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Augustus 2004
Overzicht nieuwe uitgaven najaar 2004
In dit overzicht treft u de nieuwe en de te verwachten uitgaven voor de komende
periode aan. Wilt u alvast recensie-exemplaren bestellen of via voorpublicatie
beschikken over de teksten, neem dan contact op met Rob van der Poel, die de
perlscontacten bij uitgeverij SWP voor zijn rekening neemt.

Overname fondsdelen NIZW-uitgeverij
Uitgeverij SWP heeft met de sector jeugd van het NIZW een overeenkomst gesloten
waarbij afgesproken is dat SWP alle uitgeefactiviteiten per 1 oktober op dit terrein
overneemt inclusief de overname en levering van bestaande titels. Van het lopende
fonds worden fysiek de 75 best verkopende titels in de loop van september
overgeheveld naar het Centraal Boekhuis. De oude ISB-nummers van de NIZWuitgeverij worden gehandhaafd; bij herdrukken worden deze voorzien van een nieuw
ISB-nummer.
Het fonds beslaat de thema’s opvoeding en jeugdzorg. Zodra de nieuwe geintegreerde
fondslijst gereed is, wordt u deze toegezonden.

Promotiecampagne boeken voor ouders
Eind september start een campagne gericht op ouders, leerkrachten basisscholen,
kindercentra om het bestaande en nieuwe fonds informatieve opvoedingsboeken onder
de aandacht te brengen. De campagne behelst een full-colour brochure met
kaftafbeeldingen en promotionele tekst in een volume van 100.000 exemplaren.
Binnenkort informeren wij u hierover verder.

BV Uitgeverij SWP, Amsterdam, Persvoorlichting Nieuwe titels najaar 2004

Passie voor psychologie
Auteur
ISBN
EAN
Pagina’s
Prijs
Soort
Verschijnt

Vittorio Busato
90 6665 593 3
9789066655935
144
15,50
A-boek
september

Pornografie voor vrouwen, smetvrees, de persoonlijkheid van ratjes, XTC,
de invloed van vroege jeugdervaringen, intelligentie, de verleidingstheorie
van Freud, vooruitgang in de psychologie, terbeschikkingstelling, beroemde
psychologen, jeugdcriminaliteit, therapie via internet en privacy volgens een
prostituee.
Het is zo maar een greep uit het rijke en gevarieerde aanbod aan
onderwerpen dat in Passie voor psychologie de revue passeert. En waar het
ook in dit boek over gaat, de auteur doet dat helder, kritisch, deskundig, met
een knipoog, maar bovenal met passie, met bewondering voor en
verwondering over zijn vakgebied.

Dr. Vittorio Busato (1965) is psycholoog en journalist. Hij heeft in
verschillende (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen en in populaire
media over diverse psychologische onderwerpen gepubliceerd. Voor Passie voor
psychologie bundelde hij vijfentwintig stukken van de afgelopen tien jaar.
Promotie:
advertentieplanning:
Van mens tot mens (september) opl. 20.000
De Humanist (september) opl. 9800
Tijdschrift SPH (september) opl. 6500
persberichten / persondersteuning:
Recensie-exemplaren vak- en publieksmedia – september
perspresentatie: Geen
direct mail: Geen
internetondersteuning:
Ja. Zie ook http://www.swpbook.com/519
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De kantoorverhuizing
Praktische handleiding voor bedrijven en instellingen
Auteur
Christoph Bouthillier
ISBN
90 6665 590 9
EAN
9789066655904
Pagina’s 148
Prijs
19,50
Soort
A-boek
Verschijnt september
Jaarlijks verhuizen bijna 30.000 bedrijven. Verbijsterend veel kleine en grote taken gaan
aan deze verhuizingen vooraf, waaronder offertes aanvragen, nieuwe pand inrichten, intern
en extern betrokkenen informeren, post en telefoon regelen, kamers indelen, meubels
coderen, oud en nieuw pand schoonmaken, inpakken en een
vergunning voor verhuiswagens in het voetgangersgebied
aanvragen. Menigeen loopt al lang voor de feitelijke verhuizing
gestrest door het bedrijf.
Het kan anders. De kantoorverhuizing biedt u een gestructureerd
overzicht van alle acties rondom de verhuizing. Met goede
organisatie, doordachte planning en het opvolgen van de talloze
adviezen uit dit boek kan de verhuizing soepel verlopen.
Vele praktische tips behoeden u voor valkuilen. Een
planningsschema als chronologische leidraad is als losse bijlage
toegevoegd en ook via internet beschikbaar. Daarnaast vindt u in dit
boek lijsten met adressen, literatuur, websites en software, en een
eveneens elektronisch beschikbaar meetsjabloon voor het snel
aflezen van oppervlakten op bouwtekeningen. Uitvoerig wordt
ingegaan op voorbereiding, huisvesting, communicatie & Pr, inrichting, de verhuizing zelf
en de daarna resterende taken zoals de organisatie van een open dag. Waar nodig gaat de
auteur in op milieuaspecten.
De kantoorverhuizing is verplichte kost voor wie in een bedrijf of instelling de verhuizing
organiseert. Ook bij interne verhuizingen, die soms ingewikkelder zijn dan het lijkt, bewijst
het boek goede diensten.
Promotie:
advertentieplanning:
Van mens tot mens (september) opl. 20.000;
De Humanist (september) opl. 9800;
Tijdschrift SPH (september) opl. 6500
Kamerkrant (Kamer van Koophandel)
SAVAM (Landelijke organisatie verhuisbedrijven)
persberichten / persondersteuning: Recensie-exemplaren vak- en publieksmedia – september
waaronder Woonmagazines en bedrijfsbladen
perspresentatie: geen
direct mail: geen
internetondersteuning: ja, zie ook http://www.swpbook.com/515
en ook advertenties via www.fbg.nl
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Coachen en mediation
Handreiking voor personeelsadviseurs en HRM-managers
Auteur
Joke Ravensbergen & Marina Berghuijs
ISBN
90 6665 598 4
EAN
9789066655980
Pagina’s 80
Prijs
11,50
Soort
W-boek
Verschijnt september

Het personeelsmanagement van organisaties ontwikkelt zich
steeds meer tot human resource management. Coaching en
mediation worden gebruikt als bruikbare instrumenten om het
menselijk kapitaal van een organisatie of onderneming zo goed
mogelijk te kunnen inzetten.
Het is echter niet altijd duidelijk wanneer er met welk
instrument het beste resultaat te behalen is.
In dit boek maken de auteurs u vertrouwd met coaching en
mediation en geven zij handvatten om te kiezen voor de inzet
van een coach of een mediator.
Coaching en mediation worden steeds naast elkaar behandeld
zodat duidelijk wordt wat de overeenkomsten en de
verschillende mogelijkheden zijn van deze
personeelsinstrumenten.

Promotie:
advertentieplanning: geen
persberichten / persondersteuning: Recensie-exemplaren vak- en publieksmedia
(HRM/Management/Mediation/Coaching)
perspresentatie: geen
direct mail: mailing aan de Nederlandse Mediators Vereniging
internetondersteuning:
Ja, zie ook http://www.swpbook.com/523
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Psychologie voor het dagelijks leven
Alfred Adlers Individualpsychologie
Auteur
Jaap Bij de Vaate
ISBN
90 6665 607 7
EAN
9789066656079
Pagina’s 160
Prijs
19,50
Soort
W-boek
Verschijnt september

Alfred Adler (1856-1937) wordt met Freud en Jung gerekend
tot de grondleggers van de moderne psychiatrie. De
psychologie die Adler gedurende de eerste decennia van de
vorige eeuw ontvouwde is bijzonder belangwekkend. Zijn
psychologie is één en al praktische mensenkennis.
Volledig ingeburgerde begrippen als gemeenschapsgevoel,
minderwaardigheidscomplex, meerderwaardigheidscomplex,
streven naar macht, levensplan en neurotisch karakter van hem
afkomstig. Momenteel is de psychologie van Adler een parel
die onder het zand verborgen ligt. Het is alweer ruim dertig jaar
geleden dat er in het Nederlands taalgebied een boek over Adler
is verschenen. De auteur heeft de moeite genomen de parel op
te graven en is er in geslaagd de psychologie van Adler op
heldere wijze weer te geven.
Dit boek is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in praktische psychologie, en is
zeer geschikt voor hbo- en mbo-opleidingen voor zorg, onderwijs en personeelswerk.
Dr. J. Bij de Vaate (1952) is Inspecteur voor de Gezondheidszorg in Zuid-Holland en
Zeeland. Hij schreef dit boek in het kader van een nevenfunctie als docent
psychopathologie aan een Pedagogische Academie.
Promotie:
advertentieplanning: nog niet bekend
persberichten / persondersteuning: Recensie-exemplaren vak- en publieksmedia - september
perspresentatie: geen
direct mail: geen
internetondersteuning:
Ja, zie ook http://www.swpbook.com/526
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Wat heet opvoeden
Een bezinning op de pedagogische taak
Auteur
Olga Rodenko
ISBN
90 6665 609 3
EAN
9789066656093
Pagina’s 144
Prijs
17,50
Soort
A-boek
Verschijnt september
Natuurlijk moeten kinderen zich leren te gedragen en de behoefte aan ‘herstel van normen
en waarden’ is in deze soms wat te losbandige tijd begrijpelijk.
Maar de taak van de opvoeder is daarmee niet aangegeven en
ingevuld. Opvoeden is een bepaalde manier van omgaan met
elkaar. De opvoeding wordt te vaak en onnodig bemoeilijkt
doordat de opvoeder zoveel nadruk legt op sturing en correctie
dat een voortdurende machtsstrijd dreigt te ontstaan.
Het ene kind is het andere niet en dat geldt ook voor de ouders. In
de opvoeding gaat het juist om die individuele verschillen. Er zijn
genoeg boeken met praktische aanwijzingen over opvoeding, tips
en voorbeelden waarin de ouder of opvoeder zich zou kunnen
herkennen. Maar nooit helemaal.
Dat een ouder zijn kinderen grenzen stelt en deze bewaakt is
nodig, maar wat hij vooral moet bewaken is een goede
communicatieve relatie. Zo blijft hij op de hoogte van wat zich in
het leven van zijn kind afspeelt: wat het denkt, wat het voelt, wat het tot bepaald gedrag
brengt en hoe het op de opvoeding reageert. Contact krijgen en zien te behouden. ‘Contact’
was en is volgens de auteurs het voornaamste uitgangspunt in iedere vorm van opvoeding
en de basis voor iedere opvoedingsverhouding.
Het boek is geschikt voor ouders en professionele opvoeders
Promotie:
advertentieplanning: Tijdschrift Pedagogiek in Praktijk (september) opl. 3000
persberichten / persondersteuning: Recensie-exemplaren vak- en publieksmedia - september
perspresentatie: geen
direct mail: Via het bijsluiten van de Ouder-folder in publieksbladen (opl. 80.000)
internetondersteuning:
Ja, zie ook http://www.swpbook.com/521
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’s Nachts lijkt alles groter
Ervaringsverhalen van mensen die met suïcidale gedachten
Auteur
Ria Tulkens
ISBN
90 6665 528 3
EAN
9789066655287
Pagina’s 112
Prijs
14,50
Soort
W-boek
Verschijnt september
‘Eigenlijk wil ik niet dood, maar ik weet niet hoe ik moet leven.’
Deze gedachte kan door het hoofd gaan van iemand die
suïcidaal is. Het uitspreken van deze gedachte is een eerste stap
naar het creëren van nieuwe, positieve gedachten om uit een
depressie te komen.
Het eerste deel van ’s Nachts lijkt alles groter bestaat uit tien
ervaringsverhalen van mensen die langzaam uit hun persoonlijk
drama zijn gekomen en de draad van het leven weer durfden op
te pakken. Wie deze ervaringen leest, en zelf te kampen heeft
met een zware depressie, kan hierin herkenning vinden en er
moed uit putten om het leven weer zin te geven.
In het tweede deel komt het begrip depressie aan bod. Wat
verstaan we eronder? Welke mogelijkheden voor hulp zijn er?
Hoe kun je omgaan met de sociale omgeving? Naast
antwoorden op deze vragen, krijgt de lezer ook tips over zelfhulp en lotgenotencontact.
Dit boek is in eerste instantie geschreven voor mensen die met suïcidale gedachten
rondlopen. Daarnaast is het ook uitermate geschikt voor hulpverleners en studenten die
meer inzicht willen krijgen in deze problematiek.
Ria Tulkens is sinds zeventien jaar een vrijgevestigde psychotherapeut. Daarnaast is zij
adviseur en supervisor bij de landelijke Stichting EX 6, de stichting die zich inzet voor
mensen die suïcidaal zijn (geweest). Zij schreef in dit verband enkele artikelen over suïcide
en zelfhulpgroepen van lotgenoten.
Promotie:
advertentieplanning: geen
persberichten / persondersteuning: Recensie-exemplaren vak- en publieksmedia - september
perspresentatie: geen
direct mail: geen
internetondersteuning:
Ja, zie ook http://www.swpbook.com/460
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Speelboek
Eerste hulp bij het leuk houden van spelen
Auteur
Marianne de Valck
ISBN
90 6665 573 9
EAN
9789066655737
Pagina’s 128
Prijs
17,50
Soort
A-boek
Verschijnt november

Spelen lijkt zo vanzelfsprekend dat we dreigen te vergeten hoe
belangrijk onze begeleiding kan zijn voor het spelen en daarmee
voor de ontwikkeling van kinderen. Geen kind speelt om zich te
ontwikkelen. Een kind speelt omdat, wanneer en zolang het leuk
is om te spelen. Wanneer kinderen spelen leuk vinden, spelen ze
geconcentreerd en willen ze vaker en langer spelen. Hiermee
vergroot de kans op speelwaarde zich als bijdrage aan de
ontwikkeling.
Marianne de Valck geeft de waarde, voorwaarden en visies op
spelen. Zij gaat onder andere in op hoe we spelen figuurlijke
ruimte kunnen geven, we rekening kunnen houden met de aard
van kinderen en wat de verschillende pedagogische visies kunnen
betekenen voor de keuze van speelgoed. Daarnaast gaat zij duidelijk in op de inrichting van
de speelruimte en de begeleiding bij het spelen.
Speelboek geeft informatie en inspiratie om spelen leuk te maken en is uitermate geschikt
voor ouders en professionals die met kinderen van 0 tot 12 jaar werken.
Promotie:
advertentieplanning:
Tijdschrift Pedagogiek in Praktijk (november) opl. 3000
Kidstuf magazine (november) opl. 18.000
Pedagogisch tijdschrift Kiddo (november) opl. 4500
persberichten / persondersteuning: Recensie-exemplaren vak- en publieksmedia - november
perspresentatie: geen
direct mail: Via het bijsluiten van de Ouder-folder in publieksbladen (opl. 80.000)
internetondersteuning:
Ja. Zie ook http://www.swpbook.com/522
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Vroeger wou ik trouwen
Scheidingssurvivalkit voor jongeren
Auteur
Julia, Marjolein, Daniel, Irene, Olga en anderen
ISBN
90 6665 621 2
EAN
9789066656215
Pagina’s 100
Prijs
14,50
Soort
A-boek
Verschijnt november

En de prins vond zijn prinses. Ze trouwden, en samen
leefden ze nog lang en gelukkig…
Einde
In sprookjesboeken is dit vaak het gelukkige einde.
Helaas, uit eigen ervaring kunnen wij, een groep jongeren
van gescheiden ouders, vertellen dat het ook anders kan
gaan. Het was vroeger zo dat je een uitzondering was
wanneer jou ouders ging scheiden. Daar werd je dan ook
als kind op aan gekeken.
Nu is het bijna het tegenovergestelde, je bent uniek als
jouw ouders hun hele leven bij elkaar blijven. Zelf kijken
wij nu ook heel anders naar het huwelijk. Zo is het vaak, je denkt er niet over na als het
goed loopt, dingen zijn vanzelfsprekend. Wij hebben ervaren dat een goed huwelijk
helemaal niet vanzelfsprekend is. En als er kinderen zijn en het huwelijk ‘op de klippen
loopt’ wordt daar vaak licht over gedacht.
Daarom hebben wij dit boek geschreven! Het zit vol verhalen van jongeren, tips, stellingen
en songteksten. Met allemaal hetzelfde onderwerp: de scheiding van je ouders. Voor de
ouders staan er ook nog tips in. Dat hebben wij gedaan omdat wij achteraf kunnen zien wat
er bij ons is misgegaan. En nu hopen wij, dat met dit boek, dat niet nog een keer gebeurt
Promotie:
advertentieplanning: nog niet bekend
persberichten / persondersteuning: Recensie-exemplaren vak- en publieksmedia - november
perspresentatie: ja
direct mail:
- via mediators
- via hulpverleners
internetondersteuning:
Ja. Zie ook http://www.swpbook.com/520
Verder ook via aparte website (nog in ontwikkeling)
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Big Deal?
Peereducatie als methode voor de preventie van riskant
gebruik van genotmiddelen door jeugdigen
Auteur
Frans van Blitterswijk & Karin Koole
ISBN
90 6665 551 8
EAN
9789066655515
Pagina’s 112
Prijs
16,50
Soort
W-boek
Verschijnt september

Bij de ontwikkeling van jeugdigen past het zoeken naar
grenzen. Het is normaal om dingen uit te proberen.
Experimenteren met genotmiddelen hoort daar voor veel
jonge mensen ook bij. Wie herinnert zich niet zijn eerste
sigaret, stiekem opgestoken op een stil plekje samen met
een goede vriend? Wie heeft niet eens uit nieuwsgierigheid
een trekje genomen van een joint die rondging op een
feestje om zelf eens te ervaren wat het effect zou zijn?
Maar naast de leuke en spannende kanten van
experimenteren met genotmiddelen is er ook het risico dat
het experimenteren uitloopt op riskant, veelvuldig gebruik.
Het blijkt echter voor volwassenen moeilijk te zijn om dit
te signaleren en er met jeugdigen erover te praten. Voor
jongeren is het juist moeilijk om er met volwassenen over
te praten en om bewust keuzes te maken. Jonge mensen van nu willen weten wat de
uitwerkingen zijn van de verschillende soorten drugs en alcohol. Wat kun je wel of niet
tegelijk gebruiken? Wat zijn de risico’s van alcohol en de verschillende drugs? Jongeren
willen op basis van informatie hun eigen, gegronde keuzes kunnen maken, zonder
opgestoken vingertje.
Promotie:
advertentieplanning: Tijdschrift SPH (september) opl. 6500
persberichten / persondersteuning: Recensie-exemplaren vak- en publieksmedia - september
perspresentatie: geen
direct mail: geen
internetondersteuning:
Ja. Zie ook http://www.swpbook.com/483
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Mijn kind online
Hoe begeleid je als ouder je kind op internet
Auteur
Justine Pardoen & Remco Pijpers
ISBN
90 6665 577 1
EAN
9789066655775
Pagina’s 112
Prijs
15,50
Soort
A-boek
Verschijnt oktober

Dit boek wordt in samenwerking met Planet Internet en Ouders Online uitgegeven

Hoe zorg je dat je kinderen veilig en met plezier kunnen mailen, chatten en surfen? Door
betrokken te zijn bij wat ze doen. Je vertelt ze wat leuk is en wat niet, wat wel mag en wat
niet, en hoe ze zich kunnen wapenen tegen vervelende dingen. Maar dan moet je natuurlijk
wel weten waar het over gaat.

Promotie:
advertentieplanning: Nog niet bekend
persberichten / persondersteuning: Recensie-exemplaren vak- en publieksmedia - oktober
perspresentatie: ja
direct mail: Via het bijsluiten van de Ouder-folder in publieksbladen (opl. 80.000)
internetondersteuning:
Ja. Zie ook http://www.swpbook.com/505
ook via www.planet.nl
en ook www.ouders.nl
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We lossen het samen wel op
Transactionele analyse op de werkvloer
Auteur
Julie Hay
ISBN
90 6665 608 5
EAN
9789066656086
Pagina’s 120
Prijs
17,50
Soort
A-boek
Verschijnt oktober

Werkt u met andere mensen?
Bent u nieuwsgierig over het spel dat anderen spelen?
Wilt u graag nieuwe manieren van communiceren leren?

oorspronkelijke omslag

We lossen het samen op legt uit waarom onze werkrelaties soms zo
lastig zijn, geeft een overvloed aan praktische suggesties om nog
beter te communiceren en geeft veel tips om aan teambuilding te
werken. Daarnaast geeft het handvatten om om te gaan met
spanningen en veranderingen.
Julie Hay geeft in voor iedereen begrijpelijke taal psychologische
inzichten in onze werkrelaties. Haar inzichten ontleent zij aan
toonaangevende psychologische theorieën. Vanuit vele voorbeelden
uit verschillende organisaties toont zij hoe wij deze theorieën kunnen gebruiken om de
dynamiek tussen verschillende mensen te interpreteren en hoe we tot gedragsalternatieven
kunnen komen. Nutteloze, oude gedragspatronen leert u vervangen door nieuwe manieren
van denken en gevoelen.
We lossen het samen op is geschikt voor iedereen die werkt met collega’s, klanten en
leveranciers – in grote en kleine organisaties.
Deze uitgave is een vertaling van het boek “Working it out at Work” van Julie Hay
uitgeverij Sherwood Publishing. De omslag is nog niet definitief.
Promotie:
advertentieplanning: nog niet bekend
persberichten / persondersteuning: Recensie-exemplaren vak- en publieksmedia - oktober
perspresentatie: In oktober komt de auteur naar Nederland om het boek te presenteren.
direct mail: geen
internetondersteuning:
Ja. Zie ook http://www.swpbook.com/525
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12 principes
Handreiking voor een succesvolle samenwerking tussen professionals en ouders
Auteur
Roger Prott & Annette Hautumm
ISBN
906665 617 4
EAN
9789066656178
Pagina’s 72
Prijs
9,50
Soort
W-boek
Verschijnt november

Naast ouders zijn professionals die zich met kinderen
bezighouden de belangrijkste mensen in de eerste jaren van de
ontwikkeling van een kind. Aangezien het de taak van de
professional is om de kinderen te steunen door activiteiten aan te
bieden, is het noodzakelijk dat de ouders het eens zijn met zijn of
haar werk, zodat de kinderen niet met conflicten worden
geconfronteerd.
Pedagogische inspanningen hebben geen succes wanneer het niet
met de ideeën van de ouders strookt. Overleg met ouders is
daarom belangrijk. In dit boek worden twaalf principes
behandeld die helpen om helder en open te communiceren met
ouders.
12 principes is geschikt voor een ieder die professioneel met kinderen werkt. Daarnaast is
het zeer geschikt voor ouders.

Promotie:
advertentieplanning:
Kidstuf (september) opl. 18.000
Tijdschrift SPH (november) opl. 6500
Pedagogisch tijdschrift Kiddo (november) opl. 5000
persberichten / persondersteuning: Recensie-exemplaren vak- en publieksmedia - november
perspresentatie: geen
direct mail: geen
internetondersteuning:
Ja. Zie ook http://www.swpbook.com/524
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Zie mij voor vol aan
Wegwijzer naar behandeling van eetstoornissen (aan de hand van ervaringen van cliënten)
Auteur
Simone de la Rie & Liesbeth Libbers
ISBN
906665 613 1
EAN
9789066656130
Pagina’s 96
Prijs
14,50
Soort
A-boek
Verschijnt oktober
Veel mensen volgen wel eens een dieet, maar soms kan afvallen en het altijd bezig zijn met
eten, figuur of gewicht een serieus probleem gaan vormen. Het kan zijn dat eten je leven is
gaan beheersen en je dit graag wilt veranderen, maar hoe? Dit boek kan je een stap op weg
helpen. Ook als je iemand kent in je omgeving van wie je vermoedt dat deze last heeft van
een eetprobleem, kun je veel aan dit boek hebben.
Zie mij voor vol aan beschrijft de ervaringen met behandeling van meer dan driehonderd
mensen die anorexia nervosa, boulimia nervosa, of een vergelijkbare eetstoornis hebben of
hebben gehad. Zij vertellen hoe zij de stap om hulp te zoeken hebben genomen. Zij
vertellen waar zij behandeling hebben gehad en hoe zij dat hebben ervaren. Vervolgens
geven zij aan waaraan een goede behandeling van eetstoornissen volgens hen voldoet.
De ervaringen die in dit boek worden beschreven, zijn afkomstig van een landelijk
onderzoek naar de kwaliteitscriteria van de behandeling van eetstoornissen vanuit
patiëntenperspectief, een gezamenlijk project van de patiëntenorganisatie Stichting
Anorexia en Boulimia Nervosa, het Landelijke Behandelcentrum voor Eetstoornissen de
Ursula van de Robert-Fleury Stichting en de Universiteit Leiden. Nooit eerder werd een zo
grootschalig onderzoek gedaan onder patiënten. Het biedt een uniek inzicht in hun
ervaringen met en opvattingen over behandeling en kan een ieder die te maken krijgt met
een eetstoornis helpen om wegwijs te worden in de hulpverlening.
Promotie:
advertentieplanning: nog niet bekend
persberichten / persondersteuning: Recensie-exemplaren vak- en publieksmedia - oktober
perspresentatie: Dit boek wordt uitgedeeld op een congres over eetstoornissen op 5&6 oktober
direct mail: geen
internetondersteuning:
Ja. Zie ook http://www.swpbook.com/527
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oorspronkelijke omslag
Duizenden vrouwen in Nederland beschadigen zich, maar toch
weten we nog zo weinig over de redenen die daarbij een rol spelen.
In dit toegankelijke boek worden persoonlijke ervaringsverhalen
gecombineerd met kennis en informatie van en over vrouwen die
zichzelf beschadigen,
Dit boek:
maakt analyses van de sociale, emotionele en psychologische
achtergronden
gaat in op de fysieke, emotionele en sociale effecten
gaat in op strategieen voor herstel en genezing
biedt een overzicht van de diverse conventionele en
alternatieve behandelingen
geeft nuttige en praktische informatie aan lotgenoten
is geschreven vanuit een vrouwgerichte benadering
Deze uitgave is een vertaling van het boek “Women and Self-harm” van G. Smith, D. Cox
en J. Saradjian. De omslag is nog niet definitief.
Promotie:
advertentieplanning: nog niet bekend
persberichten / persondersteuning: Recensie-exemplaren vak- en publieksmedia - oktober
perspresentatie: In november vindt er een landelijk congres plaats.
direct mail: via congresfolder (opl. 20.000)
internetondersteuning:
Ja. Zie ook http://www.swpbook.com/528
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