LICHAAM EN GEEST IN THERAPIE
ln dit boek delen ervaren therapeuten technieken en interventies die vo lgens hen waardevol kunnen zijn bij het werken rond
lichaam en geest in de therapie. Ze hebben zich laten insp ireren
door allerhande method ieken en therapierichtingen.

> Nathal ie Cardinaels, Ruimte ma ken voor lichaam en geest in
therapie, Acco, 2019, 240 p., € 35 . ISBN 9789463792868.

LANG LEVE DE VERGRIJZING
Een re laas over het beschavingssucces dat meer mensen langer
leven en over de mythe dat de baby's van vandaag 120 j aar zullen
worden. Patrick Deboosere is demograaf. Hij peilt, cijfert, meet
en toont de nuchtere waarheid .
Patrick Deboosere, Lang leve de vergrijzing, EPO, 260 p.,
€ 24,90. ISBN 9789462671911.

DE KINDERMISHANDELAARS
De essays geven een bee ld van de j ongste gesch iedenis die ais
een verwording van de j eugdzorg kan worden gekenschetst.
Geschreven door Thomas Heyman, ambassadeur van de Nederlandse Vereniging tegen Seksue le Kinderm ishandeling.

> Thomas Heyman, De kindermishandelaars. Essays
over kindermishandeling, SWP, 2019, 144 p., € 18,90.
ISBN 9789088509483.

PRAKTIJKBOEK TRIPLE PROBLEMATIEK
Wat ais de prob lemen van patiënten bijzonder complex zij n? Wat
ais er sprake is van tr iple diagnose problematiek, oftewel het
samengaan van psychische stoorn issen, verslaving en een licht
verstandel ijke beperking? Daarover gaat dit boek.
Neomi van Duijvenbode, e.a., Praktijkboek triple problematiek.

Psychische klachten, verslaving en licht verstandelijke
beperking, SWP, 2020, 192 p., € 29. ISBN 9789088508226.

SOCIAAL WONEN IN VLAANDEREN
Steeds meer mensen en organisaties zij n betrokken om in de
steeds veranderende maatschapp ij , met ook steeds evoluerende
woonbehoeften, soc iaa l wonen te verwezenlijken . Voor henis dit
boek bedoeld.

»

Andy Oilles, 100 basisbegrippen over sociaal wonen in
Vlaanderen, Politeia, 2019, 114 p., € 20. ISBN 9782509035622.
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