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Slaapstoornissen in de psychiatrie
Diagnose en behandeling
Marike Lancel, Maaike van Veen & Jeanine Kamphuis
BOHN STAFLEU VAN LOGHUM 2020, ISBN 9789036825238, 562 PAGINA’S

Dit handboek biedt een overzicht van diverse slaapstoornissen, de diagnostiek en behande-
ling daarvan en hun relatie tot de psychiatrie en gebruik van psychofarmaca. Epidemiologie, 
pathofysiologie en specifieke ((niet-) medicamenteuze) behandelmogelijkheden komen aan 
bod. En er is aandacht voor verschillende doelgroepen. Het boek wordt geïllustreerd met 
praktijkvoorbeelden. 
Annette van Schagen klinisch psycholoog, psychotherapeut bij ARQ Centrum’45, schreef 
samen met Jaap Lancee het hoofdstuk Parasomnieën. Dit zijn ongewenste ervaringen die 
optreden tijdens de slaap of in de overgang tussen waken en slapen. Deze slaapfenomenen 
worden nogal eens geduid als symptomen van psychiatrische stoornissen, maar kunnen ook 
op zichzelf staan.

Handboek psychopathologie bij vrouwen en 
mannen
Therese van Amelsvoort, Marrie Bekker, Janneke van Mens-Verhulst & Miranda Olff (red)
BOOM UITGEVERS 2019, ISBN 9789024408634, 552 PAGINA’S

Door meer kennis te verwerven over verschillen tussen vrouwen en mannen in het ontstaan, 
het hulpzoekgedrag, de klinische presentatie en het beloop van de ziektebeelden, kunnen 
preventie, diagnostiek en behandelingen beter op de behoeften van vrouwen én mannen 
worden afgestemd.
Meer dan veertig deskundigen hanteren in dit handboek, in overeenstemming met de DSM-
5, een levensloopbenadering en maken inzichtelijk hoe sociale en culturele omstandighe-
den, en individuele ervaringen kunnen fluctueren gedurende het leven.

Touching War
An Ethnographic Analysis of War Tourism in Europe
Siri Driessen
PROEFSCHRIFT ERASMUS UNIVERSITY 2020, PROMOTOR STIJN REIJNDERS, ISBN 9789076665443, 

PUBLICATIE ONLINE: repub.eur.nl/pub/134266/

Siri Driessen deed kwalitatief onderzoek naar beweegredenen van ‘oorlogstoeristen’ en 
focuste zich op vier groepen bezoekers: Nederlandse militairen die op slagveldtour gaan, 
Bosniëveteranen die een terugkeerreis ondernemen, Europese jongeren die in hun vakan-
tie vrijwilligerswerk doen op voormalige oorlogslocaties, en deelnemers aan de jaarlijkse 
vredesmars naar Srebrenica. 
Het blijkt dat zo’n reis voor veteranen een louterende werking kan hebben, en ze concludeert 
dat - mits goed voorbereid en uitgevoerd - het een rol kan spelen bij het verwerken van trau-
matische oorlogsherinneringen.
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Posttraumatic stress disorder 
in women, partners and caregivers 
Minouk van Steijn
PROEFSCHRIFT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2020, PROMOTOR: MIRANDA OLFF 

ISBN 9789464161786

PUBLICATIE ONLINE: www.publicatie-online.nl/publications/minouk-van-steijn/

 Met dit proefschrift wilde Minouk van Steijn meer inzicht krijgen in het effect van traumati-
sche gebeurtenissen op patiënten, partners en zorgverleners. Hierbij is gekeken naar het risico 
om PTSS te ontwikkelen na het meemaken, of getuige zijn, van een ernstige fluxus postpar-
tum. Dit proefschrift geeft verder informatie over het hogere risico dat medische specialisten 
hebben op het ontwikkelen van depressieve klachten, angstklachten en PTSS. Zij pleit voor het 
introduceren van gestandaardiseerde protocollen, zodat implementatie studies kunnen worden 
verricht om het effect hiervan te evalueren.

A Tiny Spark of Hope
Healing Childhood Trauma in Adulthood
Kim S. Golding & Alexia Jones
JESSICA KINGSLEY PUBLISHERS 2021, ISBN 9781787754317, 224 PAGINA’S 

Dit boek beschrijft het verhaal van Alexia, volwassen overlevende van kindermishandeling en 
haar therapeut Kim. Het verslaat een driejarige therapeutische behandeling naar herstel van 
Alexia. De perspectieven van zowel de cliënt als de therapeut komen aan bod en geven daarmee 
een inkijkje in het verloop van een therapeut-cliëntrelatie.

Gevangen in gevoel
Patrick van der Wal
WHITE ELEPHANT PUBLISHING 2020, ISBN 9789079763498, 256 PAGINA’S

Patrick van der Wal (48) is politieagent, ex-militair, veteraan én hoogsensitief (HSP). Hij diende 
o.a. in Bosnië en Afghanistan. Praten over emoties en gevoel vindt hij belangrijk, maar ervaart hij 
zeker in zijn werkomgeving vaak als taboe. In dit boek schrijft hij over zijn ‘onbewuste, persoon-
lijke innerlijke strijd, ervaringen en dilemma’s’.

Afstandsmoeders
Over vrouwen die gedwongen hun kind afstonden (1956-1984)
Christel Don
TOMAS RAP 2021, ISBN 9789400407299, 224 PAGINA’S

Meerdere duizenden vrouwen hebben in de periode tussen 1956 en 1984 hun kind ter adoptie 
afgestaan. Ze waren niet in blijde verwachting maar behoorden tot de zogenoemde ‘gevallen’ 
vrouwen. Tehuizen voor moeder en kind, overal in het land, boden onderdak aan deze vrouwen. 
Maar ook werden kinderen te vondeling gelegd of aangeboden aan kinderloze echtparen. Jour-
nalist Christel Don tekende de verhalen van deze moeders op in dit boek. Ze vertellen over hun 
jeugd, over de periode van hun zwangerschap en bevalling, én ze beschrijven hoe de beslissing 
om, onder dwang, afstand te nemen van hun kind tot op de dag van vandaag hun leven beïn-
vloedt.
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Integratief opvoeden
Strategieën voor de opvoeding van kinderen met gehechtheidstrauma
Debra Wesselmann
BOHN STAFLEU VAN LOGHUM 2021, ISBN 9789036825979, 129 PAGINA’S

Dit boek biedt specifieke opvoedstrategieën voor opvoeders van chronisch getraumatiseerde 
kinderen. Het geeft informatie over de invloed van gehechtheidstrauma op de hersenontwik-
keling. Het boek is ook te gebruiken door therapeuten om een behandeling te ondersteunen, 
waarbij EMDR en gezinstherapie wordt geïntegreerd (zoals IGT-K).
Tevens biedt het benodigdheden om de gehechtheid te bevorderen (zoals affectie, emotionele 
afstemming en spel) om de kloof tussen de opvoeder en het kind te overbruggen. En ook het 
kind zelf wordt ondersteund om te reflecteren op zijn eigen gedachten, gevoelens en keuzes.

En dan is het jouw kind dat alles overstijgt
Annemiek Valent
UITGEVERIJ MENSION 2021, ISBN 9789077322772, 192 PAGINA’S

Ambulancechauffeur Annemiek Valent werd vijf jaar geleden opgeroepen om hulp te verlenen bij 
een dodelijk ongeluk. Op de plek des onheils bleek het om haar zoon Gian (19) te gaan. Een jaar 
later verongelukte ook haar ex-man bij een auto-ongeluk. Zo wisselt ze tussen twee rollen: die 
van hulpverlener en die van nabestaande. Valent was o.a. in behandeling bij ARQ Centrum’45. In 
dit boek beschrijft zij het hele proces vanaf de oproep tot en met haar herstel.

Daar praat ik niet over
Het verhaal van Mädie Franz, een Sinti-meisje dat de oorlog overleefde
Anjes Wolfs-Driessen
IN BOEKVORM UITGEVERS 2020, ISBN 9789493164055, 80 PAGINA’S

Mädie Franz is een Sintezza. Ze overleeft drie concentratiekampen: Auschwitz-Birkenau, Ravens-
brück en Flossenburg/Wolkenburg, door tijdens de dodenmars, op weg naar Dachau, samen met 
haar zus te vluchten en terug te keren naar het bevrijdde Nederland. Maar daar is ze niet welkom. 
Uiteindelijk vertelt ze haar hele levensverhaal aan haar jongste dochter Anjes Wolfs-Driesen. Die 
het in dit boek opschreef als eerbetoon aan haar moeder die in 2014 overleed.

Ons lichaam, jullie slagveld
De verzwegen oorlogsmisdaden tegen vrouwen
Christina Lamb
AMBO| ANTHOS UITGEVERS 2021, ISBN 9789026342660, 432 PAGINA’S

In dit boek laat de Britse journaliste Christina Lamb zien hoe verkrachting stelselmatig wordt 
ingezet als oorlogswapen om vrouwen bang te maken, te vernederen en te verminken, en voor 
etnische zuivering. Het is het goedkoopste wapen dat de mens kent, schrijft ze. Ze verhaalt over 
vrouwen die in de jaren zeventig slachtoffer werden van de Argentijnse junta, over de verkrach-
ting van Bosnische vrouwen een kwart eeuw geleden, over vrouwen die tijdens de Tweede We-
reldoorlog als ‘troostmeisjes’ werden vastgehouden door het Japanse leger en ze ontmoette de 
Rohingya- en jezidivrouwen, en de Nigeriaanse schoolmeisjes die verkocht werden als sekssla-
vinnen. Deze vrouwen wil ze een stem geven omdat er ondanks dat verkrachting wereldwijd al in 
1919 als oorlogsmisdaad is aangemerkt, er nog steeds geen gerechtigheid en erkenning is.


