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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 verschenen in het 
Voorjaar 2017.  
Hij is ook te bekijken op www.garant-uitgevers.eu

De catalogus 2016-2017 met alle leverbare titels is 
beschikbaar, in papieren versie of op  
www.garant-uitgevers.eu.
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E. Rutten

De bewuste Bourgondiër

Van ongezond naar gezond voedingspatroon

ISBN 978-90-441-3508-4
NUR 893 
16 x 24 cm
ca. 100 blz.
ca. € 15,-
verschijnt in mei

Voeding staat onder vuur. Iedereen weet wel wat gezonde voe-
ding is, maar we passen het op grote schaal niet toe. Het westers 
voedingspatroon blijkt in verband te staan met de ontwikkeling 
van een heel aantal chronische ziekten. Maar hoe is het zo ver 
kunnen komen? Het boek gaat even terug in de tijd om de evolu-
tie naar het huidige westers voedingspatroon te kunnen volgen. 
Tevens wordt de complexiteit van de voedingswetenschappen 
toegelicht. In detail gaat de auteur in op het genoemde westers 
voedingspatroon en op de verschillen met het gezonde voedings-
patroon dat vaak beschermend werkt. Om de transitie naar een 
dergelijk gezond voedingspatroon succesvol te kunnen maken, is 
de rol van de consument erg belangrijk.

Deze indringende publicatie is dan ook niet alleen bestemd voor 
professionals, maar evenzeer voor consumenten, patiënten. Kort-
om, voor iedereen die de dagelijks noodzakelijke voeding als een 
te respecteren levenszaak beschouwt en een gezond voedings-
patroon wil aanleren. Ook ouders en grootouders moeten besef-
fen wat goede voeding is, voor zichzelf en voor hun kinderen en 
kleinkinderen. Om een gezond voedingspatroon gemakkelijk 
toepasbaar te maken wordt ‘de bewuste Bourgondiër’ in het leven 
geroepen.

Uit de Inhoud:

Evolutie van voeding – Westers voedingspatroon – Van consu-
ment tot kritische ondernemer – Voedingsonderzoek – Vergeet 
diëten, start met eten – Heilige graal van het gezond voedings-
patroon – Chronische ziekten in relatie tot het voedingspatroon 
– Gezond voedingspatroon: Bewuste Bourgondiër.

Erica Rutten studeerde voeding- en dieetleer aan de KU Leuven 
en promoveerde in de voedingswetenschappen aan de Univer-
siteit Maastricht. Ze geeft vele lezingen en voert projecten uit 
voor groepen, professionals en niet-professionals. Ze is lid van de 
Nederlandse Academie voor Voedingswetenschappen en van de 
Belgian Nutrition Society. Ze is zaakvoerder van FoodCon – Sci-
entific Food Consultancy, met zetel in Kinrooi.

E. Niesten

De culinaire ziel van Nederland

Aan tafel met boeren, burgers, kooplui en 
zeevaarders

Reeks: Keuken en Tafel, nr. 3

ISBN 978-90-441-3351-6
NUR 440/680
16 x 24 cm
392 blz.
geïllustreerd
vierkleurendruk
€ 49,-
eerder aangekondigd, nu 
verschenen

Hoogtijd om culinair Nederland naar waarde te schatten. Steeds 
meer Nederlandse chef-koks verzamelen sterren, koksmutsen en 
vorken in prestigieuze restaurantgidsen. Verbazingwekkend is 
deze opmars allerminst. Nederland heeft een stevige agrarische 
traditie, naast een bewogen zeevaarthistorie, gekoppeld aan een 
uitgesproken commerciële spirit. Dit werkt in alle opzichten ver-
rijkend. Een bonte variatie aan smaken, met uitgesproken regio-
nale accenten, geeft een heel geschakeerd plaatje van streek- en 
plaatsbereidingen in culinair Nederland.

Deze regionale gastronomie vertelt tegelijk de sociale, economi-
sche en culturele geschiedenis van de betrokken streek: het harde 
labeur, het gevecht tegen de natuur, de menselijke handigheid, 
de vindingrijkheid en de ondernemingslust. Het boek bevat bo-
vendien tientallen ‘oude’ recepten, onveranderd herontdekt of 
verfijnd. Koken uit dit boek is een belevenis op zich en verras-
send aantrekkelijk voor de disgenoten. Dat het boek geschreven 
is door een Belg (weliswaar geboren in Maastricht), is een extra 
pluspunt.
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Uit de Inhoud:

Graanproducten – Aardappelen – Rijst – Vlees – Vis – Zuivel – 
Groenten – Fruit – Smaakmakers – Zoet.

Eddie Niesten was verbonden aan een landbouwonderzoeksinsti-
tuut in Leuven, waar hij vooral de ontwikkeling van voeding door 
de eeuwen heen bestudeerde, in het bijzonder met betrekking tot 
de Lage Landen. Hij geeft vele lezingen over talrijke onderwerpen 
in de sfeer van landbouw en voeding.

P. Mullie

Introductie tot epidemiologie  
en biostatistiek

ISBN 978-90-441-3500-8
NUR 881/890
17 x 24 cm
ca. 200 blz.
ca. € 25,-
verschijnt in april

Een basiskennis van epidemiologie en van biostatistiek is essen-
tieel om de omvangrijke literatuur goed te begrijpen en om op 
wetenschappelijk correcte wijze te handelen en te behandelen. 
Voor medici en paramedici zijn ze essentiële instrumenten om 
optimaal te kunnen fungeren. En dit zeker in onze steeds harder 
hollende informatiemaatschappij. 

Om het boek, dat duidelijke antwoorden geeft op essentiële vra-
gen, voor elke belangstellende vlot toegankelijk te maken, be-
steedt de auteur ook uitdrukkelijke aandacht aan een didactische 
presentatie. In elk hoofdstuk komt dezelfde structuur terug, met 
gemeten rubrieken: korte introductie tot het hoofdstuk, blokken 
met interessante weetjes, toetsvragen, blokken met bijzondere 
informatie, samenvattingen,… Daarnaast zijn op vele plaatsen 
voorbeelden opgenomen.

Uit de Inhoud:

Wat is epidemiologie? – Soorten epidemiologische studies – Ana-
lyse en structuur van een wetenschappelijk artikel – Hypothese 

testen – Frequentiematen – Risicobegrippen – Reproduceerbaar-
heid en validiteit – Literatuurreview en meta-analyse – Gebruik 
van vragenlijsten – Associatie en causaliteit – Voedingsepidemio-
logie – Bias, confounders en effectmodificatie – Basisbegrippen 
biostatistiek – Basisbegrippen biostatistische testen.

Patrick Mullie studeerde voeding- en dieetleer aan de Regaschool 
in Leuven en epidemiologie aan de Universiteit Maastricht. Hij 
promoveerde tot doctor in de biomedische wetenschappen aan 
de KU Leuven. Hij doceert systematische literatuuranalyse aan 
de Vrije Universiteit Brussel en is lector voedingleer, epidemiolo-
gie en wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden aan de Eras-
mushogeschool in Brussel. Ook is hij onderzoeksdirecteur bij de 
Afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van het Belgische Mi-
nisterie van Defensie en research director aan het International 
Research Institute in Lyon. Daarnaast is hij als expert verbonden 
aan de Hoge Gezondheidsraad van België en aan de American 
Society of Nutrition.

J.R. Boelaert

Lichaamskwalen en hun  
verzorging: van Karel de Grote tot 
de Eerste Kruistocht (768-1099)

Cahiers Geschiedenis van de 

Geneeskunde en Gezondheids-

zorg, nr. 6

ISBN 978-90-441-3475-9
NUR 897/680 
20 x 25 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
131 blz.
€ 24,90
verschenen

Op medisch-historisch vlak is de periode tussen Karel de Grote 
(768) en het einde van de eerste kruistocht (1099) vaak onderbe-
licht. Dit werk verhelpt hieraan. De ruim 330 jaar zijn onderver-
deeld in de bloeitijd van de Karolingers (768-879) en de eerste 
twee eeuwen van hun afstammelingen, met name de Vlaamse 
graven (880-1099).

In twee derden van de bekende aandoeningen van de Karolin-
gische vorsten is een ziektediagnose te stellen of te benaderen. 
Karel de Grote en zijn opvolgers gaven aan de geestelijkheid 
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de opdracht de ziekenzorg te organiseren. De bronnen lichten 
behoorlijk in over de zorg voor de zieke geestelijken, maar veel 
minder over die voor de zieke leken. Omdat het Westen toen niet 
meer beschikte over de belangrijkste medische traktaten uit de 
oudheid, kon de geneeskunde weinig of niet deel uitmaken van 
de Karolingische renaissance. Daarna komen de aandoeningen 
van de Vlaamse graven en hun naasten aan bod, met onder meer 
de steenziekte van Arnulf I de Grote, een mogelijk leprageval 
in zijn omgeving, de fatale ziekte van zijn zoon Boudewijn III, 
alsook het levenseinde van koningin Mathildes echtgenoot. Ten 
slotte worden de toenmalige behandelingsvormen overlopen, 
inclusief de miraculeuze genezingen, soms onder de vorm van 
slaapgenezing of van duivelbanning. Deze bovennatuurlijke ge-
nezingen genoten toen meer belangstelling dan de natuurlijke 
genezingskunst.

Uit de Inhoud:

Aandoeningen en hun zorg in de Karolingische tijd (Algemene 
ziekenzorg in het Karolingische rijk - Lichaamskwalen van Karel 
de Grote, zijn gezin, zijn nauwe kring en zijn opvolgers - Al dan 
niet een Karolingische renaissance op medische vlak) – Aandoe-
ningen en hun zorg in het begin van het graafschap Vlaanderen 
(Lichaamskwalen van en rond de Vlaamse graven - Vele wegen 
naar genezen).

Johan R. Boelaert, internist-nefroloog (KU Leuven en Parijs), 
werkte als clinicus in het Brugse Sint-Janshospitaal (nu AZ 
Sint-Jan). Hij bouwde er ook de afdeling infectieziekten uit en 
verrichtte onderzoek over infectieziekten bij patiënten aan dia-
lyse en over HIV. Hij is actief in de Brugse medisch-historische 
werkgroep ‘Montanus’. Hij is ook de auteur van cahier 3 uit deze 
reeks: De medische renaissance van de twaalfde eeuw. Zoektocht naar 

kennis en vernieuwing van de ziekenzorg (2014).

M. De Letter, T. Steeland & P. Santens

Het hemd met  
de onmogelijke knopen

Praktische gids op jouw weg met de  
ziekte van Parkinson

ISBN 978-90-441-3488-9
NUR 897 
16 x 24 cm
ca. 100 blz.
ca. € 15,-
verschijnt in mei

Wel een hemd, maar niet de ziekte van Parkinson krijgt onmo-
gelijke knopen… De diagnose van deze ziekte gaat veelal gepaard 
met een zoektocht naar informatie, mogelijke behandelingen en 
innovatieve technieken die de ziekte kunnen afremmen, stopzet-
ten of genezen. Het internet overstelpt met informatie, soms cor-
rect en zelfs diepgaand, maar vaak ook minder betrouwbaar of 
helemaal onjuist. 

Deze uitgave wil de chaos aan online-informatie tegengaan door 
gestructureerde en wetenschappelijk betrouwbare kennis aan 
te bieden op een positieve manier. De ziekte van Parkinson is 
een bijzondere ziekte, waarvan de aanpak voor iedereen uniek 
is. Naast informatieverstrekker wil het boek tegelijk een prakti-
sche gids zijn voor de patiënt, de partner, kinderen, familie en de 
brede omgeving.

Uit de Inhoud:

Uit het dagboek van een hulpverlener parkinsonzorg – Algemene 
informatie over een leven met de ziekte van Parkinson – Prakti-
sche gids op de weg met de ziekte van Parkinson – Praktische 
hulpmiddelen – Instanties en verenigingen – FAQ.

Miet De Letter is onderzoeker-docent aan de Universiteit Gent en 
voorzitter van Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen. Tom Steeland 
is als zelfstandig logopedist gespecialiseerd in parkinsonzorg. Pa-
trick Santens is neuroloog in het UZ Gent en hoogleraar neurolo-
gie aan de Universiteit Gent. Zijn hoofdspecialisatie situeert zich 
in het vakgebied van de bewegingsstoornissen, in het bijzonder 
de ziekte van Parkinson en aanverwante stoornissen.

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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W. Hellinckx

Professor dr. Piet Fontaine,  
pionier van de kinderpsychiatrie 
in België

ISBN 978-90-441-3384-4
NUR 875
17 x 24 cm
ca. 200 blz.
ca. € 25,-
verschijnt in mei

Piet Fontaine, emeritus hoogleraar aan de UCL – Université 
Catholique de Louvain, was meer dan een halve eeuw actief als 
kinderpsychiater. Hij werd het eerste hoofd van de Dienst voor 
Kinderpsychiatrie in het UZ Sint-Rafaël in Leuven. Hij bouwde 
parallel aan de KU Leuven en aan de UCL een academische loop-
baan uit.

De kern van het boek is gebaseerd op het verhaal van zijn le-
ven en zijn werk, zoals hij het zelf heeft verteld. Een eerste deel 
schetst het ontstaan en de groei van de kinderpsychiatrie tot het 
begin van de jaren 50 in de vorige eeuw. Het tweede deel bevat 
een overzicht van leven en werk van Piet Fontaine. Het derde, 
thematische deel bespreekt onder meer zijn verwezenlijkingen 
op het gebied van de residentiële zorg voor kinderen met beper-
kingen, zijn initiatieven binnen de Ecole de parents en de Vlaam-
se tegenhanger, zijn pionierswerk omtrent het psychodrama en 
de gezinstherapie, zijn onderzoek bij gezinnen die in armoede 
leven.

Uit de Inhoud:

Kleine geschiedenis van de kinderpsychiatrie tot 1950 – Profes-
sor dr. Piet Fontaine: biografie – Werkdomeinen, activiteiten en 
realisaties.

Walter Hellinckx is emeritus hoogleraar aan de KU Leuven. Hij 
was hoofd van het Onderzoekscentrum voor Orthopedagogiek 
en de Orthopedagogische Consultatiedienst van de Faculteit der 
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Hij heeft talrijke 
internationale en nationale publicaties op zijn naam.

M. Hebbrecht, A. van Hees,  
M. de Jong & R. van Mechelen

Dromen duiden

Een nieuwe benadering

Psychoanalytisch Actueel, 

nr. 24

ISBN 978-90-441-3505-3
NUR 777
16 x 24 cm
ca. 150 blz.
ca. € 20,-
Verschijnt in maart

Is de droom een wetenschappelijk, een therapeutisch, of een 
esthetisch gegeven? Zijn dromen duidbaar? Wat is de betekenis 
van een droom? Bestaat er één vastliggende betekenis? Houdt 
de freudiaanse droomduiding nog stand? Of bestaan er andere 
manieren om met dromen te werken? Heeft het zin om dromen 
te bespreken in groep? Kan een dromengroep nuttig zijn? Zijn 
nachtmerries pathologisch of gewoon fantasie? Welke plaats heb-
ben dromen in literatuur en film? Waarom zijn mensen geïnter-
esseerd in dromen? Hoe werken psychoanalytici met dromen? 

Er is veel veranderd in het denken over en werken met dromen. 
De droom is een volwaardige psychische act, drager van beteke-
nis en duidbaar. De droom is een subjectieve aangelegenheid. Er 
bestaat meer dan één betekenis van een droom. En er zijn vele 
toegangswegen om de betekenis van een droom te ontsluieren. 
Meer dan vroeger is het te beschouwen als een belangrijke ver-
worvenheid dat iemand droomt, zijn droom durft te bespreken 
en toelaat dat een ander (een analyticus, een therapeut, een lid 
van een dromengroep) meedenkt of zijn droom verder droomt. 
Soms komt het tot een gezamenlijk spelen, wat dan leidt tot een 
co-constructie van betekenis en soms diepe emotionele inzich-
ten. Ook voor psychotherapeuten en psychoanalytici kan het uit-
wisselen en bespreken van dromen een bijzondere bijdrage leve-
ren aan het eigen werk. Met behulp van vele droomvoorbeelden 
wordt dit geïllustreerd.

Uit de Inhoud:

Theorie (Naar een nieuwe droomduiding. Beschouwingen over 
analytische techniek - Dromengroepen - Nachtmerries) – Be-
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spreking van dromen (Dromen uit literatuur en films - Meege-
deelde dromen - Dromen uit een psychoanalytische behandeling 
- Nachtmerries).

Marc Hebbrecht, psychiater, psychotherapeut en psychoanalyti-
cus, is opleidingspsychoanalyticus bij de Belgische Vereniging 
voor Psychoanalyse en full member van de International Psy-
choanalytical Association. Hij is betrokken bij opleidingen in 
psychoanalyse, psychoanalytische psychotherapie en integratieve 
psychotherapie. Minke de Jong, andragoge, is psychoanalytisch 
psychotherapeute en psychoanalytica. Annelies van Hees was 
hoofddocent Scandinavische Letterkunde in Amsterdam. Rolien 
van Mechelen, klinisch psycholoog en psychoanalytica, is oplei-
der en supervisor bij de Nederlandse Psychoanalytische Vereni-
ging en full member van de International Psychoanalytical As-
sociation.

Literatuur en psychiatrie

Themanummer Passage –  
Tijdschrift voor Europese literatuur en cultuur

ISBN 978-90-441-3484-1
17 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
76 blz.
€ 14,- los nummer
€ 36,- particulier abonne-
ment (4 nrs.)
verschenen

De betreurde Peter Steinz (Waanzin in de wereldliteratuur, 2015) 
heeft al duidelijk gemaakt dat psychiatrische stoornissen – ‘geval-
len’ – op schrijvers altijd een grote aantrekkingskracht hebben 
uitgeoefend. Niettemin is hij ervan overtuigd – en dat hoort ook 
de lezer te zijn – dat het veld tussen gek en normaal onwaar-
schijnlijk groot is en onderhevig aan vele soorten variaties, vari-
anten, fluctuaties en gradaties.

Deze publicatie bekijkt het thema vanuit een wetenschappelijke 
hoek, evenwel zonder in een te gewichtig jargon te willen verval-
len. Ze bevat boeiende verkenningen en analyses van de bijzon-
dere relatie die psychiatrie en literatuur met elkaar hebben.

Uit de Inhoud:

F. Milders: Literatuur als inspiratiebron voor de psychiatrie – R. 
Hovius: Genezing van de harpspeler. Introductie van de psychi-
atrie in de literatuur – A. Oderwald: Het syndroom van Nigh-
tingale. Verborgen motieven in Tender is the night van F. Scott 
Fitzgerald – W. Schrover: IJsberend als Socrates, angstig als Jezus 
in de Hof van Olijven. Levensbeëindiging en handelingsvrijheid 
in de Europese literatuur – S. Vandamme: Het geval ‘Bovary’. 
Over creativiteit en psychische stoornissen bij Gustave Flaubert.

Prof. dr. Stefan van den Bossche (KU Leuven, Campus Brussel) is 
hoofdredacteur van Passage.

S. van den Bossche

Zuiver en ontroerend beweegloos

Prerafaëlitische sporen  
in de Belgische kunst en literatuur

ISBN 978-90-441-2979-3
NUR 621/654 W
17 x 24 cm
geïllustreerd
496 blz. 
€ 49,90
verschenen 

In dit boek gaat de auteur op zoek naar restanten van de beroem-
de Engelse kunststroming van het midden en de tweede helft van 
de negentiende eeuw in de Belgische (schilder)kunst en litera-
tuur van het fin de siècle. Cruciaal daarin zijn van prerafaëlitische 
zijde figuren als Dante Gabriel Rossetti, Ford Madox Brown en 
John Ruskin. Maar er was een aantal continentale katalysatoren 
nodig die het prerafaëlitisme kenden en filterden in functie van 
een cultuurhistorische transfer naar Belgische contreien. Figu-
ren als Pol de Mont, Jozef Muls, Fernand Knopff, Charles van 
Ler berghe of Maurice Maeterlinck blijven daarbij van groot be-
lang. Overigens valt ook de rol van bepaalde Nederlanders, zoals 
de familie Roland Holst en anderen, niet te onderschatten. 

Op die manier ontstaat een specifiek en zelden vertoond beeld 
van de eigen kunst en literatuur van het fin de siècle, geschreven 
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vanuit een nauwkeurig samengestelde prerafaëlitische typologie. 
Daaruit resulteert een vrij specifiek paradigma met laatromanti-
sche en symbolistische trekken. Het is overigens voor het groot-
ste deel via het symbolisme dat prerafaëlitische impulsen in onze 
kunsten konden gedijen. De implementering ervan levert echter, 
enkele uitzonderingen en aangename verrassingen niet te na ge-
sproken, niet meteen het artistieke gehalte van de Engelse voor-
beelden en prototypes op.

Uit de Inhoud:

Preliminaire notities – In en om Van Nu en Straks – Vergelijkend 
systeem – Pre-Raphaelite Brotherhood – Historisch-biografisch 
kader – Prerafaëlitische typologie – Walter Pater – Cultuurhis-
torische kaders: symbolisme en fin de siècle – Continentale ka-
talysatoren – Kunst in het nog jonge België – Belgische literaire 
exponenten – Les XX en andere interferenties – Symbolistisch-
realistische meesters – ‘Perifere’ sporen in art nouveau en neo-
impressionisme – Programma van Pol de Mont – Artistiek Ant-
werpen – Jozef Muls, Vlaams katalysator – In het zog van Muls 
en Van Offel – Nawerking.

Stefan van den Bossche, literatuurhistoricus en cultuurweten-
schapper, doceert Moderne Nederlandse letterkunde en Inter-
artistiek comparatisme aan de KU Leuven, Campus Brussel en 
is gastprofessor Cultuurwetenschap aan het University College 
Leuven Limburg, Campus Leuven. Hij is ook voorzitter van de 
Herman Teirlinck Stichting, met zetel in Gent en hoofdredacteur 
van Passage – Tijdschrift voor Europese literatuur en cultuur.

D. Christiaens

Tien van NegenTien

Vlaamse poëzie uit de negentiende eeuw

Literatuur in veelvoud, nr. 24

ISBN 978-90-441-3504-6
NUR 306/621/309
14,5 x 21 cm
ca. 250 blz.
ca. € 30,-
verschijnt in mei

De Vlaamse poëzie van de negentiende eeuw is vrijwel onbekend 
en dus onbemind. Er bestaan niet eens een half dozijn overzich-
ten in de loop van bijna 200 jaar. Deze bloemlezing biedt een 
staalkaart van diverse stromingen. Wie de experimentele dichters 
zag als langharig tuig, ziet geredelijk de negentiende-eeuwers als 
vreemdsoortige langbaardigen. Aan dit romantisch beeld moeten 
nog de onvermijdelijke drinkgelagen, optochten, stoeten en zelfs 
triomfbogen toegevoegd worden. De werkelijkheid vertoont ech-
ter nog andere facetten en sommige teksten geven dat duidelijk 
aan.

Theodoor van Rijswijck schreef talrijke liedjes, gedichten als 
schotschriften of pamfletten. Hij stierf jong, krankzinnig en be-
rooid als een arme liereman. Het tegendeel is de adellijke Jan 
K.H. Nolet de Brauwere van Steenland. Geboren Rotterdammer, 
kwam hij in Vlaanderen terecht. Hij werd een tegenstander van 
Gezelle. Even ironisch, maar barokker, exuberanter en vrolijker 
is het werk van Frans de Cort. De relatie van Gentil Antheunis 
met Maria, Consciences enige dochter, leed schipbreuk. Dit en 
andere tegenslagen verhinderde hem niet om verder te dichten. 
Johan de Laet is bekend gebleven door zijn ijveren voor de eerste 
taalwetten. Zijn dichtwerk behoort tot de betere uitingen van de 
Vlaamse romantiek. Karel Lodewijk Ledeganck liet gevoelige en 
sfeervolle verzen na. De hopeloos verliefde Victor de la Montagne 
is lyrisch het zuiverste talent van de bent. De beminnelijke Geer-
aard Jan Dodd schrijft ironische verzen. Hij is een dubbeltalent 
en heeft lang geaarzeld tussen schilderen of dichten. Baldadiger 
zijn Julius De Geyter en Julius Vuylsteke. De eerste is scherp anti-
klerikaal. Hij is de dichter van onder meer het Geuzenlied. Vuyl-
steke is een unicum met de tijdens zijn studententijd geschreven 
gedichten in heinsiaanse zin. Hij verwoordt op ironisch roman-
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tische toon zijn ongelukkige liefde(s). Met De Geyter blijft hij de 
scherpste criticus van de toenmalige Zeitgeist.

Uit de Inhoud:

Karel Lodewijk Ledeganck (1805-1847) – Theodoor van Rijswijck 
(1811-1849) – Jan K. H. Nolet de Brauwere van Steenland (1815-
1888) – Johan Alfried de Laet (1815-1891) – Geeraard Jan Dodd 
(1821-1888) – Julius De Geyter (1830-1905) – Frans de Cort (1834-
1878) – Julius Vuylsteke (1836-1903) – Gentil Antheunis (1840-
1907) – Victor de la Montagne (1854-1915).

Dirk Christiaens studeerde wijsbegeerte & letteren – geschiede-
nis aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceerde Nederlandse 
en Europese Letterkunde aan het Koninklijk Conservatorium in 
Brussel en hij was hoofdproducer bij de Dienst Kunstzaken van 
de VRT – Vlaamse Radio en Televisie.

H. Van Loo & P. Schoenaerts

Lachland

Puzzels, raadsels en spelletjes voor wie van 
Nederlands houdt

ISBN 978-90-441-3477-3
NUR 623/842
21 x 29,7 cm
geïllustreerd
96 blz.
€ 19,-
verschenen

Nederlands leren kan op vele manieren. Het hoeft niet altijd seri-
eus te zijn. Dit boek is bedoeld om het op een luimige manier te 
doen. Het bevat moppen, puzzels, spellen enz. Het doet glimla-
chen, af en toe misschien zelfs schaterlachen.

De lezer zal wel eens iets moeten opzoeken of iemand om hulp 
moeten vragen. In elk geval moet hij ook nadenken af en toe. Zo-
lang hij maar op een prettige manier bezig is met Nederlands, is 
het goed. Het maakt daarbij weinig uit of dit een leesboek of een 
leerboek is. Ongetwijfeld is het allebei.

Het boek bevat illustraties van: Latif Ait, Kamagurka en Jonas 
Geirnaert.

Uit de Inhoud:

Letterslang – Kruiswoordraadsels – Tongbrekers – Iconen van de 
humor – Woordzoekers – Dubbele puzzels – Raadsels – Crypto-
grammen – Uitdrukkingen – Leuke weetjes – Moppen – Vier co-
medians uit Lachland – Verhaalwoordzoekers – Poëzie van Lenny 
– Oplossingen – ‘Theater van A tot Z’. 

Helga Van Loo studeerde Germaanse talen aan de KU Leuven en 
volgde een opleiding NT2-didactiek aan de Universiteit Antwer-
pen. Ze doceert Nederlands als tweede taal aan het Instituut voor 
Levende Talen van de KU Leuven en NT2-didactiek aan de Uni-
versiteit Antwerpen. Buiten de klas ontwikkelde ze nieuw NT2- 
en NVT-lesmateriaal. Peter Schoenaerts studeerde Nederlands en 
Engels aan de KU Leuven en volgde een drama-opleiding aan de 
American Academy of Dramatic Arts in New York. Hij werkte 
mee aan verscheidene Nederlandse taalmethodes en andere pu-
blicaties. Momenteel is hij dagelijks leider van ‘Theater van A tot 
Z’ en eindredacteur bij het weekblad Humo. 

I. Brugman & R. van Leeuwen

Koele Bikkels

Over faalangst, stress en spanning  
bij kinderen

ISBN 978-90-441-3422-3
NUR 840
17 x 21 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
66 blz. + weblink
€ 13,-
verschenen

Heel wat kinderen voelen zich niet in hun nopjes bij overhoringen, 
toetsen, tentamens. Ze kennen te veel spanning en stress. Ze moe-
ten leren om daarmee om te gaan en zich goed voor te bereiden. 
Het boek behoort tot de Bikkelreeks: boeken (ook lesmethodes 
en trainingen) om stevig en sterk in het leven te leren staan. 
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Kinderen, ouders en begeleiders grijpen gemakkelijk terug op 
de herkenbare typetjes en praktische handvatten. De doelgroep 
zijn kinderen en jongeren van ongeveer 8 tot 15 jaar. Boeken om 
zelf te lezen of om samen met een ouder of begeleider door te 
nemen. Met behulp van de principes uit de schematherapie en 
de cognitieve gedragstherapie wordt het anders kijken naar ge-
beurtenissen stap voor stap uit de doeken gedaan. De handige 
stappenplannen en werkbladen zijn tevens downloadbaar.

Uit de Inhoud:

Wat is faalangst? – Hoe voelt faalangst? – Verschillende soor-
ten faalangst – Hoe zit het bij jou? – Gezonde spanning? – Mijn 
faalangst aanpakken – Stressmeter – Bikkeldenken – Vechten of 
vluchten? – Piepmiep Paula – Bikkelboy Bob – GGGGG-denken 
– Gedrag en gevolg – Wat als Bikkeldenken niet lukt? – Adem 
met je buik – Je gedachten te lijf – Te hoge eisen … – Ontspan-
ningsoefening – Chillen – Goede voorbereiding – Faken! – Bik-
kelprotocol.

Inke Brugman, orthopedagoog, is eigenaar van Spectrum Bra-
bant en Bikkeltrainingen.nl, met zetel in Eindhoven. Zij is ook 
(co)auteur van de andere boeken in de Bikkelreeks. Renate van 
Leeuwen komt uit het onderwijs en werkt als innovatiemanager 
bij Spectrum Brabant. Zij is de drijvende kracht achter lesmetho-
des die behoren tot de Bikkelmethodiek. De illustraties zijn van 
Roger van der Weide. Hij is afgestudeerd aan De Eindhovense 
School en de Unit Academie en werkt nu als animator.

V. Mertens

Een vergadering voorzitten

De kunstgrepen

ISBN 978-90-441-3502-2
NUR 806/810
12,5 x 20 cm
ca. 100 blz.
ca. € 15,-
verschijnt in maart

Vergaderen maakt integraal deel uit van onze overlegcultuur. 
Toch ergeren we ons vaak aan vergaderingen. Omdat ze te lang 
duren, alle kanten opgaan, niet tot de essentie komen, zonder 
duidelijke conclusies eindigen,… De oorzaak is meestal het feit 
dat ze niet goed worden geleid. Als de voorzitter weet hoe je 
een vergadering goed moet voorzitten, verdwijnt de ergernis als 
sneeuw voor de zon. Bovenop krijg je ook minder vergaderingen, 
want een goede voorzitter vergadert enkel als dat nodig is.

Deze leidraad doorloopt alle stappen van de vergadering. Telkens 
wordt aangegeven welke knepen van het vak de voorzitter het 
best onder de knie krijgt om een uitstekend voorzitter te worden 
en daardoor vele vergaderaars het leven aangenamer te maken. 
Een vergadering voorzitten is veel meer dan gewoon van voren 
zitten. Tegelijk is het ook geen rocket science. Een goed voorzitter 
is goud waard. Met dit boek bereikt hij het hoogste schavot.

Uit de Inhoud: 

Niet altijd de baas – Agenda – Huiswerk – Op tijd – Ruimte – Es-
sentie – Grenzen – Intro – Woord geven – Concentratie – Aandacht 
– Zelfopoffering – Diplomatie – Breedsprakerigheid – Afdwaling – 
Vaagheid – Tegensprekelijk debat – Conflict – Etaleren van kennis – 
Proactief – Stimuleren – Pauzes – Tijdslimiet – Conclusies – Nazorg.

Vincent Mertens studeerde taal- en letterkunde, communicatie-
wetenschappen en rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit 
Brussel. Hij is verbonden aan het University College Leuven Lim-
burg, Campus Leuven. Sinds haast 40 jaar zit hij vergaderingen 
voor in de welzijnswereld, het verenigingsleven, het onderwijs, 
de politiek, … Hij is, zoals dat heet, gepokt en gemazeld in de 
discipline van het voorzitten.
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G. Van Zeir

Een haalbare weg naar  
succesvolle samenwerking

ISBN 978-90-441-3490-2
NUR 740/807/808
16 x 24 cm
192 blz.
€ 21,-
verschijnt in februari

Als managementhypes niet meer werken en managementmodel-
len te ingewikkeld zijn om te begrijpen, als teamtrainingen niet 
het gewenste resultaat opleveren en teambuildingactiviteiten fa-
len, als de energie in een team langs ramen en deuren naar bui-
ten stroomt en de huis-, tuin- en keukencommunicatie niet meer 
volstaat om te kunnen horen hoe lastig het allemaal is, dan is het 
tijd om de wereld op zijn kop te zetten. 

In dit boek presenteert de auteur inzichten en kaders om een 
haalbare weg te vinden naar een succesvolle en aangename sa-
menwerking. Het is een praktijkverhaal van een leidinggevende 
die het beeld van de harmonische samenwerking als bereikbaar 
doel verlaat en werkt met visies, relaties en situaties die perma-
nent uit balans blijken te zijn. Ze focust op wat er tussen mensen 
gebeurt als ze elkaar ontmoeten en moeten gaan samenwerken. 
Het boek is bedoeld voor iedereen die een inspanning levert om 
in teamverband taakgericht te werken. Leidinggevenden zullen 
hun vakbekwaamheid verhogen en de vitaliteit, de performantie 
en het welbevinden van hun teamleden aansterken. 

Uit de Inhoud:

Opstap – Over Babel en toverwoorden – Verbindingen doen iets 
met mensen – Samenwerken is een complex proces van onder-
handelen – Relationele competentie, the proof of the pudding is 
in the eating – Een haalbare weg naar succesvolle samenwerking 
loopt via de wereld op z’n kop – Over verbindingskracht en veilige 
professionele contexten – Noten gedopt – Kader gekaderd – Visie 
geviseerd. 

Greet Van Zeir heeft een jarenlange ervaring als leidinggevende 
en teamcoach. Ze is gecertificeerd in algemeen management en 

leiderschaps- en teamontwikkeling vanuit een systeem- en com-
municatietheoretisch perspectief. Ze is alumnus van het Interna-
tional Professional Development Programme ‘Leading meaning-
ful change’. Als zaakvoerder van I-SHIFT, gevestigd in Brugge, is 
ze gespecialiseerd in het begeleiden van moeilijk lopende samen-
werkingsprocessen in teams en organisaties.

E. Halsberghe

Slimmer denken

Toolbox vol handige denkpatronen

ISBN 978-90-441-3473-5
NUR 765/770
16 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
ca. 225 blz.
ca. € 28,-
verschijnt in maart

Deze toolbox, een gereedschapskist met denkpatronen, leert 
slimmer te denken. Het boek neemt de lezer mee op een ver-
rassende ontdekkingsreis door zijn eigen denken. Door de aan-
geboden denkpatronen te gebruiken, leert hij veelzijdiger, meer 
flexibel en creatiever te denken. Hij verwerft inzicht in de eigen 
denkprocessen en in de patronen waarin hij vastloopt. Het komt 
er immers op aan het eigen denken bewust te sturen en patroon-
doorbrekende wegen te vinden en aan te wenden om out-off-the-
box te denken. Dat laat toe om meteen een grote sprong voor-
waarts te zetten.

Creativiteit is niet zo moeilijk als het lijkt, voor wie openstaat voor 
verruimende inzichten en nieuwe ontwikkelingen. Zien en we-
ten hoe anderen denken heeft vele wederzijdse pluspunten en 
leidt tot nieuwe invalshoeken. Zeker in teamverband inspireert 
en prikkelt dit om op zoek te gaan naar onverwachte bronnen 
van creativiteit en innovatie. Talrijke voorbeelden maken dit alles 
concreet en tastbaar.

Uit de Inhoud:

Denken en meta-denken – Overheersende en vastgeroeste denk-
patronen – Vernieuwende denkpatronen – Meta-meta-denken.
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Eric Halsberghe is master economische wetenschappen. Hij was 
onderzoeker aan de Universiteit Gent en docent in het econo-
misch en technisch hoger onderwijs. Daarna was hij medewerker 
van het Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen, waar hij 
hogescholen begeleidde bij onder meer professionalisering, cur-
riculumontwikkeling, kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie. Na-
dien werd hij algemeen directeur van de Katholieke Hogeschool 
Zuid-West-Vlaanderen. Hij was ook bestuurder bij de Vlaamse 
Hogescholenraad en de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen 
Raad. In de Associatie KU Leuven was hij bestuurder-secretaris 
en voorzitter van de Associatieraad Onderwijs. Hij is nu bestuur-
der bij een scholengroep secundair onderwijs en voor de Neder-
lands-Vlaamse Accreditatieorganisatie is hij betrokken bij toetsen 
nieuwe opleidingen en instellingsaudits in het hoger onderwijs.

S.M. Argelo

Spel van replicatoren

Evolutietheorie als aansporing  
tot bescheidenheid

ISBN 978-90-441-3474-2
NUR 738/730 
16 x 24 cm
228 blz.
€ 26,90
verschenen

Darwin had ongetwijfeld gelijk. Maar hebben we het darwinisme 
ook grondig doordacht als iets wat echt bij ons hoort? Wat bete-
kent de evolutietheorie nu eigenlijk voor wat ik van mijzelf en van 
anderen mag verwachten? 

De titel van het boek verwijst naar de genen en memen die ons 
gedrag en onze mogelijkheden voor een belangrijk deel determi-
neren. Genen erf je van je ouders; ze bestemmen ons tot passan-
ten die biologische eigenschappen doorgeven in een evolutionair 
proces dat al 3,8 miljard jaar aan de gang is. Memen zijn ideeën 
die zich grotendeels onbewust in ons brein nestelen via leerpro-
cessen en imitatie; ze bestemmen ons tot doorgevers van cul-
turele kenmerken in een evolutionair proces dat slechts enkele 
miljoenen jaren geleden een aanvang nam. Een consequent dar-

winistische interpretatie van deze processen zou kunnen leiden 
tot matiging van ambitieuze pretenties voor de menselijke soort. 
Wij zijn minder vrij dan wij onszelf graag wijsmaken.

Uit de Inhoud:

Evolutietheorie als radicale heroriëntatie – Mechanisme van de 
biologische evolutie – Evolutionair naturalisme – Epistemologie 
– Herkomst van psychische kenmerken – Mechanisme van de 
culturele evolutie – Producten van meem-gen-coëvolutie.

Sikko Argelo is ingenieur toegepaste wiskunde van de Techni-
sche Universiteit Delft. Hij werkte onder meer bij de Rijkswater-
staat in Den Haag en doceerde aan de Faculteit Technische Be-
drijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Daarna 
voltooide hij een academisch programma filosofie aan de Open 
Universiteit in Heerlen en participeert hij in wijsgerige lees- en 
praatgroepen. Daarbij heeft hij zich vooral verdiept in het evolu-
tionaire naturalisme. 

S. Maes

Van de Verlichting tot religieus 
terrorisme

Een psycho-educatieve visie

ISBN 978-90-441-3471-1
NUR 736/730 
16 x 24 cm
242 blz.
€ 29,-
verschijnt in februari

Voor het jaar 2016 was Stan Maes benoemd op de wisselleerstoel 
Willy Calewaert, gevestigd door de stichting ‘De Mens Nu’ aan de 
Vrije Universiteit Brussel. De colleges die hij verzorgde, vormen 
de basis voor dit boek. Hij gaat daarbij uit van vragen als: Wat 
hebben we geleerd van de voornaamste verlichte denkers? Wat 
zijn de belangrijkste gevolgen van de Verlichting voor onze wes-
terse samenleving en wat is de kritiek op de Verlichting? 
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Hij bespreekt ook de verdere ontwikkeling van het westers mens-
beeld op basis van de persoonlijkheids- en de sociale psychologie 
en komt zo tot fundamentele menselijke doelen en sociale motie-
ven die het fundament vormen van onze samenleving. Hij bena-
drukt daarbij ook de invloed van cultuur op waarden en normen 
en toont aan dat een bepaalde culturele achtergrond kan leiden 
tot vooroordelen, discriminatie en antisociaal gedrag ten opzichte 
van mensen met een andere overtuiging of cultuur. Op grond 
hiervan worden huidige uitdagingen voor verlichtingsideeën 
vanuit een psycho-educatieve visie besproken, zoals het moder-
ne nationalisme, migratie en culturele integratie, terrorisme en 
confrontatie met de islam. Tot slot wordt de vraag beantwoord of 
mensen die leven in een land dat verlichtingsprincipes respec-
teert, ook gelukkiger zijn. 

Uit de Inhoud:

Verlichting – Gevolgen van de Verlichting – Relativering van de 
Verlichting – Gedragswetenschappen: naar een integratieve visie 
op de mens – Maken verlichtingsprincipes gelukkiger? 

Met een voorwoord van prof. em. dr. Willem Elias, Vrije Univer-
siteit Brussel.

Stan Maes studeerde psychologie en pedagogiek aan de Universi-
teit Gent, waar hij ook zijn doctorstitel behaalde. Hij is emeritus 
hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden, 
waar hij ook decaan was van de Faculteit Sociale en Gedragswe-
tenschappen. Naast zijn wetenschappelijke expertise op het ter-
rein van gezondheidsbevordering en psychologische aspecten 
van chronische ziekten, ontwikkelde hij een bijzondere belang-
stelling voor interculturele communicatie en crossculturele ge-
dragsaspecten.

J. Leman

Migraties en  
interculturele toekomst

Essay

ISBN 978-90-441-3499-5
NUR 763/747
14,5 x 21 cm
ca. 100 blz.
ca. € 15,-
verschijnt in maart

 
In dit essay bespreekt de auteur waarom Europa tot in 2050-2060 
een in-migratiecontinent zal zijn. Van dan af zal de wereldde-
mografie stagneren. Bij normale groeibewegingen zal Europa 
binnen 40 jaar 700 miljoen inwoners tellen, onder wie ruim 
8% 80-plussers, Afrika 2 miljard 800 miljoen inwoners en Azië 
5 miljard 200 miljoen. In de tussenliggende decennia zullen de 
migraties een mengeling zijn van asiel-, globaliserings-, (laagge-
schoolde) verstedelijkings- en ontwikkelingsmigraties die vooral 
uit Afrika en het Nabije Oosten verstandig gekanaliseerd zullen 
moeten worden, zodat win-winsituaties worden gerealiseerd.

Voor de integratie zullen overheden moeten uitgaan van inclusie 
en maatwerk. Onderwijs, veiligheidsbeleid – ook via sociale co-
hesie – en promotie van ondernemerschap zullen essentieel zijn 
om te slagen. Het essay sluit af met concrete aanbevelingen voor 
toekomstig beleid.

 Uit de Inhoud:

Situering – Europa en migraties: kader en oorzaken – Inclusie en 
maatwerk – Concrete aanbevelingen.

Johan Leman, antropoloog, is emeritus hoogleraar aan de KU 
Leuven. Hij is voorzitter van Foyer – Multi-etnisch werk in Sint-
Jans-Molenbeek. Hij was kabinetschef van de Koninklijk Com-
missaris voor het migrantenbeleid en de eerste directeur van het 
landelijk Centrum voor Gelijkekansenbeleid en Racismebestrij-
ding, gevestigd in Brussel.

Garant-Studieboekprijs 2017

Uiterste inzenddatum: 31 mei

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 2017 uit.

Zie blz. 32
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S. Azabar, R. Heens, J. Slaats &  
E. Vandeperre

Positieve identiteitsontwikkeling 
bij moslimjongeren

Tool- en handboek voor de eerste lijn

ISBN 978-90-441-3496-4
NUR 752/766/747 
17 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
ca. 150 blz.
ca. € 20,-
verschijnt in mei

Islam, migratie, diversiteit, radicalisering zijn dagelijkse thema’s 
in de maatschappelijke debatten die de samenleving polariseren 
en voor vertwijfeling zorgen. Met ook een grote impact op het 
eerstelijnswerk. Leerkrachten, vormingswerkers, hulpverleners, 
jeugdbegeleiders en vele andere betrokkenen, zoals politiemen-
sen, weten, ondanks hun ‘goede wil’, niet altijd goed hoe ze met 
moslimjongeren moeten omgaan. Onder invloed van het heer-
sende radicaliseringsdiscours, onder meer in de media, resul-
teert dit vaak in handelingsdwang of handelingsverlegenheid. 
Eerstelijnswerk met en voor moslimjongeren dreigt daardoor 
vanuit een controlerend en repressief kader te vertrekken. Men 
probeert immers ‘radicalisering te voorkomen’ in plaats van ‘po-
sitieve identiteitsontwikkeling te ondersteunen’.

Dit hand- en toolboek biedt tegengewicht, vanuit een pedagogisch 
verantwoorde visie. Hierbij vormt ‘preventie van problematische 
radicalisering’ een logisch gevolg van de wijze waarop de jonge-
ren worden ondersteund om uit te groeien tot veerkrachtige per-
sonen en kritische burgers, ongeacht hun levensbeschouwelijke 
achtergrond. Daarom richt het boek zich vooral op de praktijk. 
Aan de hand van zowel stevige theoretische kaders, praktische 
handvatten, concrete tools en herkenbare casussen worden eer-
stelijnsbetrokkenen op weg gezet om over hun eigen professio-
nele handelen te reflecteren en de eigen praktijk te versterken.

Uit de Inhoud:

Puberaal of radicaal? Identiteit, jongeren en het radicaliserings-
debat – Neutraal of pluraal? Omgaan met jongeren, diversiteit 

en levensbeschouwing – Misvattingen over islam – Sleutels en 
handvatten voor eerstelijnswerkers – Tools voor eerstelijnswerk – 
Casussen – Verdiepingsmogelijkheden – Deontologie.

De auteurs zijn allen verbonden aan Motief – Vorming op het 
snijpunt van levensbeschouwing en samenleving, met zetel in 
Antwerpen. Samira Azabar, sociologe, en Rosalie Heens, verge-
lijkende cultuurwetenschapper, zijn er educatief medewerker. Jo-
nas Slaats, godsdienst- en vergelijkende cultuurwetenschapper, is 
projectmedewerker. Elke Vandeperre, sociaal-cultureel werker, is 
de coördinator van Motief.

H. de Waard & D. King

Cultuurverschillen

Een begin van inzicht

ISBN 978-90-441-3432-2
NUR 743
geïllustreerd 
16 x 24 cm
60 blz.
€ 12,-
verschenen

Vele mensen hebben te maken met andere culturen dan hun ei-
gen cultuur. En heel vaak gaat dat ook mis. Door ontbrekende 
kennis van cultuurverschillen en niet weten hoe daarmee om te 
gaan. Terwijl de multiculturele samenleving erg snel aangroeit.

Dit boek maakt de lezer wegwijs in cultuurverschillen. Het 
brengt de belangrijkste vragen maar vooral antwoorden bij elkaar. 
Dat gebeurt op een luchtige manier, begrijpbaar voor iedereen. 
Een grote hoeveelheid voorbeelden helpt hierbij. Deze voorbeel-
den zijn gebaseerd op reële ervaringen van de auteurs. De pittige 
illustraties zorgen voor een speelse sfeer en dragen bij aan de 
toegankelijkheid van het boek.

Uit de Inhoud:

Werkelijkheid van alle dag (Gewone ervaringen - Begripsverwar-
ringen - Voorbeelden van cultuurgerelateerd gedrag) – Oplossing 
van Geert Hofstede (Bouwstenen - Vier dimensies - Verschillen 
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tussen landen - Dimensies in detail - Veelgestelde vragen) – Oe-
feningen.

Hans de Waard is gefascineerd door culturen en cultuurverschil-
len. Dit boek schreef hij mede ter ondersteuning van de mede-
werkers van de grote stromen immigranten die nu onze landen 
binnenkomen. Daan King heeft zich als turkoloog en onderwijs-
kundige vele jaren ingezet voor het onderwijs Turks in Neder-
land. Hij is verantwoordelijk voor de illustraties.

L. Brants

Tussen repressie en provocatie

Geschiedenis van de homo- en lesbische 
emancipatie in Eindhoven – 1948-1990

ISBN 978-90-441-3492-6
NUR 740/745/747
16 x 24 cm
geïllustreerd
231 blz. + weblink
€ 29,-
verschenen

Tussen 1948 en 1990 voltrok zich in Eindhoven het proces van 
emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. 
Van repressie in de jaren veertig en vijftig, waarin de Eindhovense 
Zedenpolitie homoseksualiteit actief ‘bestreed’, via een periode 
van voorzichtige zelforganisatie in de jaren zestig en zeventig 
en openlijke homoseksualiteit en provocatie in de jaren tachtig 
naar de erkenning van de homoseksuele en lesbische burgers 
door de gemeentelijke overheid in 1990. Toen stelde de gemeen-
teraad een integraal emancipatiebeleid voor homoseksuele man-
nen en lesbische vrouwen vast. Aan dit hele proces hebben vele 
Eindhovense mannen en vrouwen actief deelgenomen en zo hun 
eigen emancipatie mede mogelijk gemaakt. Het is een verhaal 
van mensen die uitdrukking gaven aan hun eigen seksualiteit. Zij 
gingen daarvoor over grenzen, in zichzelf en in de samenleving, 
soms met kleine stapjes, soms in sneltreinvaart. 

Uiteindelijk heeft dit tot een mentaliteitsverandering ten op-
zichte van seksualiteit, sekse en sekserollen in de samenleving 
als geheel geleid, met onder meer in 2001 de openstelling van 

het burgerlijk huwelijk voor mensen van gelijk geslacht. Aan het 
boek is ook een documentaire verbonden met onder andere film-
materiaal uit de late jaren zeventig en de vroege jaren tachtig. 

Uit de Inhoud:

Historisch perspectief – 1948-1961: Repressie – 1962-1969: On-
der ons – 1969-1978: Tussen twee revoluties – 1978-1990: Van 
provocatie naar erkenning. 

Luc Brants, cultureel antropoloog en glazenier, publiceerde eer-
der onder meer over het ontstaan van de ambulante zorg voor 
mensen met een beperking in de samenleving. Hij werkte met 
nieuwkomers in Nederland en rondom de relatie tussen homo-
seksualiteit en de multiculturele samenleving. Deze publicatie is 
een initiatief van COC Eindhoven en regio, sinds 1962 de oudste 
zelforganisatie in Eindhoven rondom vraagstukken van seksuali-
teit, sekse- en genderrollen.

A. Verbruggen & S. Van Passel 

Milieu en milieubehoud

Economische benadering

ISBN 978-90-441-3470-4
NUR 780/903 
17 x 24 cm
236 blz.
€ 24,90
verschenen

Deze inleiding tot de economische benadering van milieuvragen 
en de aansluitende beleidsaanpak behandelt de belangrijkste as-
pecten, met vernieuwende inzichten, zoals: verduidelijking van 
de inhoud van duurzame ontwikkeling, weergave van de kosten-
batenafweging met afzonderlijke aandacht voor de publieke en de 
privésferen en verklaring van de EU-emissiehandel. De econoom 
ontdekt een ruimere visie door toetsing van de economische be-
nadering aan inzichten uit andere disciplines. De niet-econoom 
wordt vertrouwd gemaakt met de basisconcepten van econo-
misch denken. Daarna beschrijven de auteurs de methoden om 
niet-geprijsde factoren alsnog een monetaire waarde toe te ken-
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nen en leggen zij uit hoe economisch redeneren kan bijdragen 
tot milieubehoud in de praktijk. De afweging van kosten tegen 
baten van milieubehoud omcirkelt na te streven doelstellingen 
voor de gemeenschap. Het conflict tussen privé- en publiek be-
lang maakt de zichtbare hand van het beleid nodig om de neuzen 
van de talrijke vervuilers in de richting van milieubehoud te zet-
ten en te houden.

Ook de keuze van het geschikte beleidsinstrument komt uitge-
breid aan bod, met een overzichtelijke lijst van criteria en een 
studie van de economische instrumenten bij uitstek: heffingen 
en verhandelbare emissievergunningen. Het laatste instrument 
is een hybride en om spraakverwarring te voorkomen, geldt het 
EU-emissiehandelsschema als referentie voor de studie. Het 
boek sluit af met kernbegrippen van besluitvorming en een be-
spreking van de kosten-batenanalyse. Docenten die het boek ge-
bruiken met hub-studenten, kunnen powerpointbestanden aan-
vragen ter ondersteuning van hun colleges.

Uit de Inhoud:

Bouwstenen voor een verruimde milieueconomie – Waardering 
van milieubaten – Milieu als economisch vraagstuk – Instrumen-
ten van milieubeleid – Besluitvorming en kosten-batenanalyse.

Aviel Verbruggen is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Ant-
werpen, waar hij milieu- en energie-economie doceerde. Hij was 
de eerste voorzitter van de MiNaRaad Vlaanderen, concipieerde 
en redigeerde de Milieu- en natuurrapporten Vlaanderen en was 
lid van IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change, met 
zetel in Genève. Steven Van Passel doceert milieu- en energie-
economie aan de Universiteiten van Antwerpen en Hasselt. Zijn 
onderzoek richt zich op de interactie tussen economie, technolo-
gie en het milieu. Hij participeert in verscheidene nationale en 
internationale onderzoeksprojecten.

M. Rijdams

Stadschap Brussel

Kritische bespiegelingen over  
het stedelijke landschap

ISBN 978-90-441-3503-9
NUR 901/758
17 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
ca. 175 blz.
ca. € 25,-
verschijnt in mei 

Het stadschap is een belangrijk archiefstuk. De kronkels en vor-
men van straten en pleinen zijn getuigen en dikwijls even zo 
vele littekens van de geschiedenis van de stad. Gebouwen zijn 
tekenen van hun tijd, ook al is hun functie in de loop der tijden 
veranderd, ook al zijn zij inmiddels vele keren verbouwd en is de 
leesbaarheid van hun verhaal soms vervaagd.

Het boek buigt zich over de archeologie van de toekomst of de 
recente metamorfosen van de stad, nieuwe architectuur, nieuwe 
gezichten, merkwaardige ingrepen, zowel positieve als van een 
kritische noot te voorziene ‘ongelukken’. Het gaat vooral over tast-
bare realisaties, met tussendoor ook al eens een (kwaad) woord 
over plannen en speculaties. Deze publicatie vormt een rijk geïl-
lustreerde bijdrage met commentaren en bespiegelingen bij het 
veranderende stadschap, het stedelijke landschap, zoals het zich 
vandaag aan onze blik voordoet. Meteen laat ze zien hoe Brussel 
ook anders had gekund of nog kan. Het boek is tegelijk een inspi-
rerende gids voor nadenkende wandelingen door de stad.

Uit de Inhoud:

Van Grote Markt tot Koningsplein – Parkings, parken en pleinen 
– Wonen in de Marollen – Downtown Brussels – Oude en nieuwe 
Noordwijk – Brussel Europa – Langs de Kleine Ring – Het nieu-
we stadsleven – Wel en wee van de piétonnier.

Marcel Rijdams, architect-stedenbouwkundige, is stadsactivist en 
geëngageerd burger in Brussel.

Het Boekenpodium
Conferenties, lezingen,

boekpresentaties, 

opleidingen, tentoonstellingen, ...

www.hetboekenpodium.be 
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H. Sacré, J. De Haene, L. Lauwers,  
S. De Visscher, P. Foré, G. De Brauwere, 
R. Joyce & G. Verschelden

Kids-Gids

Samen met kinderen en tieners  
de stad van morgen plannen

ISBN 978-90-441-3478-0
NUR 901 
20 x 27,5 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
208 blz.
€ 29, 90
verschenen

De planning van kindvriendelijke stedelijke ruimtes vormt van-
daag een uitdagende interdisciplinaire opgave voor iedereen die 
ruimtelijk, pedagogisch of sociaal mee aan de toekomstige stad 
werkt. De betrokkenheid van kinderen en tieners in deze pro-
cessen is meer dan ooit een voorwaarde om tot een leefbare en 
duurzame stedelijke omgeving te komen. Deze betrokkenheid 
beperkt zich niet tot de rol van informant en/of participant in 
een planningsproces, maar vraagt een openheid en opgave om 
kinderen en tieners als medeonderzoekers en -planners van de 
stad te erkennen. 

Dit boek combineert sociale, pedagogische en ruimtelijke inzich-
ten en reikt een set bruikbare tools aan die bijdragen tot een stevi-
ger burgerschapspositie van kinderen en jongeren in (kindvrien-
delijke) stedelijke plannings- en veranderingsprocessen. De tools 
werden ontwikkeld en uitgetest in de context van vier verschil-
lende soorten stedelijke planningsprocessen: stadsvernieuwing, 
stadseducatie, stadsontwikkeling en stedelijke transitie. Ze hel-
pen de positie van kinderen en tieners in de verschillende fasen 
van een planningsproces te versterken: kijken en onderzoeken, 
uitwisselen en ordenen, verbeelden en experimenteren, toetsen 
en selecteren, tussenkomen en presenteren. 

Uit de Inhoud:

Met kinderen en tieners de stad van morgen plannen – Leeswij-
zer – Denk- en doekader – KIDS in actie.

De auteurs zijn allen verbonden aan de Hogeschool Gent. Hari 
Sacré, Jolijn De Haene, Sven De Visscher, Greet De Brauwere 
en Griet Verschelden aan de Faculteit Mens & Welzijn, Liza Lau-
wers, Pieter Foré en Ruben Joyce aan de School of Arts.

D.A.J. Coeckelbergh

Praktijkboek Non-profit  
crowdfunding

ISBN 978-90-441-3495-7
NUR 781 
17 x 24 cm
ca. 250 blz.
ca. € 30,-
verschijnt in april

Dit is het eerste Nederlandstalige boek dat de crowdfunders in 
België voor de non-profit erg transparant in kaart brengt. Het 
doet een opsomming van alle crowdfunders die ooit zijn opge-
start of wilden opstarten, inclusief wie stopten. Het zet alle suc-
cesfactoren rond crowdfunding netjes op een rij en geeft een in-
dividuele, vaak kritische analyse van alle relevante crowdfunders 
voor de non-profitsector, met een quotatie van hun resultaten en 
technische kenmerken.

De auteur geeft een blik achter de schermen, toont verbanden 
en relaties aan tussen verschillende initiatieven in de crowdfun-
dingwereld, bespreekt desbetreffende websites en biedt een dui-
delijke werkmethode aan voor crowdfunding voor non-profit.

Uit de Inhoud:

Crowdfunding in de wereld – Crowdfunding in België – Belgi-
sche crowdfunders voor non-profit – Internationale crowdfun-
ders voor non-profit actief in België of in Nederland – Facilite-
rende factoren – Hoe doe je dat, als je geld zoekt? – Tips & tools 
– Checklist.

Dirk A.J. Coeckelbergh is een van de bekendste auteurs rond 
non-profit, sociale economie, ethiek en financiën. Hij studeerde 
rechtsgeleerdheid, politieke en sociale wetenschappen, innovatie-
ve sociale marketing en cultuurmanagement. Hij werkte als ban-
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kier-verzekeraar. Momenteel is hij consultant, freelance docent, 
bestuurder en adviseur van vennootschappen en verenigingen.

C. Holthof & S. van Tilburg 

Sociale media en online travel 
agents in de hotelsector

ISBN 978-90-441-3493-3
NUR 811/802/801 
17 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
ca. 375 blz.
ca. € 45,-
verschijnt in maart

Hoe en met welk effect verloopt de werking van sociale media en 
OTA’s – online travel agents in de hotelsector? Deze vraag wordt 
uitvoerig beantwoord en geïllustreerd met voorbeelden. Tegelijk 
rapporteert het boek over de resultaten van een projectmatig we-
tenschappelijk onderzoek waarbij de focus ligt op online reputa-
tiemanagement en de impact van sociale media en OTA’s op de 
hotelprestaties in vijf Vlaamse kunststeden. 

Deze publicatie is een nuttige handleiding voor hotelhouders, 
marketingmedewerkers, promotoren, studenten en geïnteres-
seerde hotelgebruikers.

Uit de Inhoud:

Inleidende begrippen rond digitale marketing – Online travel 
agents en commerciële reviewsites – Sociale media – Digitaal 
marketingplan – Meten van succes van digitale marketing.

Christian Holthof is master toegepaste economische weten-
schappen, master in toerisme en master of business administra-
tion. Hij nam verscheidene keren deel aan het Professional Deve-
lopment Programma van de Cornell University (School of Hotel 
Administration, Ithaca). Hij doceert economische wetenschap-
pen aan de opleiding bachelor hotelmanagement van de Artesis 
Plantijn Hogeschool in Antwerpen. Sophie van Tilburg is master 
in de communicatiewetenschappen. Zij is onderzoekster aan de 
opleiding bachelor hotelmanagement van dezelfde hogeschool.

A. Okwany & R. Wazir (Eds.)

Changing Social Norms to  
Universalize Girl’s Education  
in East Africa

Lessons from a Pilot Project

ISBN 978-90-441-3479-7
NUR 752 
16 x 24 cm
214 blz.
€ 24,80
verschenen

Genderideologieën en sociale normen interageren op een speci-
fieke wijze met het schoolgebeuren van meisjes en zijn betrok-
ken bij hun hardnekkige genderuitsluiting en marginalisering. 
De auteurs focussen op deze link en profileren, door middel van 
een socialenormenbenadering, de processen, strategieën van en 
het onderzoek naar de geleide interventies door de gemeenschap.

Het boek is opgebouwd rond een   proefproject dat een succes-
vol model in India kritisch aanpaste aan de situatie in Kenia en 
Oeganda. Het proefproject ontwikkelde contextpassende geïnte-
greerde benaderingen om het secundair onderwijs voor meisjes 
te universaliseren in doelgerichte arme landelijke en stedelijke 
contexten. De analyses bieden reflexieve documentatie over de 
successen en uitdagingen van de projectimplementatieactivitei-
ten die met succes de uitsluiting en de marginalisering van meis-
jes in het onderwijs hebben betwist. Dit vereist een aanhoudende 
focus op de relatie tussen sociale en educatieve instituten en het 
beleid, en het werken op een geïntegreerde wijze met een scala 
aan beleidsmakers, jongeren en gerichte gemeenschappen om 
de belangrijke en duurzame veranderingen tot stand te brengen.

Uit de Inhoud:

A. Okwany: Gendered Norms and Girls’ Education in Kenya 
and Uganda: A social norms perspective – R. Wazir: Gendering 
Universality: MV Foundation’s approach to overcoming barriers 
to girls’ education – S. Sinha: Exercising Agency: Shaping new 
destinies – A. Kamusiime & E. Ngutuku: Righting The Future: 
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Engaging with social norms to support girls’ education in Ugan-
da – D.M. Kakuru: Evidence-driven Practice: Perspectives from a 
three-year project research – K. Agot, R. Ogolla, B.N. Okwany, R. 
Onyango & S. Ohaga: Righting The Future: Changing norms to 
contest the exclusion of girls in secondary education in rural Ke-
nya – G. Otieno, J.O. Koyugi & A. Munene: The Impact of Trans-
forming Social Norms on Girls’ Education in Rural Kenya – C.-C. 
Undie & H. Birungi: Are School Principals ‘the Bad Guys’? Nu-
ancing the narrative of school re-entry policy implementation in 
Kenya – C. Semambo Sempebwa, J. Tukesiga, D. Muhumure & F. 
Nabende: Protecting Education for Pregnant and Parenting Stu-
dents: Lessons from a successful intervention in the post-conflict 
context of Northern Uganda.

Auma Okwany is verbonden aan het ISS – International Institute 
of Social Sciences van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 
Rekha Wazir is verbonden aan ICDI – International Child Devel-
opment Initiatives in Leiden.

M. Rietveld-van Wingerden

Kind in gevaar: reden tot  
uithuisplaatsing?

De Vereniging Tot Steun als zorgverlener  
in een veranderende wereld van de  
kinderbescherming en jeugdzorg 1886-1998

ISBN 978-90-441-3480-3
NUR 740/766
17 x 24 cm
geïllustreerd
429 blz.
€ 39,90
verschenen

De kinderbescherming begon officieel in 1905. Kinderen die 
daarin belandden, kwamen doorgaans terecht in een ‘gesticht’ of 
pleeggezin. Uithuisplaatsing was tot ver in de twintigste eeuw 
heel gewoon. De laatste twintig jaar komen daarover de verha-
len los. Vele ervan zijn gekleurd door mishandeling en misbruik. 
Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Dit is een vraag naar het func-
tioneren van de kinderbescherming in de praktijk. Wat gebeurde 

er met een kind als dit was aangemeld? Hoe zorgvuldig ging men 
daarbij te werk? Hoe was de controle op pleeggezinnen en te-
huizen? Konden kinderen met hun klachten ergens terecht en 
klaagden ze wel?

Dergelijke vragen zijn te beantwoorden door onderzoek van 
voogdijverenigingen. Die waren immers verantwoordelijk voor 
de zorg nadat een rechter uitspraak had gedaan. Een van die ver-
enigingen was Tot Steun voor Verwaarloosden en Gevallenen, 
opgericht in 1886. Uniek archiefmateriaal, zoals pupillendossiers 
en verslagen van vergaderingen over pupillen, geeft een inkijk in 
de wijze waarop beslissingen over kinderen werden genomen en 
hoe met hun vragen en problemen werd omgegaan.

Uit de Inhoud:

Probleemjeugd en prostitutie. Groeiende belangstelling voor het 
kind in gevaar in de negentiende eeuw – Oprichting van Tot Steun 
in 1886 – Botsende idealen en standpunten - 1887-1896 – Eerste 
contouren van de wereld van de kinderbescherming - 1890-1905 
– Expansie van de kinderbescherming – Beleid in aanmelding 
en zorg – Verdere differentiatie in de kinderbescherming en 
jeugdzorg -1922-1940 – Dagelijkse opvoedingspraktijk – Toene-
mende kritiek en veranderende attituden – Kinderbescherming 
en Tot Steun in oorlogstijd – Vernieuwing en professionalisering 
– 1945-1960.

Marjoke Rietveld-van Wingerden is historisch pedagoog, verbon-
den aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek be-
treft in grote lijnen de geschiedenis van het speciaal onderwijs 
en de speciale zorg. Zo schreef ze over de historiek van dyslexie 
in het Nederlandse onderwijs en in samenwerking met andere 
onderzoekers over het onderwijs aan kinderen met een auditieve 
beperking, alsook over het Paedologisch Instituut van Waterink 
in Amsterdam.

Garant-Studieboekprijs 2017

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 2017 uit.

Zie blz. 32
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K. De Vos

Vijftig jaar jeugdhulp in  
jongerencentrum Cidar

Halve eeuw op zoek  
naar een eigen(zinnige) pedagogie

ISBN 978-90-441-3472-8
NUR 847/752/766 
16 x 24 cm
geïllustreerd
190 blz.
€ 23,-
verschenen

Vijftig jaar jeugdhulp in Jongerencentrum Cidar biedt de gele-
genheid om de ontwikkeling en wijziging van het pedagogisch 
regime in een jeugdhulpvoorziening te onderzoeken. Dergelijk 
onderzoek is een weinig betreden terrein in de pedagogiek. Toch 
ligt hier een schat aan materiaal om de ontwikkeling van peda-
gogisch handelen te begrijpen en te duiden. De zoektocht naar 
een eigen(zinnige) pedagogie wordt in verband gebracht met de 
jeugdhulpregimes van de Wet op de Jeugdbescherming (1965), 
van de decreten inzake de Bijzondere Jeugdbijstand (1985/1990) 
en van de Integrale Jeugdhulp (2013).

Sociaal-pedagogisch onderzoek is niet neutraal: vijftig jaar jeugd-
hulp in Jongerencentrum Cidar mondt uit in een pleidooi om de 
jeugdhulp op te vatten als communicatieve opbouw van jeugd-
hulp en niet als toepassing van hulpverleningsvoorschriften. Be-
tekenis geven aan sociale grondrechten wordt dan een rode draad 
in de dagelijkse praktijk van de jeugdhulp.

Uit de Inhoud:

Ontstaan en oprichting van C.I.D.A.R – Eerste opendeur van 
C.I.D.A.R. Onthaal- en observatiecentrum voor sociaal onaange-
paste jeugd van 1967 tot 1979 – Ontdekking van het ambulante 
werk en de ontdekking van onderwijs: 1979-1990 – Observatie-
centrum onder de gecoördineerde decreten op de Bijzondere 
Jeugdzorg: 1990-2001 – Uitbouw en stagnatie van de onderwijs-
projecten, diagnostiek weer op de agenda en ‘roekloze vlucht van 
de vuurvogel’: 2000-2013 – Onderzoek naar de benutting van de 
beleidsruimte in Jongerencentrum Cidar: 1967-2013 – Werking 

van Jongerencentrum Cidar na het decreet van 12 juli 2013 – Toe-
komst.

Karel De Vos, pedagoog, doctoreerde aan de Universiteit Gent. 
Hij is directeur van Cidar, een jeugdhulpvoorziening met diverse 
vestigingen in Vlaams-Brabant.

K. De Vos

Institutionalisering van een  
pedagogische paradox

Sociaal-pedagogische benadering van de  
geschiedenis van de jeugdzorg vanaf de  
Belgische onafhankelijkheid tot aan het  
decreet Integrale Jeugdhulp van 12 juli 2013

ISBN 978-90-441-3468-1
NUR 840/766 
17 x 24 cm
238 blz.
€ 31,-
verschenen

De jeugdhulp in Vlaanderen is gebouwd op fundamenten die 
ontworpen werden in de negentiende eeuw. Toen bestond de 
overtuiging dat sociale problemen verholpen en vermeden kun-
nen worden door tussenbeide te komen in de opvoeding van kin-
deren. Die redenering bouwt voort op de pedagogische paradox 
in de klassieke opvatting dat opvoeding in de privésfeer de publie-
ke functie van het gepaste burgerschapsideaal dient te realiseren. 
De geschiedenis van de jeugdzorg laat zich lezen als de institu-
tionalisering van deze paradox, terwijl tegelijk het bereik van de 
jeugdzorg exponentieel uitbreidt. Hierin is een sociale logica aan 
het werk, met de confrontatie tussen opvoedingssituaties ‘achter 
de voordeur’ en maatschappelijke, openbaar vertolkte verwach-
tingen jegens de opvoeding van kinderen, via de tussenkomst van 
personen die daartoe gemandateerd werden. Ook de professiona-
lisering van de jeugdzorg neemt exponentieel toe.

Dit sociaal-pedagogisch perspectief leidt tot een kritische behan-
deling van het regime onder diverse wetten en decreten. In de 
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verwevenheid van pedagogische paradox en sociale logica heeft 
de jeugdhulp gestalte gegeven aan sociaal beleid, in de context 
van de zich ontwikkelende democratische welvaartsstaat. Merk-
waardig is dat het ingrijpen in de opvoeding vooral vanuit de 
ongeargumenteerde noodzaak tot ingrijpen werd ingezet. Hierin 
schemert zowel de zorg door om de samenleving te beschermen 
als om aan kinderen een recht op goede opvoeding te verlenen. 
Door de verwijzing naar sociale grondrechten in de integrale 
jeugdhulp van vandaag, staat de jeugdhulp voor de uitdaging om 
op een communicatieve manier vorm te geven aan haar tussen-
komsten, door vatbaar te blijven voor de vraag: waarom?

Uit de Inhoud:

Institutionalisering van het ingrijpen in opvoeding in de jonge 
natiestaat België – Sociale opvoeding in het regime van de Wet 
op de Kinderbescherming van 15 mei 1912 – Sociale opvoeding 
in het regime van De Wet op de Jeugdbescherming van 8 april 
1965 – Regime onder De Vlaamse decreten inzake de Bijzondere 
Jeugdbijstand van 1985 tot 2013 – Integrale Jeugdhulp – Kracht-
lijnen uit dit historisch onderzoek naar de ontwikkeling van de 
pedagogie van de jeugdzorg.

Karel De Vos, pedagoog, doctoreerde aan de Universiteit Gent. 
Hij is directeur van Cidar, een jeugdhulpvoorziening met diverse 
vestigingen in Vlaams-Brabant.

E. Verbiest

Professionele  
leergemeenschappen

Een inleiding

Vierde, licht gewijzigde druk

ISBN 978-90-441-3469-8
NUR 840/841 
16 x 24 cm
121 blz.
€ 19,90
verschenen

De samenleving verwacht steeds meer van de school. Die vele 
en toenemende verwachtingen kunnen niet ingelost worden als 
leerkrachten in de beslotenheid van hun eigen leslokaal onder-
wijs geven zonder zich veel te bekommeren om wat de collega’s 
doen. Doorgaande leerlijnen, hoge opbrengsten en een goed en 
aangenaam leerklimaat vragen de collectieve inspanning van het 
team. Goed onderwijs is – zo wordt steeds meer duidelijk – ook 
afhankelijk van de mate waarin leerkrachten als team samen wer-
ken en samen leren. Met andere woorden, goed onderwijs gedijt 
bij de ontwikkeling van scholen als professionele leergemeen-
schappen.

Deze publicatie biedt een inleiding op de school als professio-
nele leergemeenschap. Kenmerken en effecten van professionele 
leergemeenschappen worden beschreven. Uitgebreid wordt inge-
gaan op de vraag hoe een school zich ontwikkelt tot een profes-
sionele leergemeenschap, op de interventies die daarbij effectief 
zijn en op de rol van de schoolleider. In de bijlagen vindt de lezer 
een aantal praktische instrumenten, zoals vragenlijsten en kijk-
wijzers, die behulpzaam kunnen zijn bij het ontwikkelen van een 
school tot een professionele leergemeenschap.

Uit de Inhoud:

Professionele leergemeenschappen: verkenning – Wat en waar-
om? – Persoonlijke, interpersoonlijke en organisatorische capaci-
teit – Ontwikkeling van professionele leergemeenschappen – Rol 
van de schoolleider – Handreikingen voor duurzame schoolont-
wikkeling.

GPRC

Guaranteed Peer Reviewed Content
Voor daartoe aangewezen 

publicaties past Garant een 

procedure toe die leidt tot 

de toekenning van 

het GPRC-label

Bestellen?
Bel, mail, fax, schrijf

Bestelbon op blz. 37

of www.garant-uitgevers.eu
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Eric Verbiest is zelfstandig gevestigd onderwijsadviseur. Hij was 
lector voor Schoolontwikkeling en Schoolmanagement aan Fon-
tys Hogescholen in Tilburg en gastprofessor Onderwijsinnovatie 
aan de Universiteit Antwerpen. Eerder was hij projectleider van 
Magistrum, opleidingen voor schoolleiders. Hij publiceert op het 
terrein van schoolontwikkeling en het opleiden van schoolleiders.

E.J. Knorth

Verzwaarde opvoeding en  
ontwikkeling verlichten

Onderzoek naar hulp aan jeugdigen met 
emotionele, gedragsmatige en opvoedings-
problemen

ISBN 978-90-441-3498-8
NUR 848
14,5 x 21 cm
ca. 50 blz. + weblink
ca. € 10,-
verschijnt in maart

Het aantal kinderen en jongeren in Nederland dat, al dan niet 
samen met hun ouders, een beroep doet op een vorm van jeugd-
hulp, is groot. Het gaat om tien tot twintig procent van de min-
derjarigen. Een zowel wetenschappelijk als maatschappelijk cru-
ciale kwestie is of deze jeugdhulp ook werkt: Slaagt de ingezette 
hulp erin (zwaar)belaste opvoedingssituaties te verlichten en de 
positieve ontwikkeling van kwetsbare kinderen te bevorderen? En 
waarom: Wat speelt zich af in de ‘black box’ van de hulpverlening 
dat een verklaring biedt voor meer of mindere werkzaamheid? 
Deze vragen vormen het hart van het onderzoeksprogramma dat 
binnen de Afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit 
Groningen onder leiding van de auteur werd en wordt uitgevoerd 
door de researchgroep Jeugdzorg. 

Bij zijn afscheid als hoogleraar orthopedagogiek kijkt Erik Knorth 
terug op wat er vanuit zijn team in twaalf jaar tijd aan nieuwe in-
zichten kon worden toegevoegd aan de kennis over de zorg voor 
jeugd. In deze uitgave doet hij daarvan verslag.

Uit de Inhoud:

Zorg voor jeugd (Zorgcontinuüm - Intermezzo 1 - Over- en on-
derbehandeling) – Gronings onderzoek (Uitkomsten van gebo-
den jeugdhulp - Intermezzo 2 - Essentiële kenmerken van jeugd-
hulp) – ‘Black box’ en meer (Intermezzo 3).

Erik J. Knorth is emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft vele nationale en interna-
tionale publicaties op zijn naam. Hij is hoofdredacteur van het 
International Journal of Child and Family Welfare.

M. Huizinga, D. Graas &  
A. Bexkens (Red.)

Kinderen met een licht  
verstandelijke beperking in het 
passend onderwijs

Visie op ondersteuning in de klas

ISBN 978-90-441-3506-0
NUR 848
16 x 24 cm
ca. 150 blz.
ca. € 20,-
verschijnt in maart

Onderwijsbetrokkenen, schoolbesturen en -directies, leerkrach-
ten, maar ook hulpverleners, begeleiders, ouders, moeten samen 
een visie kunnen formuleren bij de ondersteuning van moeilijk 
lerende kinderen in het passend onderwijs. Dit leidt tot een haal-
bare en hanteerbare aanpak om deze kinderen de begeleiding 
en zorg te kunnen bieden die zij nodig hebben om zich op een 
positieve manier te kunnen ontwikkelen. Jeugdhulp en passend 
onderwijs moeten worden verbonden, waarbij rekening wordt 
gehouden met verschillen tussen kinderen, veel waarde wordt 
gehecht aan de participatie van ouders en vertrouwen wordt ge-
geven aan de deskundigheid van de leerkracht en de begeleider. 

De ondersteuning van deze kinderen én hun ouders stoelt op 
drie pijlers: de vroegsignalering van onderwijsleerproblemen, de 
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waarborging van de positieve effecten van inclusief onderwijs en 
het mogelijk maken van sociale integratie in de klas en daarbui-
ten. Hierbij gaat ruime aandacht naar de relatie tussen weten-
schap en praktijk. Het boek reikt dan ook voorbeelden aan met 
concrete handvatten om met de ontwikkelde visie aan de slag te 
gaan, die meteen een kritische spiegel voor de dagelijkse onder-
wijspraktijk is.

Uit de Inhoud:

M. Huizinga, D. Graas & A. Bexkens: Moeilijk lerende kinderen 
in het passend onderwijs: visie op ondersteuning – D. Graas & 
G. Ledoux: Kinderen met een LVB in het passend onderwijs: te-
rugblik op een actuele onderwijs- en zorgvraag – X. Moonen & A. 
Bexkens: (H)erkennen van leerlingen met een LVB in de klas – T. 
Bosma, A. Bexkens & J. van Geel: Een leerling met LVB in de klas 
– M. Peeters: Rol en taken van de schoolpsycholoog – J. van Swet 
i.s.m. ‘moeder Joke’: Moeilijk leren in de klas vraagt samenwer-
ken buiten de klas – C. Blij: Leren van ervaringen uit het speciaal 
onderwijs – P. Pijl & M. Boogaarts: Implementatie van visie. 

Mariëtte Huizinga is universitair hoofddocent Onderwijsweten-
schappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onder-
zoeksdomein betreft de variabiliteit in de ontwikkeling van doel-
gericht en sociaal adaptief gedrag van kinderen. Dorien Graas 
is lector Jeugd binnen het Domein Gezondheid en Welzijn van 
de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ze heeft bijzondere aan-
dacht voor onder meer speciaal onderwijs. Anika Bexkens is GZ-
psycholoog in opleiding tot Specialist bij GGZ-Delfland, afdeling 
Jeugd. Zij is universitair docent aan de Universiteit Leiden, Ont-
wikkelings- en Onderwijspsychologie. Haar onderzoeksdomein 
betreft de ontwikkeling van sociaal-adaptieve vaardigheden bij 
kinderen en adolescenten met een licht verstandelijke beperking 
en gedragsproblematiek.

V. Van Hove & R. Dierendonck

Verbondenheid

Inspiratie voor begeleiders  
van personen met een beperking

ISBN 978-90-441-3497-1
NUR 848
16 x 24 cm
ca. 150 blz.
geïllustreerd
vierkleurendruk
ca. € 20,-
verschijnt in maart

Verbondenheid en het verlangen ernaar is van alle tijden en voor 
alle mensen. Het is inherent aan mensen, het gaat om een dage-
lijkse manier van in het leven staan. Verbondenheid maakt het 
meest wezenlijke deel uit van de opdracht van hulpverleners in 
hun samenwerking met mensen in kwetsbare leefsituaties. Zij 
zijn vaak de draad met zichzelf en hun omgeving verloren. Ook 
begeleiders zijn soms de draad kwijt. Maar het fundament van 
een samenwerkingsrelatie is juist die verbondenheid. Soms lijkt 
ze als streef- én als doe-waarde ondergesneeuwd door tal van fac-
toren van economische, ethische of maatschappelijke aard.

De auteurs gaan uit van een model waarin verbondenheid zich si-
tueert op zes dimensies. Hierbij krijgen vragen als ‘Hoe kunnen 
we de verbondenheid tussen de cliënt en de wereld bevorderen?’, 
‘Hoe kunnen de begeleider en het team hun eigen verbonden-
heid versterken?’ en ‘Hoe kan het management verbondenheid 
weer op de kaart zetten?’ concrete antwoorden. Het gaat niet lou-
ter om een filosofisch discours, maar vooral om handelen. De 
vele praktijkvoorbeelden prikkelen en zetten aan om met overtui-
ging te werken aan verbondenheid.

Uit de Inhoud:

Begrip verbondenheid – Verbondenheidsmodel – Cliënt en zijn 
verbondenheid – Begeleider en zijn verbondenheid – Manage-
ment en verbondenheid – Op weg naar emotionele maturiteit.

De beide auteurs werkten in de sector voor resp. volwassenen 
en kinderen met een verstandelijke beperking. Vera Van Hove 
doceert nu orthopedagogiek aan de Hogeschool Gent, met bij-

Bestellen?
Bel, mail, fax, schrijf

Bestelbon op blz. 37

of www.garant-uitgevers.eu
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zondere aandacht voor emancipatorisch werken, kwaliteit van 
bestaan en de relatie met de cliënt. Ronny Dierendonck is nu af-
gevaardigd bestuurder van WIV – Werkcentrum voor Internatio-
naal Vormingswerk, gevestigd in Gent. Hij verzorgt studiedagen, 
workshops voor mensen met een ondersteuningsvraag. 

F. Morisse, E. De Belie, M. Blontrock,  
J. Verhasselt & C. Claes (Red.)

Emotionele ontwikkeling  
in verbinding

Coachingsmethodiek voor begeleiders van 
cliënten met probleemgedrag

ISBN 978-90-441-3481-0
NUR 848 
17 x 24 cm
geïllustreerd
tweekleurendruk
316 blz.
€ 32,-
verschenen

Binnen de complexe ondersteuningscontext van een bijzonder 
uitdagende doelgroep, met name personen met een verstande-
lijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. ervaren 
zowel de begeleider als de cliënt een dagelijkse druk op de relatie. 
Gevoelens van onmacht, vertwijfeling, angst, frustratie en kwaad-
heid kunnen soms geruisloos evolueren naar grote vermoeid-
heid, stress en burn-out.

Hoe kunnen begeleiders adequaat ondersteund worden in hun 
relatie met deze doelgroep en wat hebben ze daarvoor nodig? 
Onderzoekers van Hogeschool Gent sloegen een jaar hun tenten 
op bij een team voor volwassenen met een verstandelijke beper-
king en geestelijke gezondheidsproblemen. Het resultaat is een 
ondersteuningsmethodiek voor begeleiders en het middenkader, 
gebaseerd op het model van emotionele ontwikkeling (Došen 
e.a.) in verbinding met de principes van emotionele beschikbaar-
heid en mentaliseren (De Belie e.a.). Emotionele ontwikkeling, 
emotionele afstemming en emotionele beschikbaarheid worden 
hierbij met elkaar verbonden in een onlosmakelijke triade. Daar-

door kunnen begeleiders de concepten emotionele ontwikkeling, 
emotionele beschikbaarheid en emotionele afstemming een zin-
volle plaats geven in het geheel van hun ondersteuningscontext 
en zo tot eigen creatieve toepassingen komen.

Uit de Inhoud:

Personen met een verstandelijke beperking en geestelijke ge-
zondheidsproblemen – Ontwikkelingsdynamisch model van 
emotionele ontwikkeling: state of the art – Mentaliseren: basis 
voor emotionele en relationele verbinding – Mentaliseren als lei-
draad bij coaching – Ontwikkeling van een ondersteuningsme-
thodiek voor teams & begeleiders – Besluiten en aanbevelingen 
– Nabeschouwing: verbindende bespiegelingen.

Filip Morisse, Erik De Belie, Mieke Blontrock, Jolien Verhasselt 
en Claudia Claes zijn allen orthopedagogen en verbonden aan 
Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn, Vakgroep Ortho-
pedagogie en E-QUAL – Expertisecentrum Quality of Life. Met 
bijdragen van Anton Došen, Arno Willems, Chris van Dam en 
Johan De Groef.

F. Morisse, E. De Belie, M. Blontrock,  
J. Verhasselt & C. Claes (Red.)

Mentemo

Reflectiespel voor teams rond  
emotionele beschikbaarheid

ISBN 978-90-441-3483-4
NUR 848 
21 x 29,7 cm
geïllustreerd
twee- en vierkleurendruk
clipbox met spelbord, spel-
kaarten en -materiaal
+ boek Emotionele ontwikke-

ling in verbinding

€ 69,-
verschenen

Mentemo is een spel dat door de vier begeleiderdimensies van we-
derzijdse emotionele beschikbaarheid loodst, met aandacht voor 
het belang van stressregulatie en mentaliseren. Zo zijn er vra-
gen over sensitieve responsiviteit, structuur bieden, ruimte laten 
en mildheid. Maar ook vragen waarin parallellen worden onder-
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zocht tussen de beleving van de begeleiders en die van cliënten/
ouders. Mentemo heeft als doel reflectie en dialoog over de eigen 
praktijk te ondersteunen. 

Uit de Inhoud:

Spelbord – Vraagkaarten – Schema’s – Boek.

Filip Morisse, Erik De Belie, Mieke Blontrock, Jolien Verhasselt 
en Claudia Claes zijn allen orthopedagogen en verbonden aan 
Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn, Vakgroep orthope-
dagogie en E-QUAL – Expertisecentrum Quality of Life.

C. De Rijdt, M. Heremans,  
Y. Houtteman, K. Schoonjans, I. Storme, 
E. Thibau, I. Van Erum, V. Van Hove &  
P. Walleghem

Verbondenheid in  
de hulpverlening

ISBN 978-90-441-3501-5
NUR 752/848
16 x 24 cm
ca. 120 blz.
ca. 18,-
verschijnt in maart

De huidige maatschappelijke context, die gekenmerkt wordt 
door tendensen zoals versnelling, digitalisering en besparingen, 
zet de relatie tussen cliënt en hulpverlener onder druk. Cliënten 
en hulpverleners krijgen steeds minder tijd om een duurzame 
samenwerkingsrelatie die verankerd is in verbondenheid, uit te 
bouwen. Toch vormt juist de samenwerkingsrelatie het meest 
wezenlijke in de ondersteuning van mensen in maatschappelijk 
kwetsbare leefsituaties. Elke hulpverlener is hiervan overtuigd en 
zoekt naar een manier waarop hij de relatie met de cliënt binnen 
deze context kan vormgeven.

In deze publicatie geven docenten, met studenten, op een bevlo-
gen manier hun ervaringen en praktijkinzichten over verbonden-
heid weer en de manier waarop ze versterkt kan worden. Theo-
retische raamwerken en praktijkervaringen worden met elkaar 

gelieerd, wat resulteert in een palet van verschillende visies en 
persoonlijke praktijkervaringen. Dit inspireert toekomstige hulp-
verleners, maar ook wie al jarenlang actief in het werkveld staat. 

Uit de Inhoud:

C. De Rijdt: Verbondenheid … een buikgevoel – M. Heremans: 
Vanuit relationele verbondenheid samen motivatie zoeken en 
versterken – Y. Houtteman: Onthemen met kwetsbare jongeren. 
Wat kunnen we leren van Oikoten? – K. Schoonjans: Ondersteu-
nen vanuit relatie. Over gentle teaching en hoe een positief we-
derkerige relatie het fundament vormt in begeleiding – I. Storme: 
Relatie vanuit verbondenheid en veiligheid: (ortho)pedagogisch 
handelingskader als houvast – I. Storme: Verbondenheid ook in 
een relatie onder hoogspanning: verhalen uit de jeugdzorg – E. 
Thibau: Geweldloosheid, mededogen en zelfzorg – I. Van Erum: 
Chemie in de hulpverleningsrelatie – V. Van Hove: Kwaliteit van 
leven versus kwaliteit van de relatie – P. Walleghem: Psychoana-
lyse in de dagelijkse institutionele praktijk. Overdracht, liefde en 
verlangen.

Met voorwoord van dr. Claudia Claes, decaan Faculteit Mens en 
Welzijn, Hogeschool Gent.

Chris De Rijdt, Mark Heremans, Yvan Houtteman, Karel Schoon-
jans, Iris Storme, Els Thibau, Inge Van Erum, Vera Van Hove en 
Peter Walleghem zijn allen verbonden aan de Faculteit Mens en 
Welzijn van de Hogeschool Gent. 

K. Van den Broeck

Het lege nest

De relatiecoach biedt inzichten en kansen

ISBN 978-90-441-3482-7
NUR 770/767 
16 x 24 cm
96 blz.
€ 15,-
verschijnt in februari

Wanneer de kinderen het huis verlaten, steken vaak spanningen 
de kop op. Toch biedt het lege nest juist nieuwe kansen, met 
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meer tijd voor zichzelf en voor de relatie. Maar partners gaan 
bewust nadenken over de toekomst. Daarbij worstelen vele kop-
pels met dezelfde problemen: verschillen worden meer zichtbaar, 
geen aantrekking meer, ontrouw,… Ze evalueren hun relatie en 
vragen zich af hoe het verder moet. Ze ontdekken elkaar opnieuw 
of besluiten de relatie te stoppen. Wie er zelf niet uit geraakt, kan 
een beroep doen op een relatiecoach.

Dit boek laat zien wat een relatiecoach kan betekenen en biedt 
een inspiratiebron om het thema bespreekbaar te maken. De ca-
ses helpen partners te reflecteren over hun eigen situatie. Met de 
vele gesprekstopics, handvatten en tips kunnen hulpverleners en 
partners aan de slag. Koppels vinden elkaar terug of slaan een 
eigen weg in. Het lege nest staat niet langer voor een periode van 
grote leegte, maar voor een periode vol nieuwe mogelijkheden.

Uit de Inhoud:

Wat is het lege nest? – Tevredenheid en relaties – Vijftig plus en 
seksualiteit – Cijfers over welbevinden en relatietevredenheid – 
Praktijkonderzoek – Relatiecoaching – Cases (Is er nog wel een 
toekomst samen nu de kinderen het huis uit zijn? - Ik heb het 
gevoel dat mijn leven stopt zonder de kinderen - Is onze langdu-
rige relatie sterk genoeg om het vreemdgaan te verwerken? - Mijn 
partner moet veranderen, anders zie ik geen toekomst meer - Ik 
heb geen energie meer om nog in de partnerrelatie te investeren).

Karen Van den Broeck studeerde gezinssociologie aan de KU 
Leuven en volgde het postgraduaat Seksuologische hulpverlening 
aan het University College Leuven-Limburg. Ze heeft diverse op-
leidingen gevolgd over systeemtheoretisch denken, contextuele 
hulpverlening, oplossingsgericht coachen en bemiddeling. Ze 
heeft als relatiecoach haar eigen praktijk Anasta in Bekkevoort en 
begeleidt zowel individuen als koppels.

F. Corstjens, J. Gommers & J. Oomsels

Investeren in een  
leerzorgcentrum

Tien goede redenen

Quadri Committed Research, 

nr. 5

ISBN 978-90-441-3507-7
NUR 897
16 x 24 cm
ca. 150 blz.
ca. € 20,-
verschijnt in maart

Vanuit een ernstige bekommernis omtrent de nadelige gevolgen 
van de kloof tussen theorie en praktijk, tussen onderwijs en werk-
veld en op basis van good practices, is het leerzorgcentrum ontwik-
keld als geïntegreerd concept voor zorginnovatie en onderwijsin-
novatie. Met een doorgedreven samenwerking tussen docenten en 
studenten enerzijds en zorgverleners en managers van zorgvoor-
zieningen anderzijds, wordt een omgeving gecreëerd waar duur-
zaam leren voor studenten en zorgverleners mogelijk wordt. 

De implementatie van een leerzorgcentrum heeft zijn kostprijs. 
Zowel voor de zorgvoorziening als voor de opleiding betekent 
dit dat geïnvesteerd wordt in extra inzet van personeel. Zo is de 
lector verpleegkunde parttime verbonden aan de zorgeenheid als 
leerzorgspecialist; dit is een personeelsinzet boven de reguliere 
bezetting. Deze extra investering is te verantwoorden gezien de 
winst die op de diverse terreinen wordt gemaakt, zowel voor de 
stage van de student als voor de kwaliteit van zorg op de zorgeen-
heid. Ook op vlak van recruitment voor de zorgvoorziening en 
voor de clinical credibility van de betrokken lectoren valt er winst 
te boeken. Een belangrijke hefboom voor verdere implementatie 
is het kunnen aantonen van de return on investment. Deze re-
turn wordt ook beschreven in dit boek. 

Uit de Inhoud:

Leerzorgcentrum, stand van zaken – Functie van leerzorgspeci-
alist in verschillende domeinen – Kwaliteit van stage – Kwaliteit 
van onderwijs – Kwaliteit van zorg – HR-beleid: werving en pro-
fessionalisering – Secundaire effecten.

Bestellen?
Bel, mail, fax, schrijf

Bestelbon op blz. 37

of www.garant-uitgevers.eu
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Frieda Corstjens is bachelor in de verpleegkunde met een aanvul-
lende masteropleiding in de verpleegkunde. Zij is lector verpleeg-
kunde aan het UC Leuven-Limburg en coördinator van de leer-
zorgcentra. Jo Gommers, bachelor ziekenhuis- en psychiatrisch 
verpleegkundige, met een aanvullende master in de medisch-
sociale wetenschappen, is algemeen directeur van Groep LITP 
– Limburgs Initiatief voor Therapie en integrale Personenzorg, 
een netwerk van ambulante diensten in de geestelijke gezond-
heidszorg. Hij is tevens lector en projectmedewerker aan het 
University College Leuven-Limburg. Jolien Oomsels is bachelor 
in de verpleegkunde met een aanvullende masteropleiding in de 
verpleegkunde. Zij is verpleegkundige op de Afdeling Pneumolo-
gie van het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. 

R. Geelen

Lessen voor zorgverleners

Verteld door heldinnen als Assepoester, 
Sneeuwwitje en anderen

ISBN 978-90-441-3494-0
NUR 895/897/816
16 x 24 cm
ca. 130 blz.
ca. € 18,-
verschijnt in maart

Niemand minder dan Einstein zag de intuïtie als heilige gave, 
waarvan het rationeel denken de dienaar was. Dit terwijl in de sa-
menleving de rollen zo vaak worden omgekeerd en het feitelijke, 
rationele altijd van rechts komt. Daarmee blijft het bijzondere 
buiten zicht, ook van het kwetsbare en aangedane leven. Vele vra-
gen bij mentaal kwetsbare mensen zijn vanuit de logica moeilijk 
of onvoldoende te beantwoorden. Gelukkig kunnen we ook ge-
bruikmaken van eeuwenoude wijsheden, soms zelfs van voor de 
jaartelling. Oude verhalen, sprookjes en mythen doen een beroep 
op onze verbeelding en helpen zo bij lastige vragen die een bege-
leider in de zorg tegenkomt. 

Wie dit boek heeft gelezen, kan niet meer onverschillig naar een 
sprookje luisteren. De lezer wordt gespitst op de diepere beteke-

nis ervan en de erin vervlochten levenslessen. Ook zal het contact 
en begeleiden van mensen met dementie of een psychische aan-
doening voortaan met een magisch randje omgeven zijn. 

Uit de Inhoud:

Zeven lessen van Sneeuwwitje en de zeven dwergen – Pinokkio 
over toerekeningsvatbaarheid en liegen – Belle en het Beest, of 
het beest in Belle? – Assepoester, of liever Prinses op de erwt? – 
Superman zijn, is dat niet super? – Animal Farm, beestenbende 
in de zorg.

Ronald Geelen is psycholoog en gedragstherapeut. Hij werkt bij 
Woonzorgcentra Thebe, met zetel in Breda, en voor het Centrum 
voor Consultatie en Expertise in Utrecht. Dementie, psychiatri-
sche problemen en zorginnovatie bij ouderen hebben daarbij 
vooral zijn aandacht. Hij schreef diverse artikelen in vakbladen 
en boeken op het gebied van zorg, dementie en communicatie. 

M. Geyskens & K. Jordens (Red.) 

Nieuw leven

Over verlangen, vervulling,  
verlies en goede zorg

Catharina-reeks nr. 6

ISBN 978-90-441-3442-1
NUR 740/897
14,5 x 21 cm
ca. 150 blz.
ca. € 20,-
verschijnt in maart

Na 19 jaar wordt Koen Jordens opnieuw vader. Mieke Geyskens is 
de gynaecoloog die tijdens haar opleiding tot medisch specialist 
de geboorte van zijn eerste kind begeleidde. Nu zal zij opnieuw 
de bevalling ‘doen’. Tijdens de zwangerschap raken ze met elkaar 
in gesprek over levenservaring, werkbeleving en betekenisge-
ving. Hoe beleeft een dokter die zelf ook moeder is, verwachting 
en nieuw leven? Hoe gaat ze om met de broosheid van het leven, 
met kwetsbaarheid en verlies? Wat betekent voor haar de relatie 
arts-patiënt, die soms oppervlakkig en functioneel is, maar die 
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ook heel indringend en intens kan zijn? Wat maakt haar werk 
bijzonder, wat daagt haar uit? Welke mensen blijven haar bij? En 
wordt ze, net als de aanstaande moeder en vader, ook zo geroerd 
door het beeld van die eerste echo?

Koen Jordens tekende het verhaal van Mieke Geyskens op. Het 
gaat over nieuw leven, over verlangen, vervulling, verlies én 
goede zorg. Zorgverleners en ervaringsdeskundigen reageren 
vervolgens op haar verhaal. Zodoende is dit boek niet alleen het 
aansprekende verhaal van een dokter, het gaat evenzeer over kwa-
liteit van zorg en over de rol van de zorgverlener.

Uit de Inhoud:

K. Jordens: Over dit boek – A. Oderwald: Belang van verhalen 
in de geneeskunde – M. Geyskens: Als dokter – B. Verstappen: 
Wie zorgt er voor de dokter? – M. Geyskens: Zwanger raken – J. 
Ackermans: ‘Niets kan een mens meer kracht geven dan het ver-
trouwen dat men in hem stelt’ – M. Geyskens: Fertiliteitstraject 
– G. Lammens: ‘Maintenant je sais, je sais qu’on ne sait jamais’ 
– M. Geyskens: Negen maanden – Annelies: Viermaal is scheeps-
recht. Verhaal van een ervaringsdeskundige – M. Geyskens: Be-
valling – M. Vansteenkiste: Spanningsvelden in verloskundige 
zorg – M. Geyskens: Je hechten – M. Notenboom: Hulpverlener 
als goede ouder: gehechtheid en therapeutische relatie – M. Geys-
kens: Kind verliezen – T. Hendriks, S. Mol, N. Notermans & E. 
van de Laar: Moet berusten geleerd zijn? Omgaan met onmacht 
en machteloosheid in de kliniek – K. Jordens: Nieuw leven.

Met een voorwoord van prof. dr. Annemie Dillen, hoogleraar aan 
de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.

Mieke Geyskens, gynaecoloog, is diensthoofd Gynaecologie en 
Verloskunde in het AZ Herentals. Koen Jordens is geestelijk ver-
zorger en specialistmanager Geestelijke verzorging & Ethiek in 
het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

F. Van Neste s.J. & M. Keuleneer (Red.)

Geloven in Jezus Christus:  
waarom niet?

Een zinvol leven met toekomst

Fracarita-reeks, nr. 8

ISBN 978-90-441-3489-6
NUR 706/707
12 x 19,5 cm
164 blz.
€ 21,-
verschenen

Het toenemende geweld, de labiele financiële, economische en 
politieke toestand en de recente immigratiestromen in onze wes-
terse samenleving leiden bij vele tijdgenoten tot vertwijfeling 
en angst voor de toekomst. In plaats van een leven vanuit angst, 
wanhoop en valse zekerheden nodigt Christus ook vandaag uit 
om samen met Hem de weg van geloof, liefde en hoop te bewan-
delen. Een leven op basis van deze drie goddelijke deugden is een 
zinvol en gelukkig leven met toekomst. 

Dit boek wil de lezer Jezus Christus beter leren kennen en het 
geloof in Hem laten groeien om steeds meer volgens de Geest 
van Jezus Christus te kunnen leven. Met het oog op een vrucht-
bare dialoog tussen alle mensen van goede wil reiken de teksten 
aspecten van een christelijke spiritualiteit aan, die mensen kun-
nen verbinden veeleer dan hen te scheiden. Uit eerdere publica-
ties van Fernand Van Neste heeft Marc Keuleneer de essentiële 
grondgedachten tot een nieuw geheel verwerkt. 

Uit de Inhoud:

Jezus Christus leren kennen: wat gelooft een christen? – ‘Geloven 
in Jezus Christus’: wat betekent dit? – ‘In en met Jezus Christus 
leven’: een leven met toekomst? 

Fernand Van Neste s.J. is emeritus hoogleraar aan de Faculteit 
Rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is auteur van juridi-
sche publicaties en van tal van artikels over thema’s in het grens-
gebied tussen recht, bio-ethiek en medische ethiek. Tot 2012 was 
hij ook lid van de Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. 
Marc Keuleneer studeerde rechten en kerkelijk recht aan de Uni-
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Het Boekenpodium
Centrum voor het non-fictionboek

Wat lijnen je vertellen
Tekeningen van Ides Callebaut

De geëxposeerde werken zijn te koop 
tot 15 maart 2017 elke werkdag, van 9 uur tot 17 uur
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versiteit Antwerpen en de KU Leuven. Hij was docent recht en 
godsdienstleer aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen 
en wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Antwerpen. 
Nu is hij algemeen directeur van Vormingscentrum Guislain - 
Broeders van Liefde in Gent. 

 
 
 
 

 

M. Perrone

Autisme glASShelder uitgelegd

ISBN 978-90-8575-063-5
NUR 848
16 x 24 cm
ca. 100 blz.
ca. € 15,-
verschijnt in april

Van mensen met autisme wordt wel eens gezegd dat ze in een 
eigen wereld leven, die moeilijk te begrijpen is en waar je niet 
gemakkelijk toe kan doordringen. Traditioneel wordt dat ‘eigen 
wereldje’ afgebeeld als een glazen koepel. Maar klopt dit wel he-
lemaal? 

Mensen met autisme leven wel degelijk in dezelfde wereld als 
ieder ander mens. Alleen registreert hun brein prikkels uit die-
zelfde wereld op een andere manier. En dat kan wel eens voor 
verwarring zorgen in de communicatie en sociale interactie met 
anderen. Maar een eigen wereld onder een glazen koepel?... De 
auteur gebruikt liever de metafoor van een wazig glas dat zich 
tussen iemand met en iemand zonder autisme in bevindt. En 
waarbij het nodig is om aan beide kanten te vegen, wil men het 
glas helder krijgen. Dit boek kan hierbij al een eerste stap zijn. 
Het is bestemd voor iedereen, voor wie iemand met autisme is of 
voor wie iemand met autisme kent of gewoon voor iemand die 
meer over autisme wil weten.

Uit de Inhoud:

Wie ben ik? – Iedereen autistisch? – Wat is autisme? – Wat kun je 
doen? – Sterktes – Nu meer dan vroeger?

Miriam Perrone voltooide twee lerarenopleidingen, resp. voor ba-
sis- en secundair onderwijs. Ze kreeg daarna de diagnose autis-
mespectrumstoornis. Ze geeft nu lezingen, vormingen en work-
shops omtrent autisme.

Onder deze imprint verschijnen boeken met 

een heel eigen gezicht: egodocumenten,  

ervaringsverhalen, bijzondere getuigenissen, 

eigenzinnige standpunten, tegendraadse  

visies enz.

De imprint kan ook vele andere, nog uit te 

stippelen wegen uit, volgens suggesties van 

auteurs en lezers.
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Garant-Studieboekprijs 2017
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 2017 uit. Eerder werden 
de Garant-Studieboekprijs 2015 en de Garant-Studieboekprijs 2016 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 mei 2016.
3.  Om als geldige inzending te worden geaccepteerd, moet het manuscript:
 -de uitgeverij bereiken op uiterlijk 31 mei 2017 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 2017 bestaat uit een geldbedrag van € 2017 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 september 2017 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 fax: 03 2332659 info@garant.be

Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn tel.: 055 5220625 fax: 055 5225694 info@garant-uitgevers.nl
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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: € 36,-
- studenten: € 28,-
- instellingen: € 44,-
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. 

Passage

Tijdschrift voor Europese literatuur en cultuur

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

Abonnementen:
- particulieren: € 36,-
- studenten: € 28,-
- groepsabonnementen  
 (vanaf 5 abonnementen): € 28,-
- instellingen: € 44,-
Los nummer: € 14,-

Hoofdredacteur:  
Stefan van den Bossche

Het tijdschrift biedt nieuwe perspectieven op de Europese 
literatuur – poëzie, proza, essay. Het doet dit met themanum-
mers waarin cultureel-artistiek relevante onderwerpen worden 
toegelicht via de figuur en het werk van auteurs. Tegelijk heeft 
het tijdschrift oog voor de manieren waarop cultuur door de 
literatuur in het algemeen, en bepaalde trends en auteurs in het 
bijzonder, werd en wordt beïnvloed. 

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. 
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Kleio

Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur

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:  
Marc Vercruyssen & Koen Vanden-
driessche

Het tijdschrift over oude talen en antieke cultuur, met geregelde 
uitweidingen naar latere tijden.

Filosofie

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
Eindredactie: 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.

Filosofie & Praktijk

Praktische problemen in filosofisch perspectief

Driemaandelijks = 4 nummers van 
112 blz. per jaargang.

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

Redactiesecretaris: 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. 

Psychiatrie & Verpleging

Tijdschrift voor hulpverleners in  

de geestelijke gezondheidszorg

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

Abonnementen: 
- gewoon abonnement: € 26,50
Los nummer: € 12,-
Speciale voorwaarden voor per-
soneelsleden van Congregratie 
Broeders van Liefde.

Hoofdredacteur: Eddy Impens
Redactiesecretaris: Annelies Naert

Dit is een tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezond-
heidszorg, met bijzondere aandacht voor psychiatrisch verpleeg-
kundigen. Psychiatrie en Verpleging wil vanuit een christelijk 
geïnspireerde mensvisie aandacht hebben voor alle aspecten van de 
zorg, de interdisciplinaire dialoog stimuleren en de professionali-
sering van de zorg bevorderen. Het tijdschrift streeft ernaar om in-
noverende onderwerpen en uitwisseling van ervaringen te brengen. 
Actualiteit, publicaties en vormingsactiviteiten komen ook aan bod.

Garant-Studieboekprijs 2017
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 2017 uit.
Zie blz. 32
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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. 

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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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,...

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. 

Garant-Congres:
Ethische vraagstukken  

in de ouderenzorg

Voor hulpverleners, begeleiders,  
mantelzorgers en andere betrokkenen

Donderdag, 11 mei 2017, 09.30 uur - 16.30 uur

De Stroming 
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Bij een groot aantal handelingen in de oude-
renzorg spelen ethische uitgangspunten een 
essentiële rol. Meer zelfs, elke visie of opvatting 
omtrent zorg wordt (mede) gestuurd door - al 
dan niet uitgesproken - ethische standpunten, 
met existentiële vragen.  Op het congres ko-
men belangrijke onderwerpen aan bod, met 
theoretische kaders, modellen voor de praktijk, 
kritische reflectie, discussie.

Uit het programma:

Prof. dr. Toon Vandevelde (Leuven): Houdingen 
tegenover leven en dood. Ethische reflectie 

Dr. Eric van de Laar (Eindhoven): Tijdig spreken 
over het levenseinde 

Prof. dr. Joris Vandenberghe (Leuven): Beslis-
singsbekwaamheid. Een problematisch concept  

Dr. An Haekens (Tienen): Families en geld, een 
explosief mengsel 

Bart Deltour (Brugge): Bemoeizorg  

Leentje De Wachter (Genk): Zorgethisch leider-
schap.

Congresvoorzitter: 

Luc Van de Ven (Leuven)

Meer informatie en inschrijving:

www.garant.eu/Boekenpodium/Agenda
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Wilt u geregeld op de hoogte worden gesteld van onze publicaties?
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Of u kunt intekenen op de Nieuwsbrief, in te vullen via de website.
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