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Wat lezen bekenden mensen  

uit het JGZ-veld digitaal? 
 

 

In JA!34 kunt u lezen welke boeken en tijdschriften bekende mensen uit het JGZ-veld lezen.  

In deze JA!-Plus laten we u zien welke blogs en nieuwsbrieven hun voorkeur hebben. 

 

Wij vroegen en kregen reacties van: 

– Magda M. Boere-Boonekamp, arts 

m&g, Universiteit Twente, hoofdredacteur 

TJGZ 

– Paul Brand, kinderarts Isala Zwolle en 

hoogleraar klinisch onderwijs UMCG 

– René Héman, arts m&g, mba, voorzitter 

KAMG 

 

– Henrike ter Horst, jeugdarts, landelijk 

bestuurslid AJN 

– Frank J.M. van Leerdam, arts m&g, 

Coördinerend specialistisch senior 

inspecteur 

– Inge Steinbuch, arts m&g, 

Seniorbeleidsadviseur bij ActiZ 

 

Favoriete Blogs 

René Héman: blog van Ivan Wolffers, emeri-

tus hoogleraar geneeskunde aan VUmc en 

momenteel zelf patiënt (prostaatkanker): 

‘Zijn blogs bieden een integrale en wijze kijk 

op geneeskunde.’  

 

Inge Steinbuch: De nieuwe orde komt eraan 

van Jan Rotmans: ‘Als jeugdarts staan we 

midden in de maatschappij en horen dus 

ook goed te weten wat er in die maatschap-

pij aan het gebeuren is. Daarvan is dit een 

voorbeeld.’ 

 

Henrike: de blogs van Medisch Contact: 

kritisch, goed onderbouwd, genuanceerd.  

 

http://www.ivanwolffers.nl/
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m26&s=m28&ss=P144&l=NL
http://medischcontact.artsennet.nl/Opinie/Blogs.htm
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Paul Brand: het is goed als jeugdartsen 

actief zijn op sociale media als Twitter en de 

opinion leaders uit de geneeskunde volgen 

om te lezen wat er speelt.  

 

Frank van Leerdam volgt geen blogs: ‘Een 

blog is slechts de persoonlijke mening van 

één blogger.‘Ik ken geen blog die echt een 

weergave is van een algemeen gevoel over 

minimaal één doelgroep of het liefst over 

meerdere doelgroepen waar de jeugdarts 

mee te maken heeft.’  

 

Nieuwsbrieven 

Op de vraag welke nieuwsbrieven de jeugdartsen moeten lezen volgt deze lijst:  

 

Nieuwsbrieven van de AJN,  

ActiZ,  

Artsennet (Medisch Contact),  

GGD GHOR NL,  

NCJ,  

NeSPCAN,  

NJi   

NPHF Nieuws  

nieuwsbrief Zorg en Welzijn,  

Rob Velders (nieuwsbrief over inspecties en 

toezicht),  

relevante nieuwsbrieven VWS (Jeugd).  

 

 

 

Altijd al uw favoriete 

tijdschriften op zak 

met ISSUU 
 

Door: Koen Hartog  

 

Steeds meer tijdschriften verschijnen (ook) 

in digitale vorm. Dat is prettig, want dan 

kunt u via uw smartphone of tablet altijd en 

overal uw favoriete tijdschriften raadplegen. 

Dankzij gespecialiseerde applicaties wordt 

het bovendien steeds prettiger om tijdschrif-

ten digitaal te lezen. Zo zijn de JA!, JA!-plus, 

Tijdschrift Kindermishandeling en diverse 

KNMG-publicaties te vinden via de app 

ISSUU.  

 

ISSUU zorgt voor een tijdschriftbeleving op 

een eigentijdse manier en heeft het indruk-

wekkende aantal van 18 miljoen tijdschriften 

op de digitale plank liggen. Het wordt dan 

ook ‘het YouTube van de tijdschriften’ 

genoemd. Een digitaal tijdschrift heeft 

bovendien het voordeel dat u uw eigen digi-

tale verzamelingen kunt maken of een lees-

lijst kunt aanmaken. Ook is het vanuit de 

ISSUU-app eenvoudig om interessante arti-

kelen of tijdschriften te delen met anderen. 

Wilt u geen uitgave van de JA!-plus meer 

missen? Installeer dan de gratis ISSUU-app 

op uw tablet en smartphone en volg de AJN 

(gebruikersnaam: artsenjgz). ISSUU is 

beschikbaar voor iPhones, iPads en Android- 

en Windowstoestellen.  

 

 

Kijk op issuu.com

  

http://artsenjgz.nl/nieuws/links-naar-nieuwsbrieven/
http://www.actiz.nl/aanmelden-nieuwsbrief
http://medischcontact.artsennet.nl/Service/nieuwsbrief.htm
http://www.ggdghor.nl/nieuwsbrief/
https://www.ncj.nl/actueel/inschrijven-ncj-nieuwsflits
http://www.nespcan.nl/?page_id=18
http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief-Jeugd
http://www.nphf.nl/actueel/nieuwsbrief/
http://www.zorgwelzijn.nl/Home/Nieuwsbrief/
http://www.velders-imc.nl/index.html
http://issuu.com/
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Wat leest de JA!-redactie? 
 

Door: de JA!-redactie. Samenstelling en fotografie: John Luteijs 

 

 

De JA! biedt u een keur aan artikelen aan. Hoe verschillend ze ook zijn, één ding hebben ze 

met elkaar gemeen: altijd heeft een JA!-redacteur zich met het artikel bezig gehouden. Dat 

betekent dat de JA!-redactie altijd (verborgen) aanwezig is in elk artikel dat u leest. Reden 

te meer om u meer met hen bekend te maken. Daarom heeft uw eindredacteur alle redac-

tieleden gevraagd welke tijdschriften, boeken et cetera zij aan hun JGZ-collega’s willen 

aanbevelen. Hierbij het resultaat.  

 

 

Els Jonker, kernredacteur, hoofdredac-

teur. Werkt tijdelijk in deeltijd bij GGD 

NOG, daarnaast onbezoldigd Ambas-

sadeur JMZ. 

 

 

 

Een van mijn absolute favorieten: Hungry 

Planet van Peter Menzel en Faith D’Aluisio 

(2005, Teen Speed Press). Deze fotografische 

studie toont wat gezinnen over de hele 

wereld gedurende één week eten. Dertig 

gezinnen uit vierentwintig landen vertellen 

hoe ze boodschappen doen, maaltijden 

bereiden en samen eten. Ze delen hun 

favoriete familierecepten en tradities rond 

eten en voeding. Ieder portret wordt inge-

leid door een korte beschrijving van de 

actuele situatie in het land en de sociaal 

economische status van de familie, de 

kaders geven data over bijvoorbeeld inko-

men per hoofd van de bevolking, het aantal 

McDonalds en vleesconsumptie. Foto’s van 

het dagelijks leven illustreren het verhaal.  

Het journalistieke en antropologische ver-

slag over gezinnen, hun voedingsgewoonten 

en leefstijl wordt in een breder kader ge-

plaatst door thematische essays en statisti-

sche data. Daarmee laat Hungry Planet zien 

hoe onmisbaar verhalen zijn voor statisti-

sche en epidemiologische data; en data voor 

verhalen. Behalve dat het laat zien hoe groot 

de ongelijkheid in de wereld is, maakt het 

mij er keer op keer van bewust hoe bevoor-

recht wij als jeugdartsen zijn dat wij op ver-

gelijkbare wijze bij ‘onze’ gezinnen aan de 

eettafel zitten als we vragen ‘vertel eens, hoe 

gaat dat nou bij jullie’ in plaats van alleen te 

willen weten hoeveel en wat hun kind eet. 

Alleen al daarom is het boek een must voor 

iedere jeugdarts!  

 

Verder raadt Els aan Niemandsland, het 

superspannende verhaal van Minette 

Walters over een jonge vrouwelijke huisarts 

aan het werk in een achterstandswijk, waar 

bekend is geworden dat de nieuwe buurt-
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bewoner pedofiel is. Iedere jeugdarts zou dit 

boek moeten lezen, allereerst om zonder 

gevaar voor eigen leven met de jonge huis-

arts mee te kijken achter de voordeur van 

‘onze’ risicogezinnen en -wijken. En om aan 

terug te denken als ook in Nederland weer 

de discussie oplaait over shaming en bla-

ming van pedofielen. 

 

Tot slot beveelt Els nog twee voorlees-

boeken aan: Monkie door Dieter Schubert 

en Het boek zonder tekeningen van 

B.J.Novak.  

 

Wike Lijs, kernredacteur, voorzitter van 

de JA!-redactie. Inmiddels met pensioen. 

Nog actief in een zestal besturen en 

commissies, was ruim dertig jaar jeugd-

arts, zes jaar wethouder, veertig jaar 

bestuurder/ beleidsmaker en eerste AJN-

voorzitter. 

 

Eigenlijk vind ik dat ik alleen tijdens de 

zomervakantie de tijd heb voor boeken. 

Maar ik zit wel bijna de hele dag te lezen: 

landelijke kranten, vakbladen, beleids-

notities, vergaderstukken, nieuwsbrieven, 

mails en opiniebladen. Geen bijzondere 

titels, wel veel en interessante informatie en 

in grote mate vak gerelateerd.  

 

In de loop der jaren heb ik toch wel veel 

(Nederlandse) literatuur gelezen; zoveel 

prachtige boeken waardoor het lastig is 

daaruit een keuze te maken. Of er aanraders 

bij zijn? Ongetwijfeld! 

In mijn studietijd was ik erg onder de indruk 

van het boek Kankerpaviljoen van Nobel-

prijswinnaar Alexander Solzjenitsyn (1968). 

Op een indrukwekkende wijze beschrijft hij 

het verblijf van mannen, met een zeer 

diverse achtergrond en (politieke) vijandig-

heid jegens elkaar, in paviljoen 13 van een 

provinciaal ziekenhuis in de Sovjet-Unie. De 

beleving van kanker en de mogelijkheden 

voor behandeling waren in die tijd zeer her-

kenbaar. Het verschil in de omstandigheden 

daarentegen groot. Het boek wordt wel het 

‘beklemmende epos van de onvrijheid’ 

genoemd. 

 

Brandnetels van Hans Dorrestijn (in1984 

geschreven in opdracht van de Vereniging 

tegen Kindermishandeling), is een boek voor 

kinderen vanaf negen jaar. Er staan ingrij-

pende verhalen en gedichten in over het 

weerzinwekkende van kindermishandeling. 

Het gaf mij als jeugdarts inzicht in situaties 

die ik niet voor mogelijk hield.  

 

Als laatste een aandoenlijk voorleesboekje 

dat onlangs weer is uitgegeven, het Gouden 

Boekje Wim is weg. Avond aan avond 

voorgelezen, stuk gelezen. 

Hoewel de eerste twee boeken al geruime 

tijd geleden zijn aangeschaft, zijn ze nog wel 

te vinden op boekwinkeltjes.nl  

 

  

http://boekwinkeltjes.nl/
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Rianne Paalman, kernredacteur, secre-

taris van de JA!-redactie. Werkt als jeugd-

arts KNMG in Enschede (GGD Twente) en 

op het asielzoekerscentrum in Schalk-

haar (GGD IJsselland) 

 

Het boek dat ik wil aanbevelen heet Zo 

bijzonder ben ik niet van Yke Ruessink en 

Nico Hoffer (www.zobijzonderbenikniet.nl). 

Het is een heerlijk boek om in te bladeren en 

om aan de hand van de foto’s in de 

levensverhalen van deze Oost-Nederlanders 

weg te dromen. Negentien markante en 

authentieke mensen zijn in beeld en verhaal 

geportretteerd. Hun levensverhalen vragen 

om waardigheid. Deze mensen zijn, wars 

van de maatschappelijke veranderingen, 

zichzelf gebleven en hebben hun eigen 

manier van leven weten te behouden. Velen 

hebben een verhaal waarom ze zo op het 

oog ‘stil zijn blijven staan in de tijd’.  

Het boek biedt levensverhalen waar wij als 

jeugdartsen van de praktijk ons ook in 

moeten verdiepen. Het levensverhaal van 

een persoon, een gezin, een familie geeft 

vaak weer waarom mensen bepaalde 

normen en waarden hebben. Trek niet te 

snel een conclusie over een ander en 

oordeel niet te snel, maar verdiep u in het 

verhaal van mensen.  

 

Yke Ruessink en Nico Hoffer vertellen in Zo 

bijzonder ben ik niet het levensverhaal aan de 

hand van prachtige foto’s. Het zien van de 

foto’s, waarin de markante levens zijn vast-

gelegd, prikkelt de lezer om elk levensver-

haal te willen lezen. Waarom leeft de 

persoon zoals hij doet? 

In de snel ontwikkelende maatschappij zijn 

er steeds minder van deze markante types. 

Het boek heeft deze verdwijnende generatie 

nog op tijd vastgelegd. Het is bij tijd en wijlen 

heerlijk om dit boek weer eens door te 

bladeren, de foto’s te bekijken en de opmer-

kelijke levensverhalen te lezen. Elke keer 

weer besef ik dan: ‘Zo bijzonder ben ik niet’.  

 

Ulco Schuurmans. Lid van de JA!-

Redactieraad. Is arts Maatschappij en 

Gezondheid bij GGD Hart voor Brabant.  
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Wat ik allemaal lees valt eigenlijk met geen 

pen te beschrijven. Het is zoveel, zowel op 

papier als in digitale vorm of beeld en geluid. 

Desalniettemin geef ik toch graag enkele ad-

viezen waar de JGZ-werker volgens mij zijn of 

haar voordeel mee kan doen. 

 

Voor het eenvoudig en overzichtelijk kunnen 

beoordelen van psychiatrische/ psychosocia-

le problematiek is een topper Het Psychia-

trisch onderzoek van Michel W. Hengeveld & 

W.J. Shudel (2014, uitgeverij Tijdstroom). Een 

echte hulp in de JGZ-praktijk om problemen 

te verhelderen en de juiste aanpak en/of 

verwijzing naar bij te zoeken. 

 

Marketingboek. Een aanrader om u als JGZ-

er eens te verdiepen in de marketing 

richting en beleving van uw aanbod door uw 

client: Teven van Bellegem: Marketing – De 

Nieuwe Principes. Besproken in de JA!-

Plus33. 

 

TED, ideas worth spreading is eigenlijk een 

soort elektronische voordrachtconferentie 

via Youtubefilmpjes (www.ted.com) in wel 

honderd talen. Tal van befaamde sprekers 

presenteren daar interessante, leerzame en 

inspirerende onderwerpen waar de toe-

schouwer veel van kan opsteken, zowel voor 

de persoonlijke als voor de professionele 

ontwikkeling op terreinen als management, 

onderwijs en (wetenschappelijk-) medische 

en psychologische onderwerpen. Er zijn ook 

goede selecties van zoals de 11 must-see Ted 

Talks, TED Books (zowel bloemlezingen als 

uitdiepen van gebrachte onderwerpen) en 

cursussen. Een TED Talks browser helpt bij 

het vinden van de onderwerpen. 

 

De zaterdagbijlage van gerenommeerde 

kranten. Veel artikelen zijn best confron-

terend, bijvoorbeeld dat van Ellen de Visser 

in de Volkskrant van 22 februari 2014 waar-

van de titel luidt: ‘Van 50% van de behande-

lingen in de zorg weten we niet of ze wer-

ken.’ Het artikel had als veelzeggende 

ondertitel: ‘Dat leest u goed: 50 procent!’  

 

Jorien Kuijk. Lid van de JA!-Redactieraad. 

Werkt bij GGD IJsselland, 4-18-jarigen. 

 

Waarom zou ik u, collegae, toch aanraden 

om Weerwater van Renate Dorrestein te 

lezen? Als ik eerlijk ben, zou ik u eigenlijk elk 

boek van Renate wel willen aanraden, maar 

dit is het meeste recente dat is verschenen 

en door mij ook het meest recent gelezen.  

Renate Dorrestein is een meester in het be-

schrijven van familierelaties, met name waar 

het kinderen en gezinnen betreft. Die rela-

ties zijn zeker niet altijd harmonieus, maar 

vaak verwrongen, duister en gecompliceerd. 

In Weerwater schrijft ze vanuit haar eigen 

persoon en betrekt daarbij haar eigen 

samengestelde gezin: een man met wie ze 

niet getrouwd is, een stiefdochter (inder-

daad van die betreffende man) en een soort 

adoptiedochter over wie ze zich ontfermt na 

de dood van de moeder, een goede vriendin 

van Renate. Haar stiefdochter introduceert 

de term ‘het goed gelukte gezin’ om het 

taboe en de negatieve connotaties rondom 

de steeds vaker voorkomende samengestel-

de gezinnen te doorbreken. Zij ziet juist de 

http://www.ted.com/
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positieve kanten van het hebben van een 

niet-traditioneel (hoe langt blijft deze term 

nog actueel?) gezin.  

 

In Weerwater, dat zich afspeelt in Almere, 

worden vanuit het niets gezinnen en families 

gecreëerd, omdat de omstandigheden daar-

toe dwingen. Aan die families is dus hele-

maal niets traditioneels, temeer daar elk een 

crimineel uit de plaatselijke P.I. als hoofd 

toegewezen heeft gekregen.. 

 

Sigrid Hendriks. Lid van de JA!-Redactie-

raad. Voormalig jeugdarts, thans arts-

auteur bij de VSOP (Vereniging van 

Samenwerkende Ouder- en Patiënt-

organisaties) te Soest.  

 

Mijn persoonlijke favoriet is Nachttrein naar 

Lissabon van Pascal Mercier (2004, vertaling 

2006). Het boek gaat over Raimund Grego-

rius (Mundo) die op een dag abrupt zijn 

geordende leven achter zich laat en nog 

diezelfde nacht met de trein van Bern naar 

Lissabon vertrekt. De aanleiding voor deze 

drastische stap is een per toeval verkregen 

boek van Amadeu de Prado, een Portugese 

arts die zo indringend schrijft over de 

diepste ervaringen in het leven van de mens, 

dat Gregorius in Lissabon op zoek gaat hij 

naar diens sporen. Hij komt in contact met 

mensen wier leven vervlochten is geweest 

met dat van deze raadselachtige man. Het is 

een meeslepend verhaal, dat je door de 

filosofische bespiegelingen ook een inkijk 

geeft in jezelf. Kunnen wij zelf de loop van 

ons leven bepalen en wat zou er gebeuren 

als wij het over mochten doen? Nog nooit 

eerder had ik bij een boek zo’n sterke be-

hoefte om de prachtige zinnen te onder-

strepen, omdat je eigen interne strubbe-

lingen, je gevoelens en je relatie tot anderen 

zo indringend staan beschreven. Het bracht 

me een aantal mooie inzichten. Deze mooie 

volzinnen vragen wel om een (uitgeruste) 

aandachtige lezer: niet voor even tussen-

door, maar om goed voor te gaan zitten. Een 

boek om te lezen en te herlezen. 

Mijn professionele favoriet is Slaapproble-

men bij kinderen van Frits Boer (2011, reeks 

Kinderpsychologie in de praktijk). Dit boek 

geeft hulpverleners, leerkrachten en ouders 

inzicht in alles wat met slaapproblemen bij 

kinderen te maken heeft. Het biedt hulpver-

leners praktische handvatten om met 

ouders te communiceren en gezamenlijk de 

problemen aan te pakken. Juist door het 

beschrijven van wat normaal is en het 

benoemen van de effectiefste aanpak (en 

daarbij ook wat niet werkt!) heeft het voor 

alle partijen (hulpverlener, ouder/kind en 

leerkracht) een meerwaarde. Mooie serie! 
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Elle Struijf, lid van de JA!-Redactieraad. 

Arts Maatschappij en Gezondheid, Stra-

tegisch Adviseur Publieke Gezondheid en 

Veiligheid bij GGD Hollands Noorden. 

 

Wat leest de jeugdarts? is voor mij meer: wat 

leest Elle? Ik ben niet alleen jeugdarts, maar 

ook arts maatschappij en gezondheid en 

focus mij daarom op het hele terrein van de 

publieke gezondheid. Dat is natuurlijk veel te 

veel. Conclusie: ik ‘graas’ door veel lezens-

waardige artikelen. Vaker artikelen dan 

boeken, omdat die ook goede samenvat-

tingen bieden.  

Een paar voorbeelden. Boeiend is voor mij 

de Verkenning jeugdgezondheid: Gezond 

Opgroeien (uitgave RIVM, ministerie van 

VWS, 2014). Deze verkenning lees ik niet van 

kaft tot kaft, maar ik kijk er wel af en toe in 

om op de staat van de jeugd te reflecteren. 

Gezien het brede veld in de publieke 

gezondheid en mogelijk een Europese sub-

sidie adviseer ik het boek: Meer kwaliteit 

van Leven, integratieve persoonsgerichte 

dementiezorg (uitgeverij Diagnosis Utrecht, 

2015). Het laat de andere kant van het 

spectrum publieke gezondheidszorg zien. 

Broederlijk daarnaast ligt een prachtig 

plaatjesboekje Afrika – Ontdek de mysteries 

van een betoverend continent van Gill 

Davies (uitgeverij Parragon, 2008, 2012). 

Altijd goed om in te bladeren en dit prach-

tige continent even tot me toe te laten. 

 En dan tot slot: als pure ontspanning lees ik 

graag detectives, psychologische thrillers, et 

ceterea. Scandinavische schrijvers hebben 

erg mijn voorkeur, maar niet alleen en niet 

altijd; het is de cultuur, het klimaat en de 

omgeving die mij daarin zo aanspreken. 

Altijd de moeite van het proberen waard. 

Meestal goed om bij in te slapen, maar soms 

juist om veel te lang door te lezen!  

==================== 

Reminder   

AJN-dag 19 juni:  

Wat leest de jeugdarts? 
 

Op 19 juni staat de wetenschappelijke dag in 

het teken van ‘wat leest de jeugdarts?’, ook 

het thema van onze JA! en JA!-Plus. Een 

interessant en afwisselend programma. 

Met: Kinder- en jeugdpsychiater Frits Boer 

(slaapproblemen bij kinderen) In zijn boek 

Tussen de regels schrijft hij: Psychologie is 

mensenkennis, en literatuur is daarvoor een 

onuitputtelijke bron. 

Daarna zal Anniek Vaessen, psycholoog, 

ons wegwijs maken in de wereld van de 

dyslexie.  

Peter Vink ons actief mee in het lezen van 

wetenschappelijke artikelen. Aan de hand 

van een relevant artikel voor jeugdartsen 

gaan we allemaal aan het werk. Het artikel 

zal tevoren aan alle deelnemers worden 

toegestuurd. 

De ‘kleine lettertjes’ worden belicht door 

Fatima Madani, arbeidsjurist bij de LAD: 

over de (rechts-)positie van de jeugdarts in 

de organisatie, na de Transitie en de 

invoering van de nieuwe Jeugdwet. 

 

Koen Hartog over het nieuwe lezen: de 

social media.? We kunnen op dit vlak vaak 

nog veel leren  van onze doelgroep: de 

kinderen… 

 
Zie Uitnodiging AJN dag ALV 16 juni, Inschrijfformulier 

AJN 16 juni 2015, Eenmalige machtiging ALV AJN 19-6-

15. 

http://artsenjgz.nl/wp-content/uploads/2014/05/Uitnodiging-AJN-dag-ALV-16-juni.pdf
http://artsenjgz.nl/wp-content/uploads/2014/05/Inschrijfformulier-AJN-16-juni-2015.pdf
http://artsenjgz.nl/wp-content/uploads/2014/05/Inschrijfformulier-AJN-16-juni-2015.pdf
http://artsenjgz.nl/wp-content/uploads/2014/05/Eenmalige-machtiging-ALV-AJN-19-6-15.pdf
http://artsenjgz.nl/wp-content/uploads/2014/05/Eenmalige-machtiging-ALV-AJN-19-6-15.pdf
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Uw aanraders 
 

In de JA!34 kunt u lezen hoe en wat jeugdartsen lezen. In deze JA!-Plus zetten 

auteurs Rianne Paalman en Jorien Kuijk hun bevindingen voort en laten zien 

welke titels de jeugdartsen hun collega’s aanraden. Een zeer gemêleerde 

samenstelling, te kust en te keur. Laat u inspireren! 

 

Door: Rianne Paalman en Jorien Kuijk 

 

 

Meest genoemde 

tijdschriften… 

 

……. beide 8 keer ….. –  

 

… en deze 7 keer 

Titel Auteur Argumentatie 

Millennium trilogie S. Larsson Spannend, meerdere 

verhaallijnen 

EHBO baby’s en 

kinderen 

Rode Kruis - 

  
 

Het zigzagkind D. Grossman Je leest het voor je plezier. 

Harry Potter-serie J.K. Rowling Ontspannend, prachtig 

verzonnen. 

How 2 talk 2 kids (3 

keer) 

A. Faber en E. Mazlish Goede opvoedtips, goede kijk op 

ouderschap. 

https://www.ntvg.nl/
http://medischcontact.artsennet.nl/home.htm
http://www.bsl.nl/shop/tijdschrift-voor-jeugdgezondheidszorg-12452c.html
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Titel Auteur Argumentatie 

Sterven is doodeen-

voudig. Iedereen kan 

het.  

Wim Brands in gesprek 

met René Gude 

Gudde was Denker des Vader-

lands 2013-2105. Overleden 13 

maart jl. 

   

Operatie ‘werk Arthur 

de deur uit‘ 

J. Dohmen en J. Wester Klokkenluider NZA. Onvoorstel-

baar dat dit in Nederland kan. 

Handboek ontwikke-

lingspsychopathologie 

bij kinderen en jeug-

digen 

J. Rigter Sluit goed aan bij JGZ-praktijk, 

geeft tips voor preventie, geeft 

goed overzicht van psychosociale 

ontwikkeling. 

Talent-Vaardig Y. Buijsen-Duran Verschillen tussen intelligente en 

begaafde kinderen. Vaardigheden 

die ze nodig hebben om goed 

door schoolcarrière te komen. 

 

 

Het meest aanbevolen boek 

(5 keer) 

 

 

Mensenkinderen! (2 

keer) 

S. Pont Leuk vlot geschreven, 

herkenbaar. 

De jongen die opgroei-

de als hond (5 keer) 

B.D. Perry  

Nelson textbook of 

pediatrics 

R. Kliegman e.a. Naslagbijbel. 

NtvG (8 keer)  Breed kennis bijhouden. 

https://www.ntvg.nl/
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Titel Auteur Argumentatie 

De verdovers A. Enquist  

Waarom arme mensen 

domme beslissingen 

nemen – (online lezen) 

Uit de Correspondent Dit is de kern waar ons vak om 

draait. 

 
   

Het diner H. Koch Intrigerend plot. 

Altijd een kind tekort J. Rietberg  

Pas op, kijk uit F. Slee en M. Vehmeijer Leesbaar, informatief boekje over 

veiligheid voor dokters en ouders. 

Het raadsel Spinoza I.D. Yalom Inzicht in ideeën en leven van 

filosoof Spinoza. 

Overspel P. Coello  

   

Het verwende kind 

syndroom 

W. de Jong  

Toen ik je zag – Mijn 

leven met Antonie (2 

keer) 

I. Hoes  

Medisch contact (8 

keer) 

 Brede kijk op geneeskunde. 

Paaz- Psychiatrische 

roman (2 keer)/Up 

M. van der Meer  

https://decorrespondent.nl/511/Waarom-arme-mensen-domme-dingen-doen/19645395-f6c9a0bd
https://decorrespondent.nl/511/Waarom-arme-mensen-domme-dingen-doen/19645395-f6c9a0bd
https://decorrespondent.nl/511/Waarom-arme-mensen-domme-dingen-doen/19645395-f6c9a0bd
http://medischcontact.artsennet.nl/home.htm
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Titel Auteur Argumentatie 

Kleine Maatjes - 

Tijdschrift Vereniging 

Couveusekinderen 

 Wanneer je regelmatig met 

prematuren te maken hebt. 

Het leven van de ander K. Dale  

Gemeentelijke nota’s  I.v.m. veranderen zorg/hulp. 

  

 
 

Hamburgers in het 

paradijs 

L. Fresco Beheer van de aarde, 

geschiedenis en toekomst van 

ons voedsel. 

Tegenwicht - Feiten en 

fabels over over-

gewicht 

J. Seidel Invloed voedingsindustrie op eet-

gedrag mensen. 

1493.  C.C. Mann Ontdekking van de wereld sinds 

ontdekking van Amerika. 

   

Skallagrigg W. Horwood Geweldige basis om gehandi-

capten als normaal te ervaren. 

Extremely loud and 

incredibly close 

J. Safran Foer Leefwereld autistisch kind. 

Executieve functies bij 

kinderen en 

adolescenten 

P. Dawson en R. Guare Hoe een kind met voldoende 

capaciteiten toch heel onhandig 

kan zijn. 

http://www.couveuseouders.nl/kleine-maatjes/
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Titel Auteur Argumentatie 

JM (2 keer) (tijdschrift) Op de hoogte blijven van ideeën 

en meningen ouders. 

Praktische pediatrie P. Brand e.a. Ook voor jeugdartsen leerzaam. 

Zowel zeldzamere als alledaagse 

aandoeningen. Ook gedeelte E-

learning.  

   

Het Rosie project (2 

keer) 

G. Simsion Grappig, over man met Asperger. 

 

Ik ben pelgrim T. Hayes  

Valse Salie  R. Boum Münchausen by Proxy, geeft 

inzicht in beleving kind en gedrag 

moeder 

Elsevier Weekblad  Beperkte leesbelasting, actualitei-

ten. 

 

 

  

Blauwe Plekken A. de Vries Kinderboek over kindermishan-

deling. 

Handboek meditatief 

ontspannen 

J.Kabat-Zinn In deze hectische tijd zijn 

ontspanningstechnieken zinvol. 

Verloren mensen M. Rotenstreich  

Captise nieuwsbrief  Nieuwtjes op JGZ-gebied. 

http://www.jmouders.nl/
http://www.praktischepediatrie.nl/
http://www.elsevier.nl/Home/
http://www.captise.nl/Service/Nieuwsbrief.aspx
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Titel Auteur Argumentatie 

De verborgen 

geschiedenis 

D. Tartt  

Baron T. de Vries  

   

Niets is wat het lijkt T. Byron Hulpverlenen vormt je als mens. 

Aan de achtergracht -  

100 jaar GG&GD 

Amsterdam 

H. Israels en A. Mooij  

De lijfarts M. Stahlie  

Vroeg (vakblad)  Nuttige info voor vooral 0-4. 

Oudergericht 

pedagogisch adviseren 

S. Ehlers en M. Kuipers Goede tips voor communicatie in 

pedagogisch adviseren. 

Historia (tijdschrift) Leesbare artikelen over 

geschiedenis. 

  

 

Waarom ik op en neer 

spring 

N. Higashida Inkijk in leefwereld van autist. 

The boy who invented 

the bubble gun 

P. Gallico Leven door de ogen van een kind. 

Paula I. Allende Moeder vertelt levensverhaal aan 

ziekbed dochter. 

Het huis van god S. Shem  

http://www.vakbladvroeg.nl/
http://historianet.nl/
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Titel Auteur Argumentatie 

De Correspondent (krant) Voorbij aan waan van de dag, 

dieper ingaan op relevante 

onderwerpen. 

Tijdschrift Vrije 

Opvoedkunst 

  

TJGZ (7 keer)  Vakliteratuur, goede artikelen 

Kinderwet Mc Ewan  

   

Pier en oceaan O. de Jong Opgroeiende jongen na WOII. 

Het kleine meisje van 

meneer Linh 

P. Claudel Meesterwerk. 

Als Disney de baas was 

in uw ziekenhuis 

F. Lee  

Leerboek kinder- en 

jeugdpsychiatrie 

F.C. Verhulst  

 

  

Wij zijn ons brein (2 

keer) 

D. Swaab  

De heelmeester A. Verghese  

Luisteren naar 

kinderen 

T. Gordon Boek van psychiater. 

NCJ Nieuwsbrief  Bijblijven. 

https://decorrespondent.nl/nieuw
http://www.vrijeopvoedkunst.nl/index.php?pg=pag&p=7&m=m20
http://www.vrijeopvoedkunst.nl/index.php?pg=pag&p=7&m=m20
http://www.bsl.nl/shop/tijdschrift-voor-jeugdgezondheidszorg-12452c.html
http://www.nbe.nl/nieuws/nbe_1414/nieuwsbrief-njc
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Titel Auteur Argumentatie 

Balans Magazine (3 

keer) 

  

Het refrein is Hein B. Keizer  

   

Het wonderlijke voor-

val met de hond in de 

nacht 

M. Haddon Zicht op autistisch denken. 

Congo D. van Reybrouck Doet je nadenken over je eigen 

leven in dit deel van de wereld. 

De DSM-5 voorbij! Per-

soonlijke diagnostiek 

in een nieuwe GGZ 

J. van Os  

   

Meester Mitraillette J. Vantortelboom Schoolmeester op Vlaams 

platteland voor en tijdens WOI.  

Absurde overvloed M. Foley Cultuur van permanente 

ontevredenheid. 

Kinderen helpen bij 

verlies 

M. Keirse Handvatten hoe kinderen 

omgaan met verlies. 

JA! (2 keer) -  

Getting things done D. Allen  

De importbruid K. Abdhollah  

http://www.balansdigitaal.nl/producten/tijdschriften/
http://artsenjgz.nl/
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Titel Auteur Argumentatie 

Ik was nog maar een 

kind 

I. Audrey Incest. 

Psychofarmaca in de 

kjp 

G.C. Dieleman e.a.  

  

 

Het Pauperparadijs (2 

keer) 

S. Jansen Persoonlijke geschiedenis. 

De parttime junkie R. Kelder Openhartig boek over drank- en 

drugsverslaving jongvolwassene. 

De kracht van 

kwetsbaarheid 

B. Brown Zelfacceptatie en ruimhartig in 

het leven staan. 

  

 

Stil - De kracht van 

introvert zijn in een 

wereld die niet 

ophoudt met kletsen 

S. Cain Still Noden van introverte mensen. 

Baby’s van de 

Hongerwinter 

T. Roseboom en R. van de 

Krol 

Epigenetica. 

Digitale dementie  M. Spitzer Druk van het huidige digitale 

tijdperk. 

NRC op zaterdag (krant) Gevarieerde krant. 

Broers en zussenboek A. Van Dijken  

http://www.nrc.nl/
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Titel Auteur Argumentatie 

Slimmer dan je baas S. Verhoeven en J. van 

Nuland 

 Over dyslexie op werk en in 

privé. 

Om het kind (nieuwsbrief)  

Het bezoek H. Bloem Mooi en aangrijpend. 

The gift of fear G. de Becker Niet pluis-gevoel, angst als 

raadgever. 

Modern medicine (Tijdschrift) Vlot leesbare artikelen en 

casuïstiek. 

1100 miles C. Strayed Solo wandelen en jezelf vinden. 

  

 

Ziek van gezondheid I. Devisch Criteria voor ziekte, glijdend en 

cultureel bepaald. 

Kinderen die de wereld 

hebben veranderd 

F. van Straaten en E. Kloek  

De verborgen code P. Spork Epigenetica. 

 
  

Medisch handboek 

kindermishandeling 

E.M. van de Putte e.a.  

Auti-communicatie C. de Bruin Handig als werkzaam in SO. 

Op een blauwe dag 

geboren 

D. Tammet Over een autist savant. 

1984 G. Orwell Al was het maar enkel voor de 

term ‘newspeak’. 

http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/jeugdhulp/nieuwsbrieven-zorg/nieuwsbrief-kind-18/
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Titel Auteur Argumentatie 

Uit elkaar C. Maas Echtscheidingssituaties. 

New scientist (tijdschrift) Randgebieden van ons vak, 

natuurwetenschappen. 

  

 

De magische wereld 

van het kind 

S. Horwitz Fraiberg  

Het Kwaad J. Guillou  

Het babybrein Michiel van Elk Hersenontwikkeling 

  

 

Hope in a ballet shoe M. DePrince  

Eenzaamheid der 

priemgetallen 

P. Giordano Mensen die niet echt deel 

uitmaken van de maatschappij. 

Wat is nu gezond? 

Fabels en feiten over 

voeding 

M. B. Kartan Scheidt het kaf van het koren op 

voedingsgebied. 

De Digitaalgids Tijdschrift van de 

Consumentenbond 

Handige weetjes voor gebruik van 

laptop etc. 

Daring greatly B. Brown Covey, maar dan beter en 

relevanter. 

Tijdschrift Arts, 

therapeut en 

apotheker 

(tijdschrift)  

http://www.newscientist.nl/abonneren/?gclid=CMzevtT_wMUCFW7KtAodrjEAXw
http://www.consumentenbond.nl/webshop/gidsabonnementen/DC0012/
https://voedingsgeneeskunde.nl/ata
https://voedingsgeneeskunde.nl/ata
https://voedingsgeneeskunde.nl/ata
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Titel Auteur Argumentatie 

Leven aan de 

onderkant 

T. Dalrymple  

Agaat M. van Niekerk  

   

Laat je hersenen niet 

zitten 

E. Scherder  

Lastige kinderen? Heb 

jij even geluk 

B. Gunster Andere kijk op moeilijke kinderen. 

Van gêne tot 

schaamrood 

P. van Dijk Ook voor jeugdigen. 

 
 

 

Lord of the rings Tolkien Wegdromen. 

The 7 habits of highly 

effective people 

S. Covey Waarom doe je wat je doet? 

Wild C. Strayed Vrouw die in haar eentje Pacific 

Trail Crest gaat lopen. 

De Bijbel   

Verziekt J. Gregory Münchausen by Proxy. 

Koninkrijk vol sloppen A. Van der Woud Sociale geschiedenis public 

health. 

Being Mortal A. Gawande  

Wij Jonge ouders (tijdschrift) Als tips voor ouders. 

http://wij.nl/wij-jonge-ouders
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Titel Auteur Argumentatie 

Nieuwsbrief van 

vakblad Vroeg 

(tijdschrift) Relevante info voor vroegsignale-

ring. 

TSG (tijdschrift) Multidisciplinaire oriëntatie, 

onmisbaar! 

Ouders van nu (tijdschrift) Als tip voor ouders. 

De Larf M. Dekkers  

Factsheet JGZ voor een 

prikkie 

Marijke van Keulen (AJN) - 

   

Basisboek Jeugd-

gezondheidszorg 

R.A. HiraSing, F. van 

Leerdam e.a. 

- 

Kom hier dat ik u kus G. op de Beeck Belang van al dan niet liefdevolle 

jeugd. 

Kinderen van het ruige 

land 

A. Hulst - 

   

Hoe word ik 

assertiever? 

C. van Dijk en H. Elbers  

Motiverende gespreks-

voering in de gezond-

heidszorg 

C.C. Butler e.a. Basis voor communicatie in deze 

tijd. 

Inleiding in evidence-

based medicine 

R.J.P.M. Scholten e.d. Aansluiting JGZ bij ‘geneeskunde’.  

http://www.vakbladvroeg.nl/
http://artsenjgz.nl/nieuwsbericht/factsheet-juli-2014/
http://www.oudersvannu.nl/
http://artsenjgz.nl/nieuwsbericht/factsheet-juli-2014/
http://artsenjgz.nl/nieuwsbericht/factsheet-juli-2014/
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Titel Auteur Argumentatie 

Filosofie magazine (tijschrift) - 

 
Hungry Planet - What 

the world eats 

P. Mensel en F. d’ Aluisio - 

   

Enkele websites Captise.nl 

Balansdigitaal.nl 

Kenniscentrum-kjp.nl 

Oudersonline.nl Adriaanvandis.nl 

Socialevraagstukken.nl 

Publiekewaarden.nl 

 

 
 

 

 

Colofon 
De JA!-Plus is de digitale bijlage bij de JA!  

Deze JA!-Plus hoort bij de JA!34, zomer 2015 
 

KERNREDACTIE: Wike Lijs (voorzitter), Els Jonker (hoofdredacteur), Rianne Paalman 

(secretaris) 

REDACTIERAAD: Sigrid Hendriks, Jorien Kuijk, Ulco Schuurmans (Dr. Twitter), Elle Struijf. 

ONDERSTEUNING: LuteijsCommunicatie 

SECRETARIAAT JA!: ja@artsenjgz.nl 
 

https://www.filosofie.nl/index.html
http://www.captise.nl/
http://www.balansdigitaal.nl/
http://www.kenniscentrum-kjp.nl/
http://www.ouders.nl/
http://www.adriaanvandis.nl/
http://www.socialevraagstukken.nl/site/
http://www.publiekewaarden.nl/

