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This book examines how you can identify, assess, and treat
Internet addiction in the most effective manner. Internet use
has become an integral part of our daily lives, but at what
point does Internet use become problematic? What are the
different kinds of Internet addiction? And how can
professionals best help clients? Internet addiction refers to a
range of behavioral problems, including social media addiction
and Internet gaming disorder. This compact, evidence-based
guide written by leading experts from the field helps
disentangle the debates and controversies around Internet
addiction and outlines the current assessment and treatment
methods. The book presents a 12–15 session treatment plan
for Internet and gaming addiction using the method and
setting with the best evidence: group CBT. Printable tools in
the appendix help clinicians implement therapy. This
accessible book is essential reading for clinical psychologists,
psychiatrists, psychotherapists, counsellors, social workers,
teachers, as well as students.
This book grasps the duality between opportunities and risks
which arise from children’s and adolescents’ social media use.
It investigates the following main themes, from a
multidisciplinary perspective: identity, privacy, risks and
empowerment. Social media have become an integral part of
young people’s lives. While social media offer adolescents
opportunities for identity and relational development,
adolescents might also be confronted with some threats. The
first part of this book deals with how young people use social
media to express their developing identity. The second part
revolves around the disclosure of personal information on
social network sites, and concentrates on the tension between
online self-disclosure and privacy. The final part deepens
specific online risks young people are confronted with and
suggests solutions by describing how children and adolescents
can be empowered to cope with online risks. By emphasizing
these different, but intertwined topics, this book provides a
unique overview of research resulting from different academic
disciplines such as Communication Studies, Education,
Psychology and Law. The outstanding researchers that
contribute to the different chapters apply relevant theories,
report on topical research, discuss practical solutions and
reveal important emerging issues that could lead future
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research agendas.
Dit boek behandelt trauma in relatie tot
persoonlijkheidsproblemen. Uitgangspunt daarbij is dat
(ernstige) traumatische gebeurtenissen ten grondslag liggen
aan de coping, die leidt tot persoonlijkheidsproblematiek. De
stappen die nodig zijn om te komen tot een
casusconceptualisatie en behandelplan worden duidelijk
beschreven. Aan de hand van de ‘interventiecirkel’ worden
evidence based behandeltechnieken besproken. In het laatste
deel wordt ingegaan op de effecten op de behandelaar bij de
behandeling van deze problematiek en wat daarbij de valkuilen
zijn. Het boek biedt een overzicht over de theoretische
achtergronden, de therapeutische methoden en geeft concrete
praktische handvatten om cliënten die last hebben van
persoonlijkheidsproblematiek goed te kunnen behandelen.
Hierbij wordt uitgegaan van de nieuwste inzichten uit de
DSM-5. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: de
samenhang tussen vroegkinderlijke traumatisering en de
ontwikkeling van een persoonlijkheidsstoornis aan de hand van
verschillende theoretische modellen. Een zorgvuldige aanpak
van persoonlijkheidsproblemen betekent dat aandacht wordt
besteed aan de nare ervaringen die hebben geleid tot een
negatief zelfbeeld en de daaruit volgende destructieve
patronen, de coping. Deze traumatische ervaringen die tijdens
de jeugdjaren zijn opgedaan, zoals affectieve verwaarlozing,
mishandeling, seksueel misbruik, verlating of anderszins
kunnen goed worden behandeld. Door een traumagerichte
behandeling, in combinatie met andere methodieken, zal
vervolgens de inadequate hantering van stress en akelige
herinneringen, de coping, kunnen veranderen. We
benadrukken daarbij het belang om overzicht te krijgen over
deze complexe behandelingen door goede diagnostiek, het
vaststellen van de samenhang tussen de symptomatologie en
de levensgeschiedenis van de cliënt en een werkbare
therapeutische relatie. De stappen die nodig zijn om te komen
tot een casusconceptualisatie en behandelplan worden helder
beschreven. Aan de hand van de ‘interventiecirkel’ worden
evidence based behandeltechnieken besproken. Tot slot wordt
in het laatste deel ingegaan op de gevolgen van
persoonlijkheidsproblematiek voor de therapeutische relatie
en de behandelaar. Dit boek is bij uitstek geschikt voor
psychologen, psychotherapeuten en psychiaters (en zij die
daartoe in opleiding zijn) die werken of gaan werken met
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mensen met complexe trauma- en
persoonlijkheidsproblematiek.
This open access book presents a large number of innovations
in the world of operational testing. It brings together different
but related areas and provides insight in their possibilities,
their advantages and drawbacks. The book not only addresses
improvements in the quality of educational measurement,
innovations in (inter)national large scale assessments, but also
several advances in psychometrics and improvements in
computerized adaptive testing, and it also offers examples on
the impact of new technology in assessment. Due to its nature,
the book will appeal to a broad audience within the
educational measurement community. It contributes to both
theoretical knowledge and also pays attention to practical
implementation of innovations in testing technology.
Theoretical and Methodological Issues
Emotionele Oneindigheid
Reeks Politie Praktijk Boeken
Personality in Adulthood
de essentie
Connecting, Sharing and Empowering
In the late 20th and 21st centuries, the meteoric rise of
countless social media platforms and mobile applications have
illuminated the profound need friendship and connection have in
all of our lives; and yet, very few scholarly volumes have
focused on this unique and important bond during this new era of
relating to one another. Exploring such topics as friendship and
social media, friendship with current and past romantic
partners, co-workers, mentors, and even pets, editors Mahzad
Hojjat and Anne Moyer lead an expert group of global
contributors as they each explore how friendship factors within
our lives today. What does it mean to be a friend? What roles do
friendships play in our own development? How do we befriend
those across the race, ethnicity, gender, and orientation
spectrums? What happens when a friendship turns sour? What is
the effect of friendship - good and bad - on our mental health?
Providing a much needed update to the field of interpersonal
relations, The Psychology of Friendship serves as a field guide
for readers as they shed traditional definitions of friendship
in favor of contemporary contexts and connections.
Now in a revised and expanded second edition, this influential
work argues for the enduring stability of personality across
adult development. It also offers a highly accessible
introduction to the five-factor model of personality. Critically
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reviewing different theories of personality and adult
development, the authors explain the logic behind the scientific
assessment of personality, present a comprehensive model of
trait structure, and examine patterns of trait stability and
change after age 30, incorporating data from ongoing crosssectional and longitudinal studies. The second edition has been
updated throughout with the authors' new findings, ideas, and
interpretations, and includes a new chapter on cross-cultural
research. It culminates in an additional new chapter that
presents a comprehensive theory of personality grounded in the
five-factor model.
René van Kralingen werkt als docent in het hoger
beroepsonderwijs. In dit boek beschrijft hij op een boeiende
manier zijn ervaringen in het onderwijs. Hij ervaart het
docentschap als een indringend beroep. Over zijn eigen
onderwijsprestaties is hij niet snel tevreden.Ondanks het
zelfsturende vermogen van studenten voelt hij zich sterk
verntwoordelijk voor het onderwijsleerproces. Studenten hebben
volgens hem niet voor niets collegegeld betaald en hebben
daardoor recht op goed onderwijs.De ambitieuze houding van de
auteur komt echter niet alleen voort uit een
verantwoordelijkheidsgevoel voor studenten. Het gaat hem ook om
de nodige waardering van studenten, collega's en managers. Hij
wil door zijn omgeving gewoon goed worden gevonden. Zijn
onderscheidingsdrang en didactische onteveredenheid bieden stof
voor een groot aantal cases in dit boek.Situaties die René van
Kralingen langdurig hebben beziggehouden, in positieve en
negatieve zin van te leren, maar tevens om collega's op idee te
brengen. De cases uit de dagelijkse onderwijspraktijk gaan onder
meer over een eenzame inwerkperiode, mooie studentes. foute
werkvormen, onbeoordeelbare toetsen, rare portfoliogesprekken,
weinig transparante eindbeoordelingen en nog veel meer.Van
Kralingen beschrijft een breed spectrum aan ervaringen binnen en
buiten de hogeschool. Dit boek geeft echter niet alleen
ervaringen weer. Op elke situatie wordt grondig teruggeblikt. De
tips richten zich op de essentie van het probleem en maken een
betere aanpak mogelijk.
Inzichten op het educatieve werk met ouderen.
The Art of Management
Unraveling the Mysteries of the Creative Mind
Handboek verhoren 2
Een kwestie van persoonlijkheid
Bidden in de GGZ
De beste voorbereiding op assessment-rollenspel,
persoonlijkheidstest en iq-test

The concept of style is central to our understanding and construction of texts. But
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how do translators take style into account in reading the source text and in
creating a target text? This book attempts to bring some coherence to a highly
interdisciplinary area of translation studies, situating different views and
approaches to style within general trends in linguistics and literary criticism and
assessing their place in translation studies itself. Some of the issues addressed
are the link between style and meaning, the interpretation of stylistic clues in the
text, the difference between literary and non-literary texts, and more practical
questions about the recreation of stylistic effects. These various trends,
approaches and issues are brought together in a consideration of the most recent
cognitive views of style, which see it as essentially a reflection of mind.
Underlying the book is the notion that knowledge of theory can affect the way we
translate. Far from being prescriptive, theories which describe what we know in a
general sense can become part of what an individual translator knows, thus
opening the way for greater awareness and also greater creativity in the act of
translation. Throughout the discussion, the book considers how insights into the
nature and importance of style might affect the actual translation of literary and
non-literary texts.
Het verhoor van kwetsbare volwassenen, als gevolg van een tijdelijke of
permanente psychische of psychiatrische stoornis, valt sedert de ‘Salduzwetten’
onder hetzelfde regime als het verhoor van minderjarigen. De ondervrager moet
de kwetsbaarheid met gezond verstand zelf inschatten, eventueel na overleg met
de behandelend magistraat en ‘advies’ van de aanwezige advocaat. Doorgaans
zullen personen met een zware psychische stoornis, zoals schizofrenie en
paranoia, wel tijdig herkend worden. Dit geldt ook voor een ‘zichtbare’
verstandelijke beperking, zoals het syndroom van Down. Het probleem zit echter
in de detectie van subtielere, verborgen vormen van zware psychische
stoornissen tijdens de interventie. Onder meer schizofrenen, paranoïci en
personen met een (licht) verstandelijke beperking trachten hun pathologie soms
te verbergen. Uit gebrekkig ziekte-inzicht, uit schaamte of uit vrees om gek of
dom te worden bevonden. Omgekeerd zijn er ook verdachten die een psychische
stoornis veinzen (bv. geheugenverlies, hallucinaties of wanen). Welke
hulpmiddelen staan de justitiële actoren, die ter zake leken zijn, ter beschikking
om een inschatting te maken? En welke aspecten hebben daarbij extra aandacht
nodig? Dit Cahier bespreekt niet alleen een aantal varianten van psychische
stoornissen en beperkingen, maar gaat in op de politionele aanpak van
kwetsbare volwassenen, meer bepaald op de verhoortechniek. Dit Cahier 58 is
samengesteld onder redactie van Marc Bockstaele, Frédéric Declercq, Robin
Kranendonk, Koen Geijsen en Auke Van Dijk. De Cahiers Politiestudies
verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale double blind
peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur
en de editorial board, i.s.m. de redactie. GPRC-uitgave (Guaranteed Peer
Reviewed Content)
Ondanks alle technische vooruitgang op het gebied van de bestrijding van de
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misdaad, is het verhoornog altijd veruit de belangrijkste politieactiviteit en een
onmisbare bron van informatie en mogelijk bewijs. Een verhoor is een gesprek
over een misdrijf en daarbij worden dezelfde technieken gebruikt als in andere
beroepsgroepen en in het dagelijks leven. Het Belgisch politieverhoor heeft geen
geheimen. Alle cursusteksten verhoortechnieken in de Belgische politiescholen
werden in 2007 geharmoniseerd en vormen het uitgangspunt van voorliggend
boek. Ze werden uitgebreid, verdiept en ondersteund met relevante rechtspraak,
rechtsleer, vakliteratuur zowel wetenschappelijk, politieel als niet politieel.
Complementair aan 'Handboek verhoren 1', komen in 'Handboek verhoren 2'
specifieke verhooronderwerpen aan bod, zoals het optimaliseren van het
geheugen van de ondervraagde(cognitief verhoor, hypnoseverhoor), het
intensifiëren van de verstandhouding en de interactie tussen ondervrager en
ondervraagde (NLP, intercultureel verhoor), het professionaliseren van het
analyse- en inschattingsvermogen bij de ondervrager (argumenteren, RPM,
analytisch verhoor), en de uitdieping van de basisverhoortechnieken in
bijzondere omstandigheden (confrontatieverhoor, moraliteitsverhoor,
audiovisueel verhoor, videoconferentie en verhoren inzake keuzeconfrontaties).
Handboek verhoren 2 richt zich vooral naar politie,magistratuur en advocatuur,
maar is ook bijzonder nuttig voor inspecteurs bij diverse inspectiediensten van de
ministeries, intern toezicht diensten van bedrijven en privédetectives. Kortom
voor elkeen die zich verder wil verdiepen in specifieke verhoorvaardigheden.
Meredith Belbin's work on teams has become part of everyday language in
organizations all over the world. All kinds of teams and team behaviours are
covered. At the end of the book is a self-perception inventory so that readers can
match their own personalities to particular team roles. Management Teams is
required reading for managers concerned with achieving results by getting the
best from their key personnel.
Zuid-Afrika
Internet Addiction
chemie tussen mensen
"Begrijp ge?!" De invloed van dialect op het succes van verkoopspraatjes
The Five-Factor Model of Personality Across Cultures
A Five-Factor Theory Perspective
Waarom wil de één een flitsende carriere en houdt de ander zijn hele leven dezelfde baan?
Waarom kunnen sommige mensen niets weggooien en hebben anderen een leeg huis?
Waarom staat de een altijd voor een ander klaar, terwijl de ander slechts profiteert en er nog
mee wegkomt ook? Menselijk gedrag komt tot stand door een samenloop van persoonlijkheid
en toevallige omstandigheden. Jolet Plomp legt uit wat persoonlijkheid is. Zij vertelt in hoeverre
karaktereigenschappen veranderbaar zijn en of het wel slim is om die te willen veranderen.
Voor de introverte mens heeft zij een apart hoofdstuk ingeruimd, want die verdient meer
respect dan hij meestal krijgt in de extraverte westerse cultuur van dit moment. Met dit boek
kunt u uw eigen persoonlijkheid in kaart brengen. U ontdekt wat de invloed is van uw
persoonlijkheid en die van de mensen om u heen, in de liefde, op het werk en thuis. Ook leert
u welke rol uw zelfbeeld speelt. Met de praktische tips zult u beter kunnen omgaan met het
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karakter van anderen. Jolet Plomp schreef eerder over stress, beslissen, loslaten en
werkplezier. Zij heeft een praktijk voor arbeidspsychologie. In Psychologie Magazine
beantwoordt zij persoonlijke vragen van lezers.
Dit boek beschrijft de sociale ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar. Voor deze groep
kinderen is de sociale ontwikkeling minstens zo belangrijk is als de cognitieve ontwikkeling. Als
de sociale ontwikkeling namelijk niet van de grond komt, blijft veel van wat kinderen op school
leren onbenut en dat belemmert het latere functioneren in de samenleving. Een onmisbare
uitgave voor diegenen die werkzaam zijn met het schoolgaande kind: leerkrachten, intern
begeleiders, remedial teachers, schoolpsychologen. Maar ook voor ouders zelf.
Why is life worth living? What makes actions right or wrong? What is reality and how do we
know it? The Brain and the Meaning of Life draws on research in philosophy, psychology, and
neuroscience to answer some of the most pressing questions about life's nature and value.
Paul Thagard argues that evidence requires the abandonment of many traditional ideas about
the soul, free will, and immortality, and shows how brain science matters for fundamental
issues about reality, morality, and the meaning of life. The ongoing Brain Revolution reveals
how love, work, and play provide good reasons for living. Defending the superiority of evidencebased reasoning over religious faith and philosophical thought experiments, Thagard argues
that minds are brains and that reality is what science can discover. Brains come to know reality
through a combination of perception and reasoning. Just as important, our brains evaluate
aspects of reality through emotions that can produce both good and bad decisions. Our
cognitive and emotional abilities allow us to understand reality, decide effectively, act morally,
and pursue the vital needs of love, work, and play. Wisdom consists of knowing what matters,
why it matters, and how to achieve it. The Brain and the Meaning of Life shows how brain
science helps to answer questions about the nature of mind and reality, while alleviating
anxiety about the difficulty of life in a vast universe. The book integrates decades of
multidisciplinary research, but its clear explanations and humor make it accessible to the
general reader.
Assessment doen: de beste voorbereiding op assessment-rollenspel, persoonlijkheidstest en
iq-test Help, ik moet een assessment doen! Veel mensen zien op tegen een assessment of
psychologisch onderzoek. Niet helemaal onlogisch, want er hangt vaak veel van af. Maar met
een goede voorbereiding hoeft niemand bang te zijn. Het assessment kent tal van varianten,
zoals selectie-, ontwikkelings-, loopbaan- en e-assessments. Voorbereiden heeft zin voor alle
typen! In dit boek kun je de iq-test en het assessment-rollenspel oefenen, en lees je alles over
het psychologisch onderzoek en de persoonlijkheidstest. Bas Kok (red.) en Ferry de Jongh
nemen al sinds 1990 assessments af. Met deze ervaring kunnen zij als geen ander advies
geven over de ideale voorbereiding op assessments en psychologische tests.
Practical Applications of Cyberpsychological Theory and Research
Fundamenten van de psychologie
Kerncompetenties fysiotherapeuten in ontwikkeling
Eerste Hulp Bij Didactische Ongelukken
een inleiding
Big Five Assessment

Cyberpsychology is an emerging area of psychological study that aims to
understand and explain all facets of online behaviour. This book brings
together overviews from a number of leading authorities in the field, to
suggest how academic theory and research can be applied to a variety of
online behaviours. Both positive and negative behaviours are considered,
including topics as diverse as parenting the online child, age-related
internet usage and cultural considerations in online interactions.
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Psychological research can no longer view online and offline worlds as
different entities, but must consider online behaviours as equally distinct
as offline activities. This is especially apparent when looking at online
dating, the role that social networks play in organisations and online
consumer behaviours, and in a consideration of the role that psychological
research plays in underpinning the multi-billion pound gaming industry.
Focusing on these personal applications of the Internet, insight is also
offered into the role that theory and research plays in training military
personnel as well as the use of psychometric testing to select and retain
employees.
Vroedvrouwen werken in nauw contact met andere mensen. Ze moeten dan
ook een goed inzicht hebben in de psychologie van mensen. Dit boek biedt
daartoe een instap. Vroedkundige zorg promoot en beschermt actief het
welzijn en de gezondheid van moeder en kind. Ze empowert vrouwen om
verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen gezondheid en de
gezondheid van hun gezin. Deze vroedkundige zorg vindt plaats in
samenspraak met anderen en is persoonlijk en continu, gebaseerd op
wederzijds respect.
The Five-Factor Model Across Cultures was designed to further an
understanding of the interrelations between personality and culture by
examining the dominant paradigm for personality assessment - the FiveFactor Model or FFM - in a wide variety of cultural contexts. This volume
provides a comprehensive overview of contemporary research and theory
about personality traits and culture that is extremely relevant to personality
psychologists, cross-cultural psychologists, and psychological
anthropologists.
Stel dat we onze emoties en gevoelens zouden kunnen leren begrijpen. Dat
we zouden kunnen weten wat, hoe, wanneer en waarom we iets voelen. Dan
zouden we jaloezie, egoïsme, hebzucht, trauma’s en depressies kunnen
tegenhouden. Maar ook racisme, seksisme evenals andere vormen van
discriminatie zouden nooit meer hoeven voor te komen. Dan zouden we
liefde en zorg meer dan ooit kunnen laten overheersen. Dan zou werkelijk
waar iedereen eindelijk gelukkig kunnen zijn. Dat is waar ‘Emotionele
Oneindigheid’ over gaat. Door middel van een diepe analyse van de
stelling: ‘Emoties en gevoelens zijn de dirigent van het orkest des levens.
Van de kwaliteit van het leven tot de reden om te spelen.’ worden alle
mogelijkheden en redenen ervoor op een rijtje gezet. Als lezer zijnde krijg je
zo een uniek handboek dat je gegarandeerd nieuwe inzichten zal geven
over je eigen leven evenals die van anderen. ‘Emotionele Oneindigheid’ is
het vijfde boek van Timon Flikweert. Timon Flikweert (Terneuzen, 8 oktober
2000), is een Zeeuws- Vlaamse schrijver en muziekproducent. Zijn
schrijfstijl wordt gekenmerkt door een veelzijdigheid aan genres, namelijk
poëzie, politiek, psychologie, filosofie en filologie.
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Hoe organisaties moeten veranderen om vrouwen aan de top te krijgen
Assessment doen - nieuwe editie
Stylistic Approaches to Translation
Assessment doen
Trauma en persoonlijkheidsproblematiek
Introvert in een extraverte wereld
Dé jeugd bestaat niet. Evenmin als dé Nederlander, dé Fries of dé Amsterdammer, ook al
wonen en leven zij in eenzelfde gebied. Toch valt er veel te zeggen over de jeugd in het
algemeen. Dit boek geeft systematisch aan hoe jeugdigen zich gedragen en functioneren op
verschillende terreinen ‒ school, thuis en vrije tijd ‒ en hoe zij omgaan met de uitdagingen
en risico s die nieuwe technologische ontwikkelingen ‒ smartphone, internet, games ‒
meebrengen. Dat leidt tot een genuanceerde typering van de jeugd van vandaag. Daarmee
geeft dit boek een reële kijk op de Nederlandse jeugd.
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
Veel mensen zien op tegen een assessment of psychologisch onderzoek. Niet helemaal
onlogisch, want er hangt vaak veel van af. Maar met een goede voorbereiding hoeft
niemand bang te zijn. Het assessment kent tal van varianten, zoals selectie-, ontwikkelings-,
loopbaan- en e-assessments. Voorbereiden heeft zin voor alle typen! In deze geheel herziene
druk kun je de IQ-test en het assessmentrollenspel oefenen, en lees je alles over het
psychologisch onderzoek en de persoonlijkheidstest. Bas Kok en Ferry de Jongh nemen al
sinds 1990 assessments af. Met deze ervaring kunnen zij als geen ander advies geven over de
ideale voorbereiding op assessments en psychologische tests.
Een must-read. Dit boek biedt troost, een perspectief, een boek waar je echt wat mee kan:
fuck perfect! Ik ben al goed genoeg. Edith Bosch - Olympisch judoka en trainer Hoe houd je
je staande in een wereld van prestatiedruk, geluksterreur en idioot hoge verwachtingen?
Nóg gelukkiger en nóg succesvoller: het gevoel nooit goed genoeg te zijn, zit ingebakken in
onze tijd. Hoe je ook je best doet om jezelf te verbeteren , er is altijd wel iets aan jezelf
om ontevreden over te zijn. In dit boek laat psycholoog Thijs Launspach zien dat verbinding
het tegengif is in een wereld van nooit-genoeg-zijn. Verbinding met onszelf, maar ook met
anderen, want mentaal gezond blijven in een gestoorde wereld is niet alleen een individuele
verantwoordelijkheid. De weg uit de ratrace is niet een ijsbad of meditatiecursus, maar leren
vertrouwen op onszelf en op elkaar. Nee, je hoeft geen superheld te zijn. Alles wat je nodig
hebt zit al in je. In een wereld waar alles altijd maar beter moet, effectiever, productiever,
is het geluid van Thijs Launspach een verademing. Een fris pleidooi voor zelfliefde, ontdaan
van holle frasen en zweverige argumentatie. Arie Boomsma - presentator en schrijver
Ook ik lijd onder het idee dat ik altijd succesvol, sterk en gelukkig moet zijn. Dit
confronterende, leerzame en ongelooflijk relevante boek helpt om dat idee te tackelen
Milou Deelen - journalist en schrijver Dit boek is een verademing in tijden van absurd hoge
verwachtingen. Thijs Launspach is als de belezen, begripvolle, geruststellende en grappige
vriend die we onszelf allemaal toewensen. Lammert Kamphuis - filosoof, schrijver en
spreker Thijs Launspach (1988) is psycholoog, auteur en spreker. Hij heeft een column in het
Algemeen Dagblad en geeft les aan The School of Life. Eerder verschenen van hem de
boeken Werken met millennials, Werk kan ook uit en Fokking druk ‒ van die laatste zijn al
35.000 exemplaren verkocht. Hij is een veelgevraagd expert op het gebied van
stressmanagement, burn-out en mentale gezondheid.
De FemDeal
Mentaal gezond in een gestoorde wereld
Je bent al genoeg
Wired to Create
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Verhoor van kwetsbare volwassenen
Management Teams
De Femdeal van organisatiedeskundige Marlies Brenters laat de psychologie zien achter de ongelijkheid
voor mannen en vrouwen in het bedrijfsleven en biedt oplossingen voor gelijke kansen. De FemDeal van
Marlies Brenters laat de psychologie achter de ongelijke kansen voor mannen en vrouwen in het
bedrijfsleven zien, én de oplossingen voor eerlijke kansen. Wat is de reden voor het feit dat er nog steeds
zo weinig vrouwen aan de top van het bedrijfsleven werken? Het is misschien verrassend, maar het ligt
niet aan vrouwen maar aan bedrijven. Kansen lijken eerlijk verdeeld, maar guess what: dat zijn ze niet!
In De FemDeal laat organisatiedeskundige Marlies Brenters zien dat voor een vrouw de kans om in de
bedrijfstop te komen significant kleiner is dan voor een man. En dat je dat met een vrouwenquotum niet
oplost. Om echte veranderingen te bewerkstellen moet het DNA van organisaties drastisch veranderen,
zo stelt Brenters in haar boek. Als dat eenmaal is gebeurd, komen vrouwen wel aan de top. De FemDeal
van Marlies Brenters is voor de lezers van Waarom vrouwen minder werken dan mannen.
Is it possible to make sense of something as elusive as creativity? Based on psychologist Scott Barry
Kaufman’s groundbreaking research and Carolyn Gregoire’s popular article in the Huffington Post,
Wired to Create offers a glimpse inside the “messy minds” of highly creative people. Revealing the
latest findings in neuroscience and psychology, along with engaging examples of artists and innovators
throughout history, the book shines a light on the practices and habits of mind that promote creative
thinking. Kaufman and Gregoire untangle a series of paradoxes— like mindfulness and daydreaming,
seriousness and play, openness and sensitivity, and solitude and collaboration – to show that it is by
embracing our own contradictions that we are able to tap into our deepest creativity. Each chapter
explores one of the ten attributes and habits of highly creative people: Imaginative Play * Passion *
Daydreaming * Solitude * Intuition * Openness to Experience * Mindfulness * Sensitivity * Turning
Adversity into Advantage * Thinking Differently With insights from the work and lives of Pablo
Picasso, Frida Kahlo, Marcel Proust, David Foster Wallace, Thomas Edison, Josephine Baker, John
Lennon, Michael Jackson, musician Thom Yorke, chess champion Josh Waitzkin, video-game designer
Shigeru Miyamoto, and many other creative luminaries, Wired to Create helps us better understand
creativity – and shows us how to enrich this essential aspect of our lives.
Wat gebeurt er als je iemand ontmoet? Is er respect en vertrouwen, of zelfs meer? Klikt het? Als we door
de ogen van een scheikundige naar (liefdes)relaties kijken, blijkt het hart minder belangrijk, en bepaalt
het verstand ook niet alles veel wordt bepaald door hormonen, neurotransmitters en andere chemische
verbindingen. In korte, trefzekere stukjes over onder meer verlangen, het knuffelhormoon, muziek en
emoties legt de auteur uit hoe dat werkt. Dr. Henk van 't Klooster is chemicus, studeerde daarnaast
psychologie en houdt zich nu bezig met sociale chemie. Hij is coach en adviseur van leidinggevenden.
www.vithaka.nl
Sibling Interaction Across Cultures is a collection of studies focusing on the role siblings play in the
social, emotional, and cognitive development of their younger siblings. Unlike much previous research
on sibling relationships, these studies share the underlying assumption that social interaction plays a
significant role in the acquisition and transmission of cultural knowledge and social understanding. The
contributors evaluate the advantages as well as limitations of current methodological issues directly
affecting sibling research and assess the various theoretical perspectives underpinning these
methodologies. Drawing from empirical, cross- and infra-cultural research, this volume lays new
groundwork for identifying universal, environmental, and culture-specific aspects of the role of siblings
in child development.
De Sociale Ontwikkeling Van Het Schoolkind
Youth 2.0: Social Media and Adolescence
Klikt 't of klikt 't niet
Kijk op de Nederlandse jeugd
The Brain and the Meaning of Life
The Psychology of Friendship
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The text provides a uniquely comprehensive overview of the wide range of
questionnaires, inventories, and adjective scales available for assessing
personality, as described by the Big Five model and related concepts. The book
includes chapters on all major instruments, such as the FFPI, BFQ, NEO-PI-R,
HPI, HiPIC, ZKPQ, IPIP, FF-NPQ, GPI, TPQue, IASR-B5, BFMS, SIFFM, JAL,
SFPQ, ACL, 16PF, PPQ, and MMPI-2 PSY-5. Each chapter is written either by test
authors themselves, or by other renowned experts, and the book thus provides the
best possible guidance on the distinctive features, use, analysis, interpretation
and limitations of Big Five and related instruments. A comprehensive overview of
personality assessment instruments based on the Big Five model of personality
and related constructs. A useful resource for those involved in personality
assessment and research.
Fundamenten van de psychologie is de ideale inleiding tot de belangrijkste
thema's in de psychologie. Een ruime selectie van klassieke theorieën passeren de
revue, zoals hersenplasticiteit, computermodellen over de waarneming,
reconstructie van verdrongen herinneringen, zwaarlijvigheid, LGBTQ, de waan
van het IQ, de sociaal-cognitieve benadering van de persoonlijkheid, de invloed
van de media op ons beeld van de psychiatrie, en het belang van psychotherapie
voor de behandeling van psychische problemen. Dit handboek is de derde,
volledig herziene editie van een veelgebruikt overzichtswerk. Het is in de eerste
plaats bedoeld voor de verschillende beroepsdomeinen waar hogescholen en
universiteiten hun bachelors voor opleiden. Te denken valt aan beroepen zoals
HBO-psychologen, maatschappelijk werkers, logopedisten, coaches, sociaalpedagogische hulpverleners, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, HRmanagers, HBO-juristen, journalisten, onderwijskrachten, enzovoort. Daarnaast is
het boek een interessante inleiding voor niet-studenten die een kort overzicht van
dit fascinerende onderzoeksgebied willen krijgen. Dit boek onderscheidt zich van
andere inleidingen doordat naast de gebruikelijke internationale literatuur
veelvuldig gebruik is gemaakt van onderzoek uit Nederland en België. Daarnaast
is de opbouw en vormgeving didactisch geoptimaliseerd, met onder andere
samenvattingen na elke paragraaf en een kernbegrippenlijst, zodat psychologie
studeren efficiënt én aangenaam wordt. Het boek bevat online toetsen met
interactieve meerkeuzevragen, geïntegreerd via QR-codes.
Zowat een derde tot de helft van de wereldbevolking is in min of meerdere mate
introvert. Maar wat wil dat concreet zeggen? In Zwijgen is goud belicht Ellen
Jansegers alle aspecten van introversie. Wat het precies betekent, hoe het begrip
is ontstaan, wat het met de hersenen doet en welke impact het heeft op relaties,
werk en opvoeding. Ze gaat daarbij in tegen alle clichés en roept op om eindelijk
de positieve kanten van introversie te erkennen. Ellen Jansegers wisselt
theoretische inzichten af met persoonlijke anekdotes en getuigenissen van meer
en minder bekende introverten, zoals premier Alexander Decroo, Sam De Bruyn,
Stephanie Coorevits en prof. Stijn Baert.
Dit is de derde, volledig herziene versie van een overzichtswerk over de
wetenschappelijke psychologie. Na een inleidend hoofdstuk komen de volgende
onderwerpen aan bod: de biologie van het gedrag; menselijke functies zoals
gewaarwording en waarneming, aandacht, leren, taal, denken, motivatie en
emotie; intelligentie en persoonlijkheid; psychopathologie en psychotherapie;
gezondheidspsychologie; sociale psychologie; toegepaste psychologie. In elk
hoofdstuk wordt de meest recente stand van zaken besproken. Wat zijn de
belangrijkste bevindingen, welke verklaringen worden voorgesteld, hoe goed is de
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evidentie, en welke zijn de nieuwste ontwikkelingen? Referenties verwijzen naar
kernartikelen in de internationale literatuur en naar specifieke toepassingen in
Nederland en België. Het handboek biedt een complete inleiding tot de
psychologie en stelt studenten en andere geïnteresseerden in staat om binnen dit
brede onderzoeksgebied de bijdrage van biologische, cognitieve en sociaalculturele factoren te onderscheiden. Er wordt informatie aangeboden die
onmisbaar is om de bijdragen van de psychologie aan de maatschappij te
begrijpen en om nieuwe beweringen kritisch te bekijken. Het boek bevat een
uitgebreid trefwoordenregister en een gedegen bibliografie, die de lezer in staat
stelt om gemakkelijk bijkomende informatie in de internationale literatuur te
vinden. De opbouw en vormgeving is didactisch geoptimaliseerd, met onder
andere samenvattingen na elke paragraaf en een kernbegrippenlijst, zodat
psychologie studeren efficiënt én aangenaam wordt. Het boek bevat online
toetsen met interactieve meerkeuzevragen, geïntegreerd via QR-codes.
Leren niet verleren. Voor wie ouderen wil ondersteunen bij leren
Applied Cyberpsychology
Voor Professionals in Onderwijsorganisaties
Psychologie voor de vroedvrouw.
Help, ik zoek werk!
Sibling Interaction Across Cultures
Als specialist op het gebied van bewegend functioneren heeft de
fysiotherapeut van oudsher drie kerncompetenties: diagnosticeren,
preventief en therapeutisch handelen. Om deze kerncompetenties goed te
kunnen inzetten in het dynamische krachtenveld van de moderne zorg
dien je als fysiotherapeut echter ook over belangrijke psychosociale
kennis en vaardigheden te beschikken. In Kerncompetenties
fysiotherapeuten in ontwikkeling komt de ontwikkeling van die
psychosociale kennis en vaardigheden uitgebreid aan de orde. In het
eerste deel wordt stilgestaan bij de vraag ́wie ben ik als mens? ́ Je
beoordeelt je sterke en zwakke punten en de manier waarop je omgaat
met je emoties. In het tweede deel staat de werkvloer centraal. Je
vraagt je af wie je bent als professional en leert hoe je kunt groeien
in je werk. In het derde deel (Hoe sta ik in mijn werk?) leer je het
beste uit jezelf en uit je werk te halen. Dit boekje bevat bovendien
waardevolle opdrachten waarmee je als toekomstig of beginnend
fysiotherapeut inzicht krijgt in je eigen functioneren en
ontwikkeling.
Zwijgen is goud
Psychologie
Een instap
Theoretical and Practical Advances in Computer-based Educational
Measurement
Handboek psychopathologie / deel 2 / druk 3 / GEB
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