats 
van arbeid in het gezin. Ten slotte worden ook praktische tools 
aangereikt over de omgang met hedendaagse gezinsdynamieken 
binnen de schoolcontext enerzijds en ter bevordering van com-
municatie en contact binnen gezinnen. 

Uit de Inhoud:

Ontstaan en inhoud van een studie naar familietransities in Vlaande-
ren – Minnelijke oplossing van conflicten in familiale zaken: veel (on-
ontgonnen) potentieel – Trajectbemiddeling – Wat met werk?: arbeids-
marktparticipatie van vrouwen na echtscheiding – Kinderspel?! De 

9 789044

ISBN 978-90-441-36??-?

Families in transitie, 
transitie in families
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complexiteit achter een billijke berekening van onderhoudsbijdragen 
voor kinderen – Goed gezin(d) –Impact van een spel over gezinsdiver-
siteit op het welbevinden van Vlaamse jongeren in het secundair on-
derwijs – Bemiddeling op school – De ‘Keep in Touch’-app: communi-
catie in gescheiden gezinnen bevorderen – Grootouders in gescheiden 
families – Scheiden doe je niet alleen. De rollen van het netwerk in 
de transitie naar alleenstaand ouderschap na scheiding – Uitleiding. 

De auteurs van dit boek zijn lid van het interuniversitair con-
sortium ‘Families in Transitie, Transitie in Families’, waarin vier 
universiteiten (UA, UGent, VUB en KU Leuven) samenwerken 
aan nieuwe inzichten over relatieontbinding in Vlaanderen en de 
gevolgen ervan op verschillende domeinen van het maatschap-
pelijk leven.

Themanummer Ruimte & Maatschappij

Woonwensen in Vlaanderen in 
perspectief

Hilde Luyts & Isabelle Loris (Red.)

Tijdschrift Ruimte & Maat-

schappij

jrg. 10, nr. 1

17 x 24 cm
117 blz.
€ 19,-
verschenen

In het voorjaar van 2018 hield het Vlaams Planbureau voor Om-
geving, samen met het Agentschap Wonen Vlaanderen en het 
transitieproject Slim Wonen en Leven, een rondetafel om beter 
zicht te krijgen op de woonwensen en wooncultuur van de Vla-
ming. Aan vijf experten werd gevraagd om vanuit hun inzich-
ten te reflecteren en in discussie te gaan met het publiek over 
de wooncultuur. Daarbij ging het over woonwensen (P. De Dec-
ker), gedragsinzichten (H. Slabbinck), beleid ten aanzien van de 
woonwensen (M. Ryckewaert), de betekenis van het wonen (E. De 
Vos) en superdiversiteit in de wooncultuur (D. Geldof). 

In dit nummer vindt u de visie van de experten gebaseerd op de 
discussienota’s die ze toen presenteerden.

Uit de Inhoud:

H. Luyts & I. Loris: Nood aan experimenteerruimte voor nieuwe 
woon- en leefconcepten – P. De Decker: Van huisje-tuintje-beest-
je-auto naar appartement-terras-bakfiets in de capuccino-stad? 
Vlaamse woonwensen in context – H. Slabbink: Nudging: een 
randverschijnsel of een nieuw volwaardig woonbeleidsinstru-
ment – M. Ryckewaert: Woonwensen en het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen. De inertie van het woonaanbod stelt grenzen aan de 
stuurbaarheid van de woningvraag – E. De Vos: Woontypologie 
gezocht. Van alleenstaande eengezinswoning naar een stedelijk, 
collectief, inclusief huisvestingsproject? – D. Geldof: Compacter 
wonen in een context van superdiversiteit. Nood aan meer in-
zicht in de woonwensen en wooncultuur van mensen met een 
migratie-achtergrond in Vlaanderen.

Met bijdragen van Pascal De Decker, Els De Vos, Dirk Geldof, Isa-
belle Loris, Hilde Luyts, Michael Ryckewaert, Hendrik Slabbinck.

B. Capéau, L. Cherchye, K. Decancq,  
A. Decoster, B. De Rock, F. Maniquet,  
A. Nys, G. Périlleux, E. Ramaekers,  
Z. Rongé, E. Schokkaert & F. Vermeulen

Wat heet dan gelukkig zijn?

Geluk, welvaart en welzijn van de Belgen

ISBN 978-90-441-3633-3
NUR 756/735
17 x 24 cm
246 blz. + weblink
€ 22,50
verschenen

Wat is een goed leven? Wel-zijn is voor de meeste mensen meer 
dan een hoog inkomen of louter materiële welvaart. Vele niet-
materiële aspecten zoals gezondheid, gezinsleven, leefomgeving, 
een zinvolle tijdsbesteding of de kwaliteit van een job zijn min-
stens even belangrijk voor een geslaagd leven. Al die aspecten 
samen beïnvloeden ook de mate waarin mensen tevreden zijn 
over hun leven en bepalen mee hoe gelukkig ze zich voelen. In 
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dit boek argumenteren de auteurs echter dat geluk of levenste-
vredenheid geen goede maatstaf is voor het meten van welzijn. 
Zij stellen een alternatieve methode voor die niet enkel rekening 
houdt met de verschillende dimensies van welzijn, maar ook met 
het feit dat mensen hun eigen opvattingen hebben over wat be-
langrijk is in hun leven.

Het blijft niet enkel bij theorie. Een grootschalige en represen-
tatieve enquête bij meer dan 3000 volwassenen uit ruim 2000 
Belgische gezinnen liet toe de verschillende aspecten van het in-
dividuele welzijn van de Belgen in kaart te brengen. Origineel 
is dat ruim aandacht besteed wordt aan de ongelijke verdeling 
van deze verschillende welzijnsaspecten binnen gezinnen. Uit de 
enquête blijkt dat sommige Belgen vaker lijden aan opgestapelde 
achterstand in meerdere welzijnsdimensies. Het boek beschrijft 
vervolgens welke mensen er in de samenleving het slechtst aan 
toe zijn volgens de nieuwe methode. Zij verdienen volgens de au-
teurs de grootste aandacht van de beleidsmakers. En dat zijn niet 
noodzakelijk enkel diegenen met een laag inkomen, of diegenen 
die zich ongelukkig voelen.

Uit de Inhoud:

Wat is een goed leven? – Waarom dit boek? – Is het klassieke ge-
zin nog steeds de hoeksteen van de samenleving? – Welzijn heeft 
vele aspecten (Hoe ongelijk zijn onze inkomens verdeeld? - Wie 
is arm in onze samenleving? - Hoe gezond zijn we? - Wat maakt 
ons ziek? - Kunnen mensen hun gezondheidszorg betalen? - Vin-
den we de job van onze dromen? - Waar geven we ons geld aan 
uit? - Wonen we comfortabel en in een aangename omgeving? 
- Wat doen we met onze tijd?) – Een inkijk binnen de gezinnen 
(Wie vormt een koppel met wie? - Hoe verdelen partners in kop-
pels hun tijd? - Waaraan geven partners in koppels hun geld uit? 
- Wie draagt de broek?) – Wie verdient speciale aandacht (Is het 
leven moeilijker voor eenoudergezinnen? - Welke kinderen groei-
en op in armoede? - Een goede oude dag?) – Naar een maatstaf 
van individueel welzijn (Wie lijdt aan opgestapelde achterstand? 
- Hoe gelukkig zijn we? - Als we maar gelukkig zijn? - Hoe meten 
we welzijn? - Wie heeft het laagste welzijn?).

Bart Capéau, Laurens Cherchye, Koen Decancq, André Decoster, 
Bram De Rock, François Maniquet, Annemie Nys, Guillaume 
Périlleux, Eve Ramaekers, Zoé Rongé, Erik Schokkaert en Fre-
deric Vermeulen vormen een consortium van onderzoekers die 
werken aan de KU Leuven, de Université catholique de Louvain, 
de Université libre de Bruxelles en de Universiteit Antwerpen. 
Het onderzoek waarop dit boek gebaseerd is, werd gefinancierd 
door de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid 
(BELSPO).

B. Michiels

Terra socialis

Een nieuwe copernicaanse omwenteling

ISBN 978-90-441-3632-6
NUR 735/757
17 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
372 blz.
€ 34,90
verschenen

De neoliberale obsessie om onbegrensd te blijven groeien in 
een begrensde wereld leidt ons naar de afgrond en dus wordt 
het hoog tijd om te gaan dromen van een nieuwe copernicaanse 
omwenteling, maar deze keer één van morele aard. Onze aange-
boren neiging tot onder meer altruïsme, empathie en socialisatie 
maakt deze omslag mogelijk. Bovendien groeit het inzicht dat 
onze menselijke evolutie nog niet voltooid is en dat we verder 
moeten evolueren, van een Homo economicus naar een Homo soci-

alis. We moeten oog krijgen voor totaal andere prioriteiten en on-
der meer leren inzien dat ‘wel-zijn’ belangrijker is dan ‘hebben’, 
met slechts één morele hoofdwet in gedachten die alles overklast: 
de wet van het meervoud.

Uit de Inhoud:

Deel I It’s the economy, stupid! (Over rijkdom, ongelijkheid en 
armoede - Over hebzucht en creatieve destructie - Over rampen-
kapitalisme, shocks en nog meer hebzucht) – Deel II Het geheel 
is meer dan de som van de samenstellende bestanddelen (Over 
egoïsme, altruïsme, evolutie en een ander mensbeeld - Over ‘va-
lues’ in plaats van ‘value’, socialisme en broederlijkheid - Over 
urgentie, de nood aan een planetaire economie en aan meer pu-
blieke moraal) – Deel III Laat ons samen een steen verleggen zo-
dat de rivier anders gaat stromen (Over politiek, multiculturaliteit 
en een overlappende morele consensus - Over democratie, een 
nieuw links en een betere overheid - Over wereldverbeteraars, 
welzijn en geluk).

Bob Michiels was advocaat en bedrijfsjurist. 
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P.R. Boersema

Culturele normen en religieuze 
waarden

Een sociaal-culturele analyse van en  
onderzoeksmodel voor cultuurverschillen

ISBN 978-90-441-3627-2
NUR 740/746/763
17 x 24 cm
389 blz.
€ 33,90
verschenen

Dit boek gaat over cultuurverschillen, gezien in dit brede per-
spectief. Het behandelt zowel onderwerpen als botsende bescha-
vingen en het multiculturele ‘drama’, maar ook de toepassing 
van normen en waarden in een cultuuranalyse en de vragen bij 
individualisering en netwerkculturen. Het gaat over een analyse 
van de praktijk van het dagelijkse leven, maar ook de individuele 
reactie op het verschil tussen culturen, hoe die ontstaan zijn en 
welke achtergronden daarbij een rol spelen. Dit wordt vertaald 
naar een onderzoeksmodel dat cultuurverschillen empirisch wil 
behandelen zonder daarbij normatief te willen zijn. Dit geeft dan 
de mogelijkheid voor een objectief platform voor dialoog tussen 
culturen en religies in een westers-pluriforme maatschappelijke 
context.

Uit de Inhoud:

Culturen (Introductie - Korte geschiedenis van de beeldvorming 
bij cultuurvergelijking - Dagelijkse praktijk van de ontmoeting 
tussen culturen) – Methodiek van vergelijking (Methoden van 
vergelijking tussen culturen - Culturele waarden en normen in 
de samenleving - Intermezzo: Culturele waarden in de antropolo-
gie - Het CWS als een empirisch en niet-normatief vergelijkings-
model - Wereldbeelden in een cultureel perspectief) – Toepassing 
(Religie als onderdeel bij cultuurvergelijking - Wereldbeelden, 
religies en cultuurvergelijking - De toepassing van het CRWS-
model in de praktijk).

Prof. dr. Pieter Boersema is sinds 2004 hoogleraar godsdienstwe-
tenschappen en missiologie aan de evangelische theologische Fa-
culteit in Leuven. Voorheen was hij werkzaam op vier continen-
ten, op het kruispunt van cultuur en religie. Tegenwoordig spitst 
zijn onderzoek zich toe op migratie en integratie in West-Europa.

D. Wildemeersch

Grensverleggers

Over kwesties die ons verdelen

ISBN 978-90-441-3640-1
NUR 735/737
17 x 24 cm
geïllustreerd
ca. 250 blz.
ca. € 25,-
verschijnt in november

Dit boek gaat over mensen die grenzen verleggen: pedagogen, 
ontwikkelingswerkers, architecten, antropologen, geografen, 
filosofen, sociaal werkers, kunstenaars, opbouwwerkers, actie-
voerders, leerkrachten en heel veel vrijwilligers die zich dagelijks 
inzetten voor een betere wereld.  Moedige mensen die niet na-
laten zichzelf en hun omgeving ter discussie te stellen, nieuwe 
horizonten te verkennen, grenzen te doorbreken. Mensen die uit-
nodigen tot kritisch denken over mens en samenleving en over 
onze gezamenlijke toekomst. 

In dit boek presenteert de auteur zijn evoluerende inzichten over 
opvoeding, vorming en onderwijs, maar ook over maatschap-
pelijke uitdagingen zoals democratie, duurzaamheid en sociale 
rechtvaardigheid. Daarbij laat hij niet na ook zichzelf  ter discus-
sie te stellen. Het resultaat is een bijdrage tot de visieontwikke-
ling binnen het vakgebied van de sociale pedagogiek, maar ook 
ruimer, in relatie tot kwesties die ertoe doen.  

Uit de Inhoud:

Woord vooraf: Van sociale naar ‘mondiale’ pedagogiek – Inlei-
ding: Over kwesties die er toe doen – Opnieuw beginnen – Er is 
een alternatief – Intermezzo 1 – Pazzi di parole – Stilstaan om 
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vooruit te gaan – De strijd om de stad – Een reis naar het onbe-
kende – Intermezzo 2 – Over nutteloze speelsheid en speelse nut-
tigheid – Voorbij schuld en schaamte – De school als vrijplaats – 
De democratie levendig houden – Intermezzo 3 – Brief aan mijn 
dochter – Take a line for a walk – Lessen uit het Zuiden – Educatie 
in dialoog met de wereld.

Danny Wildemeersch is emeritus gewoon hoogleraar pedagogiek 
van de KULeuven. Hij onderzocht vele jaren uiteenlopende prak-
tijken van vorming in relatie tot maatschappelijke uitdagingen. 
Hij onderwees vele generaties pedagogen en sociale wetenschap-
pers in Vlaanderen en Nederland en inspireert tot op heden ver-
nieuwende educatieve praktijken in binnen- en buitenland.

M. Brookhuis

(On)menselijk

ISBN 978-90-441-3630-2
NUR 775
16 x 24 cm
111 blz.
€ 16,50
verschenen

Een vrouw op het strand gaat even zwemmen. Ondertussen 
wordt haar smartphone gestolen, omstanders zien het maar grij-
pen niet in. Een man is in de gracht gevallen en roept, duide-
lijk hoorbaar voor de omgeving, om hulp. Mensen lopen voorbij 
maar doen niets. Dit is menselijk gedrag dat sterk afwijkt van het 
beeld dat we graag willen zien. Namelijk, mensen die goed doen 
als de situatie daarom vraagt. Mensen die voor elkaar opkomen 
als dat nodig is. Sociologisch en psychologisch onderzoek van de 
voorbije zestig jaar vertelt echter een heel ander verhaal. Twee 
onderzoeken springen eruit en zijn uiteindelijk belangrijke mijl-
palen gebleken: het beroemde gehoorzaamheidsexperiment van 
Stanley Milgram, ook bekend als het stroomschokexperiment, en 
het al niet minder beruchte Stanford Prison Experiment. Beide 
onderzoeken komen in dit boek uitgebreid aan bod met daarbij 
de vraag of het mogelijk is om conclusies te trekken. 

Wat in ieder geval duidelijk wordt, is dat mensen zeer beïnvloed-

baar zijn. Doodgewone sociale processen hebben een grote in-
vloed op ons gedrag. En vaak hebben wij niet het vermogen om 
daartegen in te gaan. Daarbij speelt ook de omgeving een grote 
rol: de juiste, of beter de verkeerde, omstandigheden kunnen van 
ieder mens een monster maken.

Uit de Inhoud:

Gehoorzame mensen – Een verraderlijk proces – Stanford – Een 
goede bewaker… – Bewakers tegenover gevangenen – Lijn twee 
– Sterker door de groep – Een ander geluid – Bijlagen (De Derde 
Golf - Ambtenaar van het kwaad - De psychologie van de meelo-
per - Hoe goede omstandigheden goede mensen maken - Mil-
grams stroomschokexperiment: variaties en percentages).

Marc Brookhuis heeft als tekstschrijver, columnist en recensent 
gewerkt voor diverse kranten en tijdschriften. Van zijn hand ver-
schenen meerdere non-fictie boeken, vooral op het terrein van de 
oosterse filosofie, waaronder titels als Mindfulness, aandacht voor 

nu en Zen en de kunst van kwaliteit. Momenteel werkt hij als zen-
leraar en mental coach.

Het Boekenpodium
Conferenties, 

lezingen,

boekpresentaties, 

opleidingen,

tentoonstellingen, ...

www.hetboekenpodium.be 
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R. Boomkens, C. Brinkgreve,  
M. De Kesel, R. Foqué, M. Groen,  
P. Kuijpers, A. Mooij & P. Verhaeghe

Woorden breken

Het democratisch tekort

Psychoanalyse en Cultuur, 

nr. 10

ISBN 978-90-441-3658-6
NUR 777
12 x 19,5 cm
ca. 300 blz.
ca. € 32,-
verschijnt in november

De psychoanalyse geldt in Nederland als een langdurige, moeiza-
me therapie. Elders in het (nabije) buitenland wordt zij gezien als 
een non-conformistische wetenschap die zich op een indringen-
de manier over de moeilijke condities van het menselijk bestaan 
buigt. De Utrechtse hoogleraar Antoine Mooij typeert de psycho-
analyse als: ‘de drager van een mensbeeld, waarin de mens ver-
schijnt als een levend wezen dat zich zelf en de wereld uitlegt en 
daardoor tot zelfbepaling in staat is.’ Die uitspraak is richtingge-
vend voor dit boek, waarin een achttal auteurs uit Vlaanderen en 
Nederland de politiek en het bestuur van de moderne democratie 
tegen het licht houden en aan een psychoanalytisch onderzoek 
onderwerpen. Als richtsnoer fungeert daarbij de notie van het 
‘Onbehagen in de cultuur’ van Freud en het structuralisme van 
de Franse denker Jaques Lacan.

De in dit boek verzamelde analyse en beschrijvingen moeten 
worden beschouwd als aanzetten om zicht te krijgen op de weife-
lende symboliek van de moderne democratie. Zij zijn de haakjes 
die de titel voeren van het essay van Marc de Kesel; de denkfi-
guren, die als raster van ‘de macht van het volk over zichzelf’ 
moeten fungeren.

Uit de Inhoud:

P. Verhaeghe: Voorwoord – M. Groen & P. Kuijpers: Inleiding 
– A. Mooij: Woorden breken – R. Foqué: Onbehagen in de de-
mocratische rechtstaat – R. Boomkens: De cultuur van het neoli-
beralisme en het onbehagen in de politiek – P. Verhaeghe: De 

effecten van een neoliberale meritocratie op identiteit en intern-
persoonlijke verhoudingen – C. Brinkgreve: Freud en de beklem-
mende systemen – M. De Kesel: De Haakjes van het volk – P. 
Kuijpers: Nabeschouwing: Stand van zaken.

René Boomkens is hoogleraar cultuurbeschouwing en cultuur-
geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Christien 
Brinkgreve is hoogleraar sociologie, em. aan de Universiteit van 
Utrecht en publicist. René Foqué is hoogleraar em. rechtswe-
tenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven en Erasmus 
Universiteit Rotterdam, correspondent KNAW. Martine Groen is 
psychoanalytisch psychotherapeut. Marc De Kesel is filosoof en 
senior onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen. An-
toine Mooij, psychoanalyticus, is em. hoogleraar psychiatrische 
aspecten van de rechtspraktijk, hij publiceerde over Lacan en 
over het belang van de hermeneutiek. Paul Verhaeghe is gewoon 
hoogleraar aan de Universiteit Gent, Faculteit Psychologische en 
Pedagogische Wetenschappen. Sedert 2000 gaat zijn belangstel-
ling vooral naar de invloed van maatschappelijke veranderingen 
op onze identiteit. Paul Kuijpers schrijft over cultuur en politiek.

F. Mertens, M. De Bodt & L. Heylen

Phonopraxis

Principes, interventies en technieken  
voor stemtherapie

Omtrent logopedie, nr. 8

ISBN 978-90-441-3654-8
NUR 896
17 x 24 cm
geïllustreerd
tweekleurendruk
ca. 300 blz.
ca. € 35,-
verschijnt in december

Het verbeteren van de stemkwaliteit bij beroepssprekers en bij 
personen met een stemstoornis in het bijzonder gebeurt aan de 
hand van een uitgebreide set van methoden, technieken en oefe-
ningen die in de logopedische praktijk bestaan, deels op basis van 
traditie en ervaring en deels op basis van evidentiestudies. Stem-
therapeuten maken doorgaans een pragmatische keuze uit het 
brede aanbod na inschatting van de ernst van de beperking, de 
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eigen vaardigheden en overblijvende vocale mogelijkheden van 
de cliënt of stempatiënt. Het ICF-model dient als basis voor een 
evenwichtige benadering van alle aspecten die een impact kun-
nen hebben op de gevolgen van een stemprobleem. 

Phonopraxis wil de stemtherapeut vooral concrete informatie 
aanreiken over de bestaande interventiemogelijkheden die kun-
nen bijdragen tot een gemotiveerde keuze. In eerste instantie 
worden de therapeutische principes uitgewerkt die algemeen gel-
dig zijn, waarna indirecte en directe therapeutische interventies 
besproken worden. Meer specifiek worden verschillende stem-
technieken in detail uitgewerkt in alfabetische volgorde volgens 
een identiek sjabloon waarin respectievelijk de beschrijving, de 
indicaties, het verloop en/of instructie, de duur en de frequentie, 
de rationale, de doelstelling, de mogelijke valkuilen, de ervarin-
gen, de eventuele evidentie en de bronnen vermeld worden. In 
een bijlage worden nog een aantal concrete werkinstrumenten 
aangeboden. 

Uit de Inhoud:

ICF-model van het menselijk functioneren – Overzicht van stem-
therapeutische interventies – Therapeutische principes (Waarom 
stemtherapie? - Wie is kandidaat voor therapie? - Begin / einde 
therapie - Duur, frequentie en intensiteit - Interventiemethodes 
en –technieken – Groepstherapie - Therapeutische interactie - 
Effectiviteit van stemtherapie) – Indirecte therapie (Stemopvoe-
ding - Counseling) – Directe therapie – Stemtechnieken (Adem 
(volume-type-controle) – Berenzit - Chant talk - Circumlaryngeale 
manipulatie - Confidential Voice Therapy - Conversation Traing 
Therapy (CTT) - Expiratory Muscle Strength Training (EMST) 
- Feedback/biofeedback - Geeuw-zuchtoefening (Yawn-sigh) 
- Glottal fry - Groot mechanisme (clear speech) - Half Swallow-
Boom techniek - Hand-over-mond techniek - Hoestcontrole en 
hoestonderdrukking - Hoesten-kuchen met vocalisatie - Inspi-
ratoir foneren - Kauwen (chewing) - Keelschrapen controleren 
(Throat Clearing Control) – Kurkoefeningen - Labiale constric-
tie/lip buzzes - Laryngeale Manuele Compressie - Lee Silverman 
Voice Treatment (LSVT) - Manuele facilitatie volgens Lieberman 
– Maskering - Phonation Resistance Training Exercises (PhoRTE) 
- Pitch Limiting Voice Treatment (PLVT) – Relaxatie – Resonan-
tieoefeningen - Resonant tube fonatie - Resonant Voice Therapy 
(RVT) - Semi Occluded Vocal Tract (SOVT) oefeningen – Spreek-
toonhoogtetraining – Steminzet - Stemplaatsing/stemfocus - 
Stemplooiabductie-oefeningen – Stemversterkers – Stemvolume-
training - Stootoefeningen (adductieofeningen) - Vocal Function 
Exercises (VFE) - Warming up-Cool down). 

Fons Mertens is logopedist en voormalig hoofd van de Dienst 
Logopedie KMSL in Turnhout. Hij is betrokken bij talrijke on-
derzoeken en publicaties op het vlak van stem en heeft een jaren-
lange ervaring inzake stemtherapie. Marc De Bodt is logopedist 
en doctor in de medische wetenschappen. Hij is hoofd van het 
Universitair Revalidatiecentrum van het Universitair Ziekenhuis 

Antwerpen, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en gast-
professor aan de UGent (Logopedische en Audiologische Weten-
schappen). Louis Heylen is logopedist en doctor in de medische 
wetenschappen. Hij is voormalig directeur van de Centra voor 
Ambulante Revalidatie van Turnhout, Zuiderkempen en Meche-
len en het revalidatiecentrum voor Niet-Aangeboren Hersenlet-
sels in Turnhout. Verder is hij postdoctoraal onderzoeker aan de 
Universiteit Antwerpen en emeritus gastprofessor aan de Uni-
versiteit Gent (Logopedische en Audiologische Wetenschappen).

I. Degreef 
m.m.v. L. De Smet, M. Van Nuffel

Handchirurgie

Deel 3: Handrevalidatie

ISBN 978-90-441-3657-9
NUR 871/877
20 x 26 cm
geïllustreerd
gebonden
ca. 200 blz.
ca. € 35,-
verschijnt in december

In onze reeks over handchirurgie verschenen eerder een eerste 
deel over trauma (2013) en een tweede deel over de niet-trauma-
tische handchirurgie (2018). In dit derde deel werken de auteurs 
samen met alle professionele medewerkers die betrokken zijn in 
het revalidatieproces. Want handchirurgie kan met de beste ken-
nis en kunde uitgevoerd zijn, zonder een accuraat revalidatiepro-
ces dreigen potentieel optimale resultaten volledig teloor te gaan. 
Dit handboek is niet enkel praktisch en inzichtelijk geschreven 
voor gespecialiseerde handchirurgen, maar minstens evenveel 
bedoeld voor alle betrokkenen en zorgverleners die geregeld ge-
confronteerd worden met deze pathologie.

De verschillende auteurs werken intens samen op dagelijkse ba-
sis met een voltijdse focus op de handpatiënten die zij samen 
begeleiden in de grootste academische setting. Dat zij samen tot 
dit boeiende en essentiële derde deel in de reeks handchirurgie 
kwamen, illustreert hun idealistische teamgebonden gedreven-
heid ten voordele van de handpatiënt.
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Uit de Inhoud:

I.Degreef: Introductie, het waarom – K. Caluwé: Organisatie 
handrevalidatie hand(trauma)centrum – N. Vervloesem: Peeslet-
sels – L. De Smet: Revalidatie m.b.v. chirurgie: peestransfers – M. 
Van Nuffel: Mangled hand – E. Van den Kerckhove: Orthesiologie 
– S. Brammer & I. Degreef: Dupuytren splinting – C. Meulyzer: 
Zenuwletsels – C. Vandeput: De psychologie van een handletsel – 
B. Morlion: Postoperatieve handpijn & CRPS – H. Verbeke: Chro-
nische pijn & Psychoflexed hand – I. Degreef: Amputatie – G. 
Coolkens: Prothesiologie – I. Degreef: Besluit.

Prof. dr. Ilse Degreef, orthopedisch chirurg en handchirurg, 
werkt in het Universitair ziekenhuis Leuven. Zij is hoofddocent 
orthopedie aan de KU Leuven en Europees gediplomeerd hand-
chirurge. Zij heeft bijzondere interesse in de ziekte van Dupuy-
tren, handtrauma en elleboogchirurgie. Prof. dr. Luc De Smet, 
orthopedisch chirurg/handchirurg en mentor van beide andere 
auteurs handchirurgen, is werkzaam in het Universitair zieken-
huis Leuven. Hij is hoofddocent aan de KU Leuven, met bijzon-
dere interesse in congenitale afwijkingen, traumatologie en re-
constructieve chirurgie. Dr. Maarten Van Nuffel, orthopedisch 
chirurg en handchirurg, is werkzaam in het Universitair zieken-
huis Leuven. Hij is Europees gediplomeerd in de handchirurgie 
en heeft bijzondere interesse in pediatrische handproblematiek, 
arthroscopie en ziekte van Dupuytren.

Met bijdragen van Simone Brammer, Kim Caluwé, Gunter Cool-
kens, Ilse Degreef, Luc De Smet, Caroline Meulyzer, Bart Mor-
lion, Carine Vandeput, Eric Van den Kerckhove, Maarten Van 
Nuffel, Hilde Verbeke en Nele Vervloesem.

B. Van Hee, M. Biesbrouck (Red.)

Tijdgenoten uit de leefwereld  
van Andreas Vesalius

Geschiedenis van de Genees-

kunde en Gezondheidszorg 

nr. 11

ISBN 978-90-441-3643-2
NUR 680/897
20 x 25 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
210 blz.
€ 31,50
verschenen

Dit cahier wordt gevormd door een aantal bijdragen die alle be-
trekking hebben op de figuur van de Brusselse anatoom en chi-
rurg Andries van Wesel of Vesalius (1514-1564). De bundel vormt 
daarmee een waardige opvolger van het eerder in 2014 uitgege-
ven cahier nr. 4, gewijd aan de ‘Kunst van Vesalius’, dat ter gele-
genheid van Vesalius’ 500-jarige geboorte werd uitgegeven. Vele 
Europese wetenschappers hebben sedertdien verder onderzoek 
verricht met betrekking tot het leven en werk van onze befaamde 
landgenoot, die terecht als de Vader der Anatomie wordt geduid. 
Deze interesse leidde tot vele nieuwe initiatieven, waaronder dit 
nieuwe Vesalius-boek. Het leeuwendeel is van de hand van de 
befaamde Vlaamse Vesalius-kenners Maurits Biesbrouck, Omer 
Steeno en Theo Goddeeris, samen door Theo Dirix bestempeld 
als ‘Cerberus’ van Vesalius. Naast dit viertal werkten ook mee aan 
deze bundel: Robrecht Van Hee, Francis Van Glabbeek en Jacque-
line Vons, die allen internationaal zeer gewaardeerd worden. Zij 
zijn er samen in geslaagd om hier wederom, net als in 2014, een 
fraai bundel van onuitgegeven en boeiend nieuw materiaal over 
Vesalius bij mekaar te brengen. 

De bijdragen beschrijven het medisch denken van Vesalius en 
zijn tijdgenoten. De artikelen werden chronologisch samenge-
steld, zodat de leefwereld van Andries van Wesel vanaf zijn op-
leiding tot aan zijn dood ten volle tot uitdrukking kon worden 
gebracht.

Bob Van Hee en Maurits Biesbrouck

Tijdgenoten uit  
de leefwereld van  
Andreas Vesalius

11
Geschiedenis van
de Geneeskunde 

en Gezondheidszorg
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Dit cahier wordt gevormd door een aantal bijdra-
gen, die alle betrekking hebben op de figuur van de  
Brusselse anatoom en chirurg Andries van Wesel of 

Vesalius (1514-1564). De bundel vormt daarmee een 
waardige opvolger van het eerder – in 2014 – uitge-

geven cahier nr.4, gewijd aan de Kunst van Vesalius, dat 
ter gelegenheid van Vesalius’ 500-jarige geboorte werd 

gepubliceerd.

Vele Europese wetenschappers hebben sedertdien verder onder-
zoek verricht met betrekking tot het leven en werk van onze befaam-

de landgenoot, die terecht als Vader der Anatomie wordt geduid.

Deze interesse leidde tot vele nieuwe initiatieven, waaronder dit nieuwe 
Vesaliusboek. Het leeuwendeel is van de hand van de befaamde Vlaamse 
Vesalius-kenners Maurits Biesbrouck, Omer Steeno en Theo Goddeeris, sa-
men door Theo Dirix bestempeld als ‘Cerberus’ van Vesalius. Werkten naast 
dit viertal ook mee aan deze bundel: Robrecht Van Hee, Francis Van Glab-
beek en Jacqueline Vons, die allen internationaal zeer gewaardeerd worden. 
Zij zijn er samen in geslaagd om hier wederom, net als in 2014, een fraaie 
bundeling van onuitgegeven en boeiend nieuw materiaal over Vesalius bij 
mekaar te brengen. De bijdragen beschrijven het medische denken van Ve-
salius en zijn tijdgenoten. De artikelen werden chronologisch samengesteld, 
zodat de leefwereld van Andries van Wesel vanaf zijn opleiding tot aan zijn 
dood ten volle tot uitdrukking kon worden gebracht.

Robrecht Van Hee studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Gent. 
Hierna bekwaamde hij zich tot chirurg in Breda en Nijmegen, waar hij pro-
moveerde tot doctor in de Geneeskunde. Als hoogleraar Chirurgie en Medi-
sche geschiedenis aan de Universiteit van Antwerpen, was hij vooral werk-
zaam in de Transplantatie- en Endocriene heelkunde. Daarnaast wijdde hij 
zich aan medisch-historisch onderzoek, in het bijzonder van de Lage Lan-
den in de 16de eeuw. Hij presenteerde de figuur van Vesalius tijdens de ver-
kiezingen van De Grootste Belg in 2004. Hij is auteur van meer dan 400 
publicaties en redacteur van onder meer Geschiedenis der Geneeskunde, 
Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, Journal of Medical 
Biography en Studium.

Garant-Studieboekprijs 2019

Garant wil uitdrukkelijk de aandacht 

vestigen op het belang van het studieboek 

in het hoger onderwijs. 

Garant moedigt dan ook de ontwikkeling 

van nieuwe studieboeken aan.  

Daarom looft Garant de Studieboekprijs 2019 uit.

Meer info blz. 42
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Uit de Inhoud:

M. Biesbrouck, Th. Goddeeris & O. Steeno: Andreas Vesalius’ 
opvoeding en zijn talenkennis – M. Biesbrouck, O. Steeno, Th. 
Goddeeris: De aderlating in de Paraphrasis in nonum librum Rha-

zae, Vesalius’ eerste werk – M. Biesbrouck, Th. Goddeeris & O. 
Steeno: Johannes Mutonus Tornacensis en Vesalius’ Paraphrasis 
in de BIU Santé (Parijs) – F. Van Glabbeek: Reconstructie van Ve-
salius’ botboor – Th. Dirix: De Dikke Teen van Andreas Vesalius. 
Bedenkingen over de houding van de anatoom ten opzichte van 
een Opperwezen – J. Vons: Dat Epitome Ofte Cort Begriip Der Ana-

tomien Andr. Vesalii. of de Nederlandse vertaling van het Epitome 

(1543) van Andreas Vesalius door Jan Wouters (Viringus) in 1569 
– M. Biesbrouck, Th. Goddeeris & O. Steeno: Cantor Adriaen 
Couwenhoven en twee brieven van Andreas Vesalius – M. Bies-
brouck, Th. Goddeeris & O. Steeno: Andreas Vesalius in Bologna 
en een brief van Hadrianus Junius (1511-1575) aan Ludovicus 
Carinus – M. Biesbrouck, Th. Goddeeris & O. Steeno: Amatus 
Lusitanus (1510/11-1568) versus Andreas Vesalius (1514-1564) – 
B. Van Hee: Vesalius en de Borgarucci’s – M. Biesbrouck & O. 
Steeno: De bronzen Vesalius-beelden door Richard Neave en de 
zussen Pascale en Chantal Pollier voor het herdenkingsjaar 2014.

Robrecht (Bob) Van Hee studeerde geneeskunde aan de Univer-
siteit Gent, daarna bekwaamde hij zich in de heelkunde in Neder-
land, waar hij te Nijmegen een doctoraat in de medische weten-
schappen verwierf. Hij werd vervolgens in Antwerpen professor 
in de heelkunde en in de geschiedenis van de geneeskunde. Hij 
bekleedde verscheidene professionele en maatschappelijke func-
ties, zoals voorzitter van het Koninklijk Belgisch Genootschap 
voor Heelkunde en de European Academy of Surgical Sciences. 
Hij is auteur van meer dan 400 publicaties op het gebied van de 
chirurgie en de medische geschiedenis. 

Dr. Maurits Biesbrouck was als geneesheer diensthoofd klinische 
biologie in het Stedelijk Ziekenhuis van Roeselaere en adjunct-
hoofdgeneesheer-directeur van de Dienst voor het Bloed. Hij 
heeft een levenslange belangstelling voor Vesalius en publiceer-
de recent een Nederlandse vertaling van het eerste boek van de 
Fabrica 1543 en een jaarlijks bijgewerkte Vesaliusbibliografie in 
www.andreasvesalius.be.

C. van Tilburg

Oudheid, reinheid en gezondheid

Hygiëne in de Grieks-Romeinse wereld

Geschiedenis van de Genees-

kunde en Gezondheidszorg 

nr. 10

ISBN 978-90-441-3623-4
NUR 680/897
20 x 25 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
156 blz.
€ 26,90
verschenen

Eeuwenlang heerste de opvatting dat Griekse en vooral Romein-
se steden vele malen hygiënischer waren dan hun middeleeuwse 
opvolgers: een strikte scheiding van drink- en afvalwater, geen 
grote hoeveelheden modder, vuilnis en drek in het straatbeeld 
en mensen deden aan een goede lichaamsverzorging. Hierdoor 
leefde men gezonder en waren er ook minder epidemieën. Dit 
beeld werd nog versterkt door schilderijen en Hollywoodfilms 
die zich in deze tijd afspelen. Vanaf het eind van de twintigste 
eeuw heeft onderzoek echter uitgewezen dat de stedelijke hy-
giëne in de Grieks-Romeinse wereld minder verschilde van die 
van de middeleeuwen dan vaak werd gedacht. In de Grieks-Ro-
meinse wereld was evengoed sprake van vuilnis, uitwerpselen 
en stankoverlast en er waren wel degelijk epidemieën. Het water 
waar men zich in waste was niet altijd schoon; er was weliswaar 
een scheiding van drink- en afvalwater, maar de befaamde riolen 
dienden in eerste instantie voor de afvoer van regen- en moeras-
water, waar eventueel een urine- en fecaliënafvoer op kon wor-
den aangesloten. Ook de interactie met de antieke geneeskunde 
komt in dit boek aan de orde: in hoeverre kwamen de opvattin-
gen van medische auteurs overeen met die van stadsbestuurders 
en uitvoerders? 

Als gevolg van de afwezigheid van kennis op het gebied van bac-
teriologie werden stank, ziekten en epidemieën toegeschreven 
aan hogere machten en verstoringen van de individuele verhou-
dingen van lichaamssappen en kwaliteiten. Tevens moet men 
zich realiseren dat men in de Grieks-Romeinse wereld andere 
opvattingen had over ‘vuil’ dan wij; over ethische ‘onreinheid’ en 
de dood werd aanzienlijk negatiever gedacht dan over fysiek vuil, 
dat feitelijk de echte bedreiging vormde. Bacteriën werden reeds 
rond 1700 ontdekt, maar ook toen duurde het nog bijna twee 
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eeuwen voordat ontdekt werd dat de bacteriën, en niet de stank, 
de volksgezondheid in gevaar brachten.

Uit de Inhoud:

Wat is vuil? (Omgangsvormen en seksualiteit - Vuil in het alge-
meen) – Het vuil, de onreinheid en de dood – Het vuil, de rein-
heid en het ongedierte – Het vuil, de epidemieën en de genees-
kunde – Vuilnis en puin – Urine en fecaliën (De Griekse wereld 
- Het Romeinse Rijk) – Afvalwater (Toiletten in de Griekse wereld 
- Toiletten in het Romeinse Rijk) – Drinkwater: ligging en soort 
(Binnen de geneeskunde: Drinkwater in de Griekse wereld - Bin-
nen de geneeskunde: Drinkwater in het Romeinse Rijk - Buiten 
de geneeskunde: Drinkwater in de Griekse wereld - Buiten de 
geneeskunde: Drinkwater in het Romeinse Rijk) – Drinkwater: 
aanvoer, opslag en consumptie (Putten, bronnen, cisternen en 
aquaducten - Drinkwater in de Griekse wereld - Drinkwater in het 
Romeinse Rijk) – Stank en luchtvervuiling (De stank van moeras-
sen - De stank van lijken - De stank van fecaliën, urine en riolen 
- De stank in huizen - De stank van steden en het platteland) – 
Samenvatting – Summary.

Dr. Cornelis van Tilburg studeerde klassieke talen aan de Univer-
siteit Leiden. Momenteel is hij hier werkzaam als onderzoeker bij 
Griekse en Latijnse Talen en Culturen (Faculteit der Geesteswe-
tenschappen), waar hij ook promoveerde. Naast zijn onderzoek 
naar verkeerscirculatie en stadshygiëne in de Grieks-Romeinse 
wereld, waarover hij al verscheidene publicaties schreef, is hij 
sinds 2007 eindredacteur van aanvankelijk het tijdschrift Geschie-

denis der Geneeskunde, later voortgezet als de cahierreeks Geschie-

denis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg.

Koninklijk Museum voor Schone  
Kunsten Antwerpen

Jaarboek KMSKA 2017-2018

ISBN 978-90-441-3624-1
NUR 646/654
18,3 x 23,4 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
ca. 260 blz.
ca. € 32,-
verschijnt in november

Het jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kun-
sten Antwerpen is één van de langstlopende en belangrijkste 
kunsthistorische tijdschriften. In deze uitgave onderzoekt Paul 
Vandenbroeck, medewerker collectieonderzoek bij KMSKA, het 
volledige Garden of Eden Delights van Hieronymus Bosch. Zijn 
aandacht gaat daarbij uiteraard voornamelijk naar de symbolen 
waar Bosch veelvuldig gebruik van maakte, waarvoor hij zich 
enerzijds liet inspireren, maar waarmee hij op zijn beurt ook an-
dere kunstenaars inspireerde. De complexiteit van het contem-
poraine bestaan wordt op die manier in al haar facetten aan het 
daglicht blootgesteld. Interessante levenslectuur.

Uit de Inhoud:

Preface to the Annual – The Garden of Eden, the ‘Work of Nature’ 
and marriage (The paradise marriage as norm and example for 
human coexistence - The exotic and sinister nature of the Garden 
of Eden - Animals and monstra in the Garden of Eden - The sp-
routed paradise fountain and the opus naturae - The dark eye in 
the middle of Paradise: the owl in the fountain) – Symbolic mo-
tifs on the centre panel (Crescent of the moon - Sphere - Plants 
- Animals - Acrobats and flying people - Qualities) – Summary.

Paul Vandenbroeck nam de eindredactie voor zijn rekening. Hij 
is medewerker collectieonderzoek bij het KMSKA en doceert aan 
de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven.
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L. Donskis

Het Kleine Europa

Landkaart van een estheticus

ISBN 978-90-441-3625-8
NUR 730/694
16 x 21 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
149 blz.
€ 24,50
verschenen

Leonidas Donskis (1962-2016) was een Litouwse filosoof, politiek 
theoreticus, historicus en schrijver. In Litouwen en daarbuiten 
trad hij op als verdediger van de mensenrechten en burgerlij-
ke vrijheden. Tot het moment waarop hij werd gekozen in het 
Europese Parlement voor de periode 2009-2014, was Donskis 
werkzaam als hoogleraar politicologie aan de Vytautas Magnus 
Universiteit in Kaunas, Litouwen. Hij bekleedde de positie van 
decaan aan de Faculteit Politieke Wetenschappen en Diplomatie. 
Donskis was geregeld gasthoogleraar aan de Universiteit van Bo-
logna, Forlì, Italië, de Universiteit van Helsinki, Finland, en de 
Universiteit van IJsland. Als rondtrekkend wetenschapper deed 
hij onderzoek en doceerde hij in de VS, Canada, Mexico, Zuid-
Afrika, Groot-Brittannië, Zweden, Finland, Estland, Duitsland, 
Italië, Nederland, Frankrijk en andere landen. Na zijn zittingster-
mijn in het Europese Parlement tot aan zijn plotselinge dood in 
2016 was hij werkzaam als hoogleraar politicologie en directeur 
van de Academia cum Laude (Honors Program) aan de Vytautas 
Magnus Universiteit in Kaunas. Hij fungeerde tevens als hono-
rair consul van Finland in Kaunas.

Uit de Inhoud:

België en het Kleine Europa (Van de Spaanse Nederlanden tot 
het centrum van Europa - Brugge, of het wonder van het Kleine 
Europa - Gent en het geheim van Jan van Eyck - Gescheiden dip-
tiek, of de mysterieuze madonna van Jean Fouquet - Het wonder 
van de Vlaamse Barok - Het Antwerpen van Peter Paul Rubens 
en Antoon van Dyck) – Nederland en het Kleine Europa (Leiden: 
wat verbindt Van Goyen, Steen, Lievens, Rembrandt, Dou, Metsu 
en… Gulliver? - Rembrandt en de weg van Van Gogh tot God - 

Haarlem, of de stad van het Sint-Lucasgilde - Frans Hals: meta-
fysica van de vrije penseelvoering en de lach - Adriaen Brouwer: 
genie van het genrestuk - Delft, oftewel hoe Het meisje met de 
parel werd geboren - Jan Vermeer de Delftenaar: de wereld sa-
mengebald in het gezicht en de ogen van een vrouw) – Het Kleine 
Europa in Italië (Forlì: van Melozzo da Forlì en Marco Palmezza-
no tot Stendhal) – Het Kleine Europa in Spanje (Córdoba, oftewel 
de Witte stad van de tolerantie - Toledo: van co-existentie tot El 
Greco) – Het Kleine Europa in het noorden (Visby - Natuur wordt 
geschiedenis: het Gotland van Bergman en Tarkovski - Skagen: 
Hipp, hipp, hurra!).

Leonidas Donskis’ wetenschappelijke interesses lagen op het ter-
rein van de filosofie van de geschiedenis, filosofie van de cultuur, 
filosofie van de literatuur, filosofie van de sociale wetenschappen, 
de civilisatietheorie, politieke theorie, de geschiedenis van ideeën 
en de bestudering van het Midden- en Oost-Europese denken. Hij 
publiceerde geregeld in internationale tijdschriften en is auteur 
of redacteur van meer dan vijftig boeken, waaronder de uitga-
ven die hij samen met Zygmunt Bauman schreef. Hij redigeerde 
ook twee boekenreeksen en behalve academische monografieën 
en artikelen schreef hij ook verscheidene boeken met essays en 
kunstalbums.

R. Pinxten & S. Traey (Red.)

Wat zegt de zaak?

Sociale Wetenschappen - 

Kruispunten, nr. 7

ISBN 978-90-441-3639-5
NUR 736/730
17 x 24 cm
geïllustreerd
223 blz.
€ 25,50
verschenen

Dit boek gaat uit van een typische open vraagstelling van Jaap 
Kruithof: ‘Wat zegt de zaak?’. Het wil een verandering in de le-
venshouding van de mens vandaag onder de aandacht brengen 
en ook bediscussiëren. Verscheidene auteurs in dit boek consta-
teren dat de markt meer en meer de grenzen en de oriëntatie van 
levensperspectieven, waarden en wensen begint te bepalen. Zo 
wordt de mens vandaag een meer geïndividualiseerd, maar ook 
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een meer gesegmenteerd wezen, een ‘stukjesmens’: de markt zal 
bepaalde behoeften en dromen aanbieden en, voor de vermogen-
de, ook meteen invullen. Daarbij vallen uiteraard bepaalde groe-
pen – armen, ouderen, maar ook groepen jongeren en migran-
ten – in segmenten met minder mogelijkheden: de ongelijkheid 
groeit immers. Tegelijk vallen bepaalde vragen en waarden – zo-
als een integrerend totaalbeeld over het goede leven, duurzame 
of levensomspannende waarden – als vanzelf buitenboord, want 
de markt heeft daarvoor geen aanbod. 

De auteurs vragen zich af of dit een probleem is, hoe verschil-
lende generaties daarop reageren en wat eventueel als voorzichtig 
alternatief te bespeuren valt.

Met bijdragen van Meyrem Almaci, Mathias Balcaen, Luc Beltein, 
Koen Broucke, Ronald Commers, Jacques de Visscher, Jan Du-
molyn, Hind Fraihi, Walter Lotens, Francine Mestrum, Rik Pinx-
ten, Ine Pisters, Sylvia Traey, Nathalie Vallet.

Uit de Inhoud:

R. Pinxten & S. Traey: Inleiding en Woord vooraf – Deel I. Waar-
dig mens zijn in tijden van onrust (I. Pisters: Eeuwig collectief, 
eindig individueel. Gedachten over het zelf in de wereld - J. De 
Visscher: Disponibiliteit en generositeit van een verantwoorde-
lijke wereld - R. Commers: Eenheid verloren die er nooit was?) 
– Deel II. Politiek-economische alternatieven van onderuit (F. 
Mestrum: Heelheid of veelheid? - W. Lotens: De Zapatista in ons 
bewustzijn - M. Almaci: Verkokerd, versplinterd, verloren? Een 
pleidooi voor een politiek van verbondenheid) – Deel III. Actief 
ingrijpen op de samenleving (M. Balcaen: Stukjesengagement. 
Een ethiek zonder Grote Verhalen – Het einde van de Utopie - 
N. Vallet: Economische verscheidenheid en de sociale economie 
bril voor de blinden) – Deel IV. De mens als waarderend wezen 
(L. Bentein: En vraag niet naar de weg - R. Pinxten: Eenheid in 
verscheidenheid of de blinden en de olifant? - H. Fraihi & J. Du-
molyn: Verkennend gesprek over een gedekoloniseerd bestaan). 

Rik Pinxten studeerde moraalwetenschap en filosofie aan de 
Universiteit Gent, met o.a. Jaap Kruithof als professor. Hij was 
gewoon hoogleraar antropologie en studie van religies aan de 
UGent, en schreef een twintigtal boeken en talrijke artikels over 
cultuur, moraal en politiek. Sylvia Traey is concertpianiste. Zij 
had veel contact en boeiende gesprekken met Jaap Kruithof. Ge-
troffen door de bevinding hoezeer Kruithofs gedachten actueel 
zijn en blijven, nam zij het initiatief om dit boek aan te zetten.

S. van der Werff & S. Palm

S. van der Werff & S. Palm

Filosofische vaardigheden

Praktijkboek

ISBN 978-90-441-3628-9
NUR 734
17 x 24 cm
172 blz.
€ 25,-
verschenen

Wat is filosofie? En wat is een goede filosoof? Waarom zou je aan 
filosofie gaan doen? Op deze vragen krijg je een antwoord als je 
dit praktijkboek openslaat. Het wordt zelfs nog beter: je leert hoe 
je omgaat met vragen waarop het antwoord al helemaal niet zo 
eenduidig is. 

Filosofische vaardigheden van Saskia van der Werff en Seline Palm 
is een toegankelijke en gebruiksvriendelijke handleiding voor ie-
dereen met filosofische aspiraties. Na een heldere schets van de 
wetenschappelijke achtergrond wordt de bereidwillige lezer voor 
een aantal praktische uitdagingen gesteld, die als doel hebben het 
filosoferen aan te wakkeren.

Uit de Inhoud:

Inleiding (Filosoof worden - Praktische wending van de filosofie 
- Vaardig filosoferen? - Waartoe zou je filosoferen) – Filosofisch 
waarnemen (Introductie - Kijken - Luisteren) – Filosofisch den-
ken (Introductie - Begripssensitiviteit - Redeneren - Reflecteren) 
– Filosofisch handelen (Introductie - Vragen - Concretiseren - Be-
weren - Legitimeren - Vaardig filosoferen).

Saskia van der Werff en Seline Palm stellen het belang van de 
filosofie als praktijk centraal, wat je duidelijk merkt aan de vele, 
verhelderende praktijkvoorbeelden die het boek rijk is. Ze doce-
ren beiden het vak Filosofische Vaardigheden aan de Hogeschool 
voor Toegepaste Filosofie in Utrecht en zijn daarnaast actief in de 
filosofische beroepspraktijk.

Bestellen?
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L. Stevens & G. Bors (Red.)

Pedagogische tact

Op het goede moment het juiste doen,  
óók in de ogen van de leerling

Zesde, licht gewijzigde druk

ISBN 978-90-441-3645-6
NUR 847
17 x 23 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
212 blz.
€ 22,-
verschenen

In interactie met hun klas en hun leerlingen nemen leraren vaak 
in een fractie van een seconde beslissingen. Er gebeurt zoveel 
in één schooldag – of zelfs op één enkel moment – dat zij vaak 
reageren nog voor ze bewust op de situatie gereflecteerd hebben. 
Soms pakt dat niet goed uit, soms ook blijkt de reactie perfect ge-
timed. Zijn dergelijke ingevingen toeval of valt er iets te sturen? 
En wat zeggen ze over de leraar als persoon? Kortom, hoe kan 
een leraar die merkwaardige momenten, waarop een probleem-
situatie zich door zijn ingreep ogenschijnlijk als vanzelf oploste, 
vaker laten plaatsvinden?

In dit boek wordt pedagogische tact gedefinieerd als: op het goe-
de moment de juiste dingen doen, óók in de ogen van de leerling. 
Naast vele praktijkverhalen uit de klas, graven de auteurs grondig 
in relevante wetenschappelijke velden en maken zij de resultaten 
daarvan praktisch en betekenisvol voor leraren, schoolleiders,… 
Deze publicatie, waaraan vele leraren een bijdrage leverden, is 
het resultaat van de ervaringen in de succesvolle ontwikkeltra-
jecten Pedagogische Tact van het NIVOZ – Nederlands Instituut 
voor Onderwijs en Opvoedingszaken. 

Uit de Inhoud:

Het goede doen, ook in de ogen van de leerling (Pedagogische 
tact gevangen in verhalen - Pedagogische tact gedefinieerd - Pe-
dagogische tact in vergelijkend perspectief) – Basis voor pedago-
gische tact? (Leraar als persoon - Veilige gehechtheid - Weder-
zijdse responsiviteit - Self-Determination Theory: psychologische 
basisbehoeften - Zelfregulatie - De leraar en zijn biografie - Twee 
leerkrachtstijlen - Over structuur gesproken - Pedagogisch ant-

Pedagogische

Gelukkig beseffen bijna alle docenten, uit 

liefde voor hun vak en hun betrokkenheid bij 

hun leerlingen, dat opvoeden en begeleiden 

van leerlingen de kern is van hun dagelijks 

functioneren. Als tegenwicht aan het beleid 

van de overheid hebben onze docenten 

inspiratie nodig, een bevestiging en ver-

dieping dat hun natuurlijke pedagogische 

grondhouding de enig juiste is. Die inspiratie 

biedt dit boek Pedagogische tact, een must 

voor alle schooldirecties en docenten in het 

Nederlandse onderwijs. Zeker nu! 

Wim P. Littooij is voormalig voorzitter van 

de Raad van Bestuur van de Vereniging voor 

CVO (Christelijk Voortgezet Onderwijs) te Rot-

terdam en omgeving

Ik ben er gaandeweg mijn docentschap 

achtergekomen hoe belangrijk de relatie 

tussen leraar en leerling is in het leerproces. 

Het boek Pedagogische tact duidt dit proces 

op een prachtige manier. Door authentieke 

praktijkvoorbeelden te koppelen aan 

inspirerende theorieën heb je een krachtig 

instrument in handen om jezelf als leraar te 

verbeteren. Lesgeven is voor mij steeds meer 

‘samen leren’ geworden en Pedagogische 

Tact is een gids om die reis voort te zetten.

Jelmer Evers, docent Voortgezet Onderwijs 

bij UniC in Utrecht, auteur en onderwijs-

ontwikkelaar

Er zijn veel redenen waarom het lang niet 

altijd lukt het beste uit een leerling te halen. 

Te vaak worden leerlingen gereduceerd en 

gelabeld tot een nummer, een toetsscore 

of een ‘puberbrein dat niet kan plannen’. 

Dat zijn vrijwel altijd oversimplificaties die 

authentiek contact in de weg staan. Het hart 

van goed onderwijs wordt namelijk gevormd 

door de interactie tussen leraar en leerling. 

Dat terrein wordt in dit inspirerende boek 

zorgvuldig verkend, overtuigend gebaseerd 

op een combinatie van wetenschappelijke 

inzichten en persoonlijke ervaringen. Daarom 

is dit een belangrijk boek, met een positieve 

boodschap. 

Prof. Rob Martens, hoogleraar Open Univer-

siteit, directeur Welten instituut en weten-

schappelijk directeur stichting NIVOZ

In een fractie van een seconde de goede 

pedagogische interventie doen, gericht op 

het welbevinden en de ontwikkeling van de 

groep en de individuele kinderen. 

Pedagogische tact gaat over ‘bewuste 

intuïtie’ in onderwijs en opvoeding. Docenten 

en management hebben Pedagogische Tact, 

als ontwikkelingstraject gevolgd. Studenten 

worden volwassen en als onmisbare partner 

in het onderwijs benaderd. 

Dit boek biedt een schat aan wijsheid voor 

elke – aankomende – leraar! 

Robert Viëtor, directeur Lerarenopleidingen 

Hogeschool Leiden

   Op het goede moment 

het juiste doen, 

             óók in de ogen 

       van de leerling

Pedagogische tact   O
n

der redactie van
 Luc Steven

s &
 G

eert B
ors

tact Onder redactie van 
Luc Stevens & Geert Bors

Annonay Andersson (1987) is kinder- en 

jeugdpsycholoog, werkzaam als onderzoeker 

bij de Universiteit Utrecht en het NIVOZ en 

als psycholoog bij de Vrije scholen in Zeist.

Esther de Boer (1971) is sociaal geograaf, 

ECHA specialist en adviseur bij KPC-groep. 

Ze concentreert zich op de begeleiding van 

(hoog)begaafde kinderen.

Geert Bors (1973), anglist, werkt nationaal 

en internationaal als freelance journalist en 

redacteur, onder meer voor het NIVOZ. Hij 

deed onderwijservaring op in het VO en als 

juniordocent op University College London.

Beate Letschert (1949) is gepromoveerd 

psycholoog en pedagoog. Ze werkte jaren-

lang als lerarenopleider aan de Universiteit 

van Hamburg. Nu is ze Individualpsycho-

logische Berater en Supervisor.

Rianne van der Raadt (1986) is pedagoog, 

specialisatie maatschappelijke opvoedings-

vraagstukken, en als onderzoeker werkzaam 

geweest bij het NIVOZ. Daarna doorliep zij de 

opleiding tot leraar basisonderwijs

Luc Stevens (1941) is emeritus hoogleraar 

Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht 

en founding father van stichting NIVOZ. Hij is 

bekend door zijn werk rond adaptief onder-

wijs en leraar-leerling interactie.

Kris Verbeeck (1965) is senior adviseur bij 

de M&O-groep, nadat ze eerder werkzaam 

was voor de KPC-groep. Ze publiceert over 

innovatieve praktijken in het onderwijs. Zij 

werkt sterk vanuit het kind-perspectief.

www.nivoz.nl & www.pedagogischetact.nl

In de praktijk van onderwijs en opvoeding is er een 

groeiende behoefte aan pedagogisch denken, peda-

gogische reflectie en betekenis volle pedagogische 

theorie. Stichting NIVOZ – dat zonder winstoogmerk 

opereert – is op dit moment een van de belangrijke 

plaatsen waar in deze behoefte wordt voorzien. 

NIVOZ sterkt leraren en schoolleiders in de uitvoering 

van hun pedagogische opdracht. Ze opereert vanuit 

vier pijlers: 

NIVOZ-denktank: wetenschappelijke bronnen worden 

verzameld en onderzocht op hun bruikbaarheid voor 

het onderbouwen van de pedagogische praktijk van 

leraren. 

NIVOZ-opleidingen: persoonlijke ontwikkelingstrajec-

ten (individueel of schoolbreed) waarin we leraren en 

schoolleiders (PO, VO, MBO, HBO) sterken in relatie tot 

hun pedagogische handelen. 

NIVOZ-podium: publieke bijeenkomsten (in en buiten 

Driebergen) waarin sprekers inspiratie, kennis en 

onderbouwing bieden op het gebied van goed pedago-

gisch onderwijs. 

NIVOZ-platform hetkind: digitale plek waar verhalen 

en artikelen worden gepubliceerd, theorie en praktijk 

van pedagogisch handelen komen hier samen. 

Luc Stevens (1941) is founding father van stichting 

NIVOZ (Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoe-

dingszaken). In 2003 – na zijn emeritaat als hoog-

leraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht 

– richtte hij NIVOZ op vanuit een rotsvast vertrouwen 

in menselijke ontwikkeling; dat we voor onze ontwik-

keling van nature zijn toegerust.

Inmiddels hebben vele wetenschappers, leraren en 

schoolleiders bijgedragen aan de ontwikkeling van 

NIVOZ. Ze is daarmee een plaats voor studie, bewust-

wording, bezinning en dialoog. Vanuit de overtuiging 

dat ieder mens verbonden en verantwoordelijk in de 

wereld kan staan.

Nivoz • Pedagogische Tact - 6e druk sep 2018 - plano omslag DEF2.indd   1 17-09-18   10:44

woord op psychologische basisbehoeften) – Hoe je pedagogische 
tact kunt ontwikkelen (Theorie U als leidraad - Open geest: her-
kennen - Open hart: ervaren - Open wil: belichamen) – Traject 
Pedagogische tact, kritische momenten (Gesprek over externe 
attributies - Welke leraar wil ik zijn? - Biografie - Ervaringsrecon-
structies - Verwoorden van keuzes en handelen - Loslaten en kan-
telpunt - Pitch - Ontwikkeling van en leraar - Na afloop van het 
traject) – Leraren bemoedigen kinderen, kinderen bemoedigen 
leraren (Ontmoeting met een jonge collega - Destructief gedrag 
als uitdrukking van een negatief zelfbeeld - Buiten het gemeen-
schapsgevoel - Oorzaken voor ontmoediging - Pedagogische con-
sequentie: bemoediging door empathie - Overdragen van verant-
woordelijkheid - Aandacht i.p.v. loftuiting - Zichtbaar maken van 
bekwaamheid - Hoe kan ik me als leraar zelf bemoedigen?).

Luc Stevens is emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan 
de Universiteit Utrecht en founding father van het NIVOZ. 
Hij is bekend door zijn werk rond adaptief onderwijs en le-
raar-leerlinginteractie. Geert Bors, anglist, werkt nationaal 
en internationaal als freelance journalist en redacteur, on-
der meer voor het NIVOZ. Hij deed onderwijservaring op in 
het VO en als juniordocent op University College London. 

M. de Wolf, E. Smit & P. Hurxkens (Red.)

Lesgeven over duurzame  
ontwikkeling

Didactische handreiking

Derde, herziene druk 
ISBN 978-90-441-3644-9
NUR 846/740
17 x 24 cm
geïllustreerd
ca. 200 blz.
ca. € 25,-
verschijnt in november

Duurzame ontwikkeling komt veelvuldig voor in het onderwijs, 
zowel bij mens- en maatschappijvakken als bij natuur- en techno-
logievakken (of –opleidingen). Met afzonderlijke schoolvakken, 
modules en projecten is de inhoud van duurzame ontwikkeling 
in het onderwijs echter wat gefragmenteerd. Dat was voor de au-
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teurs van dit boek reden om een boek op te stellen, waarin onder-
wijs over duurzame ontwikkeling als een samenhangend geheel 
wordt beschreven.

In deze tweede editie is de aandacht verder verschoven naar het 
leren van denkvaardigheden. Onderwijs over duurzame ontwik-
keling gaat immers over complexe vraagstukken. Daarvoor zijn 
drie denkvaardigheden van belang: systeemdenken (hoofdstuk 
2), multiperspectiefdenken (hoofdstuk 3) en toekomstgericht 
denken (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 1 introduceren we het begrip 
duurzame ontwikkeling. Hoofdstuk 5 is ten slotte het hoofdstuk 
waarin we stil staan bij het onderwijsontwerpproces als geheel. 
Tussendoor staan er ook in deze editie meerdere voorbeelden van 
maatschappelijke vraagstukken die relevant zijn voor onderwijs 
over duurzame ontwikkeling. De hoeveelheid informatie in dit 
boek kan wellicht nog wat overweldigend zijn als je nog niet zo 
lang voor de klas staat. Je kunt het boek voor een deel dan ook 
beschouwen als een receptenboek: haal eruit wat je belangrijk 
vindt. 

Uit de Inhoud:

Waarom aandacht voor duurzame ontwikkeling? (Redenen waar-
om het anders moet en anders kan - Duurzame ontwikkeling: 
altijd genoeg voor iedereen - Duurzame ontwikkeling in het on-
derwijs - Opdrachten) – De complexe werkelijkheid ontrafelen 
(Systeemdenken - Voorbeeld in systeemdenken – bloemen in Ke-
nia - Werkvormen voor systeemdenken - Opdrachten) – Over alles 
een andere mening (Morele vragen: nooit één antwoord - Opvat-
tingen van betrokkenen bij bloemen in Kenia - Werkvormen voor 
multiperspectiefdenken - Opdrachten) – Meerdere oplossingen 
mogelijk (Oplossings- en toekomstgericht denken - Oplossingen 
voor bloemen in Kenia - Werkvormen voor oplossings- en toe-
komstgericht onderwijs - Opdrachten) – Duurzame ontwikkeling 
in de klas (Opvattingen over duurzaamheidsonderwijs - Duur-
zaamheidsonderwijs ontwerpen - Opdrachten).

Martin de Wolf is ontwikkelingsgeograaf en werkte tot 2018 bij 
Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Binnen Fontys was hij initia-
tiefnemer en projectleider van diverse projecten over duurzaam-
heidsonderwijs. In 2014 mondde dat uit in een Europees project 
over onderwijs voor een circulaire economie: ThreeC - Creating 

Competencies for a Circular Economy. Tegenwoordig werkt De Wolf 
als strategisch consultant bij Fontys Hogescholen. Daarnaast 
is hij docent bij de master Leren en Innoveren, waar hij aan de 
wieg stond van een specialisatie over vakoverstijgend onderwijs 
en duurzame ontwikkeling. Verder is hij auteur en eindredacteur 
van diverse publicaties voor het aardrijkskundeonderwijs. Eefje 
Smit is fysisch geograaf en werkzaam als lerarenopleider aan de 
opleiding Aardrijkskunde aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg. 
Zij heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van lesmateri-
aal voor primair en voortgezet onderwijs. In 2015 gaf ze een ver-
volg aan het Europese project ThreeC met een vakoverschrijdend 

project over bodemeducatie: EELLSS - European Experiential Lear-

ning Lab on Soil Science. Smit maakt deel uit van de kenniskring 
van het lectoraat Didactiek van de gammavakken bij Fontys Ho-
gescholen. Peter Hurkxkens is milieugeograaf en als lerarenop-
leider verbonden aan de opleiding Aardrijkskunde van Fontys Le-
rarenopleiding Tilburg. Verder heeft hij vanuit zijn eigen bedrijf 
een brede ervaring op het terrein van educatieve waterprojecten 
en beleidsadvies voor het basis- en voortgezet onderwijs. Hurkx-
kens is tevens bestuurslid van stichting Op Groene Voet. Deze 
stichting draagt bij aan het verduurzamen van de stad Tilburg 
en haar omgeving. Verder is hij als educatief adviseur verbonden 
aan een nieuwe digitale lesmethode voor het vak Aardrijkskunde 
en een informaticamethode voor de bovenbouw van het voortge-
zet onderwijs: Pictio.

Themanummer Zorgbreed

Leren buiten de school

Tijdschrift Zorgbreed (57) 

jrg. 15, nr. 1

20 x 27,5 cm
40 blz.
€ 9,50
verschenen

Dit nummer bundelt een aantal artikels die dieper ingaan op 
leren buiten de schoolomgeving. Het nummer biedt concrete, 
soms verrassende mogelijkheden en overtuigende pleidooien 
om het leren buiten de klas vooral te gaan of te blijven doen. J. 
Doornenbal opent dit nummer met een pleidooi voor zinvolle en 
betekenisvolle buitenschoolse activiteiten. Dat de omgeving van 
de school daarbij een rol speelt, is vanzelfsprekend. T. Verploegh 
werkt bij het Nederlands Instituut voor Natuureducatie (IVN). 
‘Naar buiten gaan’ ziet zij als dé manier om te ontdekken, te be-
wegen en te leren. Bovendien staan natuurgidsen altijd klaar om 
te wijzen op de verrassingen die de natuur te bieden heeft. L. van 
Leuken beschrijft in haar bijdrage een heel andere kant van leren 
buiten de school. Met haar programma biedt zij mogelijkheden 
aan kinderen om contacten te leggen buiten de school. Niet voor 
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alle kinderen is het hebben van vriendjes vanzelfsprekend. Toch 
blijken vriendschapsrelaties een gunstig effect te hebben op de 
ontwikkeling van de hersengebieden die sociaal gedrag aanstu-
ren. 

H. Schuman en E. de Quartel schreven een artikel over natuur-
beleving voor en door jongeren met een visuele beperking. De 
mogelijkheden verruimen de zintuiglijke beperking aanzienlijk. 
Het artikel sluit aan bij het Bildungsdenken, waarbij de hele ont-
wikkeling van het kind centraal staat. Niet voor alle kinderen is 
een minder gestructureerde les buiten de bekende schoolmuren 
een pretje. C. Vanderplas geeft tips hoe je kinderen met ASS kunt 
voorbereiden op klasmuurdoorbrekende activiteiten. Dit thema-
nummer eindigt met een bijdrage van A.-S. Coene. In de educa-
tieve activiteiten van het Flanders Fieldmuseum worden jonge-
ren geconfronteerd met de boodschap van zinloos oorlogsleed.

Uit de Inhoud:

J. van Balkom: Editoriaal: Buiten de school valt heel wat te le-
ren – J. Doornenbal: Binnen- en buitenschools leren in integrale 
kindcentra of brede scholen – T. Verploegh: Buiten ontdekken, 
bewegen en leren – L. van Leuken: Een project om eenzaamheid 
bij kinderen aan te pakken – H. Schuman & E. de Quartel: Na-
tuurbeleving voor en door jongeren met een visuele beperking 
– C. Vanderplas: Zes praktische tips om klasmuurdoorbrekende 
activiteiten voor alle leerlingen haalbaar te maken – A.-S. Coene: 
Leren van oorlogsleed.

Met bijdragen van Anne-Sophie Coenen, Jeannette Doornenbal, 
Hans Schuman, Jan Van Balkom, Cindy Vanderplas, Lisa van 
Leuken, Teuni Verploegh.

D. Claes

Wildlife

Evolutie, ecologie, gevangenschap en gedrag

ISBN 978-90-441-3631-9
NUR 430
17 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
198 blz.
€ 23,50
verschenen

Voor iedereen die zich voor dieren interesseert en een bredere 
interesse heeft dan honden, katten of andere populaire huisdie-
ren. Voor iedereen die orde wil krijgen in de chaotische veelheid 
aan diersoorten die onze planeet rijk is, die meer wil weten over 
het houden van wilde dieren in gevangenschap, die de discussie 
wil aangaan over het bestaansrecht van dierentuinen, die meer 
wil weten over gedrag, bedreiging en conservatie. Kortom, voor 
iedereen die met een open blik wil bijleren over al het moois dat 
onze fauna te bieden heeft.

Uit de Inhoud:

Orde in de chaos (Rijken en stammen - De achordata - De chor-
data) – Een stukje evolutie (Werking - Evolutie als actief proces - 
Evolutieverloop - Evolutie bij zoogdieren - Bewijzen van evolutie) 
– Over soorten en genetische miskleunen (Verwantschap aanto-
nen via taxonomie - Soort, hybride en andere zaken) – Dieren in 
het wild (Een stukje ecologie - Waarom sterven diersoorten uit? 
- Is fokken voor de commerciële markt een oplossing?) – Wilde 
dieren in gevangenschap (Dierentuinen - Circussen - Opvang-
centra voor wilde dieren) – Gedrag en training (Wat is gedrag? 
- Leergedrag bij dieren - Abnormaal gedrag en dierenwelzijn - 
Intelligentie bij dieren).

Dorien Claes is biologe, met een passie voor wilde dieren. Al 
meer dan tien jaar werkt ze als leerkracht Wildlife in de richting 
Dierenzorg, waar ze haar passie inzet om jongeren te inspireren. 
Al het cursusmateriaal is zelf bijeen gesprokkeld en met kennis 
van zaken samengesteld, waarvan dit boek de neerslag is, ge-
bracht op een manier die toegankelijk is voor iedereen.

Het Boekenpodium
Conferenties, 

lezingen,

boekpresentaties, 

opleidingen,

tentoonstellingen, ...

www.hetboekenpodium.be 
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Ph. Cornu, H. Grothen, J. Lamote  
& P. Cornu

Erreurs (super) courantes

Commises en français par (tous)  
les néerlandophones

Derde, herziene druk 

ISBN 978-90-441- 3626-5
NUR 705/865
17 x 24 cm
110 blz. + weblink
€ 14,-
verschenen

Dit boek biedt geen lijst van fouten met hun verbetering, maar 
een alternatief voor vergissingen die je dreigt te maken vanuit 
het Nederlands. - Omgangsvormen die je nooit in het Frans 
hebt geleerd. En waarvoor geen letterlijke vertaling bestaat. Een 
Franssprekende zal het niet altijd zeggen zoals je het – misschien 
correct! – zou vertalen. - Actuele uitdrukkingen die je nu nodig 
hebt. - Uitspraak, wendingen, woorden die je ooit verkeerd hebt 
begrepen en in je geheugen geprent. De opbouw van dit boek ver-
trekt niet van de Franse norm, maar van de taalervaring van het 
Nederlands. Het bestaat dan ook uit woorden en uitdrukkingen, 
waartegen de meerderheid van de Nederlandstaligen fouten ma-
ken. Daartegenover wordt een correct alternatief geboden uit de 
gewone Franse taal. Alleen die Nederlandse wendingen worden 
opgenomen die, blijkens de lange onderwijservaring van de au-
teurs en zeer vele collega’s, vergissingen in het Frans induceren. 
Zowel in de keuze van de items als van de gesuggereerde leerme-
thode zijn de ervaring en het realisme nooit ver weg: het is een 
handboek voor het dagelijks onderhoud van je Franse taaltuin. 
Dankzij de opsplitsing in twee niveaus is onze totaal herwerkte 
‘compagnon de route’ zowel bedoeld voor leerlingen uit het se-
cundair onderwijs als voor hogeschool- of universiteitsstudenten 
en zij die reeds in het bedrijfsleven actief zijn.

Uit de Inhoud:

Abréviations & signes utilisés – Orthographe – Prononciation – 
Un petit apéro ? – Exercices en ligne – Prononciation – Comparez 
le néerlandais au français – Méfiez-vous des faux amis – L’anglais 

vous aide souvent, mais pas toujours ! – Genres difficiles – Ordre 
inversé – Mots qui ne se traduisent pas en français – Mots qu’on 
ajoute en français – Distinguez les différentes traductions – Ne 
confondez pas – Prépositions – Belgique - France : 1-1 - Pêle-
mêle.

Philippe Cornu, Hélène Grothen, Johan Lamote en Patrick Cor-
nu hebben als docenten Frans een ruime didactische ervaring, 
zowel in het hoger onderwijs als met taalcursussen op maat voor 
grote en kleine bedrijven.

P. van der Horst

Nieuwe Leestekenwijzer

Handboek voor het gebruik van leestekens  
en andere tekens

ISBN 978-90-441-3656-2
NUR 622
16 x 24cm
ca. 170 blz.
ca. € 22,-
verschijnt in december

Leestekens zijn heel belangrijk. Als ze goed worden toegepast, 
kunnen ze een tekst begrijpelijker maken. In dit handboek vindt 
u alle informatie over de ‘echte’ leestekens, zoals punt, komma, 
puntkomma, dubbele punt, vraagteken, haakjes, uitroepteken en 
aanhalingstekens, maar ook koppelteken, trema, accenttekens, 
apostrof enz. komen uitvoerig aan de orde. U leest er ook in hoe 
u op de computer letters met een accentteken en allerlei bijzon-
dere tekens kunt maken. Het boek besteedt ook aandacht aan de 
typografische aspecten van al deze tekens. Talloze voorbeelden 
verduidelijken de tekst. Deze Leestekenwijzer is het eerste boek dat 
zo uitvoerig op al die onderwerpen ingaat. 

Dit praktijkboek is bedoeld voor iedereen die zich met teksten 
bezighoudt: redacteuren, tekstschrijvers, journalisten, vertalers, 
grafisch ontwerpers enz. Het zal ook bij diverse opleidingen zijn 
nut bewijzen.

9 789044 136562

ISBN 978-90-441-3656-2

Peter van der H
orst                   N

ieuw
e Leestekenw

ijzer

Nieuwe 
Leestekenwijzer

Handboek voor het gebruik van leestekens en andere tekens

Nieuwe Leestekenwijzer

Peter van der Horst

Leestekens zijn heel belangrijk. Als ze goed worden toegepast, kun-
nen ze een tekst begrijpelijker maken. In dit handboek vindt u alle in-
formatie over de ‘echte’ leestekens, zoals punt, komma, puntkomma, 
dubbele punt, vraagteken, haakjes, uitroepteken en aanhalingste-
kens, maar ook koppelteken, trema, accenttekens, apostrof enz. ko-
men uitvoerig aan de orde. U leest er ook in hoe u op de computer 
letters met een accentteken en allerlei bijzondere tekens kunt maken. 
Het boek besteedt ook aandacht aan de typografische aspecten van 
al deze tekens. Talloze voorbeelden verduidelijken de tekst.  
Dit praktijkboek is bedoeld voor iedereen die zich met teksten bezig-
houdt: redacteuren, tekstschrijvers, journalisten, vertalers, grafisch 
ontwerpers enz. Het zal ook bij diverse opleidingen zijn nut kunnen 
bewijzen.
 
Peter van der Horst, docent Nederlands en zelfstandig tekstadviseur, 
heeft vele artikelen, cursussen en boeken geschreven, waaronder 
Stijlwijzer, Redactiewijzer, De Taalgids en Begrijpelijk schrijven voor 
iedereen.
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Uit de Inhoud:

Punt – Komma – Puntkomma – Dubbele punt – Vraagteken – 
Uitroepteken – Haakjes – Puntenreeks –Gedachtestreepje – Kop-
pelteken – Weglatingsstreepje – Afbreekstreepje – Schuine streep 
– Aanhalingstekens – Accenttekens – Apostrof – Trema – Streep-
jes – Diakritische tekens.

Peter van der Horst, docent Nederlands en zelfstandig tekstad-
viseur, heeft vele artikelen, cursussen en boeken geschreven, 
waaronder Stijlwijzer, Redactiewijzer, De Taalgids en Begrijpelijk 

schrijven voor iedereen.

A. Vanderheyden

Uitspraakkwartet

ISBN 978-90-441-3641-8
NUR 616/624
6 x 9 cm
Klokdoos met 68 kwartetkaarten + spelregels
ca. € 25,-
verschijnt in oktober

Iedere taal heeft zijn eigen uitspraak. Oefenen op de correcte 
uitspraak is belangrijk voor de verstaanbaarheid. Als je aan een 
medespeler ‘de mier’ vraagt maar hij/zij hoort ‘de muur’, zal je 
niet de correcte kaart krijgen. De focus van dit kwartetspel ligt op 
de vocalen en de diftongen omdat vele cursisten hiermee proble-
men hebben. Al spelend leren ze de korte klanken, lange klan-
ken en de tweeklanken correct uitspreken, bovendien kunnen 
ze hun woordenschat nog uitbreiden. Dit spel is nuttig voor alle 
NT2-cursisten (Nederlands voor anderstaligen), jong en oud. Ook 
reeds gevorderde NT2-ers kunnen hun uitspraak, en verstaan-
baarheid dus, verder verbeteren met dit leuke spel.

Uit de Inhoud:

Kaartenspel voor 3 tot 5 spelers.

Annick Vanderheyden is docent en zelfstandig taaltrainer Neder-
lands met specialisatie NT2, Nederlands voor anderstaligen. 

A. Vanderheyden

Het grote NT-2 Verbumspel

Oefen al spelend de vier werkwoordtijden

ISBN 978-90-441-3642-5
NUR 616/624
21 x 29,7 cm
Clipbox met spelborden, 
praatplaten en correctie-
sleutels
€ 49,50
verschijnt in oktober

Om NT-2-lessen boeiend en leerrijk te maken is een goede afwis-
seling in werkvormen erg belangrijk. Een spelvorm kan gebruikt 
worden op het einde van de les om reeds geziene leerstof in te 
oefenen of om woordenschat uit te breiden. Bovendien bevordert 
het de goede sfeer in de les. Het grote NT-2 Verbumspel bevat oe-
feningen voor het presens, het perfectum, het imperfectum en de 
imperatief. De kennis over verba wordt aan bruikbare uitdrukkin-
gen gekoppeld, die de cursist in zijn dagelijkse conversaties kan 
gebruiken. Het spel is ook geschikt voor leerlingen lagere school 
(Nederlandse variant) en secundair onderwijs (Nederlandse vari-
ant) om op een leuke manier de werkwoorden in te oefenen en 
te herhalen.

Het spel bevat 2 ganzenborden, 1 slangenbord, praatplaten en 
correctiesleutels. Het presens-ganzenbord dient om de basis van 
de Nederlandse taal vast te zetten, in te oefenen en creatief te 
gebruiken. Spelenderwijs correct zinnen leren maken dankzij te-
keningen. Het perfectum-ganzenbord helpt de cursisten aan de 
hand van leuke tekeningen praten over gisteren of het voorbije 
weekend. Met het imperatief-slangenbord leren cursisten de im-
peratief te gebruiken door eenvoudige handelingen en posities 
vanuit de medische wereld te verwoorden. Aan de hand van de 
praatplaten kan de cursist vertellen over zijn eigen leven. De teke-
ningen dienen als ondersteuning bij de spreekoefening. 

Uit de Inhoud:

Wie doet wat vandaag? (presens-ganzenbord) – Wat heeft Willem 
gisteren gedaan? (perfectum-ganzenbord) – Willem gaat op on-
derzoek? (imperatief-slangenbord) – Wie ben ik? (imperfectum-
praatplaten) – correctiesleutels.

30
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Annick Vanderheyden is docent en zelfstandig taaltrainer Neder-
lands met specialisatie NT2, Nederlands voor anderstaligen. 

Themanummer School en Klaspraktijk

Meertaligheid

Tijdschrift School- en klas-

praktijk

jrg.60, nr. 1

20 x 27,5 cm
48 blz.
€ 12,-
verschenen

Dit nummer van School- en klaspraktijk staat in het teken van 
meertaligheid. In de rubriek Goesting deelt K. Reekmans haar 
passie voor muzisch taal leren in de meertalige klas. Ze toont ook 
aan dat verbeelding een kapstok kan zijn voor taalverwerving. S. 
Delarue en A. İİçi van het Onderwijscentrum van de stad Gent 
lichten toe hoe je met kleine ingrepen werk kan maken van een 
open meertalenbeleid. Dit artikel is een aanrader voor leraren die 
de thuistaal van leerlingen gericht willen inzetten in de les en 
hierbij kiezen voor ouderbetrokkenheid. Inspirerend is ook het 
artikel van G. Gilissen over de schatten van meertaligheid. De 
verhalen van beer zorgen voor heel wat grote ‘kleine-mensen-ver-
halen’. Meester K. Gilis bezorgde voor de rubriek BEELDig een 
foto van zijn ‘wereldklas’, de eerste onthaalklas voor vluchtelin-
genkinderen in Limburg. Pioniers A. De Rivière, K. Schoofs en 
F. Donjean leggen dan weer uit wat immersie inhoudt, hoe zij 
het hebben ingevuld en bijgestuurd op basis van hun ervaringen. 
Verder ontdek je waarom immersieonderwijs een meerwaarde 
is in de lagere school. K. Schoofs vertelt in de rubriek inDRUK 
hoe de navorming over de ervaringsgerichte pedagogie volgens 
Freinet zijn lespraktijk heeft veranderd en welk effect dit had op 
het leerproces van de kinderen in het tweede leerjaar van im-
mersieschool Hors-Château. E. Van Laere belicht de meerwaarde 
van een meertalige digitale omgeving als ondersteuning om de 
schooltaal Nederlands te leren tijdens de lessen wetenschappen, 
mens en maatschappij. 

Tot slot houden K. van Gorp en S. Verheyen een pleidooi voor 
meertalige taken in de lagere school. Aan de hand van de Radio 

Tika-taak lichten ze toe hoe je een positieve omgang met diver-
siteit centraal kan stellen dankzij intentionele talensensibilise-
ringsmomenten.

Uit de Inhoud:

K. Reekmans: Vertaal je verbeelding in muziek, woord, beeld en 
gebaar! – S. Delarue & A. İİçi: Meertaligheid actief benutten op 
school als realiteit en als troef Acties en initiatieven vanuit On-
derwijscentrum Gent – G. Gilissen: Schatten van meertaligheid. 
Op ontdekking in Het Berenhuis – K. Gilis: Mijn wereldklasje 
– A. De Rivière, K. Schoofs & F. Donjean: Tweetalig onderwijs 
in Franstalig België: was het nu CLIL, EMILE of immersie? – K. 
Schoofs: Is een alternatieve pedagogie efficiënt in het immersief 
onderwijs? – E. Van Laere: Ruimte bieden aan talige diversiteit 
in de klas met behulp van ICT. Kansen creëren met de meerta-
lige digitale leeromgeving E-Validiv – K. Van Gorp & S. Verheyen: 
Meertaligheid benutten in je klas, dat kan zo! Impact van een 
meertalige taak op de klaspraktijk in de basisschool.

Met bijdragen van Steven Delarue, Agnès De Rivière, Frédéric 
Donjean, Ayİe İİçi, Kristof Gilis, Gerlinde Gilissen, Karen Reek-
mans, Koen Schoofs, Koen Van Gorp, Evelien Van Laere, Steven 
Verheyen.

J. Danyiova

De Tandwielmethodiek

Aan de slag met de Roma

ISBN 978-90-441-3650-0
NUR 747/752
16 x 24 cm
ca. 150 blz.
ca. € 20,-
verschijnt in november

De Tandwielmethodiek is ontstaan uit jarenlange praktijker-
varing, eigen studie, analyse en opgebouwde expertise op vlak 
van armoede en sociale uitsluiting. De methodiek focust op de 
specifieke kwetsbaarheden en de maatschappelijke positie van 
de etnische minderheidsgroep Roma. In elke deel wordt inzicht 
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verschaft in de vaak gedragen collectieve rugzak van de Roma-
gemeenschap met betrekking tot moeilijkheden die ze dagelijks 
ervaren en die vaak onbekend blijven voor de omgeving. De ana-
lyses die in het tweede deel van dit boek aan bod komen nemen 
de lezer mee door de leefwereld van binnenuit en verschaffen zo 
inzicht in de vaak gekwetste binnenkant van de Roma. Thema’s 
als discriminatie, identiteit, existentiële crisis, armoede en mi-
gratie komen uitgebreid aan bod. Daardoor wordt de sluier van 
de nog vaak onbekende en onzichtbare wereld van de Roma ont-
huld. 

Dit boek wil met een unieke methodiek, genaamd ‘Het Tandwiel’, 
enige handvatten verschaffen aan iedereen die de Roma-gemeen-
schap wil ondersteunen in hun vaak schrijnende leefomstandig-
heden. De methodiek vertrekt vanuit een herstel en krachtgerich-
te visie met de focus en ruimte voor de verhalende en vertellende 
mens en zijn ervaring. ‘Mens is immers niet het probleem maar 
het probleem is het probleem’. Met dit krachtige motto vertrekt de 
methodiek vanuit een narratieve en contextuele mensvisie. Hier-
door ondersteunt ze zowel het herstel op individueel vlak als het 
herstel van de balans binnenin zijn gehele context. 

Uit de Inhoud:

Achtergrondinformatie doelgroep (Wie zijn de Roma - Heden-
daags racisme, discriminatie en uitsluiting tegen Roma - Roma 
in België - Roma in het beleid) – Praktijk, onderzoek en analyse 
(Wat betekent discriminatie en uitsluiting voor Roma - The bur-
den of existence - Migratie) – De Tandwielmethodiek (De houding 
van de ondersteuner - Het levensverhaal als construct - Zelfwaar-
dering - Opwaarderen van de context - Herstel en herwaardering 
- Bekrachtigen van kwaliteiten).

Janette Danyiova is van Roma-afkomst en heeft een 15-jarige 
loopbaan als expert in armoede en sociale uitsluiting binnen ver-
schillende sectoren van de hulpverlening. In haar loopbaan heeft 
ze ervaring en expertise opgedaan in de Bijzondere Jeugdzorg, 
POD Maatschappelijke Integratie, Justitie, Geestelijke Gezond-
heidszorg en Onderwijs. Haar theoretische kennis heeft ze ver-
worven via een studie Gezinswetenschappen en psychologie aan 
de Open Universiteit, die ze heden nog altijd volgt. 

JoTa

JoTa werkt

De zoektocht van kwetsbare jongvolwasse-
nen op de arbeidsmarkt

ISBN 978-90-441-3651-7
NUR 752/766
16 x 24 cm
geïllustreerd
ca. 130 blz.
ca. € 20,-
verschijnt in november 

Jonge mensen uit de negatieve spiraal halen waarin ze zich be-
vinden en ze aan het werk helpen. Dat is het doel van JoTa, een 
samenwerking in Oudenaarde tussen vzw aPart, VDAB, OCMW, 
Provincie Oost-Vlaanderen en Belgapack nv. Met JoTa zetten ze 
een opleiding op richting werk voor jongvolwassenen tot dertig 
jaar, die heel diverse en ernstige problemen ervaren om aan het 
werk te geraken. Met succes. De helft van de deelnemers heeft 
vandaag een baan, wat gezien de moeilijke doelgroep opzien 
baart. 

Dit boek vertelt het verhaal van de jongeren, hun begeleiders en 
de mensen die het project achter de schermen vormgeven. Het 
traject wordt uit de doeken gedaan en de belangrijkste succesfac-
toren worden uitgelegd.  De hoop is dat het project en dit boek 
inspiratie bieden en dat ze de aandacht vestigen op de behoeften 
van een groep jongeren die vergeten wordt door een activerings-
beleid dat vaak te eenzijdig de kaart van bestraffing trekt.

Uit de Inhoud:

Doelgroep – resultaten – succesfactoren – methodes – motivatie 
– financiering – uitdagingen.

Dit boek is een initiatief van vzw aPart, VDAB, OCMW Ou-
denaarde, Provincie Oost-Vlaanderen en Belgapack nv.

Jonge mensen uit de negatieve spiraal halen waarin ze zich bevinden en ze aan 

het werk helpen. Dat is het doel van JoTa, een samenwerking in Oudenaarde 

tussen vzw aPart, VDAB, OCMW, Provincie Oost-Vlaanderen en Belgapack NV. 

Met JoTa zetten ze een opleiding op richting werk voor jongvolwassenen tot 

dertig jaar, die heel diverse en ernstige problemen ervaren om aan het werk te 

geraken.  Met succes. De helft van de deelnemers heeft vandaag een baan, wat 

gezien de moeilijke doelgroep opzien baart.

Dit boek vertelt het verhaal van de jongeren, hun begeleiders en de mensen 

die het project achter de schermen vormgeven. Het traject wordt uit de doeken 

gedaan en de belangrijkste succesfactoren worden uitgelegd.  De hoop is dat 

het project en dit boek inspiratie bieden en dat ze de aandacht vestigen op de 

behoeften van een groep jongeren die vergeten wordt door een activeringsbe-

leid dat vaak te eenzijdig de kaart van bestraffing trekt.

 

Dit boek is een initiatief van vzw aPart, VDAB, OCMW Oudenaarde, Provincie 

Oost-Vlaanderen en Belgapack nv.

JoTa w
erkt

9 789044 136517

ISBN 978-90-441-3651-7

JoTa werkt
De zoektocht van kwetsbare jongvolwassenen 
op de arbeidsmarkt

JoTa

JoTa werkt

Garant-Studieboekprijs 2019

Garant wil uitdrukkelijk de aandacht 

vestigen op het belang van het studieboek 

in het hoger onderwijs. 

Garant moedigt dan ook de ontwikkeling 

van nieuwe studieboeken aan.  

Daarom looft Garant de Studieboekprijs 2019 uit.

Meer info blz. 42
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S. Euillet, D. Reimer, A. Turlais  
& E.J. Knorth (Eds.)

International Journal of Child  
and Family Welfare

Continuities and Discontinuities  
in Family Foster Care

Volume 18, nr. 1-2

ISBN 978-90-441-3619-7
NUR 752
17 x 24 cm
126 blz.
€ 26,-
verschenen

Contemporain onderzoek en observaties tonen aan dat bij het 
omgaan met stabiliteit en instabiliteit in de familiale pleegzorg 
complexe processen spelen. Ontregeling, scheidingen en over-
gangsperiodes hebben een enorme impact op het leven van 
pleegkinderen en op het dagelijkse leven van het pleeggezin, de 
biologische ouders en de sociaal werkers. Tegen dit licht werd 
het thema van de negende editie van de International Foster 
Care Research Network Conference in september 2017 in Parijs 
(Frankrijk): ‘Continuïteit en ontwrichting in de pleegzorg’. Een 
selectie van de presentaties die daar werden voorgedragen is her-
schreven naar artikels die deel uitmaken van de speciale editie 
van IJCFW. Behandelde onderwerpen zijn: opvoeden van pleeg-
kinderen met bijzondere behoeften, de relatie inschatten tussen 
pleegkinderen en hun families, de ontwikkeling van de hechting 
van pleegkinderen aan hun zorgverleners, de visie van de cliën-
ten op het vroegtijdig beëindigen van pleegzorg, de overgang van 
pleegkinderen naar het volle wasdom en sociopedagogisch on-
derzoek naar scheiding binnen pleeggezinnen.

Uit de Inhoud:

Introduction (S. Euillet, D. Reimer, A. Turlais & E.J. Knorth: 
Continuities and discontinuities in family foster care: An intro-
duction) – The child and carer relating to each other; a critical 
factor (J. Strijker & E.J. Knorth: Assessment of foster carers: their 
willingness to raise children with special needs - T. Díaz-Tártalo 
& N. Fuentes-Peláez: Assessing the relationship between foster 

children and their families: A tool for research and practice – S. 
Euillet, M. Kettani & H. Join-Lambert: Changes in the quality of 
attachment of children in long-term foster care in France?) – Pro-
cesses and experiences linked to discontinuation of foster care (C. 
Bombach, T. Gabriel, R. Stohler & K. Werner: “And then I realised 
I can’t do it anymore”: Foster care breakdown perspectives of fos-
ter children and foster parents in Germanspeaking Switzerland 
– A.-M. Herdtle: Disruptions and continuities in young people’s 
transitions from foster care to adulthood – K. Wolf: Interdepen-
dency models to understand breakdown processes in family fos-
ter care: A contribution to social pedagogical research).

Dr. Séverine Euillet en dr. Amélie Turlais zijn docenten aan de 
Université de Paris Nanterre (Frankrijk); dr. Daniela Reimer is 
docente aan de Schweizer Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften Zürich (Zwitserland); dr. Erik J. Knorth is em. gewoon 
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (Nederland).

Met bijdragen van Clara Bombach, Teresa Díaz-Tártalo, Séveri-
ne Euillet, Nuria Fuentes-Peláez, Thomas Gabriel, Anna-Marie 
Herdtle, Myriam Kettani, Erik J. Knorth, Hélène Join-Lambert, 
Daniela Reimer, Renate Stohler, Johan Strijker, Amélie Turlais, 
Karin Werner en Klaus Wolf.

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail 

met uw voorstel,

bij voorkeur in een vroeg stadium.
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Onder deze imprint verschijnen boeken met een 
heel eigen gezicht: egodocumenten, ervarings
verhalen, bijzondere getuigenissen, eigenzinnige 
standpunten, tegendraadse visies enz.

M. Maerten

Ik moet nu gaan

Een triptiek: ziekte, euthanasie, rouw

ISBN 978-90-8575-073-4
NUR 749
16 x 24 cm
geïllustreerd
ca. 160 blz.
ca. € 20,-
verschijnt in december

Het boek beschrijft vanuit de perceptie als moeder, vrouw en mens, 
de laatste maanden in het leven van de volwassen zoon Pieter. Het 
verhaal wordt gebracht als een monoloog waarin de auteur zich bij 
het spreken richt tot haar zoon. Ziekte, euthanasie en impressies 
van haar rouwverwerking worden elk als een tableau gebracht en 
vormen samen een triptiek. Deze triptiek-vorm brengt niet alleen 
structuur in het verhaal maar met het refereren naar deze stijl-
vorm kunnen woord en beeld, elkaar versterken. 

Het eerste tableau dat de ziekte, de aftakeling en de zorg beschrijft, 
vloeit vrij organisch over in het tweede tableau waarin de stappen 
naar de euthanasie en de euthanasie zelf beschreven worden. De 
beide tableaus worden verhalend beschreven en zijn hier en daar 
verrijkt met een korte dialoog of een reflectie. Vanaf het tweede 
tableau krijgt ook poëzie een plaats. De rode draad die door het ver-
haal loopt, blijft in beide tableaus goed zichtbaar. Dat laatste veran-
dert enigszins in het derde tableau waarin de auteur een beeld van 
haar rouw tracht te schilderen.

ISBN 978-90-441-36??-?

M
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Ik moet nu gaan

DIt boek beschrijft vanuit de perceptie van moeder, vrouw en 
mens, de laatste maanden in het leven van de volwassen zoon 
Pieter. Het verhaal wordt gebracht als een monoloog waarin de 
auteur zich bij het spreken richt tot haar zoon. Ziekte, euthana-
sie en impressies van haar rouwverwerking worden elk als een 
tableau gebracht en vormen samen een triptiek. Deze triptiek-
vorm brengt niet alleen structuur in het verhaal maar met het 
refereren naar deze stijlvorm kunnen woord en beeld elkaar ver-
sterken. 
Het eerste tableau dat de ziekte, de aftakeling en de zorg be-
schrijft, vloeit vrij organisch over in het tweede tableau, waarin 
de stappen naar de euthanasie en de euthanasie zelf beschre-
ven worden. De beide tableaus worden verhalend beschreven en 
zijn hier en daar verrijkt met een korte dialoog of een reflectie. 
Vanaf het tweede tableau krijgt ook poëzie een plaats. De rode 
draad die door het verhaal loopt, blijft in beide tableaus goed 
zichtbaar. Dat laatste verandert enigszins in het derde tableau 
waarin de auteur een beeld van haar rouw probeert te schilde-
ren.
 
Marie (Mieke) Maerten, moeder van drie kinderen, heeft een 
diploma van maatschappelijk assistent. Ze behaalde in 2010 
als werkstudent met een masterproef ‘Levenskunst en licha-
melijkheid in het late werk van Michel Foucault’, het diploma 
van master in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de 
Vrije Universiteit Brussel. Vanaf dan combineerde ze geruime 
tijd haar baan in de financiële sector met vrijwilligerswerk als 
moreel consulent. Anderhalf jaar na het overlijden van haar 
zoon neemt ze haar pensioen nemen en komt er rust en tijd 
voor het noodzakelijke rouwproces en voor het schrijven van dit 
boek.

Uit de Inhoud:

Ziekte (Het weerzien – Je zussen informeren – Aftastende onze-
kerheid – De opeengepakte wolken van november – De rollercoas-
ter) – euthanasie (De ‘ultieme’ vraag – De richtlijnen – Dertien 
december – De doos van Pandora – De afscheidsviering) – Rouw 
(De niet crematie – Opbouwen van een nieuwe normaliteit – Be-
zoek aan The Weird Weather Station – Visioen).

Marie (Mieke) Maerten, moeder van drie kinderen, heeft een diplo-
ma van maatschappelijk assistent. Ze behaalde in 2010 als werk-
student met een masterproef ‘Levenskunst en lichamelijkheid in 
het late werk van Michel Foucault’, het diploma van master in de 
wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit 
Brussel. Vanaf dan combineerde ze geruime tijd haar baan in de fi-
nanciële sector met vrijwilligerswerk als moreel consulent. Ander-
half jaar na het overlijden van haar zoon neemt ze haar pensioen 
nemen en komt er rust en tijd voor het noodzakelijke rouwproces 
en voor het schrijven van dit boek.

S. Peeters

Autistisch gelukkig

Positief leven met autisme

ISBN 978-90-8575-070-3
NUR 848
17 x 24 cm
160 blz.
vierkleurendruk
€ 25,50
verschenen

Van jongs af aan leren we ons plekje vinden in de samenleving. 
Ook mensen met autisme, al is dat voor hen een grotere uitdaging 
dan vaak wordt gedacht. We willen onszelf kunnen zijn, uit de bol 
gaan, en ons ontwikkelen tot wie we zijn. Voor mensen met autis-
me is dat niet anders. Hoewel ‘gelukkig zijn’ voor hen vaak wordt 
ingevuld vanuit andermans verwachtingen.

In dit boek vertelt Sam Peeters, man met autisme en een fysieke 
beperking, over zijn zoektocht naar autistisch gelukkig zijn. Van 
anders-zijn naar leven met autisme, maatschappelijk aan- en in-
passen, tot echt autistisch gelukkig, dit boek vertelt het dagelijkse 
leven van de auteur, met praktische tips en een flinke dosis humor. 
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Of je nu veel weet over autisme of nog veel vraagtekens hebt, dit 
verhaal werpt een ander licht op leven met autisme.

Uit de Inhoud:

Anders-zijn (Meervoudig anders - (Niet) normaal, een persoonlijk 
verhaal - Alleen - Contact maken met een vreemde wereld - Onder-
weg vanuit verwondering en onrust - Is buitenstaander zijn een 
probleem?) – Leven met autisme (Mens met autisme, maar veel 
meer - Verstaan wat menselijk is door inzicht in autisme - Autisme 
ervaren - Overzicht - Vrije tijd als ontspannen inspanning - On-
derwijs vanuit een ander ontwikkelingsritme - Van isolerend naar 
volhoudbaar werk - Samenleven als ultieme uitdaging - Onder-
steuning als versterkend meedenken) – Naar een maatschappelijk 
leven (Vier vragen naar verandering - Op weg naar zelfstandig-
heid - Tussen preoccupatie en participatie, mens met autisme in 
de samenleving - Succes en succeservaringen - Rijk worden met 
autisme - Autisme en politiek - Van respect voor het reglement 
naar aandacht voor de context) – Autistisch gelukkig (Acceptatie 
als stap naar goed leven met autisme - Hoe maak ik mijn leven met 
autisme draaglijker? - Positief denken over (mensen met) autisme 
- Autisme en balans - Je eigen talenten vinden - De juiste woorden 
vinden, geen woorden voor - Je eigen dynamiek vinden - Creatief 
onderweg zijn, creatieve wegen - Authentiek in verbinding, is ver-
bondenheid mogelijk? - Verbondenheid met de grond - Verbonden 
met je lichaam, autisme en lichaamsbeleving - Autistisch gelukkig, 
over een weg van goede gevoelens) – Zelf op weg gaan.

Sam Peeters leeft samen met zijn vrouw Roos, die ook autisme 
heeft. Hij is maatschappelijk assistent en schrijft al tien jaar de 
succesvolle blog Tistje.com. Hij publiceert geregeld in tijdschriften 
over autisme en engageert zich volop als ervaringswerker bij ver-
schillende belangenverenigingen.

S. Traey & J. de Boose 

Hoe klanken verbinden 

Herinneringen van een pianiste

ISBN 978-90-8575-071-0
NUR 661
16 x 24 cm
geïllustreerd
ca. 130 blz. + cd met muziek
ca. € 20,-
verschijnt in december

Sylvia Traey was in 1978 laureate van de Koningin Elisabethwed-
strijd voor piano. Vijftig jaar later kijkt ze terug op een buitenge-
woon boeiend en gevarieerd leven met meer dan 4000 concerten, 
zowel op de grote podia als in ziekenhuizen en gevangenissen. In 
dit boek dist ze voor ons verhalen op uit die heerlijke jaren en ver-
telt ze over al haar ontmoetingen. Daarbij geeft ze ons een inkijk 
in haar fotoalbums en in haar collectie zelfgemaakte schilderijen. 

Johan de Boose is auteur van romans zoals Bloedgetuigen en Het 

vloekhout, en tevens dichter en performer. Als vriend en bewonde-
raar van Sylvia Traey heeft hij samen met haar dit boek samenge-
steld, voorzien van een inleiding en een interview, en aangevuld 
met enkele gedichten, geïnspireerd door Sylvia’s pianistieke pa-
rels.  Omdat woorden over muziek de muziek zelf nooit kunnen 
vervangen, bevat dit boek tevens een cd met een selectie uit Sylvia’s 
pianowerk. 

Uit de Inhoud:

Motto’s – Inleiding door Johan de Boose – Herinneringen, gedach-
ten en verhalen – Interview – Terug naar Hirschberg – Gedichten 
van Johan de Boose – Biografie - Foto’s – Verantwoording. 

Sylvia Traey, concertpianiste, was in 1978 laureate van de Konin-
gin Elisabethwedstrijd voor piano. Ze werkte jarenlang als docente 
piano aan het conservatorium in Gent en gaf geregeld themacon-
certen in binnen- en buitenland. Johan de Boose is auteur, dichter 
en performer.

9 789085 750710

ISBN 978-90-8575-071-0
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Sylvia Traey was in 1978 laureate van de 
Koningin Elisabethwedstrijd voor piano. 
Vijftig jaar later kijkt ze terug op een bui-
tengewoon boeiend en gevarieerd leven 
met meer dan 4000 concerten, zowel op de 
grote podia als in ziekenhuizen en gevan-
genissen. In dit boek dist ze voor ons ver-
halen op uit die heerlijke jaren en vertelt ze 
over al haar ontmoetingen. Daarbij geeft 
ze ons een inkijk in haar fotoalbums en in 
haar collectie zelfgemaakte schilderijen. 

Johan de Boose is auteur van romans zoals 
Bloedgetuigen en Het vloekhout, en tevens dich-
ter en performer. Als vriend en bewonde-
raar van Sylvia Traey heeft hij samen met 
haar dit boek samengesteld, voorzien van 
een inleiding en een interview, en aange-
vuld met enkele gedichten, geïnspireerd 
door Sylvia’s pianistieke parels.  

Omdat woorden over muziek de muziek 
zelf nooit kunnen vervangen, bevat dit 
boek tevens een cd met een selectie uit Syl-
via’s pianowerk. 

H O E  K L A N K E N
V E R B I N D E N

H E R I N N E R I N G E N  V A N  E E N  P I A N I S T E

S Y L V I A  T R A E Y  &  J O H A N  D E  B O O S E

Garant-Studieboekprijs 2019

Garant wil uitdrukkelijk de aandacht 

vestigen op het belang van het studieboek 

in het hoger onderwijs. 

Garant moedigt dan ook de ontwikkeling 

van nieuwe studieboeken aan.  

Daarom looft Garant de Studieboekprijs 2019 uit.

Meer info blz. 42
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W. Van den Brande

Elke dag fluitend naar de klas

Visie en tips met anekdotes

ISBN 978-90-8575-072-7
NUR 840
16 x 24 cm
geïllustreerd
ca. 100 blz.
ca. € 15,-
verschijnt in november

Dit boek weerspiegelt de visie van Wilfried Van den Brande op het 
onderwijs. Deze visie en de pijlers of leefregels waaraan hij vast-
hield, zorgden ervoor dat hij elke dag opnieuw gedurende 45 jaar 
lang fluitend op zijn fiets naar zijn school, zijn klas reed. En zijn 
leerlingen ook. 

Als je het klasklimaat aangenaam maakt voor iedereen, dan komt ie-

dereen tot leren, ook kinderen met een bepaalde problematiek. De 

leerlingen moeten vaak de kans krijgen om fouten te ‘mogen’ maken. 
‘Leerstof is een middel en geen doel’ en ‘humor is de saus van het 
(klas)leven’! 

Uit de Inhoud:

Visie (welbevinden – Pijlers – Verantwoordelijkheid – Vertrouwen en 
respect – Lesgeven, controle en evaluatie – Praktische tips) – Een ‘ex-
traatje’ – Slotwoord.

Wilfried Van den Brande gaf van 1972 tot en met 2017 les in de lagere 
school Andreas Vesalius in Edegem, waarvan drie jaar in het vierde 
en de laatste tweeënveertig jaar in het zesde leerjaar.

Elke DAG
Fluitend
naar de 
klas

W V B

Centrum voor het non-fictionboek
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ZL - Zacht Lawijd

Literair-historisch tijdschrift

Driemaandelijks = 4 nummers van 
72 blz. per jaargang.
Formaat 17 x 24 cm

Abonnementen:
- individueel abonnement: € 40,-
- studenten: € 30,-
- instellingen: € 50,-
Los niet-themanummer: € 12,-

Redactiesecretaris: 
Geert Swaenepoel

ZL besteedt aandacht aan de historische context van literaire tek-
sten. Naast uitgewerkte artikelen bevat het tijdschrift rubrieken 
waarin korte, documentaire beschouwingen bij allerlei foto’s, 
handschriften, drukproeven enz. worden gepresenteerd. 

Lexicon van Literaire Werken

Driemaandelijks = 4 nummers van 
70 blz. per jaargang.
Formaat: 16 x 24 cm,  
geperforeerd, uitscheurbaar

Abonnementen:
€ 94,50

Redactie: Bart Vervaeck, Jaap  
Goedegebuure; Lucy Arts  
(eindredactie)

In dit naslagwerk worden populaire en veelgelezen werken 
uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur: proza en poëzie (na 
1900) door deskundigen besproken, telkens volgens hetzelfde 
stramien: informatie over de ontstaansgeschiedenis van het 
werk; samenvatting van de inhoud; interpretatie van het werk; 
plaatsing van het werk in het oeuvre van de schrijver en in de 
literaire context; waarderingsgeschiedenis; relevante secundaire 
literatuur. De besprekingen zijn geordend per auteur.

Lexicon van de Jeugdliteratuur

Auteurs en illustratoren

Viermaandelijks = 3 nummers van 
90 blz. per jaargang.
Formaat: 14,8 x 21 cm,  
geperforeerd, uitscheurbaar

Abonnementen:
€ 96,75

Redactie: Jan Van Coillie, Sanne 
Parlevliet, Frauke Pauwels & 
Jos Staal

Lexicon van de Jeugdliteratuur beoogt doorlopend informatie 
te verschaffen over auteurs (modern en klassiek, uit binnen- en 
buitenland), illustratoren en algemene onderwerpen, zoals fictie, 
genres, beoordeling, strips, etc. Het tijdschrift is bedoeld voor 
ieder die uit hoofde van zijn beroep op de hoogte moet of wenst 
te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied, maar 
is ook leesbaar voor belangstellenden, omdat relatief weinig voor-
kennis voorondersteld wordt. De meest relevante informatie is 
opgenomen; daarnaast wordt ruim verwezen naar literatuur over 
het onderwerp en is het tijdschrift rijkelijk geïllustreerd. 

Het Boekenpodium
Conferenties, 

lezingen,

boekpresentaties, 

opleidingen,

tentoonstellingen, ...

www.hetboekenpodium.be 
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Kritisch Literatuur Lexicon  
van de 21ste eeuw

Driemaandelijks = 4 nummers van 
ca. 80 blz. per jaargang.
Formaat: 16 x 24 cm 

Abonnementen
€ 99,-

Redactie: Sander Bax, Jeroen Dera, 
Lieselot De Taeye, Bram  
Lambrecht, Christina Lammer
Eindredactie: Bram Lambrecht

Het Kritisch Literatuur Lexicon van de 21ste eeuw is de eigentijdse 
opvolger van het Kritisch Lexicon van de moderne Nederlandstalige 

literatuur. Het is een naslagwerk waarin de oeuvres van belangrij-
ke Nederlandstalige auteurs van de 21ste eeuw door deskundigen 
worden besproken. Het literatuurbegrip is breed: oeuvres wor-
den in hun volledigheid behandeld; naast traditionele genres als 
proza, poëzie en theater komen ook kunstvormen als graphic no-
vels en songteksten aan bod; de blik reikt verder dan Nederland 
en Vlaanderen maar richt zich ook op de Caraïbische letteren; 
gevestigde namen duiken op naast aanstormend talent.

Elke jaargang van het KLL telt vier afleveringen met besprekingen 
van vier of vijf auteurs. Elke bespreking in het KLL bevat een bio-
grafie van de auteur, een kritische beschouwing van het oeuvre 
en een uitgebreide primaire en secundaire bibliografie. Op die 
manier is het KLL een onmisbaar, betrouwbaar en toegankelijk 
naslagwerk voor academici, docenten, leerlingen en liefhebbers. 

Kritisch Literatuur Lexicon van de 21ste eeuw
Aflevering 136 - Oktober 2018

Kritisch 
Literatuur 
Lexicon 
van de 21ste eeuw
Aflevering 136 - Oktober 2018

Kleio

Tijdschrift voor oude talen en antieke culturen

Driemaandelijks = 4 nummers van 
48 blz. per jaargang. 
Formaat 17 x 24 cm

Abonnementen:
- particulieren: € 23,-
-  studenten: € 18,-
- instellingen: € 28,-
Los nummer: € 10,-

Hoofdredacteur: Toon Van Houdt
Redactiesecretarissen:  
Kris Delcroix & Koen Vandendries-
sche

Kleio wil hét Vlaamse tijdschrift zijn over de klassieke oudheid 
en haar voortleven. Het bespreekt een brede waaier van onder-
werpen, met relevante vlot geschreven bijdragen, opiniestukken 
en recensies. Het tijdschrift richt zich tot al wie in Vlaanderen 
en Nederland een bijzondere belangstelling voor de klassieke 
studies aan de dag legt en zijn intellectuele horizon wil verrui-
men. Speciaal voor leerkrachten oude talen, antieke culturen 
en Grieks-Romeinse geschiedenis is op hun website aanvullend 
lesmateriaal voorzien.

Filosofie - Tijdschrift

Tweemaandelijks = 6 nummers 
van 64 blz. per jaargang  
+ digitaal archief.
Formaat 20 x 27,5 cm

Abonnementen: 
- particulieren: € 39,-
- studenten: € 34,-
- groepen: € 33,-  
 (vanaf 5 abonnementen)
- instellingen: € 49,-
Los nummer: € 9,90

Hoofdredacteur: Harry Willemsen
Eindredacteur: Jozef Waanders

Filosofie is een tijdschrift voor algemeen toegankelijke wijsbe-
geerte en nieuws over filosofie en levensbeschouwing, vanuit 
verschillende invalshoeken: comparatieve filosofie, filosofische 
praktijken, filosofie en onderwijs, filosofie en techniek, boekbe-
sprekingen enz.

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail 

met uw voorstel,

bij voorkeur in een vroeg stadium.
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De gids  
op maatschappelijk gebied

Maandelijks (niet in juli en aug.) = 
10 nummers van 64 blz.  
per jaargang.
Formaat 17 x 24 cm 
Abonnementen: 
- particulieren: € 31,-
- studenten: € 27,60
- groepen: € 28,90 
 (vanaf 5 abonnementen)
-  instellingen: € 46,60
-  steunabonnementen: € 80
Los nummer: € 5,90 

Hoofdredacteur: Emmanuel Gerard

Het tijdschrift dat het ‘maatschappelijk gebied’ als werkveld 
heeft: arbeid en gezondheid, economie en politiek, gelijke kan-
sen, onderwijs, cultuur, vrijwilligerswerk,...

Orthopedagogiek:  
Onderzoek en Praktijk – OOP

Tweemaandelijks = 6 nummers 
van 48 blz. per jaargang + digitaal 
archief.
Formaat 17 x 24 cm

Abonnementen:  
- particulieren: € 60,-
- instellingen: € 70,-
- studenten: € 50,-
- groepen: € 50,- 
 (vanaf 5 abonnementen)
Los nummer: € 15,-

Hoofdredacteurs: Stijn Vandevelde 
& Anna M. T. Bosman

Dit tijdschrift brengt voor het hele Nederlandstalige gebied 
bijdragen over orthopedagogische onderwerpen voor een ruime 
lezerskring van wetenschappers, professionals in het veld van de 
orthopedagogie, begeleiders, leraren en studenten. Het fungeert 
als een brug tussen praktijk en theorie. 

Filosofie & Praktijk

Praktische problemen in filosofisch perspectief

Driemaandelijks = 4 nummers van 
112 blz. per jaargang.
Formaat 17 x 24 cm

Abonnementen:
- gewoon abonnement: € 39,-
Los nummer: € 15,-

Eindredacteur: Ton Vink

Het tijdschrift bespreekt praktische problemen uit het openbare 
leven, zowel van algemeen maatschappelijke als van politieke 
aard. Het wil discussies hierover verhelderen door de argumen-
ten en redeneringen te ontleden en te toetsen met behulp van 
filosofische inzichten en methoden. Het doet dit met heldere 
analyses die voor een breed publiek toegankelijk zijn. 

Ruimte & Maatschappij

Vlaams-Nederlands tijdschrift  

voor ruimtelijke vraagstukken

Driemaandelijks = 4 nummers van 
80 blz. per jaargang.
Formaat 17 x 24 cm

Abonnementen:
- particulieren: € 49,-
- studenten: € 41,50
- groepen: € 41,50 (vanaf 5)
-  instellingen: € 65,-
Los nummer: wisselende prijs

Hoofdredacteur: Pascal De Decker

Dit Vlaams-Nederlandse tijdschrift behandelt de ruimtelijke 
aspecten van wonen, economie, mobiliteit, toerisme en vrije 
tijd, natuur, landbouw, kunst en cultuur, technologie, migratie, 
onderwijs, politiek enz. Naast klassieke wetenschappelijke arti-
kelen, die onder meer verslag uitbrengen van onderzoeksresul-
taten, bevat het literatuuroverzichten, polemische essays,
reflecties uit de praktijk en research briefings. 
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Tijdschrift voor Hoger Onderwijs

Driemaandelijks = 4 nummers 
van 60 blz. per jaargang + digitaal 
archief.
Formaat 17 x 24 cm

Abonnementen:
- particulieren: € 60,-
- studenten: € 50,-
- groepen (vanaf 5): € 50,-
- instellingen: € 80,-
Los nummer: € 20,- (niet-thema-
nummer)

Redactievoorzitter: Gerard J.A. 
Baars

TvHO biedt een brede, veelzijdige basis. Er is zowel aandacht 
voor beleid en onderzoek als voor de onderwijspraktijk. Het 
tijdschrift is een platform voor discussie over hoger onderwijs, 
bestemd voor directies, docenten, beleidsvoorbereiders en -be-
slissers en voor werkgevers van hoogopgeleiden. 

Zorgbreed 

Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg

Driemaandelijks = 4 nummers van 
40 blz. per jaargang. 
Formaat 20 x 27,5 cm

Abonnementen:
- individueel abonnement: € 36,-
- studenten: € 29,-
- groepen: € 29,- 
 (vanaf 5 abonnementen)
Los nummer: € 11,-

Hoofdredacteur: Jan van Balkom

Zorgbreed is een veelzijdig werkinstrument rond integrale leer-
lingenzorg en leerbegeleiding. Het ondersteunt leerkrachten, 
zorgcoördinatoren en andere betrokkenen bij de begeleiding van 
alle leerlingen, met of zonder specifieke behoeften. Daarnaast 
besteedt Zorgbreed evenveel aandacht aan modellen en instru-
menten voor algemene leerlingenzorg en aan het stap-voor-stap 
ontwikkelen van een zorgbeleid op klas- en schoolniveau. 

School- en klaspraktijk

Driemaandelijks = 4 nummers van 
48 blz. per jaargang. 
Formaat 20 x 27,5 cm

Abonnementen:
- gewoon abonnement: € 38,-
- studentenabonnement: € 30,-
- groepen: € 30,-  
 (vanaf 5 abonnementen)
Los nummer: € 12,-

Hoofdredacteur: Jo Van den Hauwe

Dit pedagogisch-didactisch tijdschrift biedt leerkrachten, 
directies, begeleiders lager onderwijs een handreiking bij de 
dagelijkse onderwijsleerpraktijk: achtergrondinformatie, visies, 
vernieuwingen, reflectie. 
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Wilt u op de hoogte blijven van onze publicaties?
Dan kunt u (een fotokopie van) de Informatiebon terugzenden in een gesloten envelop of e-mailen naar Garant.

Of u kunt intekenen op de Nieuwsbrief via de website.

www.garant-uitgevers.eu
www.garant-uitgevers.be
www.garant-uitgevers.nl
info@garant-uitgevers.nl

info@garant.be

Informatiebon

Ik wil geregeld op de hoogte worden gesteld van uw publicaties en daartoe in het Garant-bestand worden opgenomen met de
gegevens die ik verstrek. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar de volgende vakgebieden.

1 ........................................................................................................  4  .......................................................................................................
2 ........................................................................................................  5  .......................................................................................................
3 ........................................................................................................  6  .......................................................................................................
Naam:  ..............................................................................................................................................................................................................
Beroep / Functie:  ............................................................................................................................................................................................
Huisadres:  .......................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................................
Telefoon: ...................................................... E-mail:  ......................................................................................................................................
Werkadres (met naam van bedrijf of instelling):  ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................................
Telefoon: ...................................................... E-mail:  ......................................................................................................................................
Datum: ........................................................... Handtekening: .........................................................................................................................
Gereserveerd voor Garant...........................................................................................................................................................................................

Bestellen kunt u door (een fotokopie van) de onderstaande Bestelbon terug te zenden in een gesloten envelop.
E-mailen of telefoneren kan ook. Of u kunt bestellen via de website of de boekhandel.

www.garant-uitgevers.eu
www.garant-uitgevers.be
www.garant-uitgevers.nl
info@garant-uitgevers.nl

info@garant.be

Bestelbon

Naam:  ..............................................................................................................................................................................................................
Adres:  ...............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Telefoon: ...................................................... E-mail:  ......................................................................................................................................
BTW-nummer:   Mijn bestelreferentie: ....................................................................................................
(Indien van toepassing)   (Indien van toepassing)

bestelt:

ex. ISBN (eerste) auteur titel

Datum: ........................................................ Handtekening: ........................................................................................................................

voor België:

Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen

Telefoon: 03 231 29 00

voor Nederland:

Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Telefoon: 055 522 06 25

voor België:

Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen

Telefoon: 03 231 29 00

voor Nederland:

Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Telefoon: 055 522 06 25
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Garant-Studieboekprijs 2019
www.studieboekprijs.com

Garant wil uitdrukkelijke aandacht vestigen op het belang van het studieboek in het hoger onderwijs. Garant moedigt de 
ontwikkeling van nieuwe studieboeken uitdrukkelijk aan. Daarom looft Garant de Studieboekprijs 2019 uit. De Garant- 
Studieboekprijs wordt sinds 2015 toegekend. 

Reglement 

1.  Hoogleraren, docenten, lectoren en andere lesgevers uit het hoger onderwijs worden uitgenodigd om een manuscript in te zen-
den. Niet bij een andere uitgever gepubliceerde studieboekmanuscripten, collegedictaten, cursusteksten, syllabi e.d. komen in 
aanmerking, uit alle disciplines en vakgebieden van universiteiten en hogescholen.

 Ook manuscripten ten behoeve van na- en bijscholing van ‘afgestudeerden’, ontwikkeld binnen de context van daartoe geschikte 
instellingen, organisaties en verenigingen, kunnen worden ingezonden.

 De auteur bepaalt geheel autonoom de inhoud van het manuscript. 
2.  Reeds bij Garant uitgegeven studieboeken dingen automatisch mee voor zover zij verschenen na 31 juli 2018.
3.  Om als geldige inzending te worden geaccepteerd, moet het manuscript:
 -de uitgeverij bereiken op uiterlijk 31 juli 2018 per e-mail of per briefpost met toevoeging van digitale drager met de tekst; zie de 

onderstaande adresgegevens
 -een indicatie van de doelgroep(en) bevatten
 -niet noodzakelijk reeds alle eventuele illustraties inhouden
 -niet reeds ‘opgemaakt’ zijn, maar de structuur ervan moet wel duidelijk zijn. 
4.  Door het eenvoudige feit van inzending verleent de auteur aan Garant het eerste recht om het manuscript, al dan niet bekroond, 

te publiceren volgens de gebruiken bij Garant, inclusief auteurshonorarium. Garant licht de auteur binnen de drie maanden na 
indiening van het manuscript in of al dan niet gebruik wordt gemaakt van dit eerste recht.

5.  De Garant-Studieboekprijs 2019 bestaat uit een geldbedrag van € 2019 en de publicatie van het manuscript door Garant, al dan 
niet na verdere bewerking, plus de jaarlijkse uitkering van een auteurshonorarium volgens de gebruiken bij Garant. 

6.  Uit alle inzendingen wordt een eerste selectie voor de prijs gemaakt door een interne commissie van Garant, die bestaat uit re-
dacteuren, uitgevers en directieleden en die beslist bij meerderheid van stemmen. Deze eerste selectie bestaat uit een longlist 
van inzendingen, die daarna herleid wordt tot een shortlist van vijf genomineerden. De longlist en de shortlist worden openbaar 
gemaakt, onder meer via media. 

 Uit de shortlist van genomineerden kiest een jury, bij meerderheid van stemmen, een winnaar. De jury bestaat uit de interne com-
missie van Garant en één of meer externe Nederlandse en/of Belgische specialisten uit de vakgebieden of aanverwante gebieden 
waartoe de genomineerden behoren.

 De uitslag wordt, net als de namen van de juryleden, uiterlijk in oktober 2019 bekend gemaakt, onder meer via media. 
7.  Door deelname verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement. Tevens houdt inzending de bereidheid in om het 

manuscript publicatieklaar te maken in overleg met de uitgevers en redacteuren van Garant.

Voor meer informatie over de prijs:   Voor meer informatie over Garant:
www.studieboekprijs.com   www.garant-uitgevers.eu
 

Garant-Uitgevers nv
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen tel.: 03 2312900 info@garant.be

Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn tel.: 055 5220625 info@garant-uitgevers.nl
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Tijdgenoten uit  
de leefwereld van  
Andreas Vesalius
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Dit cahier wordt gevormd door een aantal bijdra-
gen, die alle betrekking hebben op de figuur van de  
Brusselse anatoom en chirurg Andries van Wesel of 

Vesalius (1514-1564). De bundel vormt daarmee een 
waardige opvolger van het eerder – in 2014 – uitge-

geven cahier nr.4, gewijd aan de Kunst van Vesalius, dat 
ter gelegenheid van Vesalius’ 500-jarige geboorte werd 

gepubliceerd.

Vele Europese wetenschappers hebben sedertdien verder onder-
zoek verricht met betrekking tot het leven en werk van onze befaam-

de landgenoot, die terecht als Vader der Anatomie wordt geduid.

Deze interesse leidde tot vele nieuwe initiatieven, waaronder dit nieuwe 
Vesaliusboek. Het leeuwendeel is van de hand van de befaamde Vlaamse 
Vesalius-kenners Maurits Biesbrouck, Omer Steeno en Theo Goddeeris, sa-
men door Theo Dirix bestempeld als ‘Cerberus’ van Vesalius. Werkten naast 
dit viertal ook mee aan deze bundel: Robrecht Van Hee, Francis Van Glab-
beek en Jacqueline Vons, die allen internationaal zeer gewaardeerd worden. 
Zij zijn er samen in geslaagd om hier wederom, net als in 2014, een fraaie 
bundeling van onuitgegeven en boeiend nieuw materiaal over Vesalius bij 
mekaar te brengen. De bijdragen beschrijven het medische denken van Ve-
salius en zijn tijdgenoten. De artikelen werden chronologisch samengesteld, 
zodat de leefwereld van Andries van Wesel vanaf zijn opleiding tot aan zijn 
dood ten volle tot uitdrukking kon worden gebracht.

Robrecht Van Hee studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Gent. 
Hierna bekwaamde hij zich tot chirurg in Breda en Nijmegen, waar hij pro-
moveerde tot doctor in de Geneeskunde. Als hoogleraar Chirurgie en Medi-
sche geschiedenis aan de Universiteit van Antwerpen, was hij vooral werk-
zaam in de Transplantatie- en Endocriene heelkunde. Daarnaast wijdde hij 
zich aan medisch-historisch onderzoek, in het bijzonder van de Lage Lan-
den in de 16de eeuw. Hij presenteerde de figuur van Vesalius tijdens de ver-
kiezingen van De Grootste Belg in 2004. Hij is auteur van meer dan 400 
publicaties en redacteur van onder meer Geschiedenis der Geneeskunde, 
Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, Journal of Medical 
Biography en Studium.

ISBN 978-90-441-36??-?
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DIt boek beschrijft vanuit de perceptie van moeder, vrouw en 
mens, de laatste maanden in het leven van de volwassen zoon 
Pieter. Het verhaal wordt gebracht als een monoloog waarin de 
auteur zich bij het spreken richt tot haar zoon. Ziekte, euthana-
sie en impressies van haar rouwverwerking worden elk als een 
tableau gebracht en vormen samen een triptiek. Deze triptiek-
vorm brengt niet alleen structuur in het verhaal maar met het 
refereren naar deze stijlvorm kunnen woord en beeld elkaar ver-
sterken. 
Het eerste tableau dat de ziekte, de aftakeling en de zorg be-
schrijft, vloeit vrij organisch over in het tweede tableau, waarin 
de stappen naar de euthanasie en de euthanasie zelf beschre-
ven worden. De beide tableaus worden verhalend beschreven en 
zijn hier en daar verrijkt met een korte dialoog of een reflectie. 
Vanaf het tweede tableau krijgt ook poëzie een plaats. De rode 
draad die door het verhaal loopt, blijft in beide tableaus goed 
zichtbaar. Dat laatste verandert enigszins in het derde tableau 
waarin de auteur een beeld van haar rouw probeert te schilde-
ren.
 
Marie (Mieke) Maerten, moeder van drie kinderen, heeft een 
diploma van maatschappelijk assistent. Ze behaalde in 2010 
als werkstudent met een masterproef ‘Levenskunst en licha-
melijkheid in het late werk van Michel Foucault’, het diploma 
van master in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de 
Vrije Universiteit Brussel. Vanaf dan combineerde ze geruime 
tijd haar baan in de financiële sector met vrijwilligerswerk als 
moreel consulent. Anderhalf jaar na het overlijden van haar 
zoon neemt ze haar pensioen nemen en komt er rust en tijd 
voor het noodzakelijke rouwproces en voor het schrijven van dit 
boek.

9 789085 750710

ISBN 978-90-8575-071-0

H O E  K L A N K E N
V E R B I N D E N

H E R I N N E R I N G E N  V A N  E E N  P I A N I S T E

S Y L V I A  T R A E Y  &  J O H A N  D E  B O O S E
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9 789044

ISBN 978-90-441-36??-?

Dustium corepratem vit, sam ut fugit, atectat omnihil mil et volupta qui blabo-
rem ex essust, undignitiis elis debit dis eicid ut hicaepudit intia quatum lacer-
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Erwin De Bisscop

Een relatieprobleem 

Wat nu ?

Het gebruik van alcohol is nauwelijks weg te denken uit onze samen-
leving, het is als het ware ingebed in onze levensstijl. Overmatig al-
coholgebruik is dan ook één van de grotere problemen in de gezond-
heidszorg. In dit boek heeft de auteur samengebracht wat hij in zijn 
meer dan dertig jaar ervaring in het werken met alcoholmisbruikers 
als nuttig en werkbaar heeft ervaren. Hij gaat ervan uit dat ondanks 
het alcoholmisbruik cliënten de innerlijke kracht hebben om unieke, 
doeltreffende oplossingen te creëren voor hun problemen.
Het boek beschrijft specifieke en handige technieken voor het begelei-
den van alcoholmisbruikers. Verpleegkundigen, ergotherapeuten, be-
wegingstherapeuten, psychologen, psychotherapeuten en artsen vin-
den in dit boek diverse efficiënte mogelijkheden die zowel toepasbaar 
zijn bij matig als excessief alcoholmisbruik. Het onderstreept hoe zowel 
begeleiders als cliënten een gezonde bevredigende toekomst voorop 
kunnen stellen en hoe cliënten dit met vallen en opstaan kunnen be-
reiken door te minderen of te stoppen met drinken.
 
Erwin De Bisscop is een erkend oplossingsgericht cognitief sys-
teemtherapeut met een jarenlange ervaring in het begeleiden van alco-
holgebruikers. Hij werkt al meer dan dertig jaar in de PAAZ van het AZ 
Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Hij is daar onder andere medeoprichter 
van het POC (poliklinisch ontwenningscentrum) waar hij therapeu-
tisch coördinator is. Bovendien is hij directielid en erkend opleider (op-
lossingsgerichte cognitieve systeemtherapie en coaching) aan het Kor-
zybski-instituut in Brugge.
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Handboek voor het gebruik van leestekens en andere tekens

Nieuwe Leestekenwijzer

Peter van der Horst

Leestekens zijn heel belangrijk. Als ze goed worden toegepast, kun-
nen ze een tekst begrijpelijker maken. In dit handboek vindt u alle in-
formatie over de ‘echte’ leestekens, zoals punt, komma, puntkomma, 
dubbele punt, vraagteken, haakjes, uitroepteken en aanhalingste-
kens, maar ook koppelteken, trema, accenttekens, apostrof enz. ko-
men uitvoerig aan de orde. U leest er ook in hoe u op de computer 
letters met een accentteken en allerlei bijzondere tekens kunt maken. 
Het boek besteedt ook aandacht aan de typografische aspecten van 
al deze tekens. Talloze voorbeelden verduidelijken de tekst.  
Dit praktijkboek is bedoeld voor iedereen die zich met teksten bezig-
houdt: redacteuren, tekstschrijvers, journalisten, vertalers, grafisch 
ontwerpers enz. Het zal ook bij diverse opleidingen zijn nut kunnen 
bewijzen.
 
Peter van der Horst, docent Nederlands en zelfstandig tekstadviseur, 
heeft vele artikelen, cursussen en boeken geschreven, waaronder 
Stijlwijzer, Redactiewijzer, De Taalgids en Begrijpelijk schrijven voor 
iedereen.


