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Dit jaar hebben we weer een mooie selectie van nieuwe 
uitgaven en herzieningen van goedlopende titels die 
we graag onder de aandacht brengen. Zoals u van ons 
gewend bent hebben we, door onze nauwe samenwerking 
met docenten én beroepspraktijk, een aanbod dat zeer 
goed aansluit op uw onderwijs. In deze brochure vindt u 
een combinatie van titels voor Hogere Sociale Studies en 
Gezondheidszorg, onderverdeeld per vakgebied. 

Blended learning
Bij vrijwel alle nieuwe titels en herzieningen hebben we 
uitgebreide online leeromgevingen ontwikkeld, met een 
keur aan digitale leermiddelen voor u en uw studenten: 
(oefen‑) toetsen, flitscolleges, tutrorials, begrippentrainers, 
casuïstiek, PowerPoints, tentamenvragen en meer. 
Met behulp van een studentvolgsysteem houden 
studenten hun eigen voortgang bij en kunt u hun 
voortgang en resultaten monitoren. 

Maatwerkservice met Boom op maat
Gebruikt u in uw onderwijs maar enkele hoofdstukken van 
één of meerdere titels? Dan is Boom op maat mogelijk de 
oplossing: u selecteert de hoofdstukken uit ons aanbod 
en wij stellen voor u het boek op maat samen. Ik ga graag 
met u in gesprek om de mogelijk heden door te nemen. 

Tot slot, loopt u zelf met het idee rond om een onderwijs‑
middel te ontwikkelen? Wij staan altijd open voor 
suggesties en ideeën en komen graag met u in contact 
om hierover van gedachten te wisselen.

Met hartelijke groet,

 
Vincent Roelse 
Accountmanager Boom hoger onderwijs
v.roelse@bua.nl

Wilt u een boek beoordelen?  
Vraag dan een gratis  
beoordelingsexemplaar 
aan via onze website  
www.boomhogeronderwijs.nl

Volg ons op LinkedIn en Twitter 

mailto:v.roelse%40bua.nl?subject=
http://www.boomhogeronderwijs.nl
https://www.linkedin.com/company/uitgeverij-boom-hoger-onderwijs/
https://twitter.com/boom_hog_ondw


Bij onze uitgaven besteden wij veel 
aandacht aan de bijhorende websites. 
Op deze sites staat veel extra 
materiaal dat zowel de student als 
de docent ondersteunt.

MAAKT U AL  
GEBRUIK VAN  
ONZE UITGEBREIDE  
WEBSITES?

Voor docenten:  
• lesuitwerkingen; 
• Powerpoint‑presentaties;  
• studentvolgsysteem;  
• achtergrondinformatie;   
• docentenhandleiding.

Wilt u onze websites bekijken? 
Bij aanvraag van een gratis beoordelingsexemplaar 
ontvangt u per email een toegangscode tot de 
bijhorende website.

Heeft u vragen, mist u materiaal of heeft u nog een 
goede toevoeging voor het online materiaal?

Mail ons via klantenservice@boomhogeronderwijs.nl 
Of bel 020 52 18 922

Voor studenten:  
• video’s; 
• extra cases; 
• opdrachten;  
• oefentoetsen; 
• begrippentrainer.

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

mailto:klantenservice%40boomhogeronderwijs.nl?subject=
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Klinisch redeneren is een van de belangrijkste vaardig‑
heden in de opleiding verpleegkunde. Om zorgsituaties 
goed te doorzien en beredeneerd te kunnen handelen 
is veel oefening nodig. De twintig uitgebreide casussen 
in Klinische blik: casuïstiek helpen bij het ontwikkelen 
van een klinische blik.

Online oefentoetsomgeving
Elke casus wordt voorafgegaan door een video 
of sfeerbeeld waarin een specifieke kritische 
beroepssituatie en setting wordt verbeeld. Dat kunnen 
settings zijn in de MGZ, de AGZ of de GGZ/VGZ. 
Vervolgens maak je met de SBAR‑methodiek als basis 

twee toetsen met elk ruim twintig vragen (steeds een 
mix van meerkeuze‑ en sleepvragen). Het juiste 
antwoord wordt vervolgens bondig, maar helder 
toegelicht.

Klinische blik: casuïstiek sluit naadloos aan op 
Proactive Nursing: klinisch redeneren in zes stappen. 
De toetsomgeving bevat 20 vergelijkbare casussen met 
vragen, waarbij hetzelfde stappenplan wordt gevolgd.

Doelgroep
Studenten van verpleegkunde en paramedische 
opleidingen.

KLINISCHE BLIK: 
CASUÏSTIEK

Coen van Heycop ten Ham
2019 | ISBN 3009010001950 

4 jaar geldig | € 32,00 
www.klinischeblikcasuistiek.nl

Verpleegkundestudenten dienen een brede theoretische basis over 
uiteenlopende onderwerpen te verwerven. Om deze stof onder de knie 
te krijgen introduceren wij de reeks Klinische blik, een database met 
oefentoetsen met diverse typen verwerkingsvragen. Coen van Heycop 
ten Ham (auteur van ProActive Nursing en Klinische pathologie) schreef 
de vragen en feedback voor deze online oefentoetsomgevingen.

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-8586_Klinische-blik-casuistiek
http://www.klinischeblikcasuistiek.nl/
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De toetsen van Klinische blik: pathologie hebben per 
ziektebeeld een klinische en onderwijskundige opbouw, 
voorafgaand door de beschreven leerdoelen:
– het beschrijven van het ontstaan van ziektebeelden;
– het herkennen en verklaren van symptomen en 

complicaties;
– het toelichten van diagnostiek en therapie.

De volgende onderwerpen komen aan bod: 
werkwijze arts, risicofactoren, afweerreacties, 
gezwellen, geneesmiddelen, afwijkingen van longen 
& luchtwegen en hart & vaten, bloed, neurologische 
en psychiatrische afwijkingen, afwijkingen van 
temperatuur, spijsverteringsorganen, vochthuishouding, 
nieren & urinewegen, bewegingsapparaat, hormonen 
en prostaat.

Over de oefentoetsen
– De vragen zijn per afwijking opgebouwd, van 

kennisreproductie tot klinische toepassing.
– Circa 2000 oefentoetsvragen over ziektebeelden 

met een afwisselende selectie.
– Gebruik van diverse vraagtypen zoals meerkeuze‑, 

sleep‑ en verbindingsvragen.
– Direct na het invullen van het antwoord verschijnt 

gerichte, inhoudelijke feedback.
– Per onderwerp zijn er twee gelijkwaardige sets, zodat 

de student het leereffect kan scoren.
– Ideaal voor blended learning: de toetsen kunnen bij 

diverse studieboeken worden gebruikt.
– Goede voorbereiding voor studenten op de toets(en) 

pathologie.

Doelgroep
Studenten van verpleegkunde en paramedische 
opleidingen.

KLINISCHE BLIK: 
PATHOLOGIE
Coen van Heycop ten Ham
2018 | ISBN 3009010000793 
4 jaar geldig | € 32,00 
www.klinischeblik.nl

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-7870_Klinische-blik-pathologie
http://www.klinischeblik.nl
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Uniek aan dit boek
– Geldt als standaardwerk binnen de Nederlandse 

verpleegkunde.
– Klinisch redeneren is een belangrijk speerpunt van 

het nieuwe curriculum verpleegkunde.
– Zeer praktijkgericht.

Extra materiaal
– Formulier ‘de casus in kaart’ (SBAR‑methodiek): 

voor het snel en helder invullen van de benodigde 
data van een casus, en voor het oefenen van de zes 
stappen en bijbehorende redeneervaardigheden.

– Uitgebreid trefwoordenregister.

Doelgroep
– Studenten hbo‑verpleegkunde.
– Studenten mbo‑verpleegkundige.
– Verpleegkundigen die een specialistische 

vervolgopleiding volgen.
–  Verpleegkundigen in bij‑ en nascholingstrajecten.

PROACTIVE NURSING: 
ZAKBOEKJE
2e druk

Marc Bakker
2017 | ISBN 9789024400508 | 56 blz. | € 10,95

Dit boekje is een handzame versie van de tools 
voor klinisch redeneren.
Een goede verpleegkundige reageert adequaat en 
efficiënt op (mogelijke) problemen van patiënten. 
ProActive Nursing helpt situaties te overzien, analyseren, 
onderzoeken, aan te pakken en te bewaken. Zo kan, 
door eerder de juiste acties te starten, de zorg en 
de veiligheid verbeterd worden door problemen te 
voorzien en te voorkomen.

‘Hoe gaat het?’ – deze vraag stellen verpleegkundigen 
de hele dag door. Maar hoe beoordelen zij professioneel 
hoe het echt met de patiënt gaat?
De methode ProActive Nursing wordt in ziekenhuizen, 
de thuiszorg en de GGZ gebruikt. Het helpt verpleeg‑
kundigen om inzicht te krijgen in de zorgbehoefte van 
de patiënt. En zo op een adequate en empathische 
manier patiëntveilige zorg te kunnen bieden.

Over de inhoud
ProActive Nursing belicht theorie en praktijk van 
zorgthema’s ICF. Voor elk thema is een mindmap 
ontworpen. Hiermee leert de student de gevolgen van 
ziekten te observeren, te analyseren en te benoemen.

Kenmerkend aan de tweede druk
– De referentieclassificatie ICF als leidraad genomen 

voor de zorgthema’s.
– Hoofdstuk over het werken met zorgthema’s en 

mindmaps.
– Nieuw uitgewerkte zorgthema’s en nieuwe indeling.

PROACTIVE NURSING: 
KLINISCHE PROBLEMATIEK 
INZICHTELIJK
Observeren, analyseren en 
communiceren | 2e druk

Marc Bakker
2017 | ISBN 9789058758620 | 440 blz. | € 61,95

In dit zakboekje ProActive Nursing zijn een aantal 
belangrijke tools opgenomen waarmee je in de praktijk 
aan de slag kunt. Een uitgebreide uitleg zul je in dit 
zakboekje niet vinden. Daarvoor verwijzen we je graag 
naar de boeken in de reeks ProActive Nursing.

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-4467_ProActive-Nursing-klinische-problematiek-inzichtelijk-tweede-druk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-7267_ProActive-Nursing-zakboekje-tweede-druk
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ProActive Nursing: klinisch redeneren in zes stappen 
bestaat uit twee delen.
Deel 1: uitleg van de zesstappenmethode van het 
klinisch redeneren voor verpleegkundigen. De rede‑
neer vaardigheden die van toepassing zijn worden 
besproken, zo veel mogelijk gekoppeld aan beproefde 
methodieken, technieken of modellen. In dit boek heten 
deze vaardigheden ‘redeneerhulpen’. De zes stappen 
en de redeneerhulpen vormen een krachtig geheel om 
te leren redeneren. Binnen vele verpleegkundige mbo‑, 
hbo‑ en vervolgopleidingen maar ook in een groot 
aantal zorginstellingen wordt de ProActive Nursing 
methodiek gebruikt voor casestudie.
Deel 2: acht casestudies. Deze dienen als voorbeeld van 
een patiëntbespreking volgens de ProActive Nursing 
methodiek. De centrale thematiek van de casuïstiek 
is somatisch en klinisch van aard. Al deze casussen 
zijn waargebeurd. Er is uitsluitend met de beschikbare 
gegevens en vanuit de realiteit gewerkt.

Kenmerkend aan de tweede druk
– De ringband is vervallen.
– De geactualiseerde systeemkaarten zijn samengevat 

in mindmaps en te vinden in het ProActive Nursing: 
zakboekje.

– Een meer uitgebreid beschreven versie van de 
systeemkaarten is te vinden in ProActive Nursing: 
klinische problematiek inzichtelijk.

– De inhoud van de ringband behorend bij de eerste 
druk is nog wel beschikbaar in pdf‑vorm en te vinden 
onder de tab ‘Extra materiaal’.

Doelgroep
– Studenten verpleegkunde (hbo‑v en verpleegkunde 

mbo).
– Verpleegkundigen die een specialistische 

vervolgopleiding volgen.
– Verpleegkundigen in bij‑ en nascholingstrajecten.

PROACTIVE NURSING: 
KLINISCH REDENEREN IN 
ZES STAPPEN
2e druk

Marc Bakker, Coen van Heycop ten Ham
2014 | ISBN 9789462364042 | € 47,50

ProActive Nursing is de methode 
binnen de Nederlandse 
verpleeg kunde. In ziekenhuizen, 
de thuiszorg en de GGZ werken 
professionals en studenten 
volgens deze methode voor 
klinisch redeneren. Het is 
multidisciplinair toepasbaar in 
alle specialismen en niveaus 
van de verpleegkunde waarin 
‘klinisch redeneren’ een van de 
belangrijkste speerpunten is.

https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-3804_ProActive-Nursing-klinisch-redeneren-in-zes-stappen-tweede-druk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/auteur/110-3525_Bakker
https://www.boomhogeronderwijs.nl/auteur/110-3526_Heycop-ten-Ham
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GEZONDHEIDS
BEVORDERING EN 
LEEFSTIJL
Een praktische inleiding

Lex Lemmers en Jeroen de Greeff
2018 | ISBN 9789024421534 | 312 blz. | € 37,50

We leven in Nederland steeds langer en over het 
algemeen gezonder. Maar welvaartsziekten als 
gevolg van een ongezonde leefstijl, zoals obesitas en 
diabetes type 2, nemen toe. Daarnaast is het verschil 
in levensverwachting tussen lager en hoger opgeleiden 
groot. Om gezondheidsverschillen en welvaartsziekten 
terug te dringen en een gezonde leefstijl aan te leren 
is meer nodig dan alleen goede zorg. Het bevorderen 
van gezondheid en een gezonde leefstijl op school en 
op het werk, in de wijk en in de zorg biedt grote kansen 
voor gezondheidswinst.

Professionals in zorg, welzijn en preventie spelen 
een centrale rol in het bevorderen van gezond 
gedrag en het stimuleren van positieve gezondheid. 
Gezondheidsbevordering en leefstijl helpt inzicht te 
verkrijgen in de wereld van gezondheidsbevordering. 
Verschillende vraagstukken worden helder geanalyseerd 
en beantwoord aan de hand van de leefstijlthema’s 
Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning en 
Drugs (BRAVO +D). Vanuit deze leefstijlthema’s leren 
studenten verbinding te leggen tussen theorie en 
praktijk, met behulp van casuïstiek en opdrachten.

Doelgroep
Gezondheidsbevordering en leefstijl is bedoeld voor 
hbo‑studenten die zich voorbereiden op een toekomst 
als professional in zorg, welzijn en preventie, waaronder 
primair verpleegkundigen, diëtisten en leefstijlcoaches.

MEDISCHE BASISKENNIS
6e druk

Frans Verstappen
2020 | ISBN 9789024428694 | ca.500 blz. | € 64,95 
www.medischebasiskennis6edruk.nl

Binnen het brede veld van de steeds verder ontwikkelde 
geneeskundige kennis geeft Medische Basiskennis een 
integraal overzicht van de hoofdzaken over gezondheid 
en ziekte, samengebracht in een goed bestudeerbaar 
boek van beperkte omvang.

Over de inhoud
Medische Basiskennis beschrijft de basisprocessen van 
het menselijke lichaam in inleidende hoofdstukken over 
celbiologie, algemene pathologie en immunologie. 
Daarna volgen hoofdstukken met als onderwerp 
een veelvoorkomende chronische aandoening. 
Deze verschaffen een algemeen inzicht in bouw, functie 
en ziekte van het menselijk lichaam en over ontwikkeling 
en groei en veroudering. Medische Basiskennis probeert, 
onder meer met behulp van vele schematische 
tekeningen, de kloof tussen praktijkgerichte instructie en 
diepgravende specialistische geneeskundeboeken te 
overbruggen. Het verduidelijken van processen staat in 
dit boek voorop.

De inhoud van deze 6e druk is geactualiseerd en 
herzien en de bijbehorende website voor studenten 
en docenten, www.medischebasiskennis6edruk.nl, is 
sterk uitgebreid en geactualiseerd. Zo is er een online 
begrippentrainer beschikbaar waarmee studenten de 
termen die achterin het boek staan makkelijker onder 
de knie kunnen krijgen.

Doelgroep
– Studenten van medische en paramedische 

opleidingen.
– Studenten aan opleidingen verpleegkunde.
– Alle andere richtingen binnen de 

gezondheidswetenschappen.
– Interessant voor iedereen die reeds werkzaam 

is binnen deze vakgebieden.

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-7279_Gezondheidsbevordering-en-leefstijl
http://www.medischebasiskennis6edruk.nl
http://www.medischebasiskennis6edruk.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-9263_Medische-basiskennis-zesde-druk
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Maatschappelijke omstandigheden hebben grote 
invloed op het geestelijk welbevinden. Denk aan 
discriminatie of het verlies van werk of woning. 
De sociale psychiatrie pleit daarom voor een bredere 
blik. Om psychische klachten te helpen voorkomen, 
is oog voor de maatschappelijke context cruciaal. 
Nog belangrijker is een goede samenwerking tussen 
de uiteenlopende zorg‑ en hulpverleners.
Behandelaars, begeleiders, vrijwilligers, naasten 
en mantelzorgers: iedereen die te maken krijgt met 
psychisch kwetsbare mensen doet dit vanuit zijn of haar 
eigen invalshoek. Dit boek leert formele en informele 
hulpverleners om beter samen te werken. En zo te 
helpen voorkomen dat psychische problemen ontstaan 
of erger worden.

Over de inhoud
Psychische kwetsbaarheid is een van de weinige 
boeken waarin het voorkómen van psychische klachten 
centraal staat. Het bespreekt maatschappelijke 
invloeden op psychische problemen. Daarnaast 
is er uitgebreid aandacht voor de algemene én 
specialistische kennis en vaardigheden die nodig zijn 
om goed samen te werken. Ook methodieken, richtlijnen 
en organisatievormen komen aan bod. Dit boek is 
geschreven door toonaangevende experts op het 
gebied van zorg en welzijn. Op de website bij het boek 
is aanvullend materiaal te vinden voor gebruik in het 

onderwijs. Het boek borduurt voort op en is vervanger 
van het in 2010 verschenen Sociale psychiatrie, onder 
redactie van Ivonne van der Padt en Ben Venneman.

Uniek aan dit boek
– Het boek is geactualiseerd sinds de laatste druk 

van Sociale psychiatrie.
– Interessant voor meerdere disciplines.
– Bijdragen van toonaangevende experts op het 

gebied van zorg en welzijn.
– Breed gedragen door de Hogeschool van 

Amsterdam.

Extra materiaal
Op de website bij dit boek, www.psychische 
kwetsbaarheid.nl, vindt u achtergrondinformatie, 
werkbladen en methoden voor gebruik in het onderwijs.

Doelgroep
– Formele en informele zorg‑ en hulpverleners die te 

maken krijgen met psychisch kwetsbare mensen.
– Hbo‑studenten van opleidingen binnen 

Zorg & Welzijn.
– Hoger Gezondheidszorg Onderwijs: verpleegkunde, 

fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, voeding 
& diëtetiek.

– Hoger Sociaal‑Agogisch Onderwijs: social work, 
sociaalpedagogische hulpverlening, toegepaste 
psychologie.

PSYCHISCHE KWETSBAARHEID
Belicht vanuit sociaalpsychiatrisch 
perspectief

Redactie: Ivonne van der Padt, Jeanne Derks en Sjaak Boon
2017 | ISBN 9789089536327 | 233 blz. | € 43,50 
www.psychischekwetsbaarheid.nl

http://www.psychischekwetsbaarheid.nl
http://www.psychischekwetsbaarheid.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-4451_Psychische-kwetsbaarheid
http://www.psychischekwetsbaarheid.nl
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INLEIDING IN 
DE PSYCHISCHE 
GEZONDHEIDSZORG
Jaap van der Stel
2017 | ISBN 9789089539946 | 360 blz. | € 43,95

Inleiding in de psychische gezondheidszorg is een 
introductie op de belangrijkste aspecten van de 
psychische gezondheidszorg (GGZ/psychiatrie). 
Het is het eerste studieboek dat zich richt op de 
herstelgerichte psychische zorg (los van de DSM). 
Bovendien krijg je een boek in handen met concrete 
handvatten voor de sociaal agogische zorg.

Inhoud
Inleiding in de psychische gezondheidszorg haakt aan 
op de ontwikkeling om vroegtijdiger te handelen en oog 
te hebben voor preventiemogelijkheden. Daarom is er 
veel aandacht voor jeugd (0‑25 jaar). Ook bespreekt 
het boek de zorg die gemeenten moeten coördineren 
(jeugdzorg, wijkteams, WMO). Dit betekent een 
antwoord zoeken op: hoe krijgen patiënten of cliënten 
greep op hun zorgproces en aandoening? En hoe 
bevorderen dan wel ondersteunen we zelfredzaamheid, 
zelfmanagement, zelfbepaling (eigen regie) en 
zelfregulatie?
Het boek heeft een verfrissende insteek en is gericht op 
herstelondersteunende zorg, preventie en vroegtijdig 
handelen. Het sluit aan bij actuele ontwikkelingen 
(‘transdiagnostische’ benadering) in het werkveld en 
aandacht voor jouw rol als uitvoerend medewerker 
en oog voor de aspiraties van de nieuwe generaties 
cliënten.

Doelgroep
Inleiding in de psychische gezondheidszorg is bedoeld 
voor studenten hoger onderwijs in opleidingen zoals 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening, Toegepaste psychologie, 
Verpleegkunde en Social Work.

METHODISCH HANDELEN 
INZICHTELIJK
3e druk

Jos Kuiper, Peter Zijsling
2020 | ISBN 9789024409204 | 216 blz. | € 32,50 
www.methodischhandeleninzichtelijk.nl

Methodisch handelen lijkt een eenvoudig aan te 
leren basisvaardigheid voor professionals in het 
sociale domein. Maar de schijnbare eenvoud van het 
methodisch werken is bedrieglijk. Methodisch handelen 
inzichtelijk biedt de student stap voor stap inzicht in 
het concept van methodisch handelen. Door de vele 
praktische voorbeelden, opdrachten en oefeningen 
wordt duidelijk wat methodisch handelen precies 
is. Theorie wordt in deze uitgave wel aangereikt, 
maar dient niet voortdurend als leidraad. Door de 
behandeling van kernbegrippen in een begrijpelijke 
context maken aankomende hulpverleners kennis met 
de negen fasen van de plancyclus van methodisch 
handelen. Daarnaast leren ze deze plancyclus 
toe te passen en te relateren aan de verschillende 
beroepspraktijken binnen het sociale domein.

Online materiaal
Bij het boek hoort ook een uitgebreide website, 
www. methodischhandeleninzichtelijk.nl, met daarop 
onder andere de uitwerkingen van de opdrachten 
in het boek en verdiepende opdrachten bij de in 
het boek behandelde casussen. Voor docenten zijn 
er PowerPoints bij elk hoofdstuk, een uitgebreide 
docentenhandleiding en talloze praktische oefeningen 
beschikbaar.

Nieuw in deze druk
Deze derde druk is herzien en geactualiseerd. De in‑
steek is meer oplossingsgericht en meer gericht op 
perspectief bieden en het activeren van de cliënt. Ook 
is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd over diversiteit.

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-4372_Inleiding-in-de-psychische-gezondheidszorg
http://www.methodischhandeleninzichtelijk.nl
http://www.methodischhandeleninzichtelijk.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-9179_Methodisch-handelen-inzichtelijk-derde-druk
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Jaarlijks worden circa 680.000 mensen ziek door het 
eten van besmet voedsel. Daarom is het waarborgen 
van veilig voedsel belangrijk op alle plaatsen waar met 
voedsel wordt gewerkt. Denk aan cateraars, groot‑ en 
instellingskeukens, restaurants en de levensmiddelen‑
producerende bedrijven.

Over de inhoud
Veilig voedsel geeft inzicht in de factoren die een 
rol spelen bij de bereiding van veilig voedsel. De 
microbiologische kant komt uitgebreid aan bod 
met onderwerpen als groei van micro‑organismen, 
besmetting, bederf, voedselinfecties en/of ‑vergiftiging, 
pathogenen, reiniging en desinfectie en de omgang 
met voedselveiligheidssystemen. Verder worden de 
belangrijkste chemische factoren besproken (waaronder 
natuurlijke gifstoffen en bestrijdingsmiddelen) en 
mogelijke fysieke verontreinigingen, zoals stukjes glas, 
metaaldeeltjes en stukjes rubber.

Nieuw in deze druk:
– Aanpassingen vanuit nieuwe inzichten en veranderde 

wetgeving.
– Actuele voorbeelden uit de praktijk.
– Hoofdstuk over chemische voedselveiligheid grondig 

herzien en uitgebreid.

Kenmerkend aan deze druk
– Een volledig en concreet studieboek dat 

ingewikkelde materie toegankelijk en helder uitlegt.
– Sluit aan op het niveau van de hbo‑student en zeer 

geschikt voor practicumonderwijs.
– Derde druk grondig herzien en aangepast aan 

nieuwe ontwikkelingen.

Doelgroep
Hbo‑studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek 
en van gerelateerde opleidingen, zoals Food en 
Business, Food design en Innovation, Agrifoodbusiness, 
Process and Food Technology, Hogere Hotelschool en 
de Docentenopleiding Voeding.

VEILIG VOEDSEL
Microbiologische principes, chemische 
en fysische factoren | 3e druk

Roelina Dijk
2018 | ISBN 9789024418978 | 200 blz. | € 30,95

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-7394_Veilig-voedsel-derde-druk
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In Het diëtistisch consult staan de competenties 
centraal die je als diëtist nodig hebt voor de 
beroepsrol van behandelaar: de cliëntgebonden 
beroepsuitoefening. De competenties omvatten 
een integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en 
attitude, benodigd bij het uitvoeren van de diëtistische 
behandeling. Het diëtistisch handelen kenmerkt 
zich door zowel communicatieve, methodische als 
technische vaardigheden, die geïntegreerd aan bod 
komen in dit boek.

In deze leermethode ligt de focus op het aanleren van 
de vaardigheden binnen een tweegesprek door:
– een goede hulpverleningsrelatie op te bouwen 

uitgaande van het samenwerkings‑ of 
participatiemodel;

– de dieetbehandeling op methodische wijze voor te 
bereiden, uit te voeren, te evalueren, bij te stellen 
en af te ronden;

– gedragsverandering te bewerkstelligen met behulp 
van motivational interviewing en coaching;

– te reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen 
en dit op basis hiervan verder te ontwikkelen.

Nieuw aan deze zesde druk
Deze zesde druk is herzien en geactualiseerd. 
De bijbehorende website, www.hetdietistischconsult. nl, 
is volledig herzien, uitgebreid en bevat onder 
meer oefenopdrachten, tal van nieuwe video’s en 
observatielijsten. Hier kan de student verschillende 
fasen van een diëtistisch consult bestuderen en 
oefenen en zichzelf toetsen. Voor docenten is 
er een docenthandleiding beschikbaar en een 
studentvolgsysteem bij de opdrachten.

Doelgroep
Het diëtistisch consult is primair bedoeld voor studenten 
Voeding en Diëtetiek. Daarnaast kan het worden 
gebruikt door in de beroepspraktijk werkzame diëtisten, 
ter ondersteuning van stagebegeleiding.

HET DIËTISTISCH CONSULT
6e druk

Anke Leibbrandt e.a.
2020 | ISBN 9789024427888 | 204 blz. | € 89,95 
www.hetdietistischconsult.nl

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-9258_Het-dietistisch-consult-zesde-druk
http://www.hetdietistischconsult.nl
http://www.hetdietistischconsult.nl
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BASISBOEK SOCIAAL WERK
Activeren, ondersteunen en 
verbinden | 4e druk

Redactie: Hans van Ewijk e.a.
2020 | ISBN 9789024427765 | 352 blz. | € 43,50
www.basisboeksociaalwerk.nl

De sociaal werker houdt zich bezig met sociaal gedrag 
en sociale verhoudingen. Omdat sociaal werk zo’n 
breed domein is, kun je als sociaal professional in zeer 
veel verschillende beroepen en functies aan de slag. 
In welke functie je ook belandt, altijd combineer je 
de specifieke functie‑eisen met het brede kennis‑ en 
toepassingsdomein van sociaal werk.

Basisboek sociaal werk legt een eerste fundament om 
het (ver‑)bindende tussen de beroepen en functies 
vorm te geven. In dit boek gaan we niet in op de eigen‑
heid, kenmerken en methodiek van de verschillende 
beroepen binnen sociaal werk. We concentreren 
ons op de profilering, positionering, basishouding en 
methodiek van sociaal werk als overkoepelend en 
samenbindend begrip.

Over de inhoud
Het boek is opgedeeld in twee delen. In deel I gaat het 
over de kernelementen van sociaal werk. Met behulp van 
een casus wordt duidelijk gemaakt hoe breed sociaal 
werk is en hoe gewoon. Bijna iedereen komt het werk 
van sociaal werkers in een of andere verschijningsvorm 
tegen. Deel II van dit boek bevat capita selecta over 
maatschappelijke ontwikkelingen. De achtergronden 
van deze ontwikkelingen en de gevolgen van de 
nieuwe visie voor de samenleving, maar ook voor de 
beroepsuitoefening van sociaal werk zijn in dit deel 
onderwerp van beschouwing.

Nieuw in deze druk
Deze vierde druk is geactualiseerd en herzien plus een 
volledig nieuwe website www.basisboeksociaalwerk. nl 
met video’s, een begrippentrainer, oefeningen met 
feedback en PowerPoints.

PROFESSIONEEL INZETTEN 
VAN ERVARINGS
DESKUNDIGHEID
Redactie: Alie Weerman
2019 | ISBN 9789024401451 | 300 blz. | € 34,50

Professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid 
geeft de lezer informatie, inspiratie en inzicht 
over de ontwikkeling en implementatie van 
ervaringsdeskundigheid op het gebied van zorg en 
welzijn. De auteurs behandelen zowel het individuele 
niveau, als ook het team‑ en organisatieniveau.

Ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigen gebruiken hun eigen ervaringen 
met bijvoorbeeld, beperking en uitsluiting bij de 
begeleiding en belangenbehartiging van mensen in 
vergelijkbare situaties. Zij doen dat op verschillende 
manieren en in verschillende functies. Daarbij gebruiken 
zij niet alleen hun eigen ervaringen, maar ook die van 
anderen. Ervaringskennis heeft daarom een individueel 
én collectief aspect.

Over de inhoud
De auteurs van dit boek deden een actieonderzoek met 
vijf grote zorgorganisaties, waarbij zorgprofessionals 
ruimte werd geboden om hun ervaringsdeskundigheid 
te ontwikkelen en in te zetten. Dit boek beschrijft wat er 
vervolgens gebeurde. Welke innerlijke processen doen 
zich voor, hoe reageren cliënten en collega’s en welk 
beleid steunt of remt?
Het boek is rijkelijk gevuld met tekeningen, foto’s, 
verhalen, tips en trucs en opdrachten voor de praktijk 
en het onderwijs.

Doelgroep
Professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid is 
bruikbaar voor iedereen die vindt dat ervaringskennis 
en ‑deskundigheid waardevol zijn en goed benut 
moeten worden. Het is daarom geschikt voor zowel het 
hoger (beroeps)onderwijs, als de beroepspraktijk.

http://www.basisboeksociaalwerk.nl
http://www.basisboeksociaalwerk.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-9223_Basisboek-sociaal-werk-vierde-druk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-8528_Professioneel-inzetten-van-ervaringsdeskundigheid
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In deze volledig herziene derde druk van Ergovaardig 
deel 1: inventarisatie en analyse zijn veelgebruikte 
ergotherapeutische vaardigheden beschreven 
met aandacht voor recente ontwikkelingen in 
de gezondheidszorg, de ergotherapeutische 
beroepspraktijk en het onderwijs. De vaardigheden 
zijn beschreven vanuit de uitgangspunten cliëntgericht 
werken, evidence-based practice en occupation-
based ergotherapie.

De vaardigheden zijn waar mogelijk beschreven als 
zogenoemde ‘bouwstenen’, die eerst enkelvoudig 
geoefend kunnen worden. Zodra de betreffende 
vaardigheid beheerst wordt, kunnen combinaties 
gemaakt worden met andere vaardigheden en kunnen 
variaties worden aangebracht. Op deze wijze wordt 
geleerd om de vaardigheid wendbaar toe te passen en 
in verschillende niveaus van complexiteit.

In dit deel zijn verschillende vaardigheden 
beschreven die nodig zijn in de eerste fase van 
het ergotherapeutisch proces. Kennismaking, 
vraagverheldering en analyse van de 
handelingsvraag van de cliënt en zijn of haar 
omgeving staan centraal.

Voor deze derde druk zijn alle vaardigheden 
geactualiseerd en herschreven, en is een nieuwe 
vaardigheid toegevoegd: werken met de 
Activiteitenweger.

Digitale leeromgeving
De online leeromgeving op www.ergovaardig. nl 
is nieuw vormgegeven en uitgebreid met nieuwe 
vaardighedenopnames, voorbereidende en 
oefenopdrachten, kennistests en digitaal in te 
vullen oefenlijsten.

ERGOVAARDIG DEEL 1: 
INVENTARISATIE EN ANALYSE
3e druk

Redactie: Koen van Dijk, Marluuke Jakobs, 
Ingrid Laban‑Sinke, Anoeska Nas
2017 | ISBN 9789089538369 | 200 blz. | € 95,50 
www. ergovaardig.nl

http://www.ergovaardig.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-4468_Ergovaardig-deel-1-derde-druk
http://www.ergovaardig.nl
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In deze volledig herziene derde druk van Ergovaardig 
deel 2: uitvoeren en interventies zijn veelgebruikte 
ergotherapeutische vaardigheden beschreven 
met aandacht voor recente ontwikkelingen in 
de gezondheidszorg, de ergotherapeutische 
beroepspraktijk en het onderwijs. De vaardigheden 
zijn beschreven vanuit de uitgangspunten cliëntgericht 
werken, evidence-based practice en occupation-
based ergotherapie.

De vaardigheden zijn waar mogelijk beschreven als 
zogenoemde ‘bouwstenen’, die eerst enkelvoudig 
geoefend kunnen worden. Zodra de betreffende 
vaardigheid beheerst wordt, kunnen combinaties 
gemaakt worden met andere vaardigheden en kunnen 
variaties worden aangebracht. Op deze wijze wordt 
geleerd om de vaardigheid wendbaar toe te passen en 
in verschillende niveaus van complexiteit.

In dit deel komt een breed scala aan 
ergotherapeutische interventies aan bod.

Kenmerkend aan dit boek
– Voor deze derde druk zijn alle vaardigheden 

geactualiseerd en herschreven, en zijn er nieuwe 
vaardigheden toegevoegd: motiverende 
gespreksvoering en cognitief‑gedragstherapeutisch 
werken.

– De online leeromgeving op www.ergovaardig.nl 
is nieuw vormgegeven en uitgebreid met nieuwe 
vaardighedenopnames, voorbereidende en 
oefenopdrachten, kennistests en digitaal in te vullen 
oefenlijsten.

ERGOVAARDIG DEEL 2: 
UITVOEREN VAN INTERVENTIES
3e druk

Redactie: Koen van Dijk, Marluuke Jakobs, 
Ingrid Laban‑Sinke, Anoeska Nas
2017 | ISBN 9789089538376 | 350 blz. | € 95,50 
www.ergovaardig.nl

Ergovaardig deel 1 en 2 
zijn tot stand gekomen 
als samenwerking tussen 
de Hogeschool van 
Amsterdam, Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen, 
Hogeschool Rotterdam en 
Zuyd Hogeschool Heerlen.

http://www.ergovaardig.nl/
https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-4469_Ergovaardig-deel-2-derde-druk
http://www.ergovaardig.nl/
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Een ergotherapeutisch advies heeft altijd te maken met 
wat mensen (willen) doen, of waaraan mensen mee 
(willen) doen. Hiermee ondersteunt een ergotherapeut 
mensen met een vraag op het gebied van handelen, 
participatie of sociale inclusie.

Over de inhoud
In Adviseren door ergotherapeuten worden 
adviesmethodiek en een therapeutisch adviesmodel 
beschreven. Het uitgangspunt voor het methodisch 
vormgeven van het adviesproces wordt gevormd door 
de adviesrelaties met adviesvrager en betrokkenen. 
Reflectie op de adviesvraag en het adviesproces vanuit 
het perspectief van de verschillende betrokkenen staat 
hierbij centraal.

De toepassing van het ergotherapeutisch adviesmodel 
is gericht op de nieuwe contexten, adviesvragen 
en adviesvragers waarmee ergotherapeuten in hun 

beroepsuitoefening te maken hebben. Dit boek 
sluit aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij 
en binnen zorg en welzijn die vragen om een 
ondersteunende en dienstverlenende attitude van 
professionals. Om die reden wordt in deze uitgave het 
belang van communiceren, samenwerken, dialoog en 
gemeenschappelijke besluitvorming in het proces van 
adviseren benadrukt.

Doelgroep
Adviseren door ergotherapeuten is primair bedoeld voor 
studenten ergotherapie en biedt kennis, voorbeelden, 
inspiratie en handreikingen om te leren wat adviseren is 
en hoe je kunt samenwerken met alle betrokkenen in het 
adviesproces. Doel is om tot een zo effectief mogelijk 
advies te komen. Ook voor ergotherapeuten en andere 
professionals in zorg en welzijn is dit boek een actueel 
en waardevol naslagwerk op het gebied van adviseren.

ADVISEREN DOOR 
ERGOTHERAPEUTEN
Ergotherapeutische adviesmethodiek

Alex de Veld e.a.
2016 | ISBN 9789462364547 | 200 blz. | € 32,50

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-4023_Adviseren-door-ergotherapeuten
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Dermatologie, de wetenschap die zich bezighoudt 
met onderzoek en behandeling van huidziekten, 
is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot 
huidtherapeut. Huidtherapeuten behandelen immers 
patiënten met een zieke of beschadigde huid, met als 
doel om stoornissen of beperkingen als gevolg van 
een huidaandoening op te heffen, te verminderen of 
te voorkomen.

Naast de belangrijke aandachtsgebieden van 
littekens, (brand‑)wonden, acne, overbeharing, 
pigmentstoornissen, vaatafwijkingen en oedeem, 
wordt de huidtherapeut geconfronteerd met een breed 
scala aan huidafwijkingen en ‑ziekten. Een gedegen 
dermatologische kennis is daarom een absolute 
voorwaarde om het beroep op professionele wijze uit 
te kunnen oefenen.

Nieuw in deze druk
De inhoud van deze tweede editie is geactualiseerd 
aan de hand van nieuwe inzichten, richtlijnen en weten‑
schappelijke literatuur uit de acht jaren die verstreken 
zijn na de uitgave van de eerste druk. Ook nu is de 

inhoud tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 
de Hogeschool Utrecht en de Haagse Hogeschool. 

Zo zijn diverse ziektebeelden toegevoegd, waaronder 
lymfoedeem van de arm na behandeling van 
borstkanker, terra firma‑forme dermatose, dermatosis 
neglecta en de ziekte van Mondor. Nieuw is de 
bespreking van gevoelige, droge, vette en gemengde 
huid en van het huidmicrobioom. Daarnaast worden 
in deze editie de bijwerkingen van doelgerichte 
geneesmiddelen op de huid en de adnexen 
gepresenteerd. Het boek is daardoor toegesneden 
op de kennisbehoefte van studenten huidtherapie en 
praktiserende huidtherapeuten, waarbij extra aandacht 
wordt besteed aan voor hen relevante onderwerpen 
als de lymfologie, littekens en stralingsschade.

Meer dan 900 afbeeldingen illustreren de teksten en 
vergemakkelijken het herkennen van huidafwijkingen 
in de praktijk. Elk hoofdstuk eindigt met een overzicht 
van de huidtherapeutische verrichtingen, die kunnen 
worden uitgevoerd bij de in het betreffende hoofdstuk 
besproken aandoeningen.

DERMATOLOGIE VOOR 
HUIDTHERAPEUTEN
2e druk

Anton de Groot, Johan Toonstra, Josette Lorist
2020 | ISBN 9789024428441 | 636 blz. | € 136,95 

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-9058_Dermatologie-voor-huidtherapeuten-tweede-druk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/auteur/110-3314_Groot
https://www.boomhogeronderwijs.nl/auteur/110-3316_Lorist
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Van burgers wordt steeds vaker verwacht dat zij 
actief participeren in de samenleving, dat ze de regie 
in eigen hand nemen en minder snel aankloppen bij 
de overheid voor ondersteuning. De burger wordt, 
kortom, gestimuleerd tot meer zelfredzaamheid en 
zelfmanagement.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
biedt vanuit de overheid een context voor deze 
maatschappelijke participatie en actief burgerschap. 
Individuen en groepen met vragen en problemen 
worden niet langer als ‘klant’ gezien, maar als eigenaar 
van deze vragen en problemen én van de daarbij 
passende antwoorden en oplossingen.

Over de inhoud
Wat betekent dit voor de welzijnssector en voor de 
sociale professional, en wat voor gevolgen heeft dit 
beleid voor het hoger beroepsonderwijs? Integraal 
sociaal werk biedt theoretische en methodische kaders 
die bijdragen aan het ontwikkelen van een visie van 
waaruit professionals in deze nieuwe context kunnen 
denken en werken. Begrippen als sociale veerkracht, 
activeren, empowerment, netwerkontwikkeling, 
talentontwikkeling, eigen kracht en een integrale 
aanpak staan in dit boek centraal en worden 
gerelateerd aan de uitgangspunten van Welzijn 
Nieuwe Stijl.

Kenmerkend in deze druk
In deze geactualiseerde druk wordt ook het 
concept en de kracht van het (sociale) wijkteam 
behandeld. Nieuwe inzichten komen aan de orde in 
de hoofdstukken die ingaan op schuldhulpverlening, 
maatschappelijke kwetsbaarheid en de professional 
van de toekomst. Inclusief website met extra materiaal: 
www. integraalsociaalwerk1edruk.nl.

Doelgroep
Integraal sociaal werk is geschreven voor de sociale 
professional van de toekomst, die een opleiding 
volgt op het gebied van Social Work: Culturele en 
Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening, Sociaal Juridische Dienstverlening, 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Toegepaste 
Psychologie.

Met bijdragen van Anjo van Hout en Leo Witte 
(redactie), Tanny Bakker, Kitty Felix, Rosalie Metze, 
Paulina Sedney, Marijke Rasch en Margriet Couperus.

INTEGRAAL SOCIAAL WERK
Naar de sociale professional van de toekomst

Redactie: Anjo van Hout, Leo Witte
2016 | ISBN 9789089538475 | 252 blz. | € 31,50 
www.integraalsociaalwerk1edruk.nl

http://www.integraalsociaalwerk1edruk.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-3966_Integraal-sociaal-werk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/auteur/110-1783_Hout
https://www.boomhogeronderwijs.nl/auteur/110-3748_Witte
http://www.integraalsociaalwerk1edruk.nl
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Het is belangrijk dat je als (toekomstig) zorgverlener 
verder kunt kijken dan het individu en zijn probleem. 
Ook de samenleving speelt namelijk een rol in het 
ontstaan en oplossen van individuele problematiek. 
Dat vraagt van professionals meer maatschappelijke 
oriëntatie en sociaal bewustzijn.

In Praktijkboek sociologie leer je aan de hand van 
praktijksituaties over deze sociologische theorie 
en laat zien hoe zorgverleners met behulp van een 
helikopterview – de sociologische theorie – hun sociaal 
bewustzijn kunnen vergroten. Met vragen, casussen 
en opdrachten toets je of je de sociologische theorie 
begrepen hebt. En of je ermee kunt werken in de 
praktijk. Zo ontstaat er inzicht in:
– het sociaal functioneren van onze samenleving;
– de maatschappelijke factoren die ons gedrag 

(en dus dat van cliënten) beïnvloeden;
– actuele maatschappelijke vraagstukken.

Kenmerkend aan deze 14e druk
Deze herziene, veertiende druk is een aantrekkelijke 
full colour uitgave. Er komen nieuwe theorieën aan 
de orde, de praktijkvoorbeelden zijn geactualiseerd 
en het boek bevat meer theorie over culturele 
diversiteit. Het boek bevat nu ook een website, 
www. praktijkboeksociologie. nl, met vragen, 
opdrachten, achtergrondinformatie en een begrippen‑
trainer voor studenten, en voor docenten materiaal ter 
ondersteuning van hun lessen.

Uniek aan dit boek
– Full colour uitgave en heldere schrijfstijl die uitnodigt 

om te studeren.
– Sociologische theorie concreet gemaakt aan de 

hand van praktijkvoorbeelden.
– De inhoud van het boek staat dicht bij je 

belevingswereld.

Doelgroep
Praktijkboek sociologie is bedoeld voor studenten 
die opleidingen volgen als SPH, MWD, CMV, TP en 
Verpleegkunde.

PRAKTIJKBOEK SOCIOLOGIE
14e druk

Harry Hendrix
2018 | ISBN 9789024407514 | 240 blz. | € 37,95 
www.praktijkboeksociologie.nl

http://www.praktijkboeksociologie.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-7402_Praktijkboek-sociologie-veertiende-druk
http://www.praktijkboeksociologie.nl/
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Met de methode beschreven in het boek Observeren, 
registreren, rapporteren en interpreteren verwerf 
je inzicht in sociaal agogische handelingssituaties 
door met observatiemethoden en interpretatiewijzen 
op deze situaties te reflecteren. In onderwijs en 
welzijn zijn observeren, registreren, rapporteren 
en interpreteren belangrijke basisvaardigheden. 
Deze basisvaardigheden komen in dit boek stap 
voor stap aan bod.

Inhoud
Op grond van observaties en interpretaties worden 
begeleidings‑ en hulpverleningsplannen opgesteld 
en bijgesteld. Rapportages vormen de basis voor 
beslissingen over het al dan niet doorverwijzen van 
leerlingen of cliënten naar specialistische hulpverlening. 
De observaties, registraties, rapportages en 
interpretaties van leerkrachten en hulpverleners hebben 
dus verstrekkende gevolgen voor leerlingen en cliënten.

Doel
Het beoogde resultaat van dit boek is om de lezer stap 
voor stap tot een zo objectief mogelijke observatie 
en rapportage te laten komen. In het boek wordt 
relevante theorie behandeld die aan de hand van 
praktijkbeelden op de bijbehorende online omgeving 
kan worden toegepast en geoefend.

Nieuw in deze 5e druk
In deze herziene druk zijn wijzigingen doorgevoerd die 
te maken hebben met het belang van praktijkgericht 
onderzoek op de hbo‑opleidingen. De tekst sluit aan 
op termen uit het praktijkgericht onderzoek, zodat het 
boek ook gebruikt kan worden bij het observeren als 
dataverzamelingsmethode.

Inclusief online lesmateriaal
Op de bijbehorende website, www.observeren 
registreren.nl, vind je praktijk voorbeelden bij de theorie 
die in het boek wordt behandeld. De videofragmenten 
worden gebruikt om de theorie toe te passen en komen 
uit verschillende beroepsgroepen. In het boek staan 
opdrachten die in de online omgeving kunnen worden 
uitgevoerd. Op de online omgeving vind je ook de 
standaard observatie‑ en rapportagelijsten.

Doelgroep
Het boek is geschreven voor studenten van 
hbo‑opleidingen in de clusters onderwijs en welzijn. 
Hieronder vallen onder andere de opleidingen Social 
Work, de pabo, hbo‑pedagogiek en hbo‑psychologie.

OBSERVEREN, REGISTREREN, 
RAPPORTEREN EN INTERPRETEREN
5e DRUK

Petra de Bil
2019 | ISBN 9789024403332 | 152 blz. | € 33,00
www.observerenregistreren.nl

http://www.observerenregistreren.nl
http://www.observerenregistreren.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-2230_Observeren-registreren-rapporteren-en-interpreteren
http://www.observerenregistreren.nl/
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SOCIAAL ONDERNEMEN
Innovatie en ondernemerschap 
in het sociale domein

Guido Walraven e.a.
2020 | ISBN 9789024402366 | 148 blz. | € 39,50
www.sociaalondernemen1edruk.nl

Het boek Sociaal ondernemen, Innovatie en onderne-
merschap in het sociale domein biedt daar handvatten 
voor en nodigt uit tot reflectie hierover. Dit boek levert 
inspiratie voor studenten, professionals en docenten 
in studies zoals sociaal werk, toegepaste psychologie 
en pedagogiek in het hoger beroepsonderwijs. Ook 
startende sociaal ondernemers hebben baat bij de 
handvatten die dit boek biedt. Het zoeken naar en het 
creëren van kansen en het werken aan verandering en 
innovatie in het brede sociale domein staan centraal. 

Het sociaal domein is sinds de decentralisaties van 
2015 ingrijpend veranderd: de verzorgingsstaat heeft 
plaatsgemaakt voor een participatiesamenleving, 
waarin zelfredzaamheid en eigen initiatief voorop 
staan. Dit heeft gevolgen voor professionals in het 
sociaal domein en vraagt om een doorontwikkeling van 
hun ondernemende kwaliteiten. Sociaal professionals 
werken binnen beleidskaders die gericht zijn op de 
bevordering van de eigen kracht van de cliënt/bewoner 
én in een zakelijke en resultaatgerichte context. 

http://www.sociaalondernemen1edruk.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-9240_Sociaal-ondernemen
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In dit boek worden de begrippen overdracht en 
tegenoverdracht, oorspronkelijk ontwikkeld door 
Freud, vertaald naar het alledaagse leven en naar de 
beroepspraktijk van begeleiders van cliënten.
Bij overdracht en tegenoverdracht wordt onbewust een 
gevoel van verwachting van hoe de ander naar jou 
kijkt geprojecteerd, wat effect heeft op jouw ervaring 
van die ander. De kans bestaat dat je daarmee naast 
de werkelijkheid zit. Hier ligt dus een potentiële bron 
van miscommunicatie: het zou een negatieve invloed 
kunnen hebben op de kwaliteit van de communicatie 
en op het professionele begeleidingsproces.

Over de inhoud
In dit boek worden eerst de begrippen uitgewerkt vanuit 
verschillende theoretische benaderingen, zoals de 
psychoanalytische benadering en de transsectionele 
analyse. Daarna volgen enkele hoofdstukken die de 
vertaalslag maken naar de beroepspraktijk en mogelijk 
herkenbaar zijn voor hulpverleners en begeleiders. 
Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin 

aandacht wordt besteed aan het professioneel 
omgaan met overdracht en tegenoverdracht in 
de praktijk.

Deze uitgave behoort tot de bestsellers binnen het 
domein van Social Work.

Doelgroep
Bedoeld voor onderwijsinstellingen die opleiden tot 
beroepen binnen welzijn en gezondheidszorg. Het boek 
richt zich op de professionele vaardigheden van 
leerkrachten, trainers, coaches, persoonlijk begeleiders 
en medewerkers binnen de psychosociale hulpverlening.

OVERDRACHT EN 
TEGENOVERDRACHT
Een therapeutisch fenomeen vertaald naar 
alledaagse psychosociale begeleiding | 7e druk

Fee van Delft
2020 | ISBN 9789024428281 | 152 blz. | € 21,50 
www.overdrachtentegenoverdracht.nl

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-9243_Overdracht-en-tegenoverdracht-zevende-druk
http://www.overdrachtentegenoverdracht.nl
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CLIËNT CENTRAAL 
IN DE JEUGDHULP
Van visie naar aanpak

Marion Welling
2018 | ISBN 9789024407934 | 216 blz. | € 37,95 
www.clientcentraalindejeugdhulp.nl

Cliënt centraal in de jeugdhulp bespreekt de 
nieuwe Jeugdwet en de manier waarop gemeenten 
en instellingen omgaan met deze wet. Het biedt 
handvatten voor hoe je als (toekomstige) professional 
de jeugdige en zijn of haar ouders centraal stelt en hoe 
je gebruikmaakt van de eigen kracht van cliënten in de 
jeugdhulp. Met als doel dat je: 
– het cliëntenperspectief kunt laten leiden in 

gesprekken; 
– cliënten regie kunt geven in de hulp;
– cliënten mee kunt nemen bij de ontwikkeling 

van beleid;
– oog krijgt voor veiligheid van cliënten en weet 

wat te doen bij signalen van onveiligheid.

Uniek aan dit boek
– Een toegankelijke beschrijving van een beladen 

onderwerp als jeugdhulp.
– Praktische handvatten en tools voor het handelen 

in de praktijk.
– Leren hoe cliënten vanuit hun eigen kracht 

kunnen ontwikkelen en regie krijgen in het 
hulpverleningsproces.

Bij het boek hoort een website, www.clientcentraal 
indejeugdhulp.nl, met opdrachten, ondersteunend 
materiaal, video’s en PowerPointpresentaties 
(per hoofdstuk). 

VERANDEREN IN 
MEERVOUD
Een driedimensionale kijk op de 
sociale veranderkunde | 3e druk

Gerard Donkers
2020 | ISBN 9789024427901 | 324 blz. | € 49,50 
www.verandereninmeervoud.nl

De toekomstige sociaal professional leert door 
Veranderen in meervoud hoe hij of zij een bepaalde 
gewenste verandering in persoon en samenleving kan 
realiseren. Hij of zij leert om meervoudig te handelen, 
dat wil zeggen constructief om te gaan met 
verschillen, conflicten, tegenstrijdige verwachtingen 
en perspectieven in een verandertraject. Kern van het 
boek zijn drie veranderkundige modellen: het sociaal‑
technologische model, het persoonsgerichte model 
en het maatschappijkritische model van veranderen.

Nieuw aan deze derde druk
– nieuwe thema’s, zoals verduurzaming en de 

transformatie van het sociale domein;
– meer actuele voorbeeldsituaties;
– een bijbehorende website, 

www. verandereninmeervoud.nl, met oefen‑
materiaal voor studenten en ondersteunend 
docentmateriaal;

– meer illustraties in het binnenwerk van het boek.

Doelgroep
– studenten die worden opgeleid tot professional 

in sociale beroepen.
– sociale professionals in het uitvoerend werk, 

in management en beleid.

http://www.clientcentraalindejeugdhulp.nl/
http://www.clientcentraalindejeugdhulp.nl
http://www.clientcentraalindejeugdhulp.nl
http://www.verandereninmeervoud.nl
http://www.verandereninmeervoud.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-7395_Client-centraal-in-de-jeugdhulp
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-9247_Veranderen-in-meervoud
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Deze uitgave is bedoeld voor studenten die in 
hun (beoogde) werkveld te maken kunnen krijgen 
met kinderen, volwassenen en gezinnen waarbij 
(vermoedelijk) sprake is van kindermishandeling of 
huiselijk geweld. Het boek biedt achtergronden, 
praktische handvatten en informatie, zodat 
beroepskrachten kindermishandeling of huiselijk geweld 
tijdig kunnen signaleren en er adequaat op kunnen 
reageren. De vele casussen in het boek maken de 
theorie inzichtelijk. In het boek komen de volgende 
onderwerpen aan de orde:
– Wat verstaan we onder kindermishandeling en 

huiselijk geweld? Wat zijn de oorzaken en wat zijn 
de gevolgen ervan?

– Welke signalen kunnen duiden op kindermishandeling 
en huiselijk geweld, en hoe ga je daarmee om?

– Welke beroepshouding is nodig om deze signalen 
te herkennen en hoe ga je het gesprek aan met het 
slachtoffer en de dader?

– Welke stappen kan of moet je nemen? De Verplichte 
Meldcode komt hierbij ruim aan bod.

– Loverboy‑problematiek en eergerelateerd geweld.
– Hulpverlening bij kindermishandeling en huiselijk 

geweld in Nederland.

Deze derde druk is geheel geactualiseerd en sluit 
aan bij de nieuwe aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Het deel over seksueel misbruik 
is uitgebreid en waar nodig wordt meer aandacht 
besteed aan theoretische modellen.

Op de bijbehorende website, www.handelenbij 
kindermishandelingenhuiselijkgeweld.nl,  zijn video’s, 
begrippentrainers, werkcasussen en extra materiaal te 
vinden.

Doelgroep
Bestemd voor bachelor‑ en masterstudenten van de 
opleidingen: maatschappelijk werk en dienstverlening, 
pedagogiek, sociaal pedagogische hulpverlening, 
social work en toegepaste psychologie.

HANDELEN BIJ KINDER MISHANDELING 
EN HUISELIJK GEWELD
Van signalering tot besluit | 3e druk

Linda Douma, Medi Hoes
2020 | ISBN 9789024426867 | 324 blz. | € 40,95 
www.handelenbijkindermishandelingenhuiselijkgeweld.nl

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-9214_Handelen-bij-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld-derde-druk
http://www.handelenbijkindermishandelingenhuiselijkgeweld.nl/
http://www.handelenbijkindermishandelingenhuiselijkgeweld.nl
http://www.handelenbijkindermishandelingenhuiselijkgeweld.nl
http://www.handelenbijkindermishandelingenhuiselijkgeweld.nl/
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In Basisboek ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke beperking wordt de hedendaagse 
visie beschreven op het ondersteunen van mensen 
met een verstandelijke beperking. Het boek staat vol 
praktische informatie over de begeleiding van kinderen, 
volwassenen en ouderen met een verstandelijke 
beperking. De auteurs schetsen de ontwikkeling in 
elke levensfase en gaan in op de verschillende vormen 
van ondersteuning en de methoden die hierbij ingezet 
kunnen worden. Ook zijn er verdiepende hoofdstukken 
met belangrijke thema’s uit het werkveld, waaronder 
methodisch werken, kwaliteit en werken als professional 
in een professionele organisatie.

Nieuw in deze derde druk
– De inhoud is geactualiseerd.
– Aan het eind van elk hoofdstuk zijn vragen en 

opdrachten opgenomen.
– Meer casuïstiek in de methodische hoofdstukken.
– Een begrippenlijst achterin het boek en voorin 

een lijst met gebruikte afkortingen van instanties, 
regelingen en wetten.

– In het boek wordt meer verwezen naar de 
 bijbehorende, vernieuwde en uitgebreide website, 
www.basisboekondersteuningaanmensenmeteen 
verstandelijkebeperking.nl waardoor boek en 
website meer een geheel vormen. Met onder andere 
begrippenlijsten, oefenopgaven voor studenten en 
PowerPoints en tentamenvragen voor docenten.

Doelgroep
Het boek is bedoeld voor studenten binnen het hoger 
sociaal‑agogisch onderwijs, maar is ook geschikt 
als naslagwerk voor professionals in het werkveld. 
Daarnaast geeft het boek andere betrokkenen, zoals 
familie van mensen met een verstandelijke beperking, 
meer zicht op wat er speelt in de ondersteuning van 
deze mensen.

BASISBOEK ONDERSTEUNING 
VAN MENSEN MET EEN 

VERSTANDELIJKE BEPERKING
3e druk

Lida Nijgh e.a.
2020 | ISBN 9789024428144 | 292 blz. | € 41,50 

www.basisboekondersteuningaanmensen 
meteenverstandelijkebeperking.nl

http://www.basisboekondersteuningaanmensenmeteenverstandelijkebeperking.nl
http://www.basisboekondersteuningaanmensenmeteenverstandelijkebeperking.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-9248_Basisboek-ondersteuning-aan-mensen-met-een-verstandelijke-beperking
http://www.basisboekondersteuningaanmensenmeteenverstandelijkebeperking.nl
http://www.basisboekondersteuningaanmensenmeteenverstandelijkebeperking.nl
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Ieder mens lijdt tijdens zijn leven verlies en we worden 
er bijna dagelijks mee geconfronteerd: verlies door 
scheiden, overlijden, dementie, ontslag… Maar ook 
verlies van (t)huis, van land, van idealen. Sociaal werkers 
krijgen veelvuldig te maken met cliënten die een verlies 
hebben geleden. Dit boek helpt studenten om deze 
mensen te begeleiden bij hun zoektocht naar een 
passend antwoord op verlies, zodat er ruimte komt voor 
rouw en betekenisgeving.

Over de inhoud
In Professioneel begeleiden bij verlies komen theorie, 
reflectie en praktijk bij elkaar:
– Kennis: theorieën over en benaderingen van verlies 

en rouw.
– Reflectie: de eigen verliesgeschiedenis onder ogen 

komen om effectief te kunnen begeleiden.
– Vaardigheden: kennis en reflectie omzetten in 

oefenen en experimenteren.

In elk hoofdstuk staat een andere casus centraal. 
Elk thema wordt theoretisch onderbouwd: 
wetenschappelijk en toch toegankelijk. Daarnaast 
staan in elk hoofdstuk uitgeschreven dialogen, 
reflectievragen voor persoonlijke ontwikkeling en 
oefeningen voor in de praktijk.

Uniek aan dit boek
– Fundament van dit boek is de ‘transitiecirkel’ (met 

de thema’s contact maken, hechten, intimiteit delen, 
afscheid nemen, rouwen en betekenis geven).

– Verlies en rouw gekoppeld aan 
hechtingsgeschiedenis en de zoektocht naar 
betekenis.

– Veel aandacht voor verlies op het werk: ontslag, 
overplaatsing, pensionering.

Extra materiaal
Op de website bij dit boek, www.professioneel 
begeleidenbijverlies.nl, is extra materiaal beschikbaar: 
filmfragmenten, aanvullende artikelen, presentaties en 
kaarten met modellen die studenten kunnen gebruiken 
bij het begeleiden.

Doelgroep
Iedereen die een ander nabij wil zijn bij verlies, zoals:
– Hbo‑studenten: maatschappelijk werk en dienst‑

verlening, sociaalpedagogische hulpverlening, 
toegepaste psychologie en verpleegkunde.

– Professionals die in hun werk met cliënten te 
maken krijgen met verlies.

PROFESSIONEEL 
BEGELEIDEN BIJ VERLIES
Jakob van Wielink, Leo Wilhelm, Denise van Geelen‑Merks
2017 | ISBN 9789089539885 | 280 blz. | € 42,95 
www.professioneelbegeleidenbijverlies.nl

http://www.professioneelbegeleidenbijverlies.nl
http://www.professioneelbegeleidenbijverlies.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-4436_Professioneel-begeleiden-bij-verlies
http://www.professioneelbegeleidenbijverlies.nl
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Het verbinden en activeren van mensen met een 
ondersteuningsvraag en hun sociale omgeving staat 
centraal in de participatiemaatschappij. Met minder 
geld en een toegenomen problematiek is het verlenen 
van goede zorg niet gemakkelijker geworden. Door 
gebruik te maken van de kracht van het systeem als 
geheel is het toch mogelijk om op een efficiënte en 
effectieve manier ondersteuning te geven. In dit boek 
lees je hoe je dat kunt doen.

Systeemgericht werken brengt een andere manier 
van kijken met zich mee. Je richt je niet op mogelijke 
oorzaken, maar kijkt naar de situatie in haar geheel. Alle 
betrokkenen ervaren een situatie namelijk op hun eigen 
manier. Bij een systeemgerichte aanpak aanvaard en 
legitimeer je die verschillende zienswijzen. Daarmee 
draag je bij aan onderling begrip en samenwerking. 
Ook de diversiteit in mensen kun je aanspreken en 
inzetten om oplossingen te vinden. Een cliënt is immers 
nog veel meer dan een cliënt alleen, en hetzelfde geldt 
voor jou als professional. Welke oplossingen gevonden 
worden, dat kun je van tevoren niet bedenken. Elke 
persoon en elk systeem is uniek.

Inhoud
In deel een is de theorie samengevat. Achtereen‑
volgens staan de volgende onderwerpen centraal: 
psychologische stromingen, de algemene 
systeemtheorie, communicatie, structuur in systemen, 
intergenerationele overdracht en ervaringen, en 
betekenisgeving. Daarbij is er aandacht voor de 
sociaal‑maatschappelijke context, filosofische 
achtergronden, ethiek, diversiteit, onderzoek en het 
verzamelen van gegevens en toepassingen in de 
praktijk. Studenten worden geprikkeld om op onderzoek 

uit te gaan, in henzelf en in hun omgeving. Hiertoe 
worden verschillende invalshoeken en tools aangereikt.
In deel twee laten professionals aan de hand van een 
casus zien hoe systeemgericht werken er in de praktijk 
uitziet.

Uniek aan dit boek
– Ontwikkeld in samenwerking met studenten, 

docenten en professionals.
– Bundeling van inzichten uit de psychologie, 

pedagogiek en social work.
– Logische opbouw en een consequent 

doorgevoerde structuur, waarbij rekening 
is gehouden met verschillende leer‑ en 
verwerkingsstijlen.

– Elk hoofdstuk bevat leerdoelen en opdrachten 
op alle niveaus van Bloom.

Online materiaal
De website, www.systeemgerichtwerken 
insocialeberoepen.nl, omvat onder andere:
– video’s en achtergrondinformatie;
– individuele opdrachten, samenwerkingsopdrachten 

en groepsopdrachten;
– zelftoetsmogelijkheden;
– een begrippentrainer.

Doelgroep
Systeemgericht werken in sociale beroepen is 
geschreven voor hbo‑studenten die een sociale 
opleiding volgen, zoals toegepaste psychologie, 
social work en pedagogiek. Het boek kan worden 
ingezet in alle leerjaren van de bachelor. Het boek 
is ook interessant voor professionals die meer over 
systeemgericht werken willen weten.

SYSTEEMGERICHT WERKEN 
IN SOCIALE BEROEPEN
Redactie: Sandra van Mameren‑Broers
2018 | ISBN 9789024407873 | 400 blz. | € 45,50 
www.systeemgerichtwerkeninsocialeberoepen.nl

http://www.systeemgerichtwerkeninsocialeberoepen.nl
http://www.systeemgerichtwerkeninsocialeberoepen.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-7342_Systeemgericht-werken-in-sociale-beroepen
http://www.systeemgerichtwerkeninsocialeberoepen.nl/
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INLEIDING IN 
DE GEZONDHEIDS
PSYCHOLOGIE
Ferdi de Goede, Marijke de Goede‑Elzinga
2020 | ISBN 9789024400836 | 400 blz. | € 52,50 
www.inleidingindegezondheidspsychologie.nl

Inleiding in de gezondheidspsychologie is een 
praktische kennismaking met het vakgebied. Aan de 
hand van actuele maatschappelijke vraagstukken 
leren studenten hoe ze het gedrag van anderen 
kunnen beïnvloeden, zodat zij gezond worden 
en/ of blijven. Preventie is daarbij essentieel. Met de 
vele opdrachten in het boek en op de website, 
www. inleidingindegezondheidspsychologie.nl, kunnen 
studenten de methodes direct toepassen. Ook leren 
ze kritisch na te denken over uitdagende dillema’s uit 
de praktijk.

Studiemateriaal op de bijbehorende website
– Een grote hoeveelheid meerkeuze‑ en open vragen 

met feedback.
– Een online begrippentrainer.
– Kennisclips over de kernbegrippen.
– Powerpointpresentaties voor docenten.

Doelgroep
Inleiding in de gezondheidspsychologie is geschreven 
voor de opleidingen Social Work, Sociaal pedagogische 
hulpverlening, Maatschappelijk werk en dienstverlening, 
Verpleegkunde en Paramedische opleidingen.

INLEIDING TOT DE 
PSYCHOLOGIE
Redactie: Pieternel Dijkstra
2019 | ISBN 9789089539977 | 500 blz. | € 52,50 
www.inleidingtotdepsychologie.nl

Het boek Inleiding tot de psychologie maakt studenten 
bekend met kernconcepten en ‑theorieën uit het 
brede vakgebied van de psychologie. Het helpt vragen 
beantwoorden zoals ‘Hoe zitten mensen in elkaar?’, 
‘Wat motiveert mensen om te doen wat ze doen?’ 
en ‘Hoe kun je het gedrag van mensen beïnvloeden?’. 
Daarbij wordt de aangereikte kennis toegepast op 
situaties waarin (aanstaande) hulpverleners terecht 
kunnen komen. Kennis van de psychologie helpt zo 
bepalen:
– wat er aan de hand is;
– wat je kunt doen om de hulpvrager zo goed 

mogelijk te helpen;
– of je de situatie waarin de hulpvrager zich bevindt 

in positieve zin kunt beïnvloeden.

Elk hoofdstuk bestaat uit een kennisdeel en een 
toepassingsdeel.
In het kennisdeel worden begrippen en theorieën 
uitgelegd aan de hand van levendige voorbeelden, 
en helpen checklists, studieopdrachten en zelftestjes 
de stof eigen te maken.
In het toepassingsdeel worden verschillende casussen 
besproken.

Online materiaal
Bij het boek is een website ontwikkeld, 
www.inleidingtotdepsychologie.nl, met daarop 
korte video’s, oefenvragen, examenvragen voor 
docenten, PowerPointpresentaties en kennisclips.

Doelgroep
Dit boek is geschikt voor bachelorstudenten SPH, 
MWD, TP, Pedagogiek en Verpleegkunde.

https://www.boomhogeronderwijs.nl/auteur/110-8079_Goede
https://www.boomhogeronderwijs.nl/auteur/110-8080_Goede-Elzinga
http://www.inleidingindegezondheidspsychologie.nl
http://www.inleidingindegezondheidspsychologie.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-8587_Inleiding-in-de-gezondheidspsychologie
https://www.boomhogeronderwijs.nl/auteur/110-66_Dijkstra
http://www.inleidingtotdepsychologie.nl
http://www.inleidingtotdepsychologie.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-7416_Inleiding-tot-de-psychologie
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Groepsdynamica is de wetenschappelijke studie van 
het gedrag van mensen in groepen. Daarnaast is het 
een algemeen gebruikte term voor de processen die 
zich in groepen afspelen en de interventies die je er als 
deelnemer of begeleider op kunt uitoefenen.

In Groepsdynamica wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan de ontwikkeling die groepen doormaken 
vanaf de vorming van een groep. Aan de orde komt 
wat de impact is van groepsdynamica op mensen 
die een groep begeleiden of er (professioneel) deel 
van uitmaken. De volgende vragen worden in het 
boek beantwoord: Waarom voel je je bij sommige 
groepen als een vis in het water en voel je je in andere 
groepen niet welkom of zelfs onveilig? Hoe kun je een 
goede groep behouden en hoe kun je je kennis en 
vaardigheden gebruiken om ‘lastige’ groepen de goede 
kant op te bewegen?

Er is veel geschreven over groepsdynamica, maar dit 
boek is uniek omdat het zich richt op de (aankomende) 
groepsbegeleider die zelf ook deel uitmaakt van 
groepen, bijvoorbeeld als student of als beginnend 
beroepsbeoefenaar. Het boek is toegankelijk 

geschreven en bevat veel praktische oefeningen die 
tijdens de les of een stage of op de werkplek zijn uit te 
voeren.

Groepsdynamica is bijzonder geschikt voor studenten 
en (beginnende) beroepsbeoefenaren uit opleidingen en 
beroepen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, 
toegepaste psychologie en welzijn.

Nieuw in deze tweede druk
In deze nieuwe druk worden bepaalde thema’s meer 
uitgediept en wordt ook aandacht besteed aan ACT 
(Acceptance Committment Therapy). De website is 
uitgebreid met oefenvragen waardoor studenten zich 
beter kunnen voorbereiden op het tentamen.

Website met extra materiaal
Bij het boek hoort een website, www. groepsdynamica 
2edruk. nl met daarop een begrippentrainer, video’s, 
oefenvragen, open vragen en verdiepend materiaal.

Doelgroep
– Primair studenten van de opleidingen SPH, MWD en TP.
– Secundair studenten van opleidingen CMV en SJD.

GROEPSDYNAMICA
Werken in en met groepen | 2e druk

Monique Bekker
2020 | ISBN 9789024404575 | 256 blz. | € 42,50 
www.groepsdynamica2edruk.nl

http://www.groepsdynamica2edruk.nl
http://www.groepsdynamica2edruk.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-3957_Groepsdynamica
http://www.groepsdynamica2edruk.nl


32

PSYCHOLOGISCHE 
DIAGNOSTIEK IN DE 
GEZONDHEIDSZORG
4e druk

Redactie: Frans Luteijn, Dick Barelds
2018 | ISBN 9789024408115 | 360 blz. | € 66,50

Ook in het Engels beschikbaar als 
Psychological assesment in healthcare
2019 | ISBN 9789024408276  | 360 blz. | € 79,95

Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg 
richt zich op diagnostiek bij volwassenen en ouderen. 
Het boek bestaat uit drie delen. In deel I staat een 
beschrijving van het diagnostisch proces en de 
kwaliteit van diagnostiek. Deel II geeft toelichting op 
o.a. diagnostische methoden, ethiek en rapporteren. 
In deel III staan tot slot diagnostische voorbeelden uit 
de praktijk centraal. 

Nieuw in deze vierde druk
– Sluit nu volledig aan op de DSM‑5.
– Alle delen zijn geactualiseerd, specifiek in deel III 

zijn de instrumenten en tests geüpdatet.
– Vragenlijsten voor het meten van psychologische 

klachten zijn geheel herschreven.

Uniek aan dit boek
– Nederlandstalige uitgave die aansluit op de 

methoden en tests van onze gezondheidszorg.
– Unieke samenwerking waarin 17 auteurs hun 

expertise hebben gebundeld. 
– Bevat de meest recente vragenlijsten en tests die 

we in de huidige gezondheidszorg in Nederland 
en Vlaanderen gebruiken.

Doelgroep
Bachelor‑ en masterstudenten van opleidingen 
als psychologie, (ortho)pedagogiek en geestelijke 
gezondheidskunde. Ook geschikt voor psychologen 
die een postdoctorale beroepsopleiding volgen 
en voor zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in 
psychologische diagnostiek.

VAARDIGHEDEN IN 
PSYCHODIAGNOSTIEK
2e druk

Redactie: Henk van der Molen e.a.
2019 | ISBN 9789058756015 | 100 blz. | € 37,50 
www.vaardighedeninpsychodiagnostiek.nl

Ook beschikbaar in het Engels als 
Skills in Psychodiagnostics
2019 | ISBN 9789024425433 | 96 blz. | € 39,50 
www.diskitpsy.com

Psychodiagnostiek is een complex maar belangrijk 
onderdeel van het werk van psychologen en (ortho)
pedagogen. Daarom zijn de online modules Vip’s 
van Vaardigheden in psychodiagnostiek ontwikkeld. 
Hiermee ontwikkelen studenten de professionele 
vaardigheden die nodig zijn voor adequate 
psychodiagnostiek. De Vip’s zijn ontwikkeld door de 
Erasmus Universiteit, Universiteit Twente en de Open 
Universiteit.

Online methode
Vaardigheden in psychodiagnostiek is een online 
methode, bestaande uit zeven modules:
– kennismaking met psychodiagnostisch testgebruik;
– observatie;
– beroepsethiek;
– differentiaaldiagnostiek van de psychopathologie;
– testgebruik in de klinische psychologie;
– differentiaaldiagnostiek van ontwikkelingsstoornissen;
– testgebruik bij kinder‑ en jeugdpsychopathologie.

Het boek is bedoeld als naslagwerk en geeft een 
handig overzicht van wat er in de online cursus aan de 
orde komt. De modules bestaan uit 200 filmfragmenten 
en ruim 500 oefeningen. Hiermee oefenen studenten 
de belangrijkste onderdelen van het diagnostisch 
proces, zoals observatie, differentiaaldiagnostiek en 
testgebruik. De online modules zijn beschikbaar op 
www.vaardighedeninpsychodiagnostiek.nl. Studenten 
krijgen toegang tot de methode door een code die in 
het boek staat.

http://www.vaardighedeninpsychodiagnostiek.nl
http://www.diskitpsy.com
http://www.vaardighedeninpsychodiagnostiek.nl/
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-7774_Psychologische-diagnostiek-in-de-gezondheidszorg-vierde-druk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-7773_Vaardigheden-in-psychodiagnostiek-tweede-druk
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LEVENSFASEN
De psychologische ontwikkeling 
van de mens | 4e druk

Maryke Tieleman ‑ Fokker
2019 | ISBN 9789024403660 | 384 blz. | € 42,50 
www.levensfasen4edruk.nl

Levensfasen geeft een overzicht van de 
biopsychosociale ontwikkeling van de mens, vanaf 
de conceptie tot aan de dood. Allereerst worden de 
lichamelijke veranderingen besproken. Vervolgens 
komen de cognitieve en de sociale ontwikkelingen 
aan bod. Daarnaast worden relevante thema’s als 
de taalontwikkeling en de neurologische aspecten 
behandeld. Elk hoofdstuk start met een heldere 
beschrijving van de betreffende fase en sluit af met een 
samenvatting, verwerkingsvragen en casussen.

Nieuw aan dit boek
Bij deze vierde druk hoort een nieuwe website, 
www. levensfasen4edruk.nl, met veel oefenvragen, 
video’s, casuïstiek en PowerPointpresentaties 
voor docenten.
Ook zijn de theorieën nog meer uitgediept en zijn de 
laatste wetenschappelijke uitkomsten opgenomen.

Doelgroep
Levensfasen past binnen opleidingen als social work, 
toegepaste psychologie, maatschappelijk werk & 
dienstverlening en pedagogiek.

ONTWIKKELINGS
DIVERSITEIT BIJ KINDEREN
Maryke van Randeraat‑Fokker, Dinet Poortman, 
Jan Willem de Graaf
2020 | ISBN 9789024415960 | 288 blz. | € 42,50 
www.ontwikkelingsdiversiteitbijkinderen.nl

Ontwikkeling kent een sterke mate van variatie. Soms 
zijn verschillen in de ontwikkeling van kinderen al direct 
na de geboorte zichtbaar; soms openbaren ze zich 
pas op latere leeftijd. In de aanpak van kinderen die 
zich anders ontwikkelen wordt vaak uitgegaan van het 
deficiet‑model: er wordt gekeken naar hun afwijkingen 
ten opzichte van de norm.

Ontwikkelingsdiversiteit bij kinderen wil een brug slaan 
tussen het wetenschappelijk onderzoek enerzijds en het 
werkveld anderzijds, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van verschillende inzichten in de ontwikkeling van de 
mens en de positieve psychologie. Sociaal professionals 
leren hierdoor evidence based te werken.

De praktijk staat in dit boek centraal. Elk hoofdstuk 
start met een prikkelende casus, pas daarna komt de 
theorie aan de orde. Bij het boek hoort ook een website, 
www.ontwikkelingsdiversiteitbijkinderen.nl, met video’s, 
toetsvragen met feedback en PowerPoints.

Doelgroep
Ontwikkelingsdiversiteit bij kinderen is bedoeld voor 
opleidingen waarin contact met kinderen en jongeren 
centraal staat, zoals Toegepaste psychologie, Social 
work, Verpleegkunde, Fysiotherapie en Pedagiek.

http://www.levensfasen4edruk.nl/
http://www.levensfasen4edruk.nl
http://www.ontwikkelingsdiversiteitbijkinderen.nl
http://www.ontwikkelingsdiversiteitbijkinderen.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-8512_Levensfasen-vierde-druk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-9224_Ontwikkelingsdiversiteit-bij-kinderen
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PSYCHOSOCIALE 
GESPREKSVOERING
De kunst van het observatief 
luisteren | 2e druk

Markus van Alphen
2019 | ISBN 9789024425099 | 364 blz. | € 42,50 
www.psychosocialegespreksvoering.nl

Met Psychosociale gespreksvoering leren studenten 
observatief naar cliënten te luisteren. Bij deze 
gesprekstechniek stemt de (toekomstige) psychosociale 
hulpverlener zijn of haar communicatie af op de reacties 
van de cliënt. De hulpverlener kan op deze integratieve 
manier van werken, waarin empowerment een sleutelrol 
speelt, sneller en effectiever leren luisteren.

Auteur Markus van Alphen vertaalt de behandelde 
theorie naar bruikbare strategieën en vaardigheden die 
direct toepasbaar zijn in de praktijk.

De vele video’s op de bijhorende website, 
www.psychosocialegespreksvoering.nl, laten de 
student zien hoe hij of zij de besproken technieken in 
de praktijk kan brengen.

Nieuw aan deze 2e druk
Meer illustraties en nieuwe wetenschappelijke 
inzichten. Op de bijhorende website staan uitgebreide 
online oefenvragen, een begrippentrainer en 
PowerPointpresentaties voor docenten.

Doelgroep
Psychosociale gespreksvoering is geschikt 
voor de opleidingen Social Work, Toegepaste 
psychologie, Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
en Maatschappelijk werk en dienstverlening.

PRAKTIJKGERICHTE 
ONTWIKKELINGS
PSYCHOLOGIE
Van wieg tot hangplek: 
de ontwikkeling van 0‑ tot 
21‑jarigen | 4e druk

Petra de Bil, Marjan de Bil
2017 | ISBN 9789024415519 | 400 blz. | € 55,00 
www.praktijkgerichteontwikkelingspsychologie.nl

Hoe kan het dat het ene kind zo makkelijk vrienden 
maakt en het andere kind niet? Wanneer gaan kinderen 
eigenlijk kruipen en lopen? Hoe ontwikkelt een geweten 
zich en wat is de invloed van leeftijdsgenoten op 
vrijetijdsbesteding en beroepskeuze? 

Ontwikkeling van 0 tot 21 jaar
Met Praktijkgerichte ontwikkelingspsychologie leren 
studenten hoe de ontwikkeling van kinderen en 
jongeren van 0 tot 21 jaar op sociaal, emotioneel en 
cognitief gebied verloopt. In leesbare taal wordt aan 
de hand van ontwikkelingstaken beschreven welke 
ontwikkelingen kinderen doormaken. Daarbij wordt 
steeds een praktijkgerichte toepassing gemaakt van 
de theorie. 

Vierde herziene druk
– Actuele onderwerpen als passend onderwijs, 

cyberpesten en radicalisering zijn toegevoegd.
– Bij afwijkingen van de normale ontwikkeling wordt 

gebruik gemaakt van de termen van de DSM‑V.
– Inzichten vanuit recent onderzoek, zoals de gevolgen 

van trauma, zijn geïntegreerd in de hoofdstukken.
– Er is een bijbehorende website, www. praktijkgerichte 

ontwikkelingspsychologie.nl, met videofragmenten 
van uiteenlopende situaties en daarnaast per 
hoofdstuk mc‑vragen en een casus.

Doelgroep
Studenten van de pabo, social work, hbo‑pedagogiek 
en hbo‑psychologie.

http://www.psychosocialegespreksvoering.nl
http://www.psychosocialegespreksvoering.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-8491_Psychosociale-gespreksvoering-tweede-druk
http://www.praktijkgerichteontwikkelingspsychologie.nl
http://www.praktijkgerichteontwikkelingspsychologie.nl
http://www.praktijkgerichteontwikkelingspsychologie.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-4439_Praktijkgerichte-ontwikkelingspsychologie


35

– Al meer dan 120.000 exemplaren verkocht.
– Zie ook de herziene Engelstalige versie van 

dit boek, Psychological communication 
(ISBN 9789024429318), met bijbehorende website: 
www.psychologicalcommunication.com.

Psychologische gespreksvoering biedt inzichten en 
vaardigheden die de basis vormen voor professionele 
hulpverlening aan mensen met persoonlijke 
problemen. Psychologische gespreksvoering biedt 
nuttige inzichten en vaardigheden voor iedereen die 
zich weleens afvraagt hoe hij of zij een medemens met 
een probleem kan helpen.

Psychologische gespreksvoering is al meer dan 
dertig jaar een veelgebruikt en gewaardeerd 
studieboek in vele opleidingen in het wetenschappelijk 
en het hoger beroepsonderwijs. Daarnaast wordt het 
boek gebruikt bij trainingen en nascholingscursussen. 
Ook voor mensen met een algemene belangstelling 
voor psychologie en communicatie verhelderend en 
instructief.

Online lesmateriaal
Bij Psychologische gespreksvoering is extra 
educatief materiaal online beschikbaar. 
Op www. psychologischegespreksvoering.nl vind 
je extra mogelijkheden om de stof uit dit boek te 
oefenen aan de hand van vele beeldfragmenten met 
voorbeelden, oefeningen, opdrachten en toetsvragen. 
De combinatie van het boek en het online materiaal 
biedt een effectieve ondersteuning van onderwijs 
en training in professionele hulpverlenings‑ en 
coachingsgesprekken.

Doelgroep
Psychologische gespreksvoering is oorspronkelijk 
geschreven voor hulpverleners in opleiding. In de 
loop der jaren bleek het ook zeer bruikbaar in veel 
andere opleidingen en trainingen voor her‑ en 
bijscholing waarin hulpverlening, begeleiding, 
advisering, coaching, voorlichting en dienstverlening 
van belang zijn. Zo wordt het ook gebruikt voor 
(aanstaande) pedagogen, sociaal‑werkers, decanen, 
studieadviseurs, verpleegkundigen, artsen, tandartsen, 
politiefunctionarissen, theologen, arbeidsbemiddelaars, 
voorlichters en hulpverleners in zeer brede zin dus.

PSYCHOLOGISCHE 
GESPREKSVOERING
Een basis voor hulpverlening | 18e  druk

Prof. dr. Gerrit Lang, prof. dr. Henk T. van der Molen
2020 | ISBN 9789024427635 | 248 blz. | € 49.50 
www.psychologischegespreksvoering.nl

http://www.psychologicalcommunication.com
http://www.psychologischegespreksvoering.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-2406_Psychologische-gespreksvoering
http://www.psychologischegespreksvoering.nl
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MISSION POSSIBLE
Kids’ Skills voor jongeren | 2e druk

Caroline Beumer‑Peeters
2018 | ISBN 9789024403974 | 204 blz. | €22,75

Mission Possible is een persoonlijk ontwikkelprogramma 
voor jongeren dat hen helpt doelen te stellen en deze 
te realiseren. Werken met Mission Possible leidt tot 
een leerervaring die het vervullen van dromen en het 
bereiken van doelen makkelijker maakt. Mission Possible 
is, net als de methode Kids’ Skills, gebaseerd op het 
gedachtegoed van het oplossingsgerichte denken 
en kan individueel of als groepsactiviteit worden 
toegepast. Het leert lastige dingen toegankelijk te 
maken door gebruik te maken van de eigen sterke 
punten.

Van probleem naar oplossing
De methode bestaat uit elf stappen of taken en biedt 
onder andere:
– hulp voor adolescenten tussen circa 11 en 23 jaar om 

doelen te stellen én ze succesvol te bereiken;
– een praktische, ontwikkelingsgerichte benadering;
– de mogelijkheid voor de jongere om zelf expert te 

worden en zo de regie in eigen hand te nemen én 
te houden;

– een kans om meer zelfvertrouwen en zelfsturing te 
ontwikkelen.

Nieuw in deze herziening
In deze herziene editie zijn de nieuwste inzichten 
op het gebied van motivatie toegevoegd. Een 
aantal stappen zijn aangepast en er zijn een aantal 
in de oplossingsgerichte praktijk beproefde tools 
toegevoegd, die het werken met Mission Possible 
vergemakkelijken en verdiepen.

Doelgroep
Dit praktische boek is bedoeld voor individuele 
begeleiders, trainers, docenten, mentoren, coaches 
en therapeuten die jongeren willen coachen met de 
methode Mission Possible.

ONTWIKKELINGS
PEDAGOGIEK
Pedagogiek in breder perspectief 
2e druk

Jan Willem de Graaf, Maryke Tieleman‑Fokker
2016 | ISBN 9789462365421 | 352 blz. | € 48,50 
www.ontwikkelingspedagogiek2edruk.nl

Bij de opvoeding van ieder kind spelen de omgeving 
waarin het kind opgroeit en zijn biologische 
mogelijkheden een heel belangrijke rol. In 
Ontwikkelingspedagogiek wordt de wisselwerking 
tussen deze twee factoren uitvoerig behandeld. De 
verschillende disciplines die zich bezighouden met de 
(neuro‑)psychologische ontwikkeling en de opvoeding 
van het kind worden samengebracht en kritisch 
besproken.

Over de inhoud
Het boek start met een algemeen gedeelte 
waarin opvoedingsstijlen, visies, gezinstypen, 
opvoedingsdoelen en ‑middelen aan bod komen. 
Daarna volgt een gedeelte over pedagogische 
situaties die meer uitdaging vergen, oftewel de 
orthopedagogiek. Het boek eindigt met een aanzet 
tot de (ortho)didactiek. Elk hoofdstuk is voorzien 
van een korte inleiding op het onderwerp, tips om te 
interveniëren, een samenvatting, een begrippenlijst en 
casusmateriaal met opdrachten.

Kenmerkend aan deze druk
In deze volledig herziene en geactualiseerde druk 
wordt de diagnostiek kritisch belicht en wordt de (zelf)
opvoeding van speciale talenten uitgebreid behandeld. 
Ook is er aandacht voor de gevolgen van de opvoeding 
voor de ontwikkeling van het brein. Op de bijbehorende 
website, www.ontwikkelingspedagogiek2edruk.nl, is 
bovendien voor zowel student, als docent veel extra 
materiaal te vinden.

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-7864_Mission-Possible-tweede-druk
http://www.ontwikkelingspedagogiek2edruk.nl
http://www.ontwikkelingspedagogiek2edruk.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-3948_Ontwikkelingspedagogiek-tweede-druk
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Zelf leren schrijven is een online training waarmee 
studenten zelfstandig kunnen oefenen met diverse 
schrijfvaardigheden.

Effectieve verwerving van schrijfvaardigheden
Zelf leren schrijven ontrafelt het schrijfproces in 
verschillende vaardigheden, zoals structuur, citeren en 
zinsconstructie. In een online training krijgen studenten 
per vaardigheid uitleg, vuistregels, oefeningen en 
feedback. Deze combinatie leidt tot effectieve 
resultaten. De training is zo ontworpen dat studenten 
er zelfstandig mee kunnen werken. Docenten kunnen 
vervolgens de resultaten van hun studenten online 
volgen. Het boek dient als naslagwerk bij het online 
programma.

Online schrijftraining
Op de bijbehorende website, www.zelflerenschrijven.nl, 
staan onder andere:
– uitleg;
– vuistregels;
– oefeningen;
– feedback;
– studentvolgsysteem voor docenten.

Nieuw aan deze vierde druk
– Meer aandacht voor het schrijven van een 

wetenschappelijk review‑artikel.
– Toevoeging van een nieuw hoofdstuk, gewijd aan het 

zoeken en selecteren van literatuur.
– Meer aandacht voor het beschrijven en verwerken 

van bronnen in de tekst.

Doelgroep
Zelf leren schrijven is geschikt voor studenten die 
tijdens hun studie veel moeten schrijven. Omdat 
studenten er zelfstandig mee kunnen werken is de 
online schrijftraining ideaal voor opleidingen met weinig 
contacturen.

ZELF LEREN SCHRIJVEN
Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek 
en sociale wetenschappen | 4e druk

Margriet Ackermann e.a.
2018 | ISBN 9789058756039 | 160 blz. | € 39,50 | www.zelflerenschrijven.nl

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-7717_Zelf-leren-schrijven-vierde-druk
http://www.zelflerenschrijven.nl
http://www.zelflerenschrijven.nl
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Hoe vormen mensen zich een beeld van anderen? Hoe 
kun je groepsbeslissingen en prestaties verbeteren? 
Wanneer helpen mensen elkaar en waarom? Dit boek 
bespreekt hoofdthema’s uit de sociale psychologie, die 
zich richt op hoe mensen elkaars gedrag, gedachten en 
gevoelens beïnvloeden.

Over de inhoud
Naast wetenschappelijke theorieën beschrijft 
Sociale psychologie ook prikkelende experimenten 
en herkenbare situaties uit het dagelijks leven en de 
actualiteit. In elk hoofdstuk wordt een deelgebied 
onder de loep genomen. Aan de orde komen onder 
andere:  zelfbeeld, beïnvloeding, emoties, beslissen, 
groepsgedrag, stereotypen en agressie.
Prettige en boeiende kost voor iedereen die meer wil 
weten over hoe mensen in het dagelijks leven met 
elkaar omgaan.

Kenmerkend aan deze vierde druk
De opzet van het boek blijft gelijk; de hoofdstukken zijn 
herzien en geüpdatet.

Uniek aan dit boek
– Geschreven door gerenommeerde experts uit 

Nederland.
– Prettig leesbaar, concreet en toegankelijk.
– Overzicht van de laatste wetenschappelijke 

inzichten.
– Uitstekend toepasbaar op de Nederlandse en 

Vlaamse praktijk.

Extra online materiaal
De website bij het boek, www.socialepsychologie.nl, 
bevat links naar filmpjes en zelfstudieopdrachten met 
uitwerkingen bij de verschillende hoofdstukken.

Doelgroep
– hbo‑studenten (jaar 1 en 2) sociaal pedagogische 

hulpverlening, pedagogiek, toegepaste psychologie, 
maatschappelijk werk en dienstverlening;

– hbo‑studenten communicatie, cultureel 
maatschappelijke vorming, sociaal juridische 
dienstverlening, social work, lichamelijke oefening.

SOCIALE PSYCHOLOGIE
4e druk

Redactie: Roos Vonk
2017 | ISBN 9789089537850 | 720 blz. | € 68,95 
www.socialepsychologie.nl

http://www.socialepsychologie.nl
http://www.socialepsychologie.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-4481_Sociale-psychologie-vierde-druk
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Sociale relaties spelen een cruciale rol in het geluk 
en psychisch en lichamelijk welzijn van mensen. De 
sociale psychologie bestudeert sociale relaties met 
anderen en de groepen waarin mensen leven. Daarom 
is dit vakgebied belangrijk voor elke (aanstaande) 
professional die met mensen werkt. Sociale psychologie 
is een introductie in de sociaalpsychologische principes 
van sociale relaties en groepsvorming.

Over de inhoud
In acht hoofdstukken beschrijft de auteur de 
verschillende aspecten van sociale relaties en de soms 
complexe bijbehorende gedachten en gevoelens. 
Voorbeelden van begrippen die worden behandeld zijn: 
soorten relaties, sociale invloed, groepsprocessen en 
diverse sociaalpsychologische theorieën.

Daarnaast bevat het boek ook diverse psychologische 
tests uit de wetenschappelijke literatuur. Hiermee 
kunnen uw studenten oefenen, zodat bepaalde 
psychologische begrippen tastbaarder worden. Op 
deze manier maakt het boek een mooie vertaalslag van 
de theorie en het onderzoek van de sociale psychologie 
naar de praktijk van Social Work.

 Nieuw aan deze tweede druk
– Een uitgebreide website, www.socialepsychologie 

2edruk.nl, met toetsvragen en filmpjes voor 
studenten.

– Inhoudelijk helemaal geactualiseerd, 
meer verdieping in sommige hoofdstukken.

– Uitbreiding van het beeldmateriaal.

Doelgroep
Sociale psychologie is bestemd voor bachelorstudenten 
in opleidingen waarin werken met mensen centraal 
staat, zoals de bachelors toegepaste psychologie, 
pedagogiek, sociaal pedagogische hulpverlening, 
maatschappelijk werk en coaching. Tevens is het boek 
bedoeld voor professionals in het werkveld die meer 
willen weten over hoe het contact tussen mensen 
verloopt en hoe mensen elkaar onderling beïnvloeden.

SOCIALE PSYCHOLOGIE
Inzicht in sociale relaties | 2e druk

Pieternel Dijkstra
2018 | ISBN 9789024409464 | 408 blz. | € 54,50 
www.socialepsychologie2edruk.nl

http://www.socialepsychologie2edruk.nl
http://www.socialepsychologie2edruk.nl
http://www.socialepsychologie2edruk.nl/
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-7710_Sociale-psychologie-tweede-druk
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COACHENDE 
GESPREKSVOERING
3e druk

Redactie: Wim Donders
2016 | ISBN 9789089537270 | 390 blz. | € 38,50 
www.coachendegespreksvoering3edruk.nl

Coachende gespreksvoering bouwt voort op 
Praktische gespreksvoering, waarin Wim Donders de 
basisvaardigheden voor gespreksvoering beschrijft. 
Pas als je de kunst van het luisteren in de vingers hebt 
en daarbij de techniek beheerst van samenvatten en 
doorvragen, kun je kiezen voor een methode. In dit boek 
wordt een aantal veelgebruikte coachingsmethodes 
theoretisch en praktisch uiteengezet. Redacteur Wim 
Donders heeft een aantal ervaren coaches bij elkaar 
gebracht, die ieder hun eigen expertise beschrijven op 
hun terrein.

Van elke methode worden stap voor stap de 
principes uitgelegd. Met oefeningen in het boek 
en op de bijbehorende website, www.coachende 
gespreksvoering3edruk.nl, krijg je de vaardigheden 
onder de knie die een coach nodig heeft. Na deze 
kennismaking kun je kiezen voor de methode die past 
bij jou én bij de vraag van de coachee.

Kenmerkend aan deze derde druk
Deze herziene derde druk is uitgebreid met twee 
coachingsmethodes: ‘Coaching bij verlies’ en ‘Conflict‑
coaching’. Op grond van uitkomsten van een onderzoek 
onder gebruikers is het hoofdstuk ‘Criteriumgericht 
interviewen’ naar de website verplaatst.

INLEIDING IN DE 
PERSOONLIJKHEIDS
PSYCHOLOGIE
Pieternel Dijkstra, Dick Barelds
2016 | ISBN 9789089538260 | 320 blz. | € 54,50 
www.persoonlijkheidspsychologie.nl

De persoonlijkheid van mensen speelt een cruciale rol in 
het functioneren en het psychisch en lichamelijk welzijn 
mensen. Dat maakt het onderwerp relevant voor elke 
(aanstaande) professional die met mensen werkt.

In zeven hoofdstukken krijgt de lezer inzicht in 
allerlei aspecten van de persoonlijkheid. Daarbij 
wordt antwoord gegeven op vragen als: ‘Wat is 
persoonlijkheid en waardoor wordt zij bepaald?’, 
‘Welke persoonlijkheidseigenschappen kunnen we 
onderscheiden?’ en ‘Hoe hangen deze eigenschappen 
samen met bijvoorbeeld de culturele achtergrond van 
mensen, sociale relaties, intelligentie en prestaties op 
de werkvloer?’. Verder wordt aandacht besteed aan 
het meten van persoonlijkheid en intelligentie. Tot slot 
wordt ingegaan op de wijzen waarop, in begeleiding 
en therapie, aandacht besteed kan worden aan 
problemen en stoornissen die samenhangen met de 
persoonlijkheid. De vele opdrachten, voorbeelden 
en casussen maken het mogelijk om de opgedane 
theoretische kennis in de praktijk toe te passen.

Op de website bij het boek, www.persoonlijkheids 
psychologie.nl, staan oefenopdrachten, links naar 
informatieve filmpjes en ander extra materiaal.

Doelgroep
Inleiding in de persoonlijkheidspsychologie is bestemd 
voor bachelor‑ en masteropleidingen in de sociale 
sector, zoals (toegepaste) psychologie, maatschappelijk 
werk en dienstverlening, sociaal pedagogische 
hulpverlening en pedagogiek.

http://www.coachendegespreksvoering3edruk.nl
http://www.coachendegespreksvoering3edruk.nl
http://www.coachendegespreksvoering3edruk.nl
http://www.persoonlijkheidspsychologie.nl
http://www.persoonlijkheidspsychologie.nl
http://www.persoonlijkheidspsychologie.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-3962_Coachende-gespreksvoering-derde-druk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-3960_Inleiding-in-de-persoonlijkheidspsychologie


41

INTERVISIE LEREN
3e druk

Bernard van de Beek, Mirabelle Schaub‑de Jong
2018 | ISBN 9789024415656 | 160 blz. | € 29,95 
www.intervisieleren.nl

Intervisie leren is bedoeld voor studenten en 
professionals die gericht aan de slag willen met 
intervisie zodat zij doelbewust en gestructureerd 
kunnen werken aan hun professionele ontwikkeling. 
Het behandelt verschillende intervisiemethoden en 
werkvormen voor intervisiebijeenkomsten. Ook komt 
aan bod hoe u intervisie toetst en hoe studenten een 
portfolio samenstellen.

In deze herziene derde druk is er extra aandacht voor:
– de link tussen ervaringen en theoretische concepten, 

zoals transactionele analyse en de dramadriehoek;
– het belang van theoretische kennis binnen intervisie;
– niveaus van reflectie;
– reflectieve teamintervisie;
– intervisie binnen de beroepscodes, en hoe de 

beroepscode een rol kan spelen bij intervisie.

Uniek aan dit boek
– Heldere methode die laat zien hoe waardevol 

intervisie is.
– Praktische handvatten voor intervisiebijeenkomsten.
– Een methodiek die zowel de basis, als een veelheid 

aan gebruikte modellen behandelt.

Bij het boek hoort een website, www.intervisieleren.nl, 
met daarop:
– animaties en video over intervisie en het functioneren 

van een beginnende intervisiegroep; 
– drie flitscolleges met de thema’s feedback, vragen 

stellen en verdiepen van intervisie; 
– toelichting op de gesprekstechnieken luisteren, 

samenvatten en parafraseren. 

Doelgroep
Intervisie leren is bedoeld voor studenten binnen de 
hogere sociale en gezondheidsstudies.

PRAKTISCHE 
GESPREKSVOERING
3e druk

Wim Donders, Liesbeth Ruijs
2019 | ISBN 9789024426911 | 216 blz. | € 39,50 
www.praktischegespreksvoering.nl

Praktische gespreksvoering bevat de basisvaardig‑
heden voor een goede aanpak van verschillende 
tweegesprekken. Je ontdekt stap voor stap hoe 
je gesprekken, zoals een kennismakingsgesprek of 
slecht‑nieuwsgesprek, efficiënt kunt opbouwen. 
Ook leer je aanwijzingen en tips direct in de praktijk 
te brengen. Er wordt o.a. veel aandacht besteed aan 
oplossingsgericht denken, interculturele communicatie 
en de Human Social Functioning‑methode.
In Praktische gespreksvoering bundelen Wim Donders 
en Liesbeth Ruijs hun ruime werkervaring als docenten 
en trainers.

Nieuw aan deze derde druk
In deze derde druk is de website, www.praktische 
gespreksvoering.nl, uitgebreid met o.a. een nieuwe, 
interactieve dialoogtrainer. Verder is de vaardigheid 
‘oplossingsgericht denken’ toegevoegd en sluiten de 
nieuwe voorbeelden en oefeningen beter aan op de 
sociale opleidingen.

Doelgroep
Praktische gespreksvoering is geschikt voor zowel 
beginnende, als gevorderde studenten van de 
opleidingen Social Work, Toegepaste Psychologie, 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk 
Werk en Dienstverlening en Sociaal Juridische 
Dienstverlening.

http://www.intervisieleren.nl
http://www.intervisieleren.nl
http://www.praktischegespreksvoering.nl
http://www.praktischegespreksvoering.nl
http://www.praktischegespreksvoering.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-7401_Intervisie-leren-derde-druk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-8518_Praktische-gespreksvoering-derde-druk
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VERPLEEGKUNDIGE 
GESPREKSVOERING
3e druk

Geertjan Emmens, Siemen van der Meulen
2019 | ISBN 9789024421367 | 200 blz. | € 35,95 
www.verpleegkundigegespreksvoering.nl

Verpleegkundige gespreksvoering behandelt de 
aanpak en vaardigheden die je als verpleegkundige 
nodig om goed te luisteren en gesprekken te voeren. 
Het toont hoe je de ander ruimte biedt om zijn of haar 
verhaal te doen en hoe je tegelijk sturing geeft aan 
het gesprek. Daarnaast bevat het boek casuïstiek die 
zicht geeft op de verpleegkundige beroepspraktijk. 
De beschreven gespreksvormen en methodieken zijn 
actueel en passen bij de huidige beroepspraktijk.

De website www.verpleegkundigegespreksvoering.nl 
bevat speciaal voor de methode ontwikkelde video’s 
met gesprekssituaties, waarnaar wordt verwezen in 
het boek.

Nieuw aan deze druk
Het boek is een geheel herziene druk van het 
Basisboek verpleegkundige gespreksvoering en 
bestaat uit drie delen:
– deel 1: houdingsaspecten;
– deel 2: gespreksvaardigheden;
– deel 3: gespreksvormen en verpleegkundige 

methodieken.

De structuur binnen de delen is verbeterd en de inhoud 
is geactualiseerd met toevoeging van een aantal 
geheel nieuwe onderdelen, onder meer over culturele 
aspecten, shared decision making, CanMEDS‑rollen, 
het familiegesprek en het zorgen‑delen‑gesprek.

Doelgroep
Verpleegkundige gespreksvoering is ontwikkeld voor 
studenten mbo‑ en hbo‑verpleegkunde en is tevens 
inzetbaar in bij‑ en nascholing.

VAARDIG COMMUNICEREN 
IN DE GEZONDHEIDSZORG
Een evidence‑based benadering 
3e druk

Jonathan Silverman, Suzanne Kurtz, Juliet Draper
2014 | ISBN 9789462363595 | 392 blz. | € 45,95

In dit multidisciplinair inzetbare boek wordt 
beschreven hoe de hulpverlener met goede 
communicatievaardigheden betere resultaten boekt. 
Uniek is dat het boek gebaseerd is op (internationaal) 
evidence-based onderzoek. De oorspronkelijk Engelse 
tekst is bewerkt voor de Nederlandse situatie en 
daarom zeer goed te gebruiken in de Nederlandse 
gezondheidszorg. De bewerking voor de Nederlandse 
situatie is ondersteund en geautoriseerd door de 
Engelstalige auteurs.

In het boek staat een observatielijst centraal. 
Deze observatielijst volgt de stappen in de 
gespreksvoering. De structuur van het gesprek en de 
benodigde vaardigheden komen hierin systematisch 
aan de orde. Er wordt een degelijk stelsel van basale 
communicatievaardigheden aangeboden, dat 
als uitgangspunt dient voor de omgang met alle 
communicatieproblemen.

Kenmerkend aan deze derde druk
– Er is zes jaar onderzoek aan toegevoegd.
– Er wordt meer aandacht besteed aan interculturele 

communicatie, gemeenschappelijke besluitvorming, 
risico‑communicatie en de kennis van de patiënt 
over diens gezondheid.

Doelgroep
– Werkers in verschillende beroepen in de 

gezondheidszorg.
– Studenten van opleidingen in de gezondheidszorg.
– Deelnemers aan nascholingen voor geïnteresseerde 

specialisten, al dan niet in opleiding.

http://www.verpleegkundigegespreksvoering.nl
http://www.verpleegkundigegespreksvoering.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-7280_Verpleegkundige-gespreksvoering
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-3861_Vaardig-communiceren-in-de-gezondheidszorg-derde-druk
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Zingeving gaat over de betekenis die mensen geven 
aan (situaties in) hun leven. Het omvat alledaagse 
zaken die voor iemand belangrijk zijn, maar ook 
fundamentele, existentiële levensvragen. Bij een crisis 
of (ernstige) ziekte speelt zingeving vaak expliciet een 
rol. Mensen zoeken dan steun bij wat voor hen echt 
belangrijk is, ze gaan op zoek naar een nieuwe richting 
in hun leven of hebben aandacht voor wat nog echt 
belangrijk is als hun leven ten einde loopt. Hoe ga je als 
professional met dergelijke situaties om?

Het boek Zingeving in zorg en welzijn wil aankomend 
hbo‑professionals binnen gezondheidszorg of 
sociaal werk ondersteunen bij het ontwikkelen van 
zingevingscompetenties en is opgebouwd rond drie 
competentiegebieden: persoon & zingeving, praktijk 
& zingeving en perspectief & zingeving. Hierbinnen 
leert de student onder meer reflecteren op de eigen 
zingeving in relatie tot die van cliënten en patiënten. 
Ook leert zij of hij wat zingevende communicatie 
inhoudt. In het boek is verder aandacht voor zingeving 
in het methodische zorg‑ en hulpverleningsproces 

(onder meer intake, gezamenlijke besluitvorming, 
interventies en verwijzing), zingeving binnen 
instellingsbeleid en kwaliteitszorg en de invloed van 
maatschappelijke trends. Elk hoofdstuk begint met een 
voor het werkveld typerende praktijksituatie, daarna 
werkt de student aan de ontwikkeling van kennis, 
vaardigheden en attitude.

Doelgroep
Zingeving in zorg en welzijn sluit aan bij de concrete 
beroepspraktijk van verpleegkundigen en sociaal 
werkers.

Het boek gaat gepaard met een website, 
www. zingevinginzorgenwelzijn.nl, met oefenmateriaal 
voor de student en verdiepende literatuur.

Nieuw aan deze tweede druk
– Deze herziene druk is inhoudelijk geactualiseerd en 

verrijkt met foto’s en andere illustraties.
– De website is vernieuwd en sterk uitgebreid.
– De link tussen boek en website is verbeterd, 

waardoor beide meer een geheel vormen.

ZINGEVING IN 
ZORG EN WELZIJN
2e druk

René van Leeuwen e.a.
2020 | ISBN 9789024429080 | ca160 blz. | € 32,50 
www.zingevinginzorgenwelzijn.nl

http://www.zingevinginzorgenwelzijn.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-9249_Zingeving-in-zorg-en-welzijn-tweede-druk
http://www.zingevinginzorgenwelzijn.nl
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Het diagnostische proces is een systematische manier 
om tot adviezen te komen bij cliënten die problemen 
ervaren in hun psychisch functioneren. In Diagnostische 
vaardigheden voor hulpverleners staat het methodisch 
werken centraal, met als doel het denkproces van de 
hulpverlener helder te krijgen.

Het boek is vanuit de praktijk geschreven en laat zien 
hoe wetenschappelijke principes als het hypothese‑
toetsend onderzoek toegepast kunnen worden. Auteur 
Markus van Alphen beschrijft in vijftien hoofdstukken 
onderwerpen als de stappen van het diagnostisch 
proces, typen diagnosen, het adviesgesprek, en testen 
en vragenlijsten. Het resultaat is een systematisch 
stappenplan van het diagnostische proces, inclusief de 
middelen die tijdens het proces worden ingezet.
Dit boek is in begrijpelijke taal geschreven met telkens 
een link naar en uitleg over het vakjargon, dat een 
belangrijk deel uitmaakt van het instrumentarium van 
de hulpverlener. Door middel van een aantal casussen 
krijgt de student een goed beeld van hoe begrippen 
zich naar de praktijk vertalen.

Nieuw aan deze tweede druk
De inhoud is geactualiseerd en er ligt meer nadruk 
op de sociaal werker. De bijhorende website, 
www. diagnostischevaardigheden.nl, is uitgebreid met 
toetsvragen, een begrippentrainer en PowerPoints voor 
docenten.

Doelgroep
Diagnostische vaardigheden voor hulpverleners 
is bedoeld voor studenten binnen het hoger 
sociaal‑agogisch onderwijs en voor psychosociale 
hulpverleners.

DIAGNOSTISCHE VAARDIGHEDEN 
VOOR HULPVERLENERS
2e druk

Markus van Alphen
2019 | ISBN 9789024424979 | 352 blz. | € 49,95 
www.diagnostischevaardigheden.nl

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-8527_Diagnostische-vaardigheden-voor-hulpverleners-tweede-druk
http://www.diagnostischevaardigheden.nl
http://www.diagnostischevaardigheden.nl
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MET PASSIE NAAR 
PROFESSIONALITEIT
Professionele ontwikkeling tot 
hulpverlener | 3e druk

Bertus Leijenhorst
2019 | ISBN 9789024424917 | 212 blz. | € 32,50 
www.metpassienaarprofessionaliteit.nl

Met passie naar professionaliteit behandelt (levens)
thema’s die voor een hulpverlener essentieel zijn, zoals 
relaties aangaan, omgaan met gevoelens, zelfbeeld, 
verschil durven te maken, het conflict, leren en werken in 
een team en beroepshouding.

Ontwikkeling van de eigen beroepshouding
In dit boek draait het om eigen bewustwording 
en zelfontwikkeling. Het is daarom niet alleen een 
studieboek, maar ook een werkboek. Studenten krijgen 
door middel van verschillende oefeningen helder wat de 
aandachtspunten zijn voor hun eigen beroepshouding.

Een nieuwe bijhorende website
Nieuw aan deze druk is de bijhorende website, 
www. metpassienaarprofessionaliteit.nl.
Hierop staan o.a. video’s, oefeningen en een begrippen‑
trainer voor studenten. Ook voor docenten is er veel 
extra materiaal te vinden, bijvoorbeeld handleidingen.

Nieuw aan deze derde druk
– Inhoudelijk geactualiseerd.
– Betere aansluiting op de huidige praktijk.
– Meer aandacht voor sociaal werk.
– Een nieuw hoofdstuk over afscheid nemen in 

begeleidingsrelaties.

Doelgroep
Dit boek is bestemd voor eerstejaarsstudenten 
binnen de opleidingen Social Work, Sociaal Peda‑
gogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening, Toegepaste Psychologie en Sociaal 
Juridische Hulpverlening.

DE LERENDE 
PROFESSIONAL
3e druk

Vera Ranty
2020 | ISBN 9789024427000 | 168 blz. | € 34,95 
www.delerendeprofessional.nl

De lerende professional helpt de lezer om te reflecteren 
op zijn of haar eigen handelen en gedrag.

Zelfinzicht, zowel privé, als op professioneel gebied 
levert namelijk een goede basis voor op de 
arbeidsmarkt.

Over de inhoud
Het boek is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel 
gaat in op de persoonlijke ontwikkeling van de lezer en 
het tweede deel zoomt in op professionele ontwikkeling. 
In meer dan twintig hoofdstukken komen diverse 
onderwerpen aan bod, zoals reflecteren, houding, 
‘coping’, zingeving, motivatie en leiderschap. Ook bevat 
het boek veel praktische opdrachten ter bevordering 
van zelfontwikkeling.

Nieuw aan deze derde druk
Deze derde druk sluit aan op het herziene curriculum 
van Social Work en Verpleegkunde.

De inhoud is geactualiseerd en de website, 
www. delerendeprofessional.nl, is uitgebreid met 
video’s, opdrachten, formulieren en extra materiaal 
voor docenten.

Doelgroep
Dit boek is geschikt voor studenten binnen het sociaal‑
agogisch onderwijs. Maar ook professionals kunnen 
het gebruiken. Voor starters staan er namelijk veel 
praktische handvatten in; voor ervaren werkers kan dit 
boek dienen ter reflectie.

http://www.metpassienaarprofessionaliteit.nl
http://www.metpassienaarprofessionaliteit.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-8522_Met-passie-naar-professionaliteit-derde-druk
http://www.delerendeprofessional.nl
http://www.delerendeprofessional.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-9059_De-lerende-professional-derde-druk
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Reflecteren is iets wat we bijna iedere dag doen. We 
staan stil bij de dingen die we gedaan en meegemaakt 
hebben. Of we denken na over iets wat we dachten 
of voelden in een bepaalde situatie. Reflectie is 
geen geforceerd zoeken naar iets, maar met een 
nieuwsgierige, open blik op zoek gaan naar een deel 
van jezelf dat je nog niet kent. Met als doel inzicht te 
krijgen in je eigen handelen, gedrag en drijfveren. Zo 
ontwikkel je jezelf én je professioneel handelen.

Leren reflecteren gaat eerst in op wat reflectie 
precies inhoudt. Het boek verheldert daarbij wat 
de meerwaarde en het belang van reflecteren 
zijn. Vervolgens staat de link tussen reflectie en de 
beroepspraktijk centraal. Waar lopen hulpverleners 
tegenaan in hun werk? En welke helpende rol kan 
reflectie daarbij spelen? Tot slot behandelt het boek 
wat nodig is om (zelf)reflectie te ontwikkelen en toe te 
passen.

Nieuw in deze derde druk:
– Nieuwe modellen voor een grote variatie aan 

situaties.
– Meer aandacht voor de context van reflecteren.
– Kritische beschouwing van het onderwerp zonder in 

te boeten op toegankelijkheid.
– Verdieping door praktische oefeningen en filmpjes 

online.

Online materiaal
Bij het boek hoort de website, www.lerenreflecteren 
3edruk.nl, met oefeningen en links naar filmpjes, om 
reflecteren al doende onder de knie te krijgen.

Uniek aan dit boek
– Veelomvattende methode over de meerwaarde 

van reflecteren die duidelijk maakt hoe je reflectie 
waardevol in kunt zetten binnen de hulpverlening.

– Leerzaam samenspel tussen boek en website.
– Toegankelijk geschreven met veel praktijkverhalen.

Doelgroep
Hbo‑studenten in sociaal‑agogische bachelor‑
opleidingen, zoals sociaal pedagogische hulpverlening, 
maatschappelijk werk en dienstverlening, cultureel 
maatschappelijke vorming, pedagogiek en toegepaste 
psychologie.

LEREN REFLECTEREN
3e druk

Lida Nijgh, Nicolien van Tol
2017| ISBN 9789089539953 | 120 blz. | € 26,95 
www.lerenreflecteren3edruk.nl

http://www.lerenreflecteren3edruk.nl
http://www.lerenreflecteren3edruk.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-4473_Leren-reflecteren-derde-druk
http://www.lerenreflecteren3edruk.nl
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Recht voor de sociaal professional licht toe binnen welk 
wettelijk kader sociaal professionals opereren. Kennis 
en inzicht van de regels is hierbij belangrijk, zodat 
uw student goed weet wat er allemaal mogelijk is. 
Auteurs Dineke Sepmeijer‑Schmahl en Mark Sepmeijer 
behandelen zowel basiskennis, als specifieke kennis voor 
de reeds gespecialiseerde professional in vakgebieden 
als reclassering, jeugdzorg, vluchtelingenwerk en de 
rechtbank.

 Wat maakt dit boek uniek?
– Bevat een unieke combinatie van recht en 

sociaal werk, met oog voor specialisaties.
– Behandelt alle relevante juridische thema’s op 

bondige en heldere wijze.
– Biedt toegang tot verdiepende filmpjes en 

oefeningen op de website.

Exclusief studiemateriaal op 
www. rechtvoordesociaalprofessional.nl 
– Zelfstudietoetsen, begrippentrainer en 

verhelderende filmpjes voor studenten;
– Met verwijzingen naar de volledige wetsartikelen.
– Altijd actueel: belangrijke wetswijzigingen komen 

op de website te staan.
– Met een handige docentenhandleiding voor de 

lessen.

Doelgroep
Recht voor sociaal professionals is uitermate geschikt 
voor opleidingen als Social Work, Maatschappelijk Werk 
en Dienstverlening, Sociaalpedagogische hulpverlening 
en Pedagogiek.

RECHT VOOR DE SOCIAAL 
PROFESSIONAL
Dineke Sepmeijer‑Schmahl, Mark Sepmeijer
2019 | ISBN 9789024400782 | 272 blz. | € 42,50 
www.rechtvoordesociaalprofessional.nl

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-8388_Recht-voor-de-sociaal-professional
http://www.rechtvoordesociaalprofessional.nl
http://www.rechtvoordesociaalprofessional.nl/
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Gezondheidsrecht begrepen is een praktische inleiding 
in het gezondheidsrecht, speciaal geschreven voor 
verpleegkundigen en (para)medici. Het boek biedt een 
compacte beschrijving van rechtsregels, die belangrijk 
zijn voor de dagelijkse beroepspraktijk in de zorg. In 
dertien hoofdstukken komen onderwerpen als het 
beroepsgeheim, ouderschap, gezag en scheiding, 
de behandel overeenkomst, dossier en inzage en 
strafrechtelijke aansprakelijkheid aan de orde.

Auteur Lydia Janssen schrijft in heldere en begrijpelijke 
taal, waarbij juridisch jargon zoveel mogelijk wordt 
vermeden. Om de algemene regels voor studenten 
dicht bij de praktijk te brengen, staan er in het boek 
veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Nieuw in deze vierde druk
In deze vierde druk is de inhoud geactualiseerd, 
bijvoorbeeld de opname van de AVG‑wet en 
wijzigingen in de Wet BIG. Ook zijn er nieuwe wetten 
zoals de Wet zorg en dwang, de Wet verplichte ggz en 
de Wet op de orgaandonatie toegevoegd. Verder is het 
boek uitgebreid met een paragraaf over moraal, ethiek 
en recht en een korte bespreking van de Jeugdwet.

Op de bijbehorende website, www.gezondheidsrecht 
begrepen.nl, staan toetsvragen, casussen en ander 
extra materiaal.

Doelgroep
Dit boek is geschikt voor studenten én professionals 
binnen de verpleegkunde en paramedische studies.

GEZONDHEIDSRECHT BEGREPEN
Praktische inleiding in het gezondheidsrecht voor 
verpleeg kundigen en (para)medici | 4e druk

Lydia Janssen
2019 | ISBN 9789024408672 | 220 blz. | € 32,50 
www.gezondheidsrechtbegrepen.nl

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-8525_Gezondheidsrecht-begrepen-vierde-druk
http://www.gezondheidsrechtbegrepen.nl
http://www.gezondheidsrechtbegrepen.nl
http://www.gezondheidsrechtbegrepen.nl/
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Als vakvrouw of ‑man leer je goede dingen te doen 
en de goede dingen goed te doen. Verpleegkundige 
ethiek hoort bij het gebruik en scherp houden van 
je verpleegkundige gereedschap. Soms gaat dat 
niet vanzelf, maar je kunt het leren. Dit studieboek 
ondersteunt (aankomende) verpleegkundigen daarbij.

Het doel van dit boek is om verpleegkundigen te helpen 
zich in te praktijk te redden, wanneer zij geconfronteerd 
worden met ethische kwesties in de zorgverlening. Het 
gaat om het scherp houden en bijstellen van ethische 

competenties en verpleegkundige werkwijzen; niet 
om medische ethiek of ethische theorieën. Ethiek voor 
verpleegkundigen is ingedeeld vanuit de CanMEDS‑
rollen met overlap van de centrale rol als zorgverlener. 
Het bestaat uit zes modulaire hoofdstukken en bevat 
(gezamenlijke en individuele) praktijkopdrachten.

Doelgroep
Ethiek voor verpleegkundigen is geschreven voor hbo‑ 
en mbo‑studenten verpleegkunde. Het sluit perfect aan 
bij opleidingen die gebaseerd zijn op Nursing 2020.

ETHIEK VOOR 
VERPLEEGKUNDIGEN

Omgaan met morele issues in de zorg

Bart Cusveller
2019 | ISBN 9789024409549 | 192 blz. | € 29,50

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-8517_Ethiek-voor-verpleegkundigen
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ZorgBasics Kwaliteitszorg biedt studenten een 
raamwerk om kwaliteitszorg te kunnen benoemen 
en te begrijpen. Op een heldere en puntsgewijze 
manier worden de belangrijkste begrippen en 
aspecten binnen de kwaliteitszorg behandeld. In vijf 
toegankelijk geschreven hoofdstukken komen de 
volgende onderwerpen aan bod: begrippen, elementen 
van kwaliteitszorg, inzicht in belanghebbenden, 
kwaliteitskringloop en kwaliteitswetten. 

Nieuw aan deze derde druk
– Aandacht voor de rol van de overheid en 

verzekeraars met betrekking tot zorginstellingen.
– Behandeling van het contracteren van geïntegreerde 

zorg via een diagnose‑behandeling‑combinatie. 
– Bespreking van recente ontwikkelingen, zoals 

prestatie‑indicatoren, lean in de zorg en 
kwaliteitsbevorderende instrumenten.

Uniek aan dit boek 
– Helder overzicht van de belangrijkste theorieën 

van kwaliteitszorg. 
– Compacte en gestructureerde opzet met veel 

voorbeelden uit de praktijk.
– Toegankelijk en begrijpelijk geschreven voor 

studenten.

Doelgroep 
Hbo‑studenten die een gezondheidszorgopleiding 
volgen alsmede professionals in de zorg.

ZORGBASICS 
KWALITEITSZORG
3e druk

Gwendell Foendoe Aubèl
2018 | ISBN 9789024421343 | 192 blz. | € 23,50

Dit boek is onderdeel van de 
ZorgBasics-reeks. Deze reeks 
is speciaal ontwikkeld voor 
studenten en professionals in 
de zorg, waarbij de nadruk 
ligt op de basisvakken 
en competenties uit de 
eerste fase van de studie 
of opleiding.

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-7419_ZorgBasics-Kwaliteitszorg-derde-druk
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In deze ZorgBasics staat praktijkgericht onderzoek 
in de zorg centraal. Het boek beschrijft fasen en 
methoden van praktijkgericht onderzoek en gaat 
in op verschillende (kwalitatieve en kwantitatieve) 
methoden om gegevens te verzamelen en te verwerken. 
Het laatste hoofdstuk geeft aanwijzingen voor het 
schrijven van een verslag of artikel.
In alle hoofdstukken worden voorbeelden beschreven 
uit de beroepspraktijk van ergotherapeuten, 
fysiotherapeuten, logopedisten of verpleegkundigen.

Nieuw in deze tweede druk
– Geactualiseerd en op diverse onderdelen herzien.
– Aangepaste opbouw vanuit het onderscheid 

kwalitatief en kwantitatief onderzoek en 
actieonderzoek.

– Nieuw onderdeel over onderzoek doen en de 
toepassing van onderzoek.

– Richtlijnen rondom de AVG en de nieuwe 
gedragscode.

Doelgroep
ZorgBasics Praktijkgericht onderzoek is bedoeld voor 
hbo‑studenten en professionals in de beroepspraktijk. 
Met als doel dat zij vragen uit de praktijk met behulp 
van onderzoek kunnen beantwoorden en zo bijdragen 
aan verbetering van de kwaliteit van zorg.

ZORGBASICS 
PRAKTIJKGERICHT 
ONDERZOEK
2e druk

Joan Verhoef e.a.
2019 | ISBN 9789024408405 | 172 blz. | € 21,95

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-8514_ZorgBasics-Praktijkgericht-onderzoek-tweede-druk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/auteur/110-1381_Verhoef
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Over de inhoud
De Evidence‑based practice titels bevatten concrete 
handvatten voor toepassing van de methodiek van 
evidence‑based practice in de dagelijkse praktijk 
van de verpleegkundige. In het eerste deel worden 
de uitgangspunten van evidence‑based practice 
beschreven en wordt de methodiek gepresenteerd. 
In het tweede deel worden de stappen van de 
methodiek voor verschillende onderzoekstypen 
uitgewerkt en toegelicht met voorbeelden uit de 
verpleegkundige beroepspraktijk. Het derde deel gaat 
over evidence‑based werken: het implementeren van 
evidence‑based practice in het eigen handelen en het 
betrekken van bewijs en evidence bij besluitvorming.

Om goede en verantwoorde zorg te kunnen 
bieden, streeft de verpleegkundige naar evidence-
based practice. Dit is het zorgvuldig, expliciet 
en oordeelkundig gebruik van het huidige beste 
bewijsmateriaal en evidence om beslissingen te 
nemen met individuele patiënten om de zorgverlening 
te verbeteren. De praktijk van evidence‑based 
practice impliceert het integreren van individuele 

professionele kennis van de verpleegkundige met 
de wens en voorkeur van de patiënt en het beste 
externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch 
onderzoek beschikbaar is. De voorkeuren, wensen 
en verwachtingen van de patiënt spelen bij de 
besluitvorming een centrale rol.

Dat het oorspronkelijke evidence‑based medicine 
verruimd is tot evidence‑based practice, benadrukt 
dat het niet uitsluitend gaat om de medische beroepen, 
maar ook om andere beroepsbeoefenaars.

Doelgroep
Evidence-based practice voor verpleegkundigen 
is bedoeld voor beroepsbeoefenaars, studenten 
en docenten van verpleegkunde‑opleidingen. Ook 
relevant voor beleidsmedewerkers, onderzoekers en 
managers in de zorg.

Evidence-based practice voor paramedici is bedoeld 
voor beroepsbeoefenaars, studenten en docenten 
van paramedische opleidingen. Ook relevant voor 
beleidsmedewerkers, onderzoekers en managers in 
de zorg.

EVIDENCEBASED 
PRACTICE VOOR 
VERPLEEGKUNDIGEN 
EN PARAMEDICI
5e druk

Chris Kuiper e.a. 
Evidence-based practice voor verpleegkundigen 
2020 | ISBN 9789024428632 | 328 blz. | € 34,50 
www.evidencebasedpracticevoorverpleegkundigen.nl

Chris Kuiper e.a. 
Evidence-based practice voor paramedici 
2020 | ISBN 9789024428656 | 332 blz. | € 48,90 
www.evidencebasedpracticevoorparamedici.nl

https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-9281_Evidence-based-practice-voor-verpleegkundigen-5e-druk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-9280_Evidence-based-practice-voor-paramedici
http://www.evidencebasedpracticevoorverpleegkundigen.nl
http://www.evidencebasedpracticevoorparamedici.nl


53

JE BINNENSTE BUITEN
Over professionele identiteit 
in organisaties

Redactie: Manon Ruijters
2015 | ISBN 9789462760318 | € 44,90

Professionele identiteit is het vergeten hart van de 
professionele ontwikkeling. In deze nieuwe dynamiek 
willen wij de professional helpen de eigen professionele 
identiteit weer vast te pakken en organisaties helpen 
professionele identiteit een plek te geven in hun totale 
leren en ontwikkelen.

In Je Binnenste Buiten verkennen de auteurs 
praktijkvraagstukken rondom professionele identiteit, 
beschrijven ze wat een professional nu eigenlijk is en 
welke dilemma’s deze tegenkomt, wordt de kleurrijke 
geschiedenis van identiteit geschetst, om dit alles 
ten slotte samen te voegen tot begripsvorming en 
handelingsperspectieven rond professionele identiteit.

Bij het boek hoort ook een dialoogkaarten set bestaat 
uit 70 dialoogkaarten. Elke kaart heeft een afbeelding 
aan de ene zijde en aan de andere zijde een neutrale 
en een prikkelende vraag. Met elkaar bestrijken 
ze het hele ‘model van professionele identiteit’. 
Deze set kost 19,90 en is te bestellen met volgende 
ISBN: 9789462760325.

MIJN BINNENSTE BUITEN
Werken aan je 
professionele identiteit

Manon Ruijters, Gerritjan van Luin, Freerk Wortelboer
2019 | ISBN 9789462762855 | 244 blz. | € 28,90

Genomineerd voor de titel Ooa Boek van het 
Jaar 2020.

Het wordt steeds belangrijker om te weten waar je als 
professional voor staat, wat je basis is, waar je van 
bent, wat onvervreemdbaar van jou is en je kleur geeft. 
Dat helpt je in sturing geven aan je eigen ontwikkeling, 
in het vergroten van veerkracht en wijsheid, en het 
verstevigen van je eigen expertise.

Waar de auteurs in het boek Je Binnenste Buiten 
een model hebben ontwikkeld rondom professionele 
identiteit en de theorie uiteenzetten, is dit een 
praktijkboek. In dit boek wisselen praktijkverhalen, 
korte stukjes theorie, uitnodigingen tot gesprek en 
persoonlijke vragen elkaar af. Ze nodigen je uit je 
professionele kleur te onderzoeken en te versterken.

Mijn Binnenste Buiten laat zien hoe jouw professionele 
identiteit verbonden is met wie je bent, wat voor werk je 
doet en in welke context je werkt. Het boek is er vooral 
voor professionals (in de meest brede zin van het woord, 
dus iedereen die actief vorm wil geven aan zichzelf, 
zijn vak en de werkomgeving) om hen handreikingen 
te bieden om met professionele identiteit aan de slag 
te gaan. Alleen, maar liever nog met professionele 
vrienden.

https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-4744_Je-Binnenste-Buiten
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-8640_Mijn-Binnenste-Buiten
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VERANDEREN ALS 
SAMENSPEL
Een positieve kijk op het veranderen 
en vernieuwen van organisaties

Jaap Boonstra
2019 | ISBN 9789462762626 | 256 blz. | € 37,70 
www.veranderenalssamenspel.nl

Veranderen als samenspel is ook verkrijgbaar in het 
Engels: Organizational Change as Collaborative Play 
(ISBN: 9789462762701).

Veranderen als samenspel helpt mensen die willen 
samenwerken aan verandering om hun organisatie te 
kwalificeren voor de toekomst. Het boek presenteert 
een spelmodel voor veranderen en maakt zichtbaar 
met welke dynamiek spelers in organisaties te maken 
krijgen. In elf hoofdstukken wordt het spelmodel uit de 
doeken gedaan. Dit model biedt houvast en inspiratie 
voor spelers die willen bijdragen aan diepgaande 
verandering en zichzelf willen ontwikkelen.

Veranderen als samenspel is geschreven voor 
professionals, leidinggevenden, verandermanagers, 
bestuurders en adviseurs die samen met anderen een 
rol willen spelen in het veranderen van organisaties. 
Het boek bereidt studenten van hogescholen en 
universiteiten voor op een rol als leidinggevende en 
professional.

SUPERVISIEKUNDE
Meerperspectivisch

Redactie: Jan Oosting, Marcel Hoonhout, Marjo Boer
2015 | ISBN 9789462760349 | 300 blz. | € 56,90

Supervisie is een vak in ontwikkeling. Supervisiekunde 
werkt de competentieaspecten van een supervisor 
uit, beschrijft contexten waarin supervisie een rol 
speelt, verheldert wat mensen doen die met leren 
bezig zijn (leeractiviteiten) en wat een begeleider van 
leerprocessen kan bieden (krachtige leeromgevingen). 
Supervisie wordt gepositioneerd ten opzichte van 
andere begeleidingsvormen in termen van keuzes op 
een reeks van spanningsvelden.

Ook supervisoren onderling verschillen in hun keuzes 
die zij binnen het vak maken. Die gevarieerdheid van 
het vak wordt expliciet gemaakt. De inzetbaarheid 
van supervisie (met mogelijkheden en begrenzingen) 
kan steeds duidelijker omschreven worden. De state 
of the art binnen het vak wordt door een brede 
vertegenwoordiging van de gemeenschap van 
supervisoren getoond. Via hun artikelen verwoorden 
de auteurs verkregen inzichten in het stimuleren 
van ervaringsleren en – in de praktijk beproefde – 
vormgeving daarvan.

Het boek biedt een meerperspectivische blik op het 
vak en geeft zo vorm aan een van de kernwaarden van 
supervisie, te weten waardering van diversiteit.

http://www.veranderenalssamenspel.nl
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-7974_Veranderen-als-samenspel
https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-5837_Supervisiekunde
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WILT U MEER 
INFORMATIE?
 
Wilt u een boek thuis op uw gemak beoordelen? 
Bestel dan uw gratis beoordelingsexemplaar  
op www.boomhogeronderwijs.nl. 
Een compleet aanbod van ons lesmateriaal  
is eveneens op onze website te vinden.
Mocht u vragen hebben of een gesprek  
willen aanvragen, onze accountmanager  
Vincent Roelse gaat graag met u in gesprek!
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e | v.roelse@bua.nl 
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