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De vlucht van de witte ballonnen: opgroeien 
met oorlogstrauma’s

C. Berghaeghe
Psychologe Charlotte Berghaeghe vertelt het 
verhaal van haar vader die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog als Vlaams-nationalist voor 
collaboratie met nazi-Duitsland koos. Toen 
zijn gezin tijdens de naoorlogse repressie 
zwaar werd aangepakt, kwam de man dit 
trauma nooit te boven. De dochter vertelt 
hoe haar vader in verblinde verontwaardiging  
over het onrecht dat hem werd aangedaan, 
deze trauma’s uitwerkte op zijn familie.
kk Pelckmans, Kalmthout, 2013, 182 blz., € 19,50 
9789028974050 

Ontwrichte kinderen in het onderwijs: een 
verborgen epidemie
W.	de	Jong	&	A.	de	Jong

Het aantal kinderen in de jeugdzorg neemt 
toe en ook de aantallen van zij die in 
armoede opgroeien blijven stijgen. Op basis 
van nieuwe pedagogische inzichten willen de 
auteurs de onderwijsprofessional wijzen op 
de signalen, de risico’s en de gevolgen van 
verwaarloosde en getraumatiseerde kinderen 
en jongeren met een hechtingsproblematiek 
om te komen tot traumasensitief onderwijs.
kk Pica, S.l., 2013, 182 blz., € 18,95 
9789491806124

zelfdoding

Suïcide en suïcidepreventie bij ouderen
K.	Andriessen	&	A.	Bonnewyn	(red.)

Centraal staat de vraag hoe suïcidaliteit bij 
ouderen dient begrepen te worden. Diverse 
experten vragen zich af hoe dit thema 
bespreekbaar kan worden gemaakt en hoe 
suïcidaal gedrag bij ouderen kan worden 
voorkomen. In verschillende bijdragen wordt 
suïcide bij ouderen op wetenschappelijk, kli-
nisch en maatschappelijk vlak onder de loep 
genomen.
kk Wolters Kluwer, Mechelen, 2013, 140 blz., € 53,95 
9789046550595

stress

Stress bij kinderen
J. van der Ploeg

De Leidse hoogleraar orthopedagogiek Jan 
van der Ploeg toont aan wat de impact van 
stress op kinderen en jongeren is. Naast de 
theorieontwikkeling komt ook de praktijk 
aan bod en belicht de auteur meerdere aspec-
ten van het verschijnsel stress bij jeugdigen. 
Zo heeft hij onder meer aandacht voor 
diverse stressbronnen en de vaardigheden 
om hiermee om te leren gaan. Ook de uit-
eenlopende verwerkingsprocessen van stress 
krijgen een plaatsje.
kk Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2013, 178 blz., 
€ 28,99 – 9789036804189 

thuiszorg

Krachtig gezi(e)n: gezinnen en 
thuisbegeleiders aan het woord

V. Hendrickx
De aanpak van de Antwerpse thuisbege-
leidingsdiensten Crisishulp Aan Huis De 
Matant en Crescendo is gericht op de 
krachten en mogelijkheden van een gezin. 
Deze diensten werken met krachtgerichte 
methodes zoals Families First en Intensief 
Pedagogische Thuisbehandeling waarin 
gezinnen, teams en organisaties kunnen wor-
den veranderd zolang de positieve krachten 
worden benoemd. Dit boek gaat in op de 
basishouding van thuisbegeleiders en op de 
verschillende fases in het begeleidingstraject 
in de bijzondere jeugdzorg.
kk Emmaüs, Antwerpen, 2010, 219 blz., € 24,00 
9789081613002

trauma

Behandeling na trauma: methoden voor 
stabilisatie en herstel
A.B.	Baranowsky,	J.E.	Gentry	&	D.F.	Schultz

De auteurs baseren zich op het Driefasen-
model voor de traumazorg van Herman. In 
dit model wordt eerst gezorgd voor veilig-
heid, waarna de traumaherinnering en -ver-
werking plaatsvindt om tenslotte te werken 
aan het herstel van verbinding met het 
dagelijkse leven. Bij elke stap worden de ver-
schillende technieken en interventies, gericht 
op de lichamelijke, cognitieve en emotionele 
symptomen, beschreven. Met werkbladen, 
oefeningen en protocollen.
kk Hogrefe, Amsterdam, 2013, 256 blz., € 29,95 
9789079729821

seksualiteit en trauma betekent voor zowel 
slachtoffers, plegers, omstanders en de ker-
kelijke instituties zelf. De auteurs plaatsen 
de religieuze context van seksueel misbruik 
in een breder perspectief en bespreken de 
ervaringen van slachtoffers. Centraal is de 
vraag hoe hulpverlening en pastoraat kunnen 
zorgen voor een opvang die voor slachtoffers 
aanvaardbaar en vertrouwd is.
kk KSGV, Tilburg, 2013, 176 blz., € 23,50 
9789075886481

slaapstoornis

Leerboek slaap en slaapstoornissen
J. Verbraecken, B. Buyse, H. Hamburger, V. van 
Kasteel,	e.a.	(red.)

Verschillende bijdragen van docenten en 
clinici verbonden aan de academische slaap-
centra van Antwerpen, Leuven, Amsterdam 
en Den Haag belichten de fundamentele 
aspecten van slaap en de voornaamste slaap-
stoornissen. Zowel de fysiologie, de pathofy-
siologie als de klinische benadering en behan-
deling van slaapstoornissen komen aan bod. 
Bijzondere aandacht is er voor de diagnostiek 
en de behandeling van slaapstoornissen bij 
kinderen.
kk Acco, Leuven/Den Haag, 2013, 739 blz., € 85,00 
9789033489242

sociale psychiatrie

Zonder sociaal geen psychiatrie
G.	Lohuis	&	A.	Beuker

Vakspecialisten vertellen vanuit hun werker-
varing, soms geïllustreerd met een casus, hoe 
zij, vanuit een sociale, contextuele visie, cli-
enten, al dan niet met een psychiatrische 
problematiek, zo optimaal mogelijk trachten 
te ondersteunen bij hun functioneren. Zo 
maakt de lezer onder meer kennis met de 
methodiek van de verbindende gesprekstech-
niek en compassietraining in de ggz, is er 
aandacht voor de openbare geestelijke 
gezondheidszorg en high en intensive care in 
de psychiatrie en is een onderzoek naar het 
sociale in de psychiatrie en de sociale psychi-
atrie in Nederland anno 2013 opgenomen.
kk SWP, Amsterdam, 2013, 231 blz., € 27,50 
9789088504426


