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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
Kinderen uit de knel : een interventie voor ouders, kinderen en hun netwerk verwikkeld in een
conflictscheiding / Justine van Lawick & Margreet Visser. - Derde compleet herziene druk, Amsterdam :
UitgeverÐ SWP, 2019. - 285 pagina's : illustraties ; 24 cm.
Veel scheidingen escaleren en lopen uit op een vechtscheiding. Omdat behandelingen van gezinnen in een
scheiding vaak onvoldoende resultaat hebben, ontwikkelde het KJTC (Kinder- en Jeugdtraumacentrum) het
programma 'Kinderen uit de knel'. Dit programma richt zich met name op de kinderen die de dupe zijn en al
snel buiten beeld raken. De groepsgewijze aanpak heeft als doel het de-escaleren en het centraal stellen
van de kinderen en hun een veilige omgeving bieden. In dit boek komt alle kennis rondom deze problematiek
aan bod evenals de methodiek. Ook zijn er diverse sessies in opgenomen. Verder worden meerdere
handvatten aangereikt om een scheiding zonder al te veel problemen te laten verlopen. Vernieuwend aan
deze derde druk zijn de toegevoegde onderzoeksresultaten, de toelichting op de basis van het programma
en de diepere uitwerking van de inhoud van de kindergroep. Door deze aanvullingen is dit boek nog
completer en daarmee een nog waardevollere uitgave voor elke professional en betrokkene die met deze
materie te maken heeft. Tevens is er een ondersteunende website met meer informatie. Vervanging
aangeraden.
Recensent: D.E. Heerens
Bestelnummer: 2019072243
groet,

NBD Biblion
Afd. Redactie / BU Data
E mi@nbdbiblion.nl
T (079) 344 0156
©copyright NBD Biblion B.V. Dit is een auteursrechtelijk beschermd product en valt onder de Algemene
Voorwaarden van NBD Biblion.
Huygensstraat 1, 2721 LT Zoetermeer Postbus 7454, 2701 AL Zoetermeer www.nbdbiblion.nl T (079) 3440 344
ABN-AMRO Bank IBAN NL22 ABNA 0416 7127 46 BIC ABNANL2A
Rabobank IBAN NL73 RABO 0155 1964 13 BIC RABONL2U KvK 27248149 BTW NL81/0459462B01

