
9789085600527  Gedragswetenschapper in de jeugdzorg; Boek ontvangen, 
nog niet bekend 
9789066659940 Politiek heeft een prijs; Boek ontvangen, nog niet bekend 
9789088500831 Don Martina  eerder nog niet toegestuurd, alsnog doen? 
 
9789088500107  Bij Alzheimer op schoot 
Dementie wordt wel de stille epidemie genoemd. Bère Miesen (1946) heeft al veertig 
jaar in de psychogerontologie gewerkt en werd onder andere bekend door het 
initiatief tot de Alzheimercafé's waarvan er sinds 1997 talloze zijn opgericht. 
Daarnaast verschenen er talloze publicaties en boeken van hem. De laatste jaren 
benadrukt hij het hebben van een (professionele) coach die de familie van een 
Alzheimerpatiënt kan begeleiden en op het juiste moment acties kan aangeven. In 
dit boek geeft hij professionele kennis en inzicht over deze ongeneeslijke 
aandoening. In de media komen vaak hersenwetenschappers en 
ervaringsdeskundigen aan het woord. Het is daarom verfrissend weer eens een boek 
te lezen dat vanuit een professionele 'coach'-houding is geschreven. Verzorgde 
uitgave in gebonden uitvoering met leeslint. 
 
9789088500077 Een verhaal apart 
Bemoeizorg is het ongevraagd hulp bieden aan sociaal kwetsbare mensen. Deze 
mensen hebben te maken met een veelheid aan problemen, zoals psychiatrische 
problemen, verslaving of dakloosheid, maar vragen zelf niet om hulp of weigeren die. 
Zelfs als de omgeving vindt dat deze hulp hard nodig is. Dit boek biedt een kijkje in 
de keuken van de hulpverleners. In twintig korte verhalen worden dilemma's rondom 
bemoeizorg bloot gelegd en besproken, zoals hoeveel tijd neem je om vertrouwen te 
winnen en wanneer grijp je in? De persoonlijke verhalen maken het boek zeer 
aansprekend. Bemoeizorg speelt zich af in een ingewikkeld krachtenveld. Dit boek is 
een must voor  hulpverleners in de OGGZ. 
 
9789066658790 ? Basisboek Geschiedenis Sociaal Werk in Nederland  
eerder nog niet toegestuurd, alsnog doen? 
 
9789066659704 Praten doe je met z’n tweeën  
Het in de jaren zeventig in Canada ontwikkelde succesvolle Hanen-programma richt 
zich op het stap voor stap praktisch ondersteunen van ouders bij het verbeteren van 
de communicatie met hun kind en het stimuleren van de spraaktaalontwikkeling van 
hun anderhalf tot vijf jaar oude kinderen. Het zogenaamde Hanen-programma wordt 
uitgevoerd door een gecertificeerd Hanen-logopedist en bestaat uit 
groepsbijeenkomsten en huisbezoeken. Essentieel onderdeel ervan is deze praktische 
ouderhandleiding, waarvan nu de tweede Nederlandse uitgave (die op de eerste en 
tweede originele, door Ayala Hanen Manolson geschreven druk gebaseerd is) is 
verschenen. In de zeer toegankelijk en aansprekend geschreven, geïllustreerde en 
vormgegeven uitgave komen onderwerpen na voren als 'Laat je kind leiden', 
'Routines belonen zichzelf' en 'Samen met een boek'. Bevat literatuurlijst. Breed 
inzetbaar: behalve voor ouders ook voor logopediepraktijken, orthopedagogische 
centra, kinderopvang en (speciaal) basisonderwijs. Vervanging aangeraden. 
 
9789066653474 Horizon 2A; werkboek niet geschikt 


