
Leesmateriaal infosessies, 
cursussen en webinars* 

 

Overzicht: 
 
30-30: De gezondheidseffecten van natuur: zie: Natuur en 
gezondheid 
Actief en gezond ouder worden  
Als zwanger worden niet vanzelf gaat. Onvervulde kinderwens 
Babydragen: een warme start voor je baby 
Babymassage* 
Bekkenbodemtraining 
Bewegen: hét geheime wapen tegen COVID-19 zie Het Spierkwartier 
Biodiversiteit en je gezondheid 
Blijvend gewichtsverlies* 
Budgetvriendelijk en gezond eten 
Burn-out – Opgebrand? 
Cholesterol en hoge bloeddruk 
Corona Care* 
Darmkanker 
Dementie: Op zoek naar veerkracht als mantelzorger van een 
persoon met dementie* 
Dementie zie: wat ontHOU IK toch VAN JOU?   
Diabetes type 2. Gezond aan de slag. 
Effectief aan de slag met je lentekriebels  
EHBO bij baby en kind 
Emoties bij kinderen 
Ergonomisch (thuis)werken. Hoe doe je dat? 
Faalangst bij kinderen. 
Faalangst en stress bij kinderen 
Focus en aandacht houden in tijden van digitale prikkels 
Gamegedrag bij kinderen/jongeren 
Geboeid door perfectionisme* 
Geheugensteuntjes: Tips en technieken voor het alledaags vergeten 
Geweldloos omgaan met je mede-ouder (ex) * 
Gezin in balans* 
Gezond  en gevarieerd ontbijten. Hoe doe je dat? 
Gezonde voeding? Feiten of fabels 
Gezond plantaardig eten met kinderen. Zo begin je eraan 
   zie Hoe gezond en evenwichtig plantaardig eten 

https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11781/detail
https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11876/detail
https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11724/detail
http://anmc-production.hosting.defimedia.be/app/activite/activite.html?id=11989
https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11777/detail
https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11869/detail


Gezond weekmenu. Stel zelf je boodschappenlijstje samen. 
Gezond zwanger worden. 
Goede voornemens voor een positieve gezondheid 
Goed slapen met shiftwerk 
Grenzen stellen als ouder * 
Grenzen stellen zonder woorden 
Hartcoherentie 
Heradem met de buteyko methode  
Hoe (on)gezond zijn vetten? 
Hoe gezond en evenwichtig plantaardig eten 
Hoe omgaan met depressieve gevoelens? 
Hoogsensitiviteit in relaties, hoe ga je ermee om? 
Hyperventilatie ontmaskerd 
Iedereen kan vereenzamen 
Ik ben dubbel dubbel bang: angst bij kinderen. * 
Je kind veerkrachtig opvoeden: hoe doe je dat? 
= Mijn leven als superheld. 
Jongvolwassenen met autisme begeleiden bij veranderingen 
Kinderen en jongeren (tussen 6 en 17 jaar) met autisme helpen bij 
het maken van keuzes . 
Kleuters opvoeden in een digitale wereld* 
De kunst van het loslaten van je werk  
Leer zorgen voor jezelf  
Liever assertiever 
Loslaten. Anders omgaan met piekeren. 
Loopbaanbegeleiding* 
#Mediaopvoeding 
Mentale weerbaarheid zie Weerbaar in tijden van verandering / 
Vergroot je veerkracht, nu en na corona. 
Met goesting voor de klas: praktijktips om je job in het onderwijs vol 
te houden 
Migraine, alles wat je moet weten 
Mijn kind kreeg de diagnose ASS. Wat nu? 
Mindfull ademen 
Mindful assertief 
Mindfulness  
Moeilijke etertjes 
Natuur en gezondheid 
Niet alles tegelijk hé. Breinvriendelijker werken en leven  
Omgaan met angsten (in tijden van Corona)  
Omgaan met je hoogsensitiviteit  
Ouder-kind yoga 

https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11869/detail


Ouder onder druk: opvoeden van drukke kinderen 
De partnerrelatie: een top 10 van uitdagingen 
Pas zwanger 
De Pest aan pesten. 
Positief denken / De kracht van positief denken 
Praten met pubers * 
Rookstop 
Rouwen in tijden van corona 
Rug in beweging: zie: Versterk je rug 
Rust in je hoofd. 
Rust in huis, ruimte in je hoofd met de opruimcoach 
Samen fit: bewegen (in een bubbel) met twee. Zie: Het Spierkwartier 
Samen positief. Hoe ontdek ik het talent bij mijn kind? 
Sandwichgeneratie 
Sexting, is dat oké of geef je teveel bloot? 
Slaap bij kinderen 
Slaaphygiëne bij jongeren 
Het Spierkwartier 
Start to sleep 
Start to sport: hoe volhouden - Ik wil meer bewegen. Hoe pak ik het 
aan? 
Stoelyoga 
Straffe beloningen 
Stress en Burn-out * 
Thuis blijven wonen met de ziekte van Parkinson 
Thuis blijven wonen met dementie.  zie ook: Dementie: Op zoek 
naar veerkracht als mantelzorger van een persoon met dementie 
en  wat ontHOU IK toch VAN JOU?  Dementie 
Vaccinatie tegen COVID-19 
Valpreventie 
Verbindend communiceren voor ouders met jonge kinderen (4-12 
jaar) 
Verbindend en waarderend communiceren voor ouders met tieners 
Verbindend communiceren voor volwassenen 
Vergroot je veerkracht, nu en na corona. 
Vermageren? Zin en onzin van diëten en dieetproducten 
Versterk je rug 
Voedingsadviezen in tijden van corona/tips en tricks om weerstand 
te verhogen, ook voor thuiswerkers 
Voedselintoleranties leren begrijpen 
Waarom praten zo belangrijk is 
Waarom word je ongelukkig van snoep? 

https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11876/detail


Wat als de (b)roze wolk niet roze is? (Postnatale depressie) 
wat ontHOU IK toch VAN JOU?  Dementie 
Weerbaar in tijden van verandering 
Wie of wat moet ik nog geloven, dokter? 
Word je eigen slaapcoach: Zie Start to sleep 
Wegwijs in de geestelijke gezondheidszorg = Wegwijs in 
psychotherapie 
Welzijn en emoties 
xpliciet communiceren 
Yoga 
Zelfzorg in steeds veranderende tijden = Leer zorgen voor jezelf 
Zwangerschapsyoga 

  

https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11847/detail


Actief en gezond ouder worden. 
 
Online: 

o Actief en gezond ouder worden: slaap er eens over | Wetenschap uitgedokterd  
o Gezond ouder worden in Nederland (rivm.nl) 
o 50+: fit en vitaal | Voedingscentrum 
o Kopzorgen Verdienen Zorg 
o Neos laat je kennismaken met stoelyoga | Vlaamse ouderenraad (vlaamse-

ouderenraad.be) 
o GRATIS LIVE - ONLINE BEWEEGSESSIES | Eenlevenlangsporten 
o Microsoft Word - 2014_EVV_Specifiek-oefenpakket_valpreventie 

(storage.googleapis.com) 
o Word ook fit op jouw manier | fitopjouwmanier.nl 
o Publicatie voor ouderen: 20200410GezondDeDagRondOuderen.pdf 

(mcusercontent.com) 
 
Boeken: 

o 10 jaar cadeau. Een nieuwe aanpak om langer gezond te leven.- David van Bodegom, 
Rudy Westendorp 

o 50 tinten wijs. 13 inspirerende gesprekken en levenslessen. - Lynn Wesenbeek, Kris  
Colpaert 

o Anders leven. Pleidooi voor een humanere en meer verbonden samenleving.- Manu 
Keirse 

o Fabels en feiten over voeding en gezondheid.- Eric De Maerteleire 
o Gelatenheid. Wat we winnen wanneer we ouder worden. - Wilhelm Schmid 
o Geniet van je pensioen 200 tips om actief te blijven.- Mark Claus 
o Gezond eten - Gezond ouder worden - De juiste voeding voor een langer en beter 

leven. -  Eric De Maerteleire 
o Gezond eten, gezond ouder worden kookboek.- Eric De Maerteleire 

o Grijsgedraaid. Waarom we bang moeten zijn om oud te worden. - Ann Peuteman 

o Lekker lang leven. Lang en gezond leven in 50 recepten. - Michaël Sels 
o Met plezier met pensioen. Gouden advies om een mooie toekomst uit te stippelen. 

– Mark Claus 
o Tobit. Levensvragen voor ouderen. - Lieselot Van Ooteghem, Linus Vanlaere 

o Wat als we straks 100 worden ? De uitdagingen van een lang leven- Dirk Schyvinck 

o Wat te doen met je pensioen? - OKRA 

Brochure : 

o Alles weten over ouder worden. – Isa Van Dorsselaer, Virginie de Potter 

Spelmateriaal: 

o De roze bril. Therapeutisch bordspel voor professionals in de ouderenzorg. - Vieuwz  

 

https://www.wetenschapuitgedokterd.be/actief-en-gezond-ouder-worden-slaap-er-eens-over
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270462001.pdf
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/de-kracht-van-50-plussers-ouderen-eten-.aspx
https://kopzorgen.be/
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/actualiteit/sport-bewegen/neos-laat-je-kennismaken-met-stoelyoga
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/actualiteit/sport-bewegen/neos-laat-je-kennismaken-met-stoelyoga
https://www.eenlevenlangsporten.be/nieuws/gratis-live-online-beweegsessies/
https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/3124/1561625080_15589676472014EVVSpecifiekoefenpakketvalpreventie.pdf
https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/3124/1561625080_15589676472014EVVSpecifiekoefenpakketvalpreventie.pdf
https://fitopjouwmanier.nl/
https://mcusercontent.com/2867c79f72a10baa4050f73c3/files/978f9fd5-cfed-4305-b24a-a692baa1c855/20200410GezondDeDagRondOuderen.pdf
https://mcusercontent.com/2867c79f72a10baa4050f73c3/files/978f9fd5-cfed-4305-b24a-a692baa1c855/20200410GezondDeDagRondOuderen.pdf
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Micha%c3%abl+Sels


Als zwanger worden niet vanzelf gaat. Onvervulde 
kinderwens 
 

Online 

o Kinderwens.be - Onvervulde kinderwens 

o Een onvervulde kinderwens – Informatie en ervaringen 

o Praten over je onvervulde kinderwens - Freya 

o Home | De Verdwaalde Ooievaar 

o kinderwenswijzer 

 

Boeken 
 

Informatieve boeken: 
o Als je een prille zwangerschap verliest - Manu Keirse 
o Anders en toch gewoon Families na donorconceptie- Astrid Indekeu Niet  
o Droom van een kind. Beeldboek over kinderwens. - Cathy De Feyter en Saar de 

Buysere  
o Geen partner, wel een kinderwens - Barbara Lammerts van Bueren 
o Ruimte voor het onverwachte. - Katrien Ruytjens, Ellen Van Stichel 
o Vruchtbaarder dan je denkt. Kinderwens en zwanger worden- Greetje van den Eede 
o Zwanger worden. Alles wat je moet weten over je kinderwens. - Petra De Sutter  

 

Boeken met ervaringsverhalen: 
o Baby in mijn hoofd - Ellen van der Valk 
o De hoop voorbij - Carla Beukers 
o Kinderwens met omwegen - De verdwaalde ooievaar 
o Paaseitjes zoeken in het AMC - Anne Tel 
o De Verdwaalde Ooievaar - Isabelle Rossaert 

 

Babydragen: een warme start voor je baby 
 
Online 

o Nele Allaert - Vlaamse Federatie van doula's vzw (dedoula.be) 
o Buik tegen Buik: draagconsulent en doula  
o Draagadvies | Buik tegen Buik draagbib - draagwinkel (draagbib-draagwinkel.be) / 
o Baby dragen in een draagdoek of draagzak | Ouders van Nu  
o Draagsystemen (kindengezin.be) 
o Draagconsulenten Vlaanderen vzw – Beroepsvereniging voor geschoolde 

draag(doek)consulenten / 
 
Boeken 

o 101 vragen van kersverse mama's. Hoe wen je aan je nieuwe leven met baby. - Lieve 
Van Weddingen 

o De eerste veertig dagen - voeding en inspiratie voor de kersverse moeder -Heng Ou , 

Amely Greeven, Marisa Belger 

o # FitMom. In 100 dagen fit samen met je kid. - Delphine Steelandt 

http://www.kinderwens.be/na-de-behandeling/u-bent-niet-zwanger/ondervulde-kinderwens
https://onvervuldekinderwens.com/
https://www.freya.nl/kinderwens/omgaan-met-de-omgeving/praten-over-je-onvervulde-kinderwens/
https://www.deverdwaaldeooievaar.be/
https://www.kinderwenswijzer.be/
https://dedoula.be/nele-allaert/
https://www.buiktegenbuik.be/
http://www.draagbib-draagwinkel.be/draagadvies/
http://www.draagbib-draagwinkel.be/draagadvies/
https://www.oudersvannu.nl/baby/veiligheid/baby-dragen-in-een-draagdoek-of-draagzak/
https://www.kindengezin.be/veiligheid/vervoer/wandelen/draagsystemen/
https://www.draagconsulenten.be/
https://www.draagconsulenten.be/
https://www.draagconsulenten.be/


o Mijn baby. Alles wat je moet weten over je baby van 0 tot 12 maanden. -Christine 

Vanhole, Mama Baas 

o Mindful met je baby. Lees-, luister- en oefenboek -Eva Potharst 

o Positief over bevallen. Een verfrissende kijk op zwangerschap, geboorte en 

kraamtijd. -Milli Hill 

o Prikkel proof plan - zo breng je baby's van 0 tot 5 maanden die veel huilen tot rust. - 
Kim Vervuurt 

o Vaderklap. Inspirerende momenten voor vaders & kinderen. – Dimitri Desender 

o Wat baby's nodig hebben. De blauwdruk van een baby. -Melanie Visscher 

 

Babymassage 
 
Brochure: 

o babymassage_brochure_juli 2018_V2.indd (cm.be) 
 
Info: 

o Babymassage | CM 

o Skoebidoe, van zwangerschap tot ouderschap (cm.be) 

Boeken: 
o Babymassage. Gezonder groeien door liefdevolle massage. – S. Reese 
o  Babymassage Wat je zelf kunt doen voor het welzijn van je kind : helende massage 
bij baby's en peuters - Julia Woodfield  
o Baby yoga en babymassage kaarten. - Gea Scholtens-Stiekema 
o Een visje in de lucht. Eenvoudige massagetips voor jou en je baby. -  Karin Jacobs 
o Genieten met je baby. - Jan Sinot 

Bekkenbodemtraining 
 

Online 
o Bekkenbodemspieren | CM 
o Incontinentie | CM 
o Welkom bij bekkenbodemproblemen.be 

 
Brochure: 

o BROCHURE Bekkenbodem_juli2018_V1.indd (cm.be) 

Boeken: 

o Bekkenbodemtraining. 50 kaarten met versterkende en ontspannende oefeningen. – 
Anna Elisabeth Röcker  

o Bekkenbodemtraining. De beste oefeningen voor een sterke bekkenbodem. - Heike 
Höfler 

o Bekkenbodemtraining. Oefen uw bekkenbodemspieren. - Irene Lang-Reeves 

https://www.cm.be/media/Brochure-babymassage_tcm93-10744.pdf
https://www.cm.be/gezond-leven/zwangerschap-en-baby/babymassage
https://skoebidoe.cm.be/
https://www.google.com/search?safe=active&q=Babymassage+Wat+je+zelf+kunt+doen+voor+het+welzijn+van+je+kind+:+helende+massage+bij+baby's+en+peuters&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiAvLuov67pAhWN-6QKHZlQCVUQBSgAegQIFhAp
https://www.google.com/search?safe=active&q=Babymassage+Wat+je+zelf+kunt+doen+voor+het+welzijn+van+je+kind+:+helende+massage+bij+baby's+en+peuters&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiAvLuov67pAhWN-6QKHZlQCVUQBSgAegQIFhAp
https://www.google.com/search?safe=active&q=babymassage:+wat+je+zelf+kunt+doen+voor+het+welzijn+van+je+kind+%3B+helende+massage+bij+baby%27s+en+peuters+julia+woodfield&stick=H4sIAAAAAAAAAC2MOw7CQAxERRGJAlFQU1g0SDQRlOEwaDfrJPuJjfYTKzkOp-B4BEE5M2_edn_Y1X19vemRfDLj6ZdI5lam6XL0bVNrZl9LtDkjPYSjb1TJA8dXJVrpeVQpqR4bEJXBISwYOvCFMhhGgok5woAZBMNi3Voo-mLekoH7ugQkg_C3gLYOvtZzgvX8xJIxJnAlWAXCbDqLwbyrzQeV_7HpuQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAvLuov67pAhWN-6QKHZlQCVUQmxMoATAYegQIDhAD
https://www.bol.com/nl/p/baby-yoga-en-babymassage-kaarten/9300000000951690/?suggestionType=browse&bltgh=qIvy15T5kzfcB08SQjlJdA.1_2.4.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/c/gea-scholtens-stiekema/16398323/?lastId=
https://www.cm.be/gezond-leven/lichaam/bekkenbodem
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/incontinentie
https://www.bekkenbodemproblemen.be/
https://www.cm.be/media/Brochure-bekkenbodemspieren_tcm93-10695.pdf


o De buik van de vrouw. Van zwangerschap tot menopauze. – Marie Josee Decoster  

o Verborgen Vrouwenleed. Hèt bekkenbodem(hand)boek voor vrouwen. - Marijke 
Slieker-Ten Hove 

Biodiversiteit en je gezondheid 
Online 

o Biodiversiteit | Natuurpunt 
o Wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk? | Biodiversiteit.NL 
o Wat is biodiversiteit? -Ik geef leven aan mijn planeet (indeklas.be) 
o tips voor de biodiversiteit - PDF Gratis download (docplayer.nl) 

 
 
Boeken 

o 366 tips voor biodiversiteit. - Charlotte Degueldre 

o Doe het zelf ! Ecologie op hoge hakken.- Anne Drake 

o Het duurzame gezin. -  Sustainable Family  

o Simpel leven. De gids voor een low-waste huishouden. - Julia Watkins 

o Tien klimaatacties die werken. -Pieter Boussemaere 

o Zakboek voor het bosbaden. - Sarah Devos , Katriina Kilpi 

 

Blijvend gewichtsverlies 
 
Online 

o Mijn BMI (mijn-bmi.com) 
o Overgewicht | CM 
o Afvallen door een goed eet- en beweegplan | Hartstichting 
o Waarom val je niet af, ook al sport je 3 keer per week? | gezondheid.be 
o Bewegen bij overgewicht en obesitas: waarom, hoeveel en hoe? | Gezond Leven 
o Meer bewegen | Fit op jouw manier (portalfitopjouwmanier.nl) 
o Gezond eten en drinken | Fit op jouw manier (portalfitopjouwmanier.nl) 

 

Boeken 

o 16:8 Met Intermittent Fasting naar een gezonder gewicht. – Servaas Bingé 

o De afvalpuzzel. Ontdek jouw unieke aanpak voor een gezonder leven. - Martijn Bond  

o Alle dagen soep. 100 soeprecepten voor elk seizoen.- Anna Decock  

o De bewuste Bourgondiër. Van ongezond naar gezond voedingspatroon. - Erica 
Rutten  

o Een blijvend maatje minder in 80 recepten. Byebye jojo. – Hilde Deweer 

o Breek met hoe je eet - Train je brein & val gezond af. - Hella Van Laer  

https://www.natuurpunt.be/pagina/biodiversiteit
http://www.biodiversiteit.nl/biodiversiteit-is-levensbelang/wat-is-biodiversiteit-waarom-is-belangrijk
http://ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be/nl/onderwijs/tweede-graad-so/over-biodiversiteit/wat-is-biodiversiteit_385.aspx
https://docplayer.nl/5831041-Tips-voor-de-biodiversiteit.html
https://www.mijn-bmi.com/
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/overgewicht
https://www.hartstichting.nl/gezond-leven/gezond-eten/afvallen-door-een-goed-eet-en-beweegplan
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=31673&utm_source=gezondheid&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=email_nieuwsbrief_NB20210114&par=101451&utm_term=linkje
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegen-bij-pathologieen/bewegen-bij-overgewicht-en-obesitas-waarom-hoeveel-en-hoe
https://www.portalfitopjouwmanier.nl/meer-bewegen
https://www.portalfitopjouwmanier.nl/gezond-eten-en-drinken


o Dieet anders. Gezonder eten en beter volhouden - stap voor stap naar een gelukkige 
balans.- Hella Van Laer 

o Fabels en feiten over voeding en gezondheid.- Eric De Maerteleire 

o The fittest you. Kickstart voor een gelukkige geest in een gezond lichaam. Baas over 
body & mind met tips, work-outs en recepten.- Gudrun Hespel  

o De gelukkige eter. Voor een relaxte relatie met eten.- Carola van Bemmelen 
o Hele en halve waarheden en complete onzin over voeding. - Eric De Maerteleire 
o Jouw gezondheid. Wat je zelf kan doen om gezond en gelukkig te leven. - CM 

o Je levensstijl als medicijn - zo word en blijf je gezond. - Reginald Deschepper  

o Lekker lang leven. Lang en gezond leven in 50 recepten. - Michaël Sels 

o Koken voor #een maatje minder- Hilde Deweer, Marie Bossuyt  

o Move. Mijn beste advies over bewegen en sporten, blessures voorkomen en fit en 
slank blijven. – Lieven Maesschalck 

o Het stippenboek. Naar een lichter en gezonder gewicht. – Tessa Bosmans, Kristel 
Vande Kerckhove, Liesbeth Renaerts, Joseph Vinckx. 

o Van diëten word je dik. Opgelet: bevat geen wondermiddelen, alleen de waarheid 
over slank zijn en blijven. - Luc Evenepoel  

o Wandel je slank en gelukkig. Hoe meer stappen je leven kan veranderen  -  Lies 
Helsloot 

o Wat is jouw excuus ? Stop met uitvluchten en start een sportief leven. - Greet Van 
Opstal 

o Weet waarom je (te veel) eet. Als je toch zo graag eet, waarom word je daar dan 
niet gelukkig van? -  
An Beazar, Nele Callewaert  

Budgetvriendelijk en gezond eten 
 

Online 
o Budgetvriendelijk koken | CM 
o Budgetvriendelijk koken (kindengezin.be) 
o Budgetkoken - lekker gezond goedkoop koken en eten 
o Gezond koken met een klein budget l Lekker van bij ons 
o Tips om betaalbaar én gezond te koken | Gezond Leven 
o Gezond eten hoeft niet duur te zijn - Budgetvriendelijke tips en tricks | Voedingsinfo 

NICE (nice-info.be) 
o Gezond eten en drinken | Fit op jouw manier (portalfitopjouwmanier.nl) 
o Voedingsdriehoek | Gezond Leven 

 
 

Boeken 
o Bespaar met Jamie. Koop verstandig. Kook slim. Verspil minder. - Jamie Oliver 

o Budgetkoken - Weight Watchers. - Weight Watchers 

o Dagelijks gezond. Lekker en eenvoudig koken. - Hilde Demurie  

https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Micha%c3%abl+Sels
https://borgerhoff-lamberigts.be/auteurs/lies-helsloot
https://borgerhoff-lamberigts.be/auteurs/lies-helsloot
https://www.cm.be/gezond-leven/voeding/keuken/budgetvriendelijk-koken
https://www.kindengezin.be/voeding-en-beweging/koken/budgetvriendelijk-koken/#:~:text=Budgetvriendelijk%20koken%201%20Een%20evenwichtig%20samengestelde%20en%20gevarieerde,en%20houd%20je%20eraan.%20...%20Meer%20items...%20
http://www.budgetkoken.be/
https://www.lekkervanbijons.be/gezond-koken-met-een-klein-budget
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/tips-om-betaalbaar-%C3%A9n-gezond-te-koken
https://www.nice-info.be/materialen/gezond-eten-hoeft-niet-duur-te-zijn-budgetvriendelijke-tips-en-tricks
https://www.nice-info.be/materialen/gezond-eten-hoeft-niet-duur-te-zijn-budgetvriendelijke-tips-en-tricks
https://www.portalfitopjouwmanier.nl/gezond-eten-en-drinken
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=gezondheidsnieuwsbriefjunijuli21&utm_content=ontdek+een+gezond+en+duurzaam+voedingspatroon


o Gezond eten voor weinig geld. 50 recepten op het ritme van de seizoenen. -G. 

Maertens, S. Bonnewyn. 

o Een hele dag lekker en gezond eten voor 5 euro. - Babs Vandervoort, Ilse Cornelis 

o Kook het seizoen.-  Leentje Speybroeck 

o Lekker voor weinig. 54 gezonde en betaalbare recepten. - Voedingscentrum  

o Meal prep plan. In drie stappen naar een gevulde koelkast voor de hele week -Sally 
O'Neil 

Burn-out – Opgebrand? 
Online 

o Doe-boek-stress-en-burn-out_tcm93-9695.pdf 
o Burn-out | CM 
o Stress, overspannenheid, en burn-out | Geestelijk Gezond Vlaanderen 
o Zelfhulpgroep Burn-out Lotgenoten - Zelfhulpgroep Burn-out (zelfhulpgroepburn-

out.be) 
o Waarom duurt burnout zo lang? – Gezondheidskrant 
o Burnout Assessment Tool 

 
Boeken: 

o 50 lepeltjes energie per dag. Je praktische gids om een burn-out te voorkomen en te 
genezen. - Anne Everard 

o 100 manieren om uit de knoop te raken. Geef burn out geen kans. -Luc Swinnen 
o 101 antwoorden op stress en burn-out. - Luc Swinnen  
o Motiveren zonder controleren. Aan de slag met ZDT op de werkvloer. -  Anja Van 

den Broeck; Hermina Van Coillie 
o Aan het roer van NV MEZELF. Maak jezelf weerbaar tegen stress, frustratie en burn-

out. -  Ralf Caers, Marijke De Couck 
o Blijven ademen. Hartcoherentie als antwoord op burn-out, hyperventilatie en stress. 

- Katrien Geeraerts, Louis van Nieuland 
o Burn-out begint in de kleuterklas. Hoe perfectionisme mensen doet opbranden. - 

Marcel Hendrickx  
o Burn-out dagboek.  -Maaike Hartjes 
o Burn-out. www.watwiljemijvertellen.eu. - Danny Demeersseman 
o Burn-out in de zorg. - Lode Godderis, Erik Franck, Gorik Kaesemans, Elke Van Hoof  
o Burn-out ontmaskerd. De dieperliggende oorzaken van burn-out. - Ann Meesschaert 
o Burn-out voor beginners Jij kunt het ook! - Arnout Van den Bosscche 
o Bye bye burnout. - Mascha Mooy 
o Digital detox. Minder technostress en meer focus dankzij de Touchpoints-methode.- 

Florence Pérès 
o Filosofie van de burn-out. - Pascal Chabot 
o Help ik word geleefd ! Concrete zelfcoaching tools om je leven in eigen handen te 

nemen. – Iris Willems  
o Hoe groen is jouw gras? Als je (soms) baalt van je baan. - Ester De Bruine 
o Hoera, ontslag ! In vier stappen naar een gelukkiger (werk)leven.-  Rilla Lysens 
o Ik ben (het) zo moe. No-nonsense oplossingen voor als je leven hapert. – Hilde 

Mariën  
o Jong Burn-out. In 5 stappen naar meer energie. -Nienke Thurlings 
o De kracht van rust. – Myriam Van der Vegt. 
o Leven onder stress. Een nuchtere gids voor geluk. - Patrick Kicken 

https://www.cm.be/media/Doe-boek-stress-en-burn-out_tcm93-9695.pdf
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/burn-out
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/stress-overspannenheid-en-burn-out
https://zelfhulpgroepburn-out.be/
https://zelfhulpgroepburn-out.be/
https://www.gezondheidskrant.nl/waarom-duurt-burnout-zo-lang/
https://burnoutassessmenttool.be/
http://www.watwiljemijvertellen.eu/
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Lode+Godderis
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Erik+Franck
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Gorik+Kaesemans
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Elke+Van+Hoof


o Mijn lichaam zegt neen. Stressklachten en burn-out als uitdaging. – Raf Frateur  

o Moet juist niks. Baas over je eigen tijd-Nooit meer opgejaagd-Gouden regels van een 
moeder voor haar dochter. – Ilse Nackaerts 

o Het nieuwe mentaal. – Elke Geraerts 
o Het no-nonsense meditatie boek. Meditatiemomenten voor een betere mentale en 

fysieke gezondheid. – Steven Laureys 
o Nooit meer burn-out! In drie stappen leren genieten van werk en leven. - Anita 

Roelands 

o Nooit meer te druk. Een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld. -Tony Crabbe 

o Plezier in je werk - 30 manieren om weer verliefd te worden op je baan. - Bruce 
Daisley 

o Rust voor je brein.-  Luc Swinnen 
o Stop de rush! Laat gejaagdheid je hormonen niet op hol brengen.- Leen Steyaert 

o Stress & Burn-out.- Elke Van Hoof 

o Weer aan de slag. Anders omgaan met langdurige afwezigheid. – Elke Van Hoof 
o Wellbeing = winst. Waarom gezonde en gelukkige medewerkers je belangrijkste 

kapitaal zijn.- Ann De Bisschop 

Cholesterol en hoge bloeddruk 
Online: 

o Hoge bloeddruk | CM 
o Cholesterol | CM 
o In de keuken | CM 
o Vetten | Voedingsinfo NICE (nice-info.be) 
o 50+: fit en vitaal | Voedingscentrum 
o Hoge bloeddruk (hypertensie) | Voedingscentrum 
o Cholesterol | Voedingscentrum 
o Hoge bloeddruk | Thuisarts.nl 
o Cholesterol | Thuisarts.nl 

 
Brochure online: 

o 15_NICE-hartvriendelijke-voeding.pdf (nice-info.be) 
 
Boeken: 

o Dagelijks gezond. Lekker en eenvoudig koken. -Hilde Demurie  
o Eet als een expert. Met meer dan 150 makkelijke recepten. - Marijke Berkenpas, 

Gaby Herweijer,  Jolien Klamer,Liesbeth Smit 
o Fabels en feiten over voeding en gezondheid.- Eric De Maerteleire 
o Het gewicht van vlees. Red jezelf, de planeet en de overheidsfinanciën. - Johan 

Albrecht 
o Gezond eten - Gezond ouder worden - De juiste voeding voor een langer en beter 

leven. -  Eric De Maerteleire 
o Gezond eten, gezond ouder worden kookboek.- Eric De Maerteleire 
o Het grote cholesterolboek.- Ernst Rietzschel 
o Jouw gezondheid. Wat je zelf kan doen om gezond en gelukkig te leven. - CM 
o Gezond eten, langer leven. Het mediterrane model. - Patrick Mullie 
o Lekker lang leven. Lang en gezond leven in 50 recepten. - Michaël Sels 
o De Lijst. Eet jezelf gezond (er). -  Servaas  Bingé 
o Ons hart. Gebruiksaanwijziging en onderhoudsboekje. -Pedro Brugada 

https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/hoge-bloeddruk
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/cholesterol
https://www.cm.be/gezond-leven/voeding/keuken
https://www.nice-info.be/voedingsstoffen/vetten
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/de-kracht-van-50-plussers-ouderen-eten-.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/hoge-bloeddruk.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/cholesterol.aspx
https://www.thuisarts.nl/hoge-bloeddruk
https://www.thuisarts.nl/cholesterol
https://www.nice-info.be/sites/default/files/2018-11/15_NICE-hartvriendelijke-voeding.pdf
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Micha%c3%abl+Sels


o Wat moet ik nu geloven dokter? De beste versie van de waarheid over eten en 
bewegen. - Hendrik Cammu 

Zie ook: Hoe gezond en evenwichtig plantaardig eten? 

Corona Care 

 
Online:   
o Home | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be) 
o Gratis e-learnings bij covid-19 - Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 
o Corona | WAT WAT 
o Over corona communiceren naar prioritaire doelgroepen: 9 must-do’s | Gezond 
Leven 
o Laat corona niet naar je hoofd stijgen: 6 tips | Gezond Leven 
o Geestelijk gezond in coronatijden - Te Gek!? maakt van het hoofd een zaak 
o Geluksdriehoek.be | Home (checkjezelf.be) 
o Ik verveel mij. Wat kan ik doen thuis? | WAT WAT 
 
Materiaal:   
o Coronavirus Praatkaarten – Edubooks.nl 
 
Boeken 
o Een nieuw begin. Een kompas voor een andere manier van werken en leven tijdens 

en na corona.- Tony Crabbe 
o Het uur blauw. Afscheid zonder nabijheid. – Johan Terryn 

 

Darmkanker 
 
Online: 

o Stop Darmkanker 
o Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker - Dikkedarm Kanker 
o Dikkedarmkanker (allesoverkanker.be) 
o Colorectale of dikkedarmkanker | Stichting tegen Kanker 
o Psychologische steun bij kanker | Stichting tegen Kanker 

 
Boeken: 

o Alles over darmkanker. Basisgids voor patiënten en hun omgeving. -Marc Peeters, 
Jean-Luc Van Laethem 

o Chemodag is de beste dag van de week. – Liesbeth Van Impe 

o Helden Met Darmkanker.  - Luc Colemont, L. ; Piet den Boer, Raf Willems  

o Kanker. 100 vragen en antwoorden. – Johan Swinnen 

o Stop darmkanker. Kennis delen kan levens redden. – Luc Colemont 

Stripverhaal: 

o Dirk. Het leven is een strijd waard. – Mario Boon, Luc Colemont 

Kanker ruimer bekeken 

https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11869/detail
https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11781/detail
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.dementie.be/themas/coronavirus-en-dementie/gratis-e-learnings-bij-covid-19/
https://www.watwat.be/corona
https://www.gezondleven.be/nieuws/over-corona-communiceren-naar-prioritaire-doelgroepen-9-must-dos
https://www.gezondleven.be/nieuws/over-corona-communiceren-naar-prioritaire-doelgroepen-9-must-dos
https://www.gezondleven.be/nieuws/laat-corona-niet-naar-je-hoofd-stijgen-6-tips
https://www.tegek.be/nieuws/geestelijk-gezond-in-coronatijden
https://checkjezelf.be/
https://www.watwat.be/corona/ik-verveel-mij-wat-kan-ik-doen-thuis
https://www.stopdarmkanker.be/
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/
https://www.allesoverkanker.be/dikkedarmkanker
https://www.kanker.be/alles-over-kanker/alle-types-kanker/colorectale-dikkedarmkanker
https://www.kanker.be/patientenhulp/wat-kan-de-stichting-voor-u-doen/psychologische-steun-bij-kanker


Boeken: 

o Evenwichtskunstenaars. Over leven met ongeneeslijke kanker-Margot Scholte, 
Heleen van Deur 

o Gekleurde tranen. Over liefde, hoop en kracht. - Ingrid Nelis, Raf Willems 

o Gevoel voor tumor - een handleiding voor kanker, zonder taboes. - Leander 
Verdievel 

o Het Kankerperspektief. Kijken door de ogen van krachtig kwetsbare mensen. - Erik 
Van Vooren 

o De lange tocht. Er is hoop in de strijd tegen kanker. - prof. Johan Swinnen 

o Mildheid bij kanker. Compassie als hulp in uitdagende tijden.- Nathalie Cardinaels 

o Naar een wereld zonder kanker ? Hoe wetenschap de ziekte overwint- Filip Lardon 

o Sterkte met je tumor ! Communicatietips bij kanker. - Paula Bakhuis 

 

Dementie: Op zoek naar veerkracht als mantelzorger van 
een persoon met dementie 

Online:  
o Dementie? - Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 
o Gratis e-learnings bij covid-19 - Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 
o Dementie en nu : psycho-educatiepakket voor mantelzorgers van een persoon 

met dementie 
o Dementieweb is het platform voor leven met dementie 
o Dementievriendelijk | Samen dementievriendelijk 
o Omgaan Met Dementie 
o Bewegen met dementie – Tools en Instrumenten – Kenniscentrum Sport 

(kenniscentrumsportenbewegen.nl) 
o Hulpmiddelen speciaal bij dementie - Vilans Hulpmiddelenwijzer 
o https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/blogitem/alles-over-het-nieuwe-statuut-

voor-
mantelzorgers?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=ap
o&utm_content=cta-blog-mantelzorgstatuut&utm_campaign=nov20-fit-OD 

o https://tools.kenniscentrumsportenbewegen.nl/bewegen-
dementie/tool/bewegen-met-dementie/ 

o Opname webinar: Zorgen voor iemand met dementie (cera.coop) 
 
Boeken:   

o Dementie - oorzaken, diagnose en ondersteuning. Een gids voor wie aan 
dementie lijdt en hun naasten.  - B. van Gils   
o Dementie. Onze zorg. – Elena de Ru, Elane Lazet. 
o Eten om niet te vergeten. Lekker koken voor dementerende ouderen.  - Luuk 
Eliens   
o Help, ik vergeet! Milde cognitieve beperking en beginnende dementie. – Lies 
Van Assche, Luc Van de Ven 
o Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en 
zorg voor personen met dementie  - Herlinde Dely, Jurn Verschraegen   

https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11876/detail
https://www.dementie.be/
https://www.dementie.be/themas/coronavirus-en-dementie/gratis-e-learnings-bij-covid-19/
https://www.dementieennu.info/
https://www.dementieennu.info/
https://dementieweb.nl/
https://www.samendementievriendelijk.nl/
http://omgaanmetdementie.be/
https://tools.kenniscentrumsportenbewegen.nl/bewegen-dementie/tool/bewegen-met-dementie/
https://tools.kenniscentrumsportenbewegen.nl/bewegen-dementie/tool/bewegen-met-dementie/
https://hulpmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen/voor/dementie
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/blogitem/alles-over-het-nieuwe-statuut-voor-mantelzorgers?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=apo&utm_content=cta-blog-mantelzorgstatuut&utm_campaign=nov20-fit-OD
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/blogitem/alles-over-het-nieuwe-statuut-voor-mantelzorgers?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=apo&utm_content=cta-blog-mantelzorgstatuut&utm_campaign=nov20-fit-OD
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/blogitem/alles-over-het-nieuwe-statuut-voor-mantelzorgers?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=apo&utm_content=cta-blog-mantelzorgstatuut&utm_campaign=nov20-fit-OD
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/blogitem/alles-over-het-nieuwe-statuut-voor-mantelzorgers?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=apo&utm_content=cta-blog-mantelzorgstatuut&utm_campaign=nov20-fit-OD
https://tools.kenniscentrumsportenbewegen.nl/bewegen-dementie/tool/bewegen-met-dementie/
https://tools.kenniscentrumsportenbewegen.nl/bewegen-dementie/tool/bewegen-met-dementie/
https://www.cera.coop/nl/particulieren/nieuws/2021/20210422_n_opname_webinar_zorgen_dementie


o Ik heb dementie. - Ruud Dirkse  
o Kleine gids voor dementie. – H. Lamers, e.a.  
o Nachtrust bij dementie. Stappenplan voor een niet-medicamenteuze 
aanpak. - Nele Spruytte   
o Op bezoek bij een dierbare met dementie. Met ruim 60 ideeën om samen te 
genieten. -  Anniek Kramer, Marcelle Mulder  

o Tijd maken voor mensen met dementie. 52 manieren om te blijven 
communiceren.- Kasper Bormans 

o Toolbox Dementie. Dementievriendelijk omgeven. - Meredith Delaere , 
Isabel Vermaete    
o Voor ik het vergeet. Alles over het levenseinde bij dementie en 
wilsonbekwaamheid. – Wim  Distelmans  
o Wat kun je doen aan dementie ? De effecten van medicatie, leefstijl, voeding 
en geheugentraining. -  Jurgen Claassen    
o Woorden schieten tekort. Over dementie: een bijzonder lang afscheid - 
Nicci Gerrard  

  
o Mantelzorgers  

o Beter zorgen voor jezelf. -Marc Buelens  
o Self-care - de ultieme gids om goed voor jezelf te zorgen.- Nadia Narain  
o Klein geluk voor de mantelzorger in Vlaanderen. -  Maria Grijpma  

  
o Spelmateriaal  

o Activeer je fantasie. Het spel van de verbeelding. - Kasper Bormans   
o Angèle heeft u nodig. Een inlevingsspel over omgaan met 
dementie. - Creare partners   
o Eerste Hulp Bij Denken-doos.-  DementieLab (corp.)   
o Verteltas dementie. - Foton   

 

Diabetes type 2. Gezond aan de slag. 
 
Online 

o Diabetes | CM 
o Gezondheidskompas  
o CM Partnersessie Inspire Health & Care 2 december 2020 - YouTube 
o Beweeg meer met een Bewegen Op Verwijzing-coach | Gezond Leven 
o Lekker koken met diabetes | CM 
o Leven met diabetes type 2 | CM 
o Diabetes Liga 
o Beweeg meer met een Bewegen Op Verwijzing-coach | Gezond Leven  
o Diabetes type 2 | Diabetes Liga 
o Waar kan ik terecht? | Diabetes Liga 
o Word lid | Diabetes Liga 
o Plaatselijke afdelingen | Diabetes Liga 
o Gezond eten en drinken | Fit op jouw manier (portalfitopjouwmanier.nl) 

 
 

Brochures: 
o Diabetes type 2, wat nu files (diabetes.be) 

https://www.google.com/search?safe=active&q=Anniek+Kramer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2zMtLKUwqVIJyTZKSC43TMrRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixax8jrm5WWmZit4FyXmphbtYGUEACeqxFhRAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiqkp-KrJ_pAhVP26QKHZlHCJwQmxMoATAQegQIDxAD
https://www.google.com/search?safe=active&q=op+bezoek+bij+een+dierbare+met+dementie:+met+ruim+60+idee%C3%ABn+om+samen+te+genieten+marcelle+mulder&stick=H4sIAAAAAAAAAB2MsQrCMBRFcSg4qIOzw8PRJRZFJD8jSXNpY5oX-0yp9HNc_QF3f8zS8cA5Z7nZrlWtyrIqmV1nu_1qxvP11cTTeNiFSiubUlCD-JzBtyFJ0KbPTZJ3YdKDLMaEQNbfCWByHmKNgCIyOURw9tAzSe8jXY7kHfD7MKVITzMJlEE12GP6UzRSoW2nvm8d5Fss_paWEuGkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiqkp-KrJ_pAhVP26QKHZlHCJwQmxMoAjAQegQIDxAE
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/diabetes
https://www.gezondheidskompas.be/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=w9P7wdbZJws&feature=youtu.be
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/advies-en-informatie/boekenkorting/lekker-koken-met-diabetes
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/advies-en-informatie/boekenkorting/leven-met-diabetes-type-2
https://www.diabetes.be/nl
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing
https://www.diabetes.be/nl/leven-met-diabetes/diabetes-type-2
https://www.diabetes.be/nl/leven-met-diabetes/algemeen/waar-kan-ik-terecht
https://www.diabetes.be/nl/steun-ons/word-lid
https://www.diabetes.be/nl/wie-zijn-we-wat-doen-we/onze-afdelingen/plaatselijke-afdelingen
https://www.portalfitopjouwmanier.nl/gezond-eten-en-drinken
https://www.diabetes.be/nl/system/files?file=2020-10/Diabetes_type_2.pdf


o Zorgsystemen: Zorgystemen_0.pdf (diabetes.be) 
o Idkaartje:  Diabetes ID-kaartje | Diabetes Liga 
o Rijbewijs:  Aangepast rijbewijs - Personen met diabetes | Diabetes Liga 
o Boodschappenkaartje:  Boodschappenkaartje | Diabetes Liga 
o Doe-boek Lichaam in beweging | CM 

 

 
Boeken 

o 100 vragen aan de Diabetes Infolijn. - Diabetes Liga  

o Diabeet. Receptenboek – Thomas van de Water 

o Diabetes type 2? Maak jezelf beter. – Hanno Pijl, Karine Hoenderdos 

o Diabetes type 2? Het kookboek. -  Karine Hoenderdos, Hanna Pijl 
o Fabels en feiten over voeding en gezondheid.- Eric De Maerteleire 
o Gezond eten - Gezond ouder worden - De juiste voeding voor een langer en beter 

leven. -  Eric De Maerteleire 
o Gezond eten, gezond ouder worden kookboek.- Eric De Maerteleire 
o Hormonen onder controle. – Guy t’Sjoen 

o Je levensstijl als medicijn. Zo word en blijf je gezond.  - Reginald Deschepper 

o Jouw gezondheid. Wat je zelf kan doen om gezond en gelukkig te leven. -CM (*) 

o Lekker koken met diabetes. 200 recepten voor een gezond leven. - DiabetesLiga (*) 

o Lekker zonder suiker. Gezonde recepten zonder toegevoegde suikers. / 
Gastronomische School Ter Groene Poorte , Diabetes Liga   

o Leven met diabetes type 2. Alles over voeding, bewegen, medicatie, controle... -
Diabetes Liga. (*) 

o De Lijst. Eet jezelf gezond (er). -  Servaas  Bingé 
o Wat moet ik nu geloven dokter? De beste versie van de waarheid over eten en 

bewegen. – Hendrik Cammu 

o Zien. Weten. Eten. Met kilocalorieën en koolhydraten. - To Remind You 

 
(*) Met korting verkrijgbaar via CMwebsite 

 

Effectief aan de slag met je lentekriebels 
 
Online 

o Doeboek Lichaam in beweging: doeboek-beweging_tcm93-10559.pdf 
o Grenzen stellen op een positieve manier | Psychogoed 
o Voor Positiviteit - voor een gelukkiger en succesvoller leven 
o Mentaal welbevinden | Gezond Leven 
o Bewegingsdriehoek | Gezond Leven 
o Word ook fit op jouw manier | fitopjouwmanier.nl 
o Meer bewegen | Fit op jouw manier (portalfitopjouwmanier.nl) 

 
 

https://www.diabetes.be/sites/default/files/2020-10/Zorgystemen_0.pdf
https://www.diabetes.be/nl/wie-zijn-we-wat-doen-we/kenniscentrum/publicaties/diabetes-id-kaartje
https://www.diabetes.be/nl/wie-zijn-we-wat-doen-we/kenniscentrum/publicaties/aangepast-rijbewijs-personen-met-diabetes
https://www.diabetes.be/nl/wie-zijn-we-wat-doen-we/kenniscentrum/publicaties/boodschappenkaartje
https://www.cm.be/gezond-leven/beweging/beweegplezier/goed-beginnen/doeboek-beweging
https://www.cm.be/media/doeboek-beweging_tcm93-10559.pdf
https://psychogoed.nl/grenzen-stellen-op-positieve-manier/
https://www.voorpositiviteit.nl/
https://www.gezondleven.be/themas/mentaal-welbevinden
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek
https://fitopjouwmanier.nl/
https://www.portalfitopjouwmanier.nl/meer-bewegen


Boeken 

o Bewegen voor beginners. Gezond bewegen voor lichaam en geest. - Bram Bakker, 
Koen De Jong  

o Dit is jouw leven. Ervaar de effecten van de positieve psychologie. - Ernst Bohlmeijer, 
Monique Hulsbergen 

o # Fitplus - op naar 100 jaar in 100 dagen - 70 recepten - 50 oefeningen - de 
gloednieuwe levensdriehoek. – Delphine  Steelandt 

o Fit zonder fitness. De handleiding voor een leven vol goesting en energie. -  Frédéric 
Heylen 

o Fun to run. Ga hardlopen en hou het vol. - Natasha Klootsema 

o Go ride - bouw in 12 weken je beste fietsconditie op. – Angélique Dupré 

o Grijp je leven. - Chris Lenaerts 

o Hiit for fit. Boost je energie met High Intensivity Interval Training. 20 minute 
workouts @ home. -Annelies De Groef 

o Ik ben goud waard. Samen met je kind op weg naar een positieve mindset. – Steven 
Gielis 

o Investeer in een gezonde levensstijl. Op weg naar een activerend preventiebeleid. - 
Johan Albrecht 

o Je wordt wat je denkt. De weg naar een positiever leven in stappen. -Inge Rock 

o Je levensstijl als medicijn. Zo word en blijf je gezond. - Reginald Deschepper  
o Jouw gezondheid. Wat je zelf kan doen om gezond en gelukkig te leven. -  CM 
o Leren en veranderen. Emotie, gedrag en denken. - Sanneke Bolhuis 
o Lessen in levenskunst , de kracht van positief denken. – Wilfried Van Craen 

o Mentaal kapitaal. - Elke Geraerts  

o Mindfulness, in je kracht staan en andere hypes. – Matthijs Steeneveld 

o De mindful work-out. Gelukkig en gezonder leven door lichaamsgerichte meditatie. - 
Tamara Russell,  

o Move. Mijn beste advies over bewegen en sporten, blessures voorkomen en fit en 
slank blijven. - Lieven Maesschalck 

o Optimisme - Hoop - Veerkracht – Zelfvertrouwen. - Matthijs Steeneveld  

o Positief. De kracht van objectiviteit, openheid & optimisme. - Patrick Demoucelle, 
Anne-Marie Demoucelle 

o Positieve psychologie. De toepassingen. - Fredrike Bannink 

o Standvastig. Onder alle omstandigheden jezelf blijven. Vermijd onnodig positief 
denken. - Svend Brinkman  

o Wandel je fit. De makkelijkste weg naar een betere conditie. - Bert Ackaert 

o Zoals verwacht loopt alles anders. - Berthold Gunster 



 

Spelmateriaal 

o Eigenwijsjes. ...trek je eigen kaartje...en leer positief denken ( coaching kaartjes )  

o Helpende gedachten. 55 positieve hulpkaarten.- Adinda de Vreede 

o Okidootjes. Veerkracht. Positief denken en doen.  

 

EHBO bij baby en kind 
 
Online: 

o https://www.kindengezin.be/veiligheid/ 
o https://www.rodekruis.be/zomerhelden-2020/vraag-je-gratis-zomerkit-

aan/grootouderkit/ 
 
Boeken: 

o EHBK * ( * eerste hulp bij kleine kinderen ) Voor iedereen met kinderen van 0 tot 8. - 
Sofie Vanderoost 

o Help! Eerste hulp voor iedereen. - Rode Kruis Vlaanderen  

o Help-je ? Eerste hulp in vier stappen.- Rode Kruis Vlaanderen.  

o Jouw gezondheid. Wat je zelf kan doen om gezond en gelukkig te leven. - CM  

o Een kusje op de wonde? Eerste hulp bij baby's en kinderen. - Rode Kruis Vlaanderen.  

o S.O.S. Gids. Herken en beoordeel zelf ziektesymptomen. - Frederic Adnet, Sandrine 
Trouvelot 

Emoties bij kinderen 
Online 

o Emoties en gevoelens - Groeimee 

o Omgaan met emoties van kinderen in 5 stappen | Psychogoed 

o Goed omgaan met emoties | Emotieregulatie (opvoedadvies.nl) 

Boeken 

o Denk als je peuter/kleuter. Leer te begrijpen waarom je kind niet wil eten, driftig 
brult als het zijn zin niet krijgt, weigert in te slapen, op alles neen zegt, zo vaak bang 
is ... – Karolien Raeymaekers  

o Emowijzer. Samen praten over wat je voelt. - Yvonne Franssen 

o Ik wil niet meer. Waarom we met elkaar moeten praten. – Anna Van der Cruyssen 

o Kinderen helpen bij verlies. Een boek voor iedereen die van kinderen houdt. - Manu 
Keirse 

https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11724/detail
https://www.kindengezin.be/veiligheid/
https://www.rodekruis.be/zomerhelden-2020/vraag-je-gratis-zomerkit-aan/grootouderkit/
https://www.rodekruis.be/zomerhelden-2020/vraag-je-gratis-zomerkit-aan/grootouderkit/
https://www.bol.com/nl/c/frederic-adnet/16179466/?lastId=1969
https://www.bol.com/nl/c/sandrine-trouvelot/16179438/?lastId=1969
https://www.bol.com/nl/c/sandrine-trouvelot/16179438/?lastId=1969
https://www.groeimee.be/emoties-en-gevoelens
https://psychogoed.nl/omgaan-emoties-kinderen/
https://www.opvoedadvies.nl/emoties.htm


o Mild ouderschap. Zelfs tijdens de woedeaanval in de supermarkt. -Nina Mouton 

o Mild ouderschap. Het werkboek. -Nina Mouton 

o Naar de kindertherapeut.  - Nicole Vliegen 

o Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties. Life Space Crisis Intervention. – 
Mary Wood, M. ; Frank Fecser 

o De survivalkid. Pesten. - Luc Descamps, Gie Deboutte 

o Temparementvolle kinderen. Zo geef je het beste aan gevoelige, intense kinderen 
met een sterke wil. - Eva Bronsveld 

o Waakzame zorg. Hoe je als ouders je kinderen houvast kunt bieden als dat nodig is. - 
Haim Omer 

o Wat elk kind nodig heeft. 5 basics voor krachtig ouderschap. – Klaar Hammenecker 

Boeken voor kinderen 

o De baas van de piekerfabriek. Doeboek met tips en oefeningen om angsten en 
zorgen te verminderen. - Margreet van der Veen.  

o Een boek vol gevoelens en 1 goudvis. -  Marjan Gerarts, Deborah van der Schaaf 

o Denken, voelen, doen. Aan de slag met Acceptatie en Commitment Therapie. Een 
lees- en doeboek voor kinderen en jongeren. -  Maaike Steeman  

o De ik-fabriek.-  Carla van Wensen  

o Ik ben OK. Voorleesverhalen met mindfulnesstips. - Miep Van der Haegen 

o Ik voel me... -  Xavier Deneux 

o Mols hoop. - Helen van Vliet, H. ; Kriistina Van Remoortel 

o De sterrenwachters. Een boek vol troost, hoop en magie - Thaïs Vanderheyden 

o Sorry ( en zo ) – Stefan Boonen, Jan Van Lierde 

o Het tri-tra-tranenboek. - Ilona Lammertink, Lucie Georger  

Spelmateriaal 

o De babbelaars. – Sarah De Backer 

o Een box vol emoties - alles wat ik voel – Stine Jensen 

o Complimentenspel. - Daphne Hoogendoorn, Manon Ende  

o Eigen - wijs .  

o De geluksvogels. Geluk voor kinderen - het spel. - Leo Bormans, Sebastiaan 
Vandoninck  

o Helpende gedachten. 55 positieve hulpkaarten.- Adinda de Vreede 



o Junior coachkaarten. Laat kinderen praten en hun talent ontwikkelen! -Espérance 
Blaauw 

o Kikkerbecool. - Anne Kooijman 

o Een koffer vol vertrouwen. Talenten in beweging. – Linda Pappijn 

o Lekker in je vel spel. EQ coaching-kaartjes. - Marja Baseler 

o Het metaforisch dierenrijk - Katrijn De Smet, G. Reynvoet  

o Okidootjes. Veerkracht. Positief denken en doen.  

o Tijd voor een leuke babbel. Praatkaarten. 80 originele vragen voor een vlot gesprek 
met je kind. 

o Troostkaarten voor kinderen en jongeren. - Cindy Verhulst, Katrien Vanhauwaert 

o Vlieg erin! Een educatief pakket over welbevinden voor de derde graad lager 
onderwijs. - Brussel : CM Gezondheidspromotie 

o Wat voel je ? wat denk je ? - Adinda De Vreede 

 

Ergonomisch (thuis)werken. Hoe doe je dat? 
Online: 

o Ergonomie thuis, voor iedereen haalbaar – VerV, beroepsvereniging voor ergonomie  
o Ergonomisch werken op kantoor - IDEWE Website | Groep IDEWE 
o Rugtips voor een zittend beroep | CM 
o Elk halfuur even bewegen. Zet ook de stap! | Campagnes | Arboportaal 

 
Brochures online: 

o Doeboek Lichaam in beweging: doeboek-beweging_tcm93-10559.pdf  
o Folder-Rug-in-beweging_tcm93-11172.pdf 

 
Boeken: 

o 5 minuten work-outs voor een sterke rug. - Stefanie Flekstad 
o De rug. Een gezonde kijk op rugpijn. – Lieven Danneels 

 

Faalangst bij kinderen 
 
Online: 

o Faalangst – Klasse 
o Faalangst bij kinderen: oorzaken, kenmerken en tips! | Psychogoed 

 
Boeken: 

o Eerste hulp bij faalangst. Faalangsttraining voor jongeren van 10 tot 18 jaar. -Petra 
Lahr, Daphne Rijkée 

o Help! Mijn kind heeft faalangst. Gids voor ouder en kind bij het omgaan met 
faalangst en examenvrees. - Herberd Prinsen 

https://verv.webnode.nl/_files/200000803-7632176323/200316-VerV-Thuiswerken-leaflet-NL.pdf
https://www.idewe.be/-/ergonomisch-werken-op-kantoor
https://www.cm.be/gezond-leven/lichaam/rug/zittend-beroep
https://www.arboportaal.nl/campagnes/zet-ook-de-stap
https://www.cm.be/media/doeboek-beweging_tcm93-10559.pdf
https://www.cm.be/media/Folder-Rug-in-beweging_tcm93-11172.pdf
https://www.bol.com/nl/c/stefanie-flekstad/3260444/
https://www.klasse.be/reeks/faalangst/
https://psychogoed.nl/faalangst-bij-kinderen-kenmerken-tips/


o Teken je gesprek over faalangst of andere dingen waar je over piekert. - Adinda de 
Vreede 

o Het zelfvertrouwenboek. Help je kind veerkrachtig, sociaal vaardig en met 
vertrouwen in de wereld te staan. - Eileen Kennedy-Moore 

Boeken voor kinderen 

o Ik en faalangst. / Nathalie van Kordelaar  

o Koele Bikkels. Over faalangst, stress en spanning bij kinderen. - Inke Brugman, 
Renate van Leeuwen 

o Oeps, ik liet de citroentaart vallen.- An Swerts 

Spelmateriaal: 

o Ik ben steengoed. Een spel om je zelfvertrouwen te vergroten. -  Hennie Tjassens 

o Helpende gedachten. 55 positieve hulpkaarten. - Adinda de Vreede 

o Opgekikkerd! - www.decoolekikker.nl.  

 

Faalangst en stress bij kinderen 
 

Online: 
o Faalangst – Klasse 
o Faalangst bij kinderen: oorzaken, kenmerken en tips! | Psychogoed 
o “Geen stress meer in de refter” – Klasse 
o Joker-kaarten: minder stress bij een spreekbeurt op school (klasse.be) 
o Leer je kind omgaan met stress: 8 tips | Psychogoed 
o Stress bij kinderen herkennen en aanpakken - CJG043 
o Stress en opvoeden - Pharos 
o Veerkracht verhogen: 6 oefeningen voor je leerlingen – Klasse 

 
Boeken: 

o Eerste hulp bij faalangst. Faalangsttraining voor jongeren van 10 tot 18 jaar. -Petra 
Lahr, Daphne Rijkée 

o Help! Mijn kind heeft faalangst. Gids voor ouder en kind bij het omgaan met 
faalangst en examenvrees. - Herberd Prinsen 

o Stresskids. Survivalgids voor kinderen en hun ouders. - Wendy Peerlings 

o Teken je gesprek over faalangst of andere dingen waar je over piekert. - Adinda de 
Vreede 

o Het zelfvertrouwenboek. Help je kind veerkrachtig, sociaal vaardig en met 
vertrouwen in de wereld te staan. - Eileen Kennedy-Moore 

Boeken voor kinderen 

o Ik en faalangst. / Nathalie van Kordelaar  

https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-8657_Kennedy-Moore
https://www.klasse.be/reeks/faalangst/
https://psychogoed.nl/faalangst-bij-kinderen-kenmerken-tips/
https://www.klasse.be/101359/geen-stress-rust-refter-middagpauze/
https://www.klasse.be/89941/joker-kaarten-minder-stress-bij-een-spreekbeurt/
https://psychogoed.nl/leer-je-kind-omgaan-met-stress-8-tips/
https://www.cjg043.nl/stress-bij-kinderen/
https://www.pharos.nl/coronavirus/stress-en-opvoeden/
https://www.klasse.be/47544/veerkracht-leerling-verhogen-8-oefeningen/
https://www.bol.com/nl/c/wendy-peerlings/1670410/?lastId=40430
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-8657_Kennedy-Moore


o Koele Bikkels. Over faalangst, stress en spanning bij kinderen. - Inke Brugman, 
Renate van Leeuwen 

o Oeps, ik liet de citroentaart vallen.- An Swerts 

Spelmateriaal: 

o Ik ben steengoed. Een spel om je zelfvertrouwen te vergroten. -  Hennie Tjassens 

o Helpende gedachten. 55 positieve hulpkaarten. - Adinda de Vreede 

o Opgekikkerd! - www.decoolekikker.nl.  

 

Focus en aandacht houden in tijden van digitale prikkels 
 
Online: 

o https://digitalestress.be/ 
 
Onlinepublicatie: 

o Digistress?! Een blik op hoe Vlaamse werknemers in de publieke sector digitale 
stress ervaren. : 
https://www.arteveldehogeschool.be/sites/default/files/projectfiche/white_paper_
digistress_0.pdf 

 

Boeken: 

o Digital detox. Minder technostress en meer focus dankzij de Touchpoints-methode.- 
Florence Pérès 

o # Help! Mijn kind leeft online - leidraad voor ouders in de wereld van sociale media. 
selfies en games. - Lieve Swinnen, Stefaan Lammertyn  

o Hoogsensitiviteit @ work : de weg naar minder stress, een betere focus en meer 
zelfvertrouwen. - Ilse Van den Daele, Karin Nauwelaerts 

o Ken je digitaal DNA. Je smartphonegebruik ontrafeld. - Lieven De Marez 

o Ontketen je brein. Hoe hyperconnectiviteit en multitasken je hersenen gijzelen en 
hoe je eraan kunt ontsnappen. - Theo Compernolle 

o N(i)et echt! Mediawijsheid in tijden van fake news.- Jan De Maeyer 

o Start to Digital Detox. - Christine Wittoeck 

o Zo haal je meer uit je brein. Efficiënter en creatiever werken in een hyperverbonden 
multitaskende wereld. - Theo Compernolle 

 

Gamegedrag bij kinderen/jongeren 
 
Online 

 

https://digitalestress.be/
https://www.arteveldehogeschool.be/sites/default/files/projectfiche/white_paper_digistress_0.pdf
https://www.arteveldehogeschool.be/sites/default/files/projectfiche/white_paper_digistress_0.pdf


o mediawijsheid.be 
o Clicksafe: veilig internetten | Child Focus  
o Lezingen Mediaopvoeding | Digisaurus 
o MediaNest | Website over mediaopvoeding 
o Veilig online | over mediaopvoeding 
o Opvoeding rond gebruik digitale en sociale media begint al op jonge leeftijd | 

mamabaas.be 
o Homepage - Lees hier meer over gamen - GAMENinfo.nl 
o Hoe hou je het gamen van je kind gezond? | Druglijn.be 
o Schermtijd: Schermtijd_schema1.pdf (klasse.be) 
 

Boeken 
o Het boek van @elindo. Op het internet like a boss : veilig & verantwoord online. - 

Elindo Avastia 
o Digitaal ontmaagd. Gids seksuele opvoeding voor ouders en opvoeders vandaag. - 

Sarah Van Gysegem   
o Digitale Burgertjes. Kinderen en onlinemedia. - Katja Schipperheijn  
o Game over. Hoe pak je problematisch gamegedrag bij jongeren aan? – Matthias 

Dewilde 
o Het gekaapte brein. Verslavingsgedrag beter begrijpen. – Paul Van Deun 
o # Help! Mijn kind leeft online - leidraad voor ouders in de wereld van sociale media. 

selfies en games. - Lieve Swinnen; Stefaan Lammertyn  
o Mediawijs opvoeden. - Jodi Gold. 
o Samen zeggen we dag* ! Voor alle ouders die worstelen met het schermgebruik van 

hun kinderen- Carlijn Hermes 
o Smartwise opvoeden - kinderen opvoeden in het digitale tijdperk. - Janell Burley 

Hofmann. 
o Typisch tieners. Modern opvoedingshandboek voor ouders over internetgebruik, 

uitgaan, seks, gedrag... - Sarah Van Gysegem 
o Van emoji's tot sexting. Over opvoeden in een medianest. - Medianest. 

 
Spel 

o MediJapraat. Voor een goed gesprek over sociale media. -Blifwijs.nl 
o Jungle Web. -Child focus 

 

Geboeid door perfectionisme 
 
Online 

o www.teleblok.be/perfectionisme/wat-kan-ik-doen-tegen-perfectionisme 
o www.cm.be/gezond-leven/mentale-fitheid/druk-druk-druk/leg-jezelf-niet-te-veel-

druk-op/overtuigingen 
o www.buitengewoonjezelf.be/perfectionisme/ 

 
Boeken 

o 100 manieren om uit de knoop te raken. Geef burn out geen kans. -Luc Swinnen 

o Burn-out begint in de kleuterklas. Hoe perfectionisme mensen doet opbranden. - 
Marcel Hendrickx  

o Filosofie van de burn-out. - Pascal Chabot 

https://www.childfocus.be/nl/preventie/clicksafe-veilig-internetten
https://www.digisaurus.be/
https://www.medianest.be/
https://www.veiligonline.be/
https://www.mamabaas.be/content/opvoeding-rond-gebruik-digitale-en-sociale-media-begint-al-op-jonge-leeftijd
https://www.mamabaas.be/content/opvoeding-rond-gebruik-digitale-en-sociale-media-begint-al-op-jonge-leeftijd
https://www.gameninfo.nl/
https://www.druglijn.be/drugs-abc/gamen/veelgestelde-vragen/hoe-hou-je-het-gamen-van-je-kind-gezond
https://www.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2015/09/Schermtijd_schema1.pdf
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Elindo+Avastia
http://anmc-production.hosting.defimedia.be/app/activite/activite.html?id=11989
http://www.teleblok.be/perfectionisme/wat-kan-ik-doen-tegen-perfectionisme
http://www.cm.be/gezond-leven/mentale-fitheid/druk-druk-druk/leg-jezelf-niet-te-veel-druk-op/overtuigingen
http://www.cm.be/gezond-leven/mentale-fitheid/druk-druk-druk/leg-jezelf-niet-te-veel-druk-op/overtuigingen
http://www.buitengewoonjezelf.be/perfectionisme/


o Help ik word geleefd ! Concrete zelfcoaching tools om je leven in eigen handen te 
nemen. – Iris Willems  

o Hoezo perfect? Voor perfectionisten, uitstellers en people-pleasers. – Sharon Martin 

o Hyperventilatie ontkracht. Bevrijd jezelf van perfectionisme, chronische spanning en 
stressgerelateerde klachten. - Chris Lenaerts  

o Perfectionisme. Jaap van der Stel  
o P.R.I.M.A is perfect. In 5 stappen je perfectionisme loslaten. - Astrid Davidzon  
o Stop de rush! Laat gejaagdheid je hormonen niet op hol brengen. Leen Steyaert  
o Zeg me dat ik oké ben. Over perfectionisme en bevestigingsdrang. -Marcel Hendrickx  

 

Geheugensteuntjes: Tips en technieken voor het alledaags 
vergeten 
Online: 

o Neurocampus, platform voor braintraining en puzzelen 
o Geheugentraining | Senior-Live (senior-live.nl) 
o 3x geheugentraining (verklein de kans op dementie) 2021 (langerthuisinhuis.nl) 

 
Boeken: 

o Het fitte brein. Wat je levensstijl met je hersenen doet. -Ilka De Bisschop 

o Geheugensteuntjes. Tips en technieken tegen het alledaags vergeten.- Christel 
Geerts, e.a.  

o Haal meer uit je hersenen. Over snellezen, geheugentechnieken en mindmapping. / 
Mark Tigchelaar 

o Help, ik vergeet! -Lies Van Assche, Luc Van de Ven 

o Ons geniale geheugen. De onzichtbare kracht die onze toekomst bepaalt. - Hannah 
Monyer, Martin Gessmann 

o Stimuleer je intelligentie. Leuke en verrassende raadsels. - Test-Aankoop 

o Rust voor je brein; - Luc Swinnen 

o Train uw geheugen. Spelletjes voor jong en oud. -S. Van Herpe 

o Zo haal je meer uit je brein. Efficiënter en creatiever werken in een hyperverbonden 
multitaskende wereld. Theo Compernolle 

 

Geweldloos omgaan met je mede-ouder (ex) 
 
Online 

o www.scheidingskoffer.be 
o www.expoo.be/ouder-zijn-en-blijven-na-een-moeilijke-echtscheiding-folder-voor-
ouders 
o www.tweehuizen.be 
o www.humanmatters.eu/nl/kenniscentrum/blog/digitale-opfrissing-overzichtsartikel 

https://www.neurocampus.nl/
https://www.senior-live.nl/activiteiten/activiteiten/geheugentraining
https://langerthuisinhuis.nl/geheugentraining/
https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11777/detail
http://www.scheidingskoffer.be/
http://www.expoo.be/ouder-zijn-en-blijven-na-een-moeilijke-echtscheiding-folder-voor-ouders
http://www.expoo.be/ouder-zijn-en-blijven-na-een-moeilijke-echtscheiding-folder-voor-ouders
http://www.tweehuizen.be/
http://www.humanmatters.eu/nl/kenniscentrum/blog/digitale-opfrissing-overzichtsartikel


o www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/uit-de-bond/verbindend-opvoeden-
hoe-doe-je-dat/ 
o www.omdenken.nl 

 
Artikel online 

o www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=20321 (Bijdrage Rika 
Ponnet) 
 

Boeken: 

o Anders omgaan met boosheid. De weg van mindfulness, compassie en 
verbondenheid.- David Dewulf 
o Blijf bij mij. Hoe we in relaties strijden voor macht en intimiteit. – Rika Ponnet 
o Blijven staan ondanks de storm. Handvatten voor ouders in een 
hoogconflictscheiding.- Vanessa Maes, Christel Cornelis 
o De 5 talen van de liefde. - Gary Chapman  
o Eerste hulp bij je nieuwe gezin. - Maaike Goyens 
o Geweldloze Communicatie. - Marshall B Rosenberg 
o De giraf en de jakhals in ons. Over geweldloos communiceren. - Justine Mol  
o Handboek voor de moderne Stoïcijn. - Massimo Pigliucci, Gregory Lopez 
o Je hoeft het niet alleen te doen. Het boek dat er voor jou is als je ouders uit elkaar 
gaan/zijn. –Villa Pinedo 
o Kinderen op de eerste plaats. - Bewezen werkzame opvoedingsstrategieën bij 
scheiding . - Marijke Joanne Pedro-Carroll  
o Liefde in Verhouding. - Ester Perel 
o Living together apart. Scheiden als partners, samenleven als ouders . - Brigit 
Appeldoorn, Jos Willems en Maaike Goyens  
o Luisteren naar kinderen. Van contact naar verbinding binnen het gezin. - Thomas 
Gordon 
o Mag ik ook wat zeggen? Over communiceren in gezinnen in verandering.  - Claire 
Wiewauters   
o Omdenken is stom. – Berthold Gunster 
o Rouwconflict. - Marion Uitslag, Tineke Rodenburg 
o Stoppen als partners, doorgaan als ouders. Een echtscheidingsleidraad. -  Aleide 
Hendrikse-Voogt  
o Vechten voor je echtscheiding. - Leoniek van der Maarele, Tineke Rodenburg 
o Verbindende communicatie. – Els Van Beveren  
o Het verhaal van Thomas. Lees- en werkboek voor echtscheidingskinderen, ouders en begeleiders. 
 -Ludo Driesen 
o Verlangen naar verbinding. - Brené Brown 

 
Filmtips: 

o Carol 
o Ghandi 
o Marriage Story 
o Mustang 
o Inside Out 

 

Gezond  en gevarieerd ontbijten. Hoe doe je dat? 
 

http://www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/uit-de-bond/verbindend-opvoeden-hoe-doe-je-dat/
http://www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/uit-de-bond/verbindend-opvoeden-hoe-doe-je-dat/
http://www.omdenken.nl/
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=20321


Online: 
o Gezond ontbijt | Voedingsinfo NICE (nice-info.be) 
o Tips om een gezond ontbijt te maken | Gezond Leven 
o 18x snel ontbijten voor slaapkoppen | Lekker van bij ons 
o Gezond ontbijt | Recepten | Voedingscentrum 
o 5x gezond ontbijt maken | Gezond Recept - Bing video 
o Wat is een gezond ontbijt? | Voedingscentrum 
o 6_NICE-goed-gemutst-de-ochtend-door-herdruk 2020.pdf (nice-info.be) 
o Gezond eten en drinken | Fit op jouw manier (portalfitopjouwmanier.nl) 

 
 
Boeken: 

o Een blijvend maatje minder in 80 recepten. - Hilde Deweer 

o Dagelijks gezond. Lekker en eenvoudig koken. - Hilde Demurie  

o Eet als een expert. Met meer dan 150 makkelijke recepten. - Marijke Berkenpas, 
Gaby Herweijer,  Jolien Klamer, Liesbeth Smit 

o Fabels en feiten over voeding en gezondheid.- Eric De Maerteleire 

o Gelukkig glutenvrij. Met 45 lekkere, glutenvrije recepten. - Laura Canjels 

o Gezond eten, gezond ouder worden kookboek.- Eric De Maerteleire 

o Good Food in 20 minuten. Gezond zonder gedoe. - Laurianne Ruhé 

o Koken voor een maatje minder. - Marie Bossuyt, Hilde Deweer 

o Lekker koken met diabetes. 200 recepten voor een gezond leven. -  DiabetesLiga  

o Meal prep plan. In drie stappen naar een gevulde koelkast voor de hele week -Sally 
O'Neil 

o Mijn kind eet gezond. Samen op weg naar een gezonde levensstijl. - Lien Joossens, 
Leentje Vervoort, Caroline Braet, Ellen , Lies Elslander 

 

Gezonde voeding? Feiten of fabels 
 
Online 

o Feiten en fabels over voeding | CM 
o Welkom bij het voedingsinformatiecentrum NICE | Voedingsinfo NICE (nice-info.be) 
o Voeding | Gezond Leven 
o Homepage Voedingscentrum | Voedingscentrum 
o Feiten en fabels over voeding | Consumentenbond 
o Gezond eten en drinken | Fit op jouw manier (portalfitopjouwmanier.nl) 
o Voedingsdriehoek | Gezond Leven 

 
 

 
 
Boeken 

o 77 fabels en feiten over afvallen. - Hans Kraak  

https://www.nice-info.be/gezond-eten/gezonde-maaltijden/gezond-ontbijt
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/evenwichtige-gezonde-maaltijd/gezond-ontbijt
https://www.lekkervanbijons.be/snel-ontbijten-voor-slaapkoppen
https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezonde-recepten/gezond-ontbijt-recepten.aspx
https://www.bing.com/videos/search?q=gezond+ontbijt&view=detail&mid=330BA58AA8907E8B41C5330BA58AA8907E8B41C5&FORM=VIRE
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/wat-is-een-gezond-ontbijt-.aspx
https://www.nice-info.be/sites/default/files/2020-05/6_NICE-goed-gemutst-de-ochtend-door-herdruk%202020.pdf
https://www.portalfitopjouwmanier.nl/gezond-eten-en-drinken
https://www.cm.be/gezond-leven/voeding/feiten-en-fabels
https://www.nice-info.be/
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/
https://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx
https://www.consumentenbond.nl/gezond-eten/feiten-en-fabels-over-voeding
https://www.portalfitopjouwmanier.nl/gezond-eten-en-drinken
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=gezondheidsnieuwsbriefjunijuli21&utm_content=ontdek+een+gezond+en+duurzaam+voedingspatroon


o 77 fabels & feiten over kinder(op)voeding. - Hans Kraak 

o 77 Fabels en feiten over onze voeding . - Hans Kraak 

o Fabels en feiten over voeding en gezondheid.- Eric De Maerteleire 
o Hele en halve waarheden en complete onzin over voeding. - Eric De Maerteleire 

o Ingelepeld. Waarom maar weinig klopt van wat ons over voeding is verteld. - Tim 
Spector. 

o  

 

 

Gezond plantaardig eten met kinderen. Zo begin je eraan 
Zie ook Hoe gezond en evenwichtig plantaardig eten 
 

Online:  
o https://www.facebook.com/dietiste.Evelyne 
o Kinderen in de keuken! · EVA maakt het plantaardig (evavzw.be) 
o Is veganistische voeding gezond voor kinderen? | Gezondheidsnet 
o Kinderen plantaardig aan tafel | 4 handige tips | ProVeg Nederland/ 
o Kinderen - Nederlandse Vereniging voor Veganisme 
o 'Waarom veganisme wél gezond is voor kinderen en zwangere vrouwen' - 

Gezondheid - Knack 
o Advies 9445 - Vegetarische voeding | FOD Volksgezondheid (belgium.be) 
o Voedingsdriehoek | Gezond Leven 

 
 

Boeken: 

o E-book ‘Vegan voor kids’ – Silke Desaever  - https://silkedesaever.be/product/e-
book-vegan-voor-kids-pdf-2 

o 77 fabels & feiten over kinder(op)voeding. – Hans Kraak 
 

Gezond weekmenu. Stel zelf je boodschappenlijstje samen. 
Online 

o Gezonde boodschappen | Voedingsinfo NICE (nice-info.be)  
o TOOL - Maaltijdplanner | Voedingsinfo NICE (nice-info.be) 
o Tool_boodschappenlijstje.pdf (nice-info.be) 
o Budgetvriendelijk kopen | CM 
o Tips én inspiratie om een gezond en gevarieerd weekmenu op te stellen 

(goedgezind.be)  
o Budget weekmenu voor gezin van 4 personen - tipsvoorjou.com 
o Tips voor het plannen van een weekmenu - Lekker en Simpel 
o Een weekmenu opstellen: dit zijn de voordelen en zo doe je het - Libelle 
o Meal prepping: download hier je gratis kookplanner - Libelle Lekker (libelle-

lekker.be) 
o Voedingsdriehoek | Gezond Leven 

 

https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11869/detail
https://www.facebook.com/dietiste.Evelyne
https://www.evavzw.be/collectie/kinderen
https://www.gezondheidsnet.nl/wat-eten-we-vandaag/is-veganistische-voeding-gezond-voor-kinderen
https://proveg.com/nl/blog/kinderen-plantaardig-leuker/
https://proveg.com/nl/blog/kinderen-plantaardig-leuker/
https://www.veganisme.org/informatie/levensfasen/kinderen/
https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/waarom-veganisme-wel-gezond-is-voor-kinderen-en-zwangere-vrouwen/article-opinion-802689.html?cookie_check=1620224781
https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/waarom-veganisme-wel-gezond-is-voor-kinderen-en-zwangere-vrouwen/article-opinion-802689.html?cookie_check=1620224781
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9445-vegetarische-voeding
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=gezondheidsnieuwsbriefjunijuli21&utm_content=ontdek+een+gezond+en+duurzaam+voedingspatroon
https://silkedesaever.be/product/e-book-vegan-voor-kids-pdf-2
https://silkedesaever.be/product/e-book-vegan-voor-kids-pdf-2
https://www.nice-info.be/gezond-eten/gezond-koken-kopen/gezonde-boodschappen
https://www.nice-info.be/materialen/tool-maaltijdplanner
https://www.nice-info.be/sites/default/files/2020-07/Tool_boodschappenlijstje.pdf
https://www.cm.be/gezond-leven/voeding/winkel/budgetvriendelijk-kopen
https://www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/gezin-gezond-en-veilig/tips-en-inspiratie-om-een-gezond-en-gevarieerd-weekmenu-op-te-stellen/
https://www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/gezin-gezond-en-veilig/tips-en-inspiratie-om-een-gezond-en-gevarieerd-weekmenu-op-te-stellen/
https://tipsvoorjou.com/budget-weekmenu-voor-gezin-van-4-personen/
https://www.lekkerensimpel.com/tips-voor-het-plannen-van-een-weekmenu/
https://www.libelle.be/lekker/weekmenu-opstellen-voordelen/
https://www.libelle-lekker.be/artikelen/160261/iedereen-terug-aan-het-weekmenu
https://www.libelle-lekker.be/artikelen/160261/iedereen-terug-aan-het-weekmenu
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=gezondheidsnieuwsbriefjunijuli21&utm_content=ontdek+een+gezond+en+duurzaam+voedingspatroon


 
Brochure 

o 11_NICE-gezond kiezen.pdf (nice-info.be) 

 

Boeken 

o Bewust eten. kiezen, kopen en klaarmaken. - Erika Vanhauwaert, e.a. 

o Diabetes type 2? Het kookboek. - Karine Hoenderdos, Hanno Pijl 

o #Fit Body. Verstevig je lichaam in 100 dagen. -Delphine Steelandt  

o Goed Plan ! Inspiratie voor drukbezette mama's. - Rani De Coninck 

o Koken voor een maatje minder. -Marie Bossuyt, Hilde Deweer 

o Lekker voor weinig. 54 gezonde en betaalbare recepten. Met menu's voor 
gemiddeld 2 euro p.p. - Voedingscentrum  

o Meal prep plan. In drie stappen naar een gevulde koelkast voor de hele week -Sally 
O'Neil 

o One healthy kitchen. - Ellen Charlotte Marie  

o Het stippenboek. Naar een lichter en gezonder gewicht. – Tessa Bosmans, Kristel 
Vande Kerckhove, Liesbeth Renaerts, Joseph Vinckx. 

o Zonder suiker. Stop de verslaving. Word gezonder. – Anne Marie Reuzenaar  

 

 

Gezond zwanger worden 
Online: 
 

o Zwanger worden (cm.be) 
o Gezond leven - Gezond zwanger worden 
o Gezond zwanger worden | Voedingscentrum 
o Leefstijl en zwanger worden | De Gynaecoloog 
o Gezond zwanger worden. Prof. dr. Jolien Roos over zwanger worden met een 

hartafwijking - Bing video 
o Wachtkamerfilmpje over Gezond zwanger worden - Bing video 

 
Boeken: 

o 77 fabels & feiten over kinder(op)voeding. – Hans Kraak 

o De eerste 1000 dagen. Het fundamentele belang van een goed begin vanuit 

biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief. - Tessa Roseboom 

o Fit en gezond tijdens en na je zwangerschap - Jennifer Cnops 

o How about mom. Het eerlijke moeder-boek. – Anna & Frederike Jacobs 
o Mama worden. Alles wat je moet weten over zwangerschap en bevalling. - Bernard 

Spitz, Sofie Vanherpe 

https://www.nice-info.be/sites/default/files/2018-11/11_NICE-gezond%20kiezen.pdf
https://skoebidoe.cm.be/leeftijd/zwanger-worden
https://www.gezondzwangerworden.be/gezond-leven#:~:text=Een%20gezonde%20leefstijl%20is%20erg%20belangrijk%20tijdens%20de,te%20stoppen%20met%20roken%20%28zowel%20actief%20als%20passief%29.
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/zwanger/gezond-zwanger-worden.aspx
https://www.degynaecoloog.nl/onderwerpen/leefstijl-en-zwanger-worden/
https://www.bing.com/videos/search?q=gezond+zwanger+worden&view=detail&mid=55521095BCEC16DDAFB755521095BCEC16DDAFB7&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=gezond+zwanger+worden&view=detail&mid=55521095BCEC16DDAFB755521095BCEC16DDAFB7&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=gezond+zwanger+worden&view=detail&mid=7781D774B07E659E1EF57781D774B07E659E1EF5&FORM=VIRE


o Onder mama's. Wat niemand je ooit vertelde over het prille moederschap. - Sonia 
Pypaert 

o Zwanger worden. Alles wat je moet weten over je kinderwens. -Petra De Sutter 

Gezin in balans 
Online:  
o http://www.ademruimte.org/ - Katrijn Declerck  
o https://www.cm.be/ouders-achter-de-schermen met heel veel tips en korte filmpjes 

van de sprekers 
o https://www.kindengezin.be/opvoeding/opvoedingsvragen/- Kind en Gezin  
o https://www.expoo.be/ - Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de 

Vlaamse overheid  
o https://www.groeimee.be/ - Groeimee is een website van EXPOO en Kind en Gezin, 

samen met een netwerk van experten.  
o https://www.gezinsbond.be/  - De Gezinsbond  
 
Boeken:   

o Hoogsensitief opvoeden. Ontdek en versterk de talenten van je kind. 
- Melissa Mertens, Lies Cattersel, Ann Bogemans, Steven Gielis  
o Ivar, de verschrikkelijke koning. – Martine Delfos  
o Jomo ! The joy of missing out  - Nele Colle  
o Kinderen zijn geen puppy's. De kracht van zelfsturing in 
opvoeding. – Jürgen Peeters  
o Met de kinderen alles goed. Opgroeien in tijden van crises. - Pedro De 

Bruyckere 

o Mild ouderschap. Zelfs tijdens de woedeaanval in de 
supermarkt. - Nina Mouton 

o Mild ouderschap. Het werkboek. - Nina Mouton 

o Nesten. Hoe gezinnen echt leven. Peter Adriaenssens  
o Omdenken. Opvoedspel. Maak van lastig gedrag een nieuwe 
mogelijkheid. – Berthold Gunster   
o Opgeruimd leven. Roadmap naar tijd en balans – Eva Brumagne  
o Opvoeden tot zelfvertrouwen 20 manieren om de weerbaarheid van je kind 
te vergroten. -Steven Gielis  
o Rust. 25 manieren om de drukte in je gezin te verzachten. -Nele De 
Ganseman  
o De sterrenwachters. Een boek vol troost, hoop en magie.- Thaïs 
Vanderheyden   
o Van peuter tot kleuter. Ontdek de Scandinavische kunst van het opvoeden. 
2-6 jaar. - Hedvig Montgomery  
o Verbolgen verbonden. Opgroeien in een complexe wereld. - Peter 
Adriaenssens   
o Vitamines voor groei. Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie 
Theorie. - Maarten Vansteenkiste, Bart Soenens   
o Wat een moeder leiden kan. Gelukkig met je werk en je leven. - Lies Clerx 

o Wat elk kind nodig heeft. 5 basics voor krachtig ouderschap. – Klaar 
Hammenecker 

http://www.ademruimte.org/
https://www.cm.be/ouders-achter-de-schermen
https://www.kindengezin.be/opvoeding/opvoedingsvragen/-
https://www.expoo.be/ -
https://www.groeimee.be/
https://www.groeimee.be/over-ons
https://www.gezinsbond.be/
https://www.lannoo.be/nl/pedro-de-bruyckere
https://www.lannoo.be/nl/pedro-de-bruyckere


 

Goede voornemens voor een positieve gezondheid 
 
Online 

o Grenzen stellen op een positieve manier | Psychogoed 
o Tips | Leer Positief Denken 
o Voor Positiviteit - voor een gelukkiger en succesvoller leven 
o Mentaal welbevinden | Gezond Leven 
o Bewegingsdriehoek | Gezond Leven 
o Word ook fit op jouw manier | fitopjouwmanier.nl 
o Meer bewegen | Fit op jouw manier (portalfitopjouwmanier.nl) 

 
 

Boeken 

o De kunst van de eenvoud. Leer opnieuw gelukkig worden met ‘minder’  – Dominique 
Loreau 

o Dit is jouw leven. Ervaar de effecten van de positieve psychologie. - Ernst Bohlmeijer, 
Monique Hulsbergen 

o Eenvoudiger leven. in onrustige tijden - 10 gelukzones in jezelf. – Mark Verhees 

o # Fitplus - op naar 100 jaar in 100 dagen - 70 recepten - 50 oefeningen - de 
gloednieuwe levensdriehoek. – Delphine  Steelandt 

o Fit zonder fitness. De handleiding voor een leven vol goesting en energie. -  Frédéric 
Heylen 

o Fun to run. Ga hardlopen en hou het vol. - Natasha Klootsema 

o Geluk vinden zonder het te zoeken. – Lieven Annemans 

o Go ride - bouw in 12 weken je beste fietsconditie op. – Angélique Dupré 

o Grijp je leven. - Chris Lenaerts 

o Hiit for fit. Boost je energie met High Intensivity Interval Training. 20 minute 
workouts @ home. -Annelies De Groef 

o Ik ben goud waard. Samen met je kind op weg naar een positieve mindset. – Steven 
Gielis 

o Investeer in een gezonde levensstijl. Op weg naar een activerend preventiebeleid. - 
Johan Albrecht 

o Je wordt wat je denkt. De weg naar een positiever leven in stappen. -Inge Rock 

o Je levensstijl als medicijn. Zo word en blijf je gezond. - Reginald Deschepper  
o Jouw gezondheid. Wat je zelf kan doen om gezond en gelukkig te leven. -  CM 
o Leren en veranderen. Emotie, gedrag en denken. - Sanneke Bolhuis 
o Lessen in levenskunst , de kracht van positief denken. – Wilfried Van Craen 

o Mentaal kapitaal. - Elke Geraerts  

o Mindfulness, in je kracht staan en andere hypes. – Matthijs Steeneveld 

https://psychogoed.nl/grenzen-stellen-op-positieve-manier/
https://www.leerpositiefdenken.be/tips
https://www.voorpositiviteit.nl/
https://www.gezondleven.be/themas/mentaal-welbevinden
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek
https://fitopjouwmanier.nl/
https://www.portalfitopjouwmanier.nl/meer-bewegen


o De mindful work-out. Gelukkig en gezonder leven door lichaamsgerichte meditatie. - 
Tamara Russell,  

o Move. Mijn beste advies over bewegen en sporten, blessures voorkomen en fit en 
slank blijven. - Lieven Maesschalck 

o Optimisme - Hoop - Veerkracht – Zelfvertrouwen. - Matthijs Steeneveld  

o Positief. De kracht van objectiviteit, openheid & optimisme. - Patrick Demoucelle, 
Anne-Marie Demoucelle 

o Positieve psychologie. De toepassingen. - Fredrike Bannink 

o Red mij niet. Hoe steun je iemand in moeilijke tijden.? – Sanne Van Arnhem  

o Standvastig. Onder alle omstandigheden jezelf blijven. Vermijd onnodig positief 
denken. - Svend Brinkman  

o The fittest you. Kickstart voor een gelukkige geest in een gezond lichaam. Baas over 
body & mind met tips, work-outs en recepten. – Gudrun Hespel 

o Wandel je fit. De makkelijkste weg naar een betere conditie. - Bert Ackaert 

o Zoals verwacht loopt alles anders. - Berthold Gunster 

 

Spelmateriaal 

o Eigenwijsjes. ...trek je eigen kaartje...en leer positief denken ( coaching kaartjes )  

o Helpende gedachten. 55 positieve hulpkaarten.- Adinda de Vreede 

o Okidootjes. Veerkracht. Positief denken en doen.  

 

Goed slapen met shiftwerk 
Online: 

o www.shiftkalender.be/ploegenwerk.html 
o www.waardevolwerk.be/balans-werk-prive/nachtwerk-en-shiftwerk 
o www.nvkvv.be/file?fle=316699 
o www.shiftkalender.be/artikels/slapen-in-shifts.html 
o www.eoswetenschap.eu/gezondheid/nachtwerk-ondermijnt-de-gezondheid 

 
Boeken: 

o Slaap - Matthew Walker 
o Slaap. Het nieuwe medicijn. – Johan Verbraecekn, Tine Bergen 
o Een slaapprobleem ? Wat nu ?  - Erwin De Bisscop 

Grenzen stellen als ouder. 
Moet mijn kind nog luisteren? Online infosessie door Maurits Wysmans 
Online 

 
o https://psychogoed.nl/grenzen-stellen-op-positieve-manier 
o https://www.opvoedadvies.nl/grenzen.htm 

http://www.shiftkalender.be/ploegenwerk.html
http://www.waardevolwerk.be/balans-werk-prive/nachtwerk-en-shiftwerk
http://www.nvkvv.be/file?fle=316699
http://www.shiftkalender.be/artikels/slapen-in-shifts.html
http://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/nachtwerk-ondermijnt-de-gezondheid
https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11785/detail
https://psychogoed.nl/grenzen-stellen-op-positieve-manier
https://www.opvoedadvies.nl/grenzen.htm


o https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/grenzen_stellen_0.pdf 
o https://www.oudersvannu.nl/peuter/opvoeden/grenzen-stellen/ 

 
Boeken: 

o Generatie groei. Hoe kennis van het jonge brein toekomst vormgeeft. -  Marie Loop 
o (geen) goesting?! Hoe motiveer ik kinderen en jongeren? - Lieve Swinnen 
o Kinder- en jeugdpsychiatrie. Onderzoek en diagnostiek. – Frank Verhulst 
o Kleine ontwikkelingspsychologie I. Het jonge kind. – Rita Kohnstamm 
o Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie. - J.A.R. Sanders-Woudstra 
o Mild ouderschap. Zelfs tijdens de woedeaanval in de supermarkt. – Nina Mouton 

o Mild ouderschap. Het werkboek. -Nina Mouton 

o Wetten voor goed ouderschapOp eigen kracht.  – Lieve Swinnen  
o Ouders in nesten. Werken aan een goede relatie met je tiener. - Sven Bussens 
o Praten met ouders Basisgids voor elke leerkracht, zorgcoördinator, opvoeder en 

leerlingenbegeleider. -  
Maurits Wysmans 

o De pubertijd. – Hedvig Montgomery 
o Rebelleren kan je leren. Deep democracy met kinderen en jongeren. – Fanny 

Matheusen 
o Rust. 25 manieren om de drukte in je gezin te verzachten. – Nele De Ganseman 
o Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Een praktisch handboek voor 

professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten. – Trix Van Lieshout 
o Temparementvolle kinderen. Zo geef je het beste aan gevoelige, intense kinderen 

met een sterke wil. - Eva Bronsveld 
o Typisch tieners. Modern opvoedingshandboek voor ouders over internetgebruik, 

uitgaan, seks, gedrag...  
- Sarah Van Gysegem 

o Van peuter tot kleuter. Ontdek de Scandinavische kunst van het opvoeden. 2-6 jaar.- 
Hedvig Montgomery 

o Verbolgen verbonden. Opgroeien in een complexe wereld. – Peter Adriaenssens 
o Waakzame zorg. Hoe je als ouders je kinderen houvast kunt bieden als dat nodig is. - 

Haim Omer  
o Wat een moeder leiden kan. Gelukkig met je werk en je leven. - Lies Clerx 

o Wat elk kind nodig heeft. 5 basics voor krachtig ouderschap. – Klaar Hammenecker 

 
 

Grenzen stellen zonder woorden 
Online 
 

o psychogoed.nl/grenzen-stellen-op-positieve-manier 
o www.opvoedadvies.nl/grenzen.htm 
o www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/grenzen_stellen_0.pdf 

 
Boeken 

o Beter zorgen voor jezelf. -Marc Buelens  
o Grenzen stellen met compassie. Leer in 8 weken je ik-grens kennen. – Nick Blaser 

https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/grenzen_stellen_0.pdf
https://www.oudersvannu.nl/peuter/opvoeden/grenzen-stellen/
https://zedelgem.bibliotheek.be/catalogus?author=Hedvig%20Montgomery
https://psychogoed.nl/grenzen-stellen-op-positieve-manier
http://www.opvoedadvies.nl/grenzen.htm
http://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/grenzen_stellen_0.pdf


o Help ik word geleefd ! Concrete zelfcoaching tools om je leven in eigen handen te 
nemen. – Iris Willems  

o Licht Leven. Een weg naar geluk in zeven stappen. - Nanne Van der leer 

o Mindful Assertief - Riet Indigne 

o De kunst van mindful communiceren. - Frits Koster en Jetty Heynekamp 

o Stille kracht. De geheime voordelen van introvert zijn. - Susan Cain, Gregory Mone, 
Erica Moroz 

o Standvastig. Onder alle omstandigheden jezelf blijven. Vermijd onnodig positief 
denken. - Svend Brinkman  

o Stop met pleasen. Denk eens aan jezelf ( en niet altijd aan die ander ). -Andrea 
Mathews 

o Verlangen naar verbinding - Er echt bij horen en de moed om alleen te staan. - Brené 
Brown  

Hartcoherentie 
Online: 

o www.hartfocus.nl/ 

o www.psywest.be/zelf-aan-de-slag/stress-en-hartcoherentie/ 

o www.brainnetwork.nl/hartcoherentie/# 

Boeken: 

o Ademruimte. Hoe anders ademen je leven kan verbeteren. – Veerle Dobbelaere 

o Blijven ademen. Hartcoherentie als antwoord op burn-out, hyperventilatie en stress. - 
Katrien Geeraerts, Louis van Nieuland 

o Thuiskomen in je hart. Ontdek de helende kracht van je ademhaling. - Jana 
Milovanovic  

o Uw brein als medicijn. Zelf stress, angst en depressie overwinnen. Het antwoord op 
Prozac, Lithium, Zyprexa en andere omstreden anti-depressiva. -David Servan-
Schreiber  

 

Heradem met de buteyko methode  
 

Online: 
o Home - Buteyko Breathing 

 
Boeken 

o Ademruimte. Hoe anders ademen je leven kan verbeteren. – Veerle Dobbelaere 

https://www.deslegte.com/boeken/?f=author&q=Susan+Cain
https://www.deslegte.com/boeken/?f=author&q=Gregory+Mone
https://www.deslegte.com/boeken/?f=author&q=Erica+Moroz
http://www.hartfocus.nl/
http://www.psywest.be/zelf-aan-de-slag/stress-en-hartcoherentie/
http://www.brainnetwork.nl/hartcoherentie/
https://buteykobreathing.be/


o Blijven ademen. Hartcoherentie als antwoord op burn-out, hyperventilatie en stress. 
- Katrien Geeraerts, Louis van Nieuland 

o Heradem. Hyperventilatie, stress, angsten en paniekstoornissen aanpakken met de 
Buteyko-methode… - Noella Appermans 

o Het no-nonsense meditatie boek. Meditatiemomenten voor een betere mentale en 
fysieke gezondheid. – Steven Laureys 

o Thuiskomen in je hart. Ontdek de helende kracht van je ademhaling. - Jana 
Milovanovic  

 

Hoe (on)gezond zijn vetten? 
Online 

o www.cm.be/gezond-leven/voeding/keuken 
o www.nice-info.be/voedingsstoffen/vetten 
o www.voedingscentrum.nl/nl/thema/de-kracht-van-50-plussers-ouderen-eten-.aspx 

 
Boeken 

o De Blue Zones methode. Gelukkig en gezond oud worden. ( met week- en 
menuplanners ) -Dan Buettner 

o Eet als een expert. Met meer dan 150 makkelijke recepten. - Marijke Berkenpas, 
Gaby Herweijer,  Jolien Klamer,Liesbeth Smit 

o Fabels en feiten over voeding en gezondheid.- Eric De Maerteleire 
o Gezond eten - Gezond ouder worden - De juiste voeding voor een langer en beter 

leven. -  Eric De Maerteleire 
o Gezond eten, gezond ouder worden kookboek.- Eric De Maerteleire 
o Het grote cholesterolboek.- Ernst Rietzschel, . 
o Gezond eten, langer leven. Het mediterrane model. - Patrick Mullie 
o Je levensstijl als medicijn - zo word en blijf je gezond. - Reginald Deschepper  
o Jouw gezondheid. Wat je zelf kan doen om gezond en gelukkig te leven. - CM 
o Lekker lang leven. Lang en gezond leven in 50 recepten. - Michaël Sels 
o De Lijst. Eet jezelf gezond (er). -  Servaas  Bingé 
o Wat moet ik nu geloven dokter? De beste versie van de waarheid over eten en 

bewegen. - Hendrik Cammu 

 
Zie ook: Hoe gezond en evenwichtig plantaardig eten? 

Hoe gezond en evenwichtig plantaardig eten 
Online: 

o Advies 9445 - Vegetarische voeding | FOD Volksgezondheid (belgium.be) 
o Vegetarisch dieet: hoe doe je dat gezond? | Gezond Leven 
o De Hippe Vegetariër | Vegetarische recepten & inspiratie (dehippevegetarier.nl) 
o Eva vzw · EVA maakt het plantaardig 
o Gezond eten en drinken | Fit op jouw manier (portalfitopjouwmanier.nl) 
o Voedingsdriehoek | Gezond Leven 

 
 

 
Boeken: 

http://www.cm.be/gezond-leven/voeding/keuken
http://www.nice-info.be/voedingsstoffen/vetten
http://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/de-kracht-van-50-plussers-ouderen-eten-.aspx
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Micha%c3%abl+Sels
https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11869/detail
https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11869/detail
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9445-vegetarische-voeding
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/di%c3%abten-en-voedingspatronen/betrouwbaar-en-gezond-dieet/vegetarisch-dieet
https://www.dehippevegetarier.nl/
https://www.evavzw.be/
https://www.portalfitopjouwmanier.nl/gezond-eten-en-drinken
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=gezondheidsnieuwsbriefjunijuli21&utm_content=ontdek+een+gezond+en+duurzaam+voedingspatroon


o Gezond zondigen en hartig genieten. De plantaardige keuken van Tartelies. -Annelies 
Van Mol 

o Graanmarkt 13. Vegetables that sparkle the conversation. -  Seppe Nobels 

o Food Bible. Alles wat je moet weten om gezond te eten. - Laura Canjels, Mylena 
Natanni 

o Julie natuurlijk. Verrassend vegan en raw. - Julie Van den Kerckhoven 

o No food to waste. Duurzaam en ecologisch koken zonder moeite. – Jorun Verheyden  

o One healthy family. - Ellen Charlotte Marie  

o One healthy kitchen. - Ellen Charlotte Marie  

o Het Love & Lemons kookboek. 100 zonnige variaties met verse groenten.-  Jeanine 
Donofrio, Jack Mathews 

o Van aardappelschil tot wortelloof. No waste cooking. – Christel Delen, Els Gils 

o Vandaag Vegan! 100 % smaak. 100 % plantaardig. - Miki Duerinck, M. ; Kristin 
Leybaert  

o VEG. Simpele & heerlijke maaltijden voor iedereen. - Jamie Oliver  

 

Hoe omgaan met depressieve gevoelens? 
 
Online: 

o Depressie | CM 
o Depressiehulp contact 
o Depressie - Psychische klachten detail - Te Gek!? maakt van het hoofd een zaak 
o Homepage - Ups & Downs (upsendowns.be) 
o Geluksdriehoek.be | Zoekresultaten 
o Hoe constructief is piekeren? - YouTube 
o Nok Nok | Het klopt in mijn hoofd 
o Depressie - Zogeknogniet.nl 

Boeken: 

o ACT in balans. Doen wat werkt voor jou in een 'maakbare' wereld.- Denise 

Matthijssen, Els de Rooij 

o Act in de praktijk. Een heldere en toegankelijke introductie op Acceptatie- en 

commitmenttherapie - Russ Harris  

o ACT your way. Doen wat werkt voor jou. - Denise Matthijssen, Els de Rooij, Denise 

Bodden 

o Alles over psychische stoornissen. - Willy Garenfeld, Marieke Clijsen, American 
Psychiatric Association  

o Als een dierbare depressief is. Helpen zonder jezelf te verliezen- Huub Buijssen 

https://www.bol.com/nl/c/jeanine-donofrio/12539434/?lastId=1701
https://www.bol.com/nl/c/jeanine-donofrio/12539434/?lastId=1701
https://www.bol.com/nl/c/jack-mathews/674516/?lastId=1701
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/depressie
https://depressiehulp.be/contact
https://www.tegek.be/psychische-problemen/klachten/depressie
https://www.upsendowns.be/
https://geluksdriehoek.be/zoekresultaten?zoek=depressie
https://www.youtube.com/watch?v=xmv-AIPBPK0
https://www.noknok.be/
http://www.zogeknogniet.nl/ziektes/depressie/
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-7197_Matthijssen
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-7197_Matthijssen
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-7166_Rooij
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-7197_Matthijssen
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-7166_Rooij
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-7167_Bodden
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-7167_Bodden


o Anders leven. Pleidooi voor een humanere en meer verbonden samenleving.- Manu 
Keirse 

o Champagne voorkomt dementie - Zin en onzin over psychisch welzijn -  Marleen 
Finoulst, Elizabeth Bosselaers, Martine Goossens, Sanne Boonen en Patrick Mullie 

o Depressief? Loser! Over keihard vallen en weer opstaan. - Riadh Bahri 
o Denk goed - voel je goed (2de editie). Werkboek cognitieve gedragstherapie voor 

kinderen en jongeren. - Paul Stallard 
o Eerlijk met mezelf – Ria Maes, R. ; Aron Wade 
o Kleine gids voor psychiatrische ziektebeelden. -Chris Bervoets, Andy De Witte ,Lieve 

Lemey 
o Luister ! Eerste hulp bij psychische problemen - Stijn Stroobants, Philippe 

Vandekerckhove 
o Mindfulness bij stress, burn-out en depressie. Een 8-weken-stappenplan voor 

hulpverleners. -David Dewulf 
o Red mij niet. Hoe steun je iemand in moeilijke tijden.? – Sanne Van Arnhem. 
o SOUL . Een boek ter preventie van zelfdoding. -Peiter Clicteur, Inge Vanoverschelde 
o Tuinieren voor de geest. Hoe we gelukkiger worden van zaaien, wieden en snoeien. - 

Sue Stuart-Smith 
o Uw brein als medicijn. Zelf stress, angst en depressie overwinnen. Het antwoord op 

Prozac, Lithium, Zyprexa en andere omstreden anti-depressiva. -David Servan-
Schreiber  

o Verbinding verbroken. De ware oorzaak van depressie en de onverwachte 
oplossingen. - Johann Hari 

Hoogsensitiviteit in relaties, hoe ga je ermee om? 
Online: 

o www.hspvlaanderen.be/index.php?p=wat_is_het 

o www.tegek.be/hoogsensitiviteit 

o www.kusdekikker.be/ 

 

Boeken: 

o Eerste hulp bij hoogsensitiviteit - Elke Van Hoof 

o Hooggevoelig geboren. Hoe hoogsensitiviteit een kracht kan zijn. -  Prinses Märtha 
Louise ; Elisabeth Nordeng 

o Hoogsensitief. - Elke Van Hoof 

o Hoog sensitieve mannen. Hoe je hooggevoeligheid als kracht kunt inzetten. - Tom 
Falkenstein 

o Hoog sensitieve personen. Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt. - Elaine 
N. Aron  

o Hoog sensitieve personen in de liefde. Hoe je omgaat met relaties als de wereld je 
overweldigt. – Elaine N. Aron 

http://www.hspvlaanderen.be/index.php?p=wat_is_het
http://www.tegek.be/hoogsensitiviteit
http://www.kusdekikker.be/


o Hoogsensitiviteit als kracht. - Caroline Bont  

o Leven met hooggevoeligheid. Tips voor de empatische persoonlijkheid. - Judith 
Orloff  

o Leven zonder filter. Mijn ervaring met hoogsensitiviteit - Fleur Van Groningen 

o Het werkboek voor hoog sensitieve personen. Praktische adviezen en oefeningen 
om direct mee aan de slag te gaan. - Elaine N. Aron  

Hyperventilatie ontmaskerd 
 
Online: 

o Hyperventilatie | CM 
o Hyperventilatie | Gezondheidsplein 
o Home - Buteyko Breathing 
o Hyperventilatie · Gezondheid en wetenschap 

 
Boeken 

o Ademruimte. Hoe anders ademen je leven kan verbeteren. – Veerle Dobbelaere 

o Blijven ademen. Hartcoherentie als antwoord op burn-out, hyperventilatie en stress. 
- Katrien Geeraerts, Louis van Nieuland 

o Heradem. Hyperventilatie, stress, angsten en paniekstoornissen aanpakken met de 
Buteyko-methode… - Noella Appermans 

o Hyperventilatie actief loslaten. - Chris Lenaerts 

o Hyperventilatie ontkracht. Bevrijd jezelf van perfectionisme, chronische spanning en 

stressgerelateerde klachten. - Chris Lenaerts 

o Hyperventilatie ontmaskerd. Een aanpak voor perfectionisme. - Chris Lenaerts 

o Inzicht in hyperventilatie. Hulp bij hyperventilatie, van theorie naar praktijk – Joost 
van den Aardweg, Ed Berretty 

o Mijn lichaam zegt neen. Stressklachten en burn-out als uitdaging. – Raf Frateur 

o Thuiskomen in je hart. Ontdek de helende kracht van je ademhaling. - Jana 
Milovanovic  

Ik ben dubbel dubbel bang: angst bij kinderen.  
 

o Online  
o www.kindengezin.be/opvoeding/opvoedingsvragen/angsten   
o www.leerpositiefdenken.be/tips.html  
o www.groeimee.be/angst  

  
o Onlinepublicatie  

https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/hyperventilatie
https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/hyperventilatie/item32622
https://buteykobreathing.be/
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/hyperventilatie
http://www.kindengezin.be/opvoeding/opvoedingsvragen/angsten/
http://www.leerpositiefdenken.be/tips.html
http://www.groeimee.be/angst


o www.vlaanderen.be/publicaties/er-ligt-een-krokodil-onder-mijn-bed-angst-
bij-kinderen-hoe-leer-je-hen-hiermee-om-te-gaan-1  
 

• Boeken:  
o De baas van de piekerfabriek. Doeboek met tips en oefeningen om angsten en 
zorgen te verminderen. - Margreet van der Veen   
o Denken, voelen, doen. Aan de slag met Acceptatie en Commitment Therapie. Een 
lees- en doeboek voor kinderen en jongeren. - Maaike Steeman  
o Denk goed - voel je goed . Werkboek cognitieve gedragstherapie voor kinderen en 
jongeren. – Paul Stallard 
o Ik ben OK. Voorleesverhalen met mindfulnesstips. - Miep Van der Haegen, Jan 
Vroman   
o Kinderen helpen bij verdriet. - Manu Keirse   
o Lotte en de beer. Voor kinderen die niet makkelijk praten. – Martien Delfos   
o Moet ik nu bang zijn ? Kinderen helpen in tijden van angst en terreur - Lies Scaut, 
Eric De Soir  
o Slaap zacht! De weg naar een goede nachtrust voor kinderen en 
hun ouders.- Inge Glazemakers   
o Weg met het angstduiveltje. Werkboek voor jongeren die wel eens last hebben van 
angst, piekeren of paniek. – Kate Collins-Donnelly   

  
Spelletjes en coachkaarten    
o Een box vol emoties - alles wat ik voel . Kluitman    
o Helpende gedachten. 55 positieve hulpkaarten. - Adinda De Vreede   
o Lekker in je vel spel. EQ coaching-kaartjes. - Marja Baseler   
o  Vlieg erin! Een educatief pakket over welbevinden voor de derde graad lager 
onderwijs. - CM Gezondheidspromotie  
o Wat voel je ? Wat denk je ? - Adinda De Vreede   

 

 

Iedereen kan vereenzamen 
 
Online:  

o Soorten eenzaamheid | Over eenzaamheid | Alles over eenzaamheid 
o Sociaal contact | Fit op jouw manier (portalfitopjouwmanier.nl) 

 
 
Boeken  

o Eenzaam tussen mensen. De weg naar een meer verbonden leven. – Leslie Hodge 

o Eenzaamheid. De impact van sociaal isolement. - Manfred Spitzer 

o Eenzaamheid bij jeugdigen. - Jan van der Ploeg 

o Eenzaamheid. Ontmoetingen met ouderen. - Kitty Martens, Deirdre Beneken 

o Ik wil niet meer. Waarom we met elkaar moeten praten. - Anna Van der Cruyssen 

o Kleine encyclopedie van de eenzaamheid. - Johanna Spaey 

o De kracht van verbinding. – Vivek Murthy 

http://www.vlaanderen.be/publicaties/er-ligt-een-krokodil-onder-mijn-bed-angst-bij-kinderen-hoe-leer-je-hen-hiermee-om-te-gaan-1
http://www.vlaanderen.be/publicaties/er-ligt-een-krokodil-onder-mijn-bed-angst-bij-kinderen-hoe-leer-je-hen-hiermee-om-te-gaan-1
https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/soorten-eenzaamheid
https://www.portalfitopjouwmanier.nl/sociaal-contact


o Leven in je leven. Leer de valkuilen in je leven herkennen.- Jeffrey E. Young, Janet S. 
Klosko 

o Liefde aan het werk. Voorbeelden en tips uit de praktijk. - Alfons Vansteenwegen 

o Solo. Waarom steeds meer mensen alleenwonen. -Nathalie Leblanc 

o Tuinieren voor de geest. Hoe we gelukkiger worden van zaaien, wieden en snoeien. - 
Sue Stuart-Smith 

o Vriend- gezocht - verloren - gevonden. - Eef Rombaut 

o Vriendschap in tijden van eenzaamheid. Een ode aan goede vrienden. - Selma 
Franssen 

o Wat ze je moeten vertellen ( maar nooit zullen doen ). - Kim Duchateau 

 

Je kind veerkrachtig opvoeden: hoe doe je dat? 
= Mijn leven als superheld. 
 
Online 

o Gezond opvoeden | Gezond Leven 
o Webinar Futureproof opvoeden on Vimeo 

 
Boeken 

o Blij met mij ! Talent en veerkracht van je kind versterken -Els Pronk 

o Generatie groei. Hoe kennis van het jonge brein toekomst vormgeeft. -  Marie Loop 
o  (geen) goesting?! Hoe motiveer ik kinderen en jongeren? - Lieve Swinnen 

o How2Talk2Kids. Effectief communiceren met kinderen. - Adele Faber, Elaine Mazlish 

o Het kind. (G)een handleiding. – Bruno Vanobbergen 

o Mijn leven als superheld. – Liv Leeman 

o Met de kinderen alles goed. Opgroeien in tijden van crises. - Pedro De Bruyckere 

o Op eigen kracht. 7 wetten voor goed ouderschap. - Lieve Swinnen 

o Opvoeden tot zelfvertrouwen 20 manieren om de weerbaarheid van je kind te 
vergroten. -Steven Gielis 

o Ouders in nesten. Werken aan een goede relatie met je tiener. - Sven Bussens 
o Rebelleren kan je leren. Deep democracy met kinderen en jongeren. – Fanny 

Matheusen 
o Temparementvolle kinderen. Zo geef je het beste aan gevoelige, intense kinderen 

met een sterke wil. - Eva Bronsveld 
o Waakzame zorg. Hoe je als ouders je kinderen houvast kunt bieden als dat nodig is. - 

Haim Omer  

o Het zelfvertrouwenboek. Help je kind veerkrachtig, sociaal vaardig en met 
vertrouwen in de wereld te staan. - Eileen Kennedy-Moore 

 
Didactisch  en spelmateriaal  

https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Jeffrey+E.+Young
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Janet+S.+Klosko
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Janet+S.+Klosko
https://www.gezondleven.be/gezond-opvoeden
https://vimeo.com/475166860/9aa6856818
https://www.lannoo.be/nl/pedro-de-bruyckere
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-8657_Kennedy-Moore


o Het grote weerbaarheidsspel voor pubers. Leren op een gezonde manier voor jezelf 
op te komen. / Centrum Tea Adema.  

o Eigenwijsjes. ...trek je eigen kaartje...en leer positief denken ( coaching kaartjes )  

o Ik ben steengoed. Een spel om je zelfvertrouwen te vergroten. - Hennie Tjassens 

o Kompasvinder. een richtinggevend, rakend en verhelderend kaartspel – Greetje 
Welten, Matty Van de Rijzen 

o Okidootjes. Veerkracht. Positief denken en doen.  

o Vlieg erin! Een educatief pakket over welbevinden voor de derde graad lager 
onderwijs. - CM Gezondheidspromotie 

 

Jongvolwassenen met autisme begeleiden bij veranderingen 
 

Online  

o Autisme bij kinderen en jongeren – Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
(kenniscentrum-kjp.nl) 

o NVA - Autisme bij (school)kinderen 
o Autismespectrumstoornis (ASS) | Gezondheidsnet 
o ASS - Autisme Spectrum Stoornissen (wij-leren.nl) 
o Wat zijn Autismespectrumstoornissen (ASS) ? - Hersenstichting/ 
o ASS - Gedragsproblemen in de klas/ 
o Home | Vlaamse Vereniging Autisme (autismevlaanderen.be)/ 
o ASS – KSLeuven 
o ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) · Gezondheid en wetenschap 
o Participate! Autisme (participate-autisme.be) 

 
 
Boeken: 

o Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren. - Kaat 
Timmerman 

o Autisme Centraal. Methodiek voor ouders en begeleiders. - Kobe Vanroy 

o Autisme in het gezin. Het gezin als hefboom voor verandering. -Wilfried Peeters  

o Autisme ver-beeld-en - Thomas Fondelli, Isabelle Niset 

o Autisme vooruit. -Kathleen Peeters 

o Ik ben autastisch! – Bianca Toeps en Esther Walraven. 

o Informatiebundel Autismespectrumstoornissen (ASS). - Danielle Schelstraete, Louise 
Dupan 

o Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit. - Bianca Toeps 

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders-jongeren/autisme/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders-jongeren/autisme/
https://www.autisme.nl/over-autisme/doelgroepen/school-kinderen/
https://www.gezondheidsnet.nl/adhd-en-andere-gedragsstoornissen/autismespectrumstoornis-ass
https://wij-leren.nl/ass.php
https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/autismespectrumstoornissen-ass/
https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/autismespectrumstoornissen-ass/
https://gedragsproblemenindeklas.nl/gedrags-en-ontwikkelingsstoornissen/ass/
https://gedragsproblemenindeklas.nl/gedrags-en-ontwikkelingsstoornissen/ass/
https://autismevlaanderen.be/
https://autismevlaanderen.be/
http://www.ksleuven.be/projecten/zorg/ass/
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/adhd-attention-deficit-hyperactivity-disorder
https://www.participate-autisme.be/


o Meer dan woorden. Handboek voor ouders van kinderen met een stoornis in het 
autistisch spectrum of moeilijkheden in de sociale communicatie om interactie en 
taalvaardigheid te ontwikkelen. - Fern Sussman 

o Opvoeden & autisme. Een inspiratiegids voor ouders. - Ilse Noens, Yoni Peeters, 
Lotte van Esch , Hannah Boonen, Jarymke Maljaars, Greet Lambrechts, Karla Van 
Leeuwen  

o Pittige Pubers. Opvoeden van je puber met ADHD of autisme. - Marije Kuin, Anneke 

Eenhoorn, Arga Paternotte 

o Van hier tot aan de maan en terug. Autisme in het gewone gezinsleven. – Evita Rita 
Boon 

o Uitlegmoeder. Een tiener met autisme in huis. - Janneke Van Bockel 

o Zelfregulatie bij jongeren met autisme. Beter omgaan met boosheid, onrecht en 

frustratie. -Jeroen Bartels 

 

Spelmateriaal:  

o Ik ben speciaal. Het spel. -  Autisme Centraal (corp.)  

 

Kinderen en jongeren (tussen 6 en 17 jaar) met autisme helpen 
bij het maken van keuzes . 
Online 

o Autisme bij kinderen en jongeren – Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
(kenniscentrum-kjp.nl) 

o NVA - Autisme bij (school)kinderen 
o Participate! Autisme (participate-autisme.be) 

 
Boeken: 

o Autisme Centraal. Methodiek voor ouders en begeleiders. - Kobe Vanroy 

o Autisme in het gezin. Het gezin als hefboom voor verandering. -Wilfried Peeters 

o Autisme vooruit. -Kathleen Peeters 

o Ik ben autastisch! – Bianca Toeps en Esther Walraven. 

o Informatiebundel Autismespectrumstoornissen (ASS). - Danielle Schelstraete, Louise 
Dupan 

o Meer dan woorden. Handboek voor ouders van kinderen met een stoornis in het 
autistisch spectrum of moeilijkheden in de sociale communicatie om interactie en 
taalvaardigheid te ontwikkelen. - Fern Sussman 

o Opvoeden & autisme. Een inspiratiegids voor ouders. - Ilse Noens, Yoni Peeters, 
Lotte van Esch , Hannah Boonen, Jarymke Maljaars, Greet Lambrechts, Karla Van 
Leeuwen  

https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/AUT1230/Ilse-Noens
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C180300705/Yoni-Peeters
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C180300706/Lotte-van-Esch
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C180300860/Hannah-Boonen
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C170700399/Jarymke-Maljaars
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C180400007/Greet-Lambrechts
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C140802040/Karla-Van-Leeuwen
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C140802040/Karla-Van-Leeuwen
https://www.bol.com/nl/c/marije-kuin/9166888/?lastId=40541
https://www.bol.com/nl/c/anneke-eenhoorn/6016315/?lastId=40541
https://www.bol.com/nl/c/anneke-eenhoorn/6016315/?lastId=40541
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders-jongeren/autisme/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders-jongeren/autisme/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders-jongeren/autisme/
https://www.autisme.nl/over-autisme/doelgroepen/school-kinderen/
https://www.participate-autisme.be/
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/AUT1230/Ilse-Noens
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C180300705/Yoni-Peeters
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C180300706/Lotte-van-Esch
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C180300860/Hannah-Boonen
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C170700399/Jarymke-Maljaars
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C180400007/Greet-Lambrechts
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C140802040/Karla-Van-Leeuwen
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C140802040/Karla-Van-Leeuwen


o Pittige Pubers. Opvoeden van je puber met ADHD of autisme. - Marije Kuin, Anneke 

Eenhoorn, Arga Paternotte 

o Van hier tot aan de maan en terug. Autisme in het gewone gezinsleven. – Evita Rita 
Boon 

o Uitlegmoeder. Een tiener met autisme in huis. - Janneke Van Bockel 

o Zelfregulatie bij jongeren met autisme. Beter omgaan met boosheid, onrecht en 

frustratie. -Jeroen Bartels 

 

Voor kinderen: 

o Ik ben autastisch! – Bianca Toeps en Esther Walraven. 

o Lampionnen voor Finn. - An Swerts, Aron Dijkstra 

o Pette - Christiane Devriese 

 

Spelmateriaal:  

o Ik ben speciaal. Het spel. -  Autisme Centraal (corp.)  

 

Kleuters opvoeden in een digitale wereld 
Online 

 
o mediawijsheid.be 
o www.clicksafe.be 
o www.digisaurus.be/–Bert Pieters 
o www.medianest.be/ 
o www.veiligonline.be/ 
o www.mamabaas.be/content/ 

opvoeding-rond-gebruik-digitale-en-sociale-media-begint-al-op-jonge-leeftijd 
o Schermtijd: https://www.klasse.be/wp/wp-

content/uploads/2015/09/Schermtijd_schema1.pdf 
o Praten met je kind | Child Focus 

 
Boeken 

o Het boek van @elindo. Op het internet like a boss : veilig & verantwoord online. - 
Elindo Avastia 

o Digitaal ontmaagd. Gids seksuele opvoeding voor ouders en opvoeders vandaag. - 
Sarah Van Gysegem   

o Digitale Burgertjes. Kinderen en onlinemedia. - Katja Schipperheijn  
o # Help! Mijn kind leeft online - leidraad voor ouders in de wereld van sociale media. 

selfies en games. - Lieve Swinnen; Stefaan Lammertyn  
o Mediawijs opvoeden. - Jodi Gold. 
o Samen zeggen we dag* ! Voor alle ouders die worstelen met het schermgebruik van 

hun kinderen- Carlijn Hermes 

https://www.bol.com/nl/c/marije-kuin/9166888/?lastId=40541
https://www.bol.com/nl/c/anneke-eenhoorn/6016315/?lastId=40541
https://www.bol.com/nl/c/anneke-eenhoorn/6016315/?lastId=40541
http://www.medianest.be/
http://www.veiligonline.be/
http://www.mamabaas.be/content/opvoeding-rond-gebruik-digitale-en-sociale-media-begint-al-op-jonge-leeftijd
http://www.mamabaas.be/content/opvoeding-rond-gebruik-digitale-en-sociale-media-begint-al-op-jonge-leeftijd
https://www.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2015/09/Schermtijd_schema1.pdf
https://www.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2015/09/Schermtijd_schema1.pdf
https://childfocus.be/nl/preventie/praten-met-je-kind
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Elindo+Avastia


o Smartwise opvoeden - kinderen opvoeden in het digitale tijdperk. - Janell Burley 
Hofmann. 

o Van emoji's tot sexting. Over opvoeden in een medianest. - Medianest. 
Kinderboek 

o De dag dat oma het internet kapot maakte. - Marc-Uwe Kling. 
Spel 

o MediJapraat. Voor een goed gesprek over sociale media. -Blifwijs.nl 
 

 

De kunst van het loslaten van je werk. 

Online: 

o  De kunst van het loslaten van je werk; 5 tips - Bannink Coaching & 

Consultancy 

Boeken: 

o 50 lepeltjes energie per dag. Je praktische gids om een burn-out te voorkomen en te 
genezen. -  - Anne Everard  

o Aan het roer van NV MEZELF. Maak jezelf weerbaar tegen stress, frustratie en burn-
out. -  Ralf Caers, Marijke De Couck 

o Aftellen naar maandag. Hoe slimmer werken je gelukkiger maakt. - Ann De Bisschop  
o Beter zorgen voor jezelf.-  Marc Buelens, Ann Vermeiren  

o Eerste hulp bij thuiswerken. Een praktische gids voor werkgever en -nemer. -Elke 
Van Hoof 

o Help ik word geleefd ! Concrete zelfcoaching tools om je leven in eigen handen te 
nemen. -  Iris Willems  

o Hoe groen is jouw gras? Als je (soms) baalt van je baan. - Ester De Bruine, Roderik 
Bender  

o Hoe passie je leven redt. Handleiding voor een boeiend bestaan. – Maarten Morel 
o Hoera, ontslag ! In vier stappen naar een gelukkiger (werk)leven. – Rilla Lysens  
o Hoog sensitieve mannen. Hoe je hooggevoeligheid als kracht kunt inzetten. – Tom 

Falkenstein  
o Ik ben (het) zo moe. No-nonsense oplossingen voor als je leven hapert. – Hilde 

Mariën  
o Ikigai. Ontdek de zin van je bestaan. – Justyn Barnes. 
o In het spoor van ikigai - Ik kwam hier om te zoeken. - Christina Van Geel 
o Je levensstijl als medicijn. Zo word en blijf je gezond. – Reginal Deschepper  
o De kracht van rust. – Myriam Van der Vegt. 
o Leven onder stress. Een nuchtere gids voor geluk. - Patrick Kicken 
o Leven met wind mee. Minder drama in je leven, meer rust in je hoofd. - Jelle Hermus  
o Maximaliseer je leven met minimalisme.-  Virginie Vandaele 

o Moet juist niks. Baas over je eigen tijd-Nooit meer opgejaagd-Gouden regels van een 
moeder voor haar dochter. – Ilse Nackaerts 

o Het nieuwe mentaal. – Elke Geraerts 
o Een nieuw begin - Tony Crabbe 
o Opgeruimd! Op het werk. - Marie Kondo, Scott Sonenshein 
o Plezier in je werk - 30 manieren om weer verliefd te worden op je baan. - Bruce 

Daisley  
o P.R.I.M.A is perfect. In 5 stappen je perfectionisme loslaten. - Astrid Davidzon  

http://www.banninkcoaching.nl/werk-loslaten/
http://www.banninkcoaching.nl/werk-loslaten/
http://www.banninkcoaching.nl/werk-loslaten/


o Relativeren is ook een kunst. Gereedschap voor een evenwichtig gevoelsleven. - 
Mariëtte Baanders  

o Rust vinden in een wereld die maar doordraait. - Magnus Fridh 
o Vind je ikigai. Breng het Japanse geheim voor geluk in de praktijk. – Francesc 

Miralles, Hector Garcia 
o Weer aan de slag. Anders omgaan met langdurige afwezigheid.- Elke Van Hoof   
o Wellbeing = winst. Waarom gezonde en gelukkige medewerkers je belangrijkste 

kapitaal zijn.- Ann De Bisschop 
o Zo haal je meer uit je brein. Efficiënter en creatiever werken in een hyperverbonden 

multitaskende wereld. - Theo Compernolle 

Leer zorgen voor jezelf  
 
Online 

o www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/neerslachtigheid/zelfzorg 
o www.geestelijkgezondvlaanderen.be/zelfzorg-als-antwoord-op-burn-out 
o www.fitinjehoofd.be/ 
o www.iedereenok.be/ 
o https://www.zorgenvoormorgen.be/checkjezelf 
o Less is more… Hoe 'ontspul' je? | gezondheid.be 
o Word ook fit op jouw manier | fitopjouwmanier.nl 
o Ontspannen | Fit op jouw manier (portalfitopjouwmanier.nl) 

 
 
Boeken 

o Anders omgaan met boosheid. De weg van mindfulness, compassie en 
verbondenheid.- David Dewulf 

o De kunst van de eenvoud. Leer opnieuw gelukkig worden met ‘minder’  – Dominique 
Loreau 

o Eén ding tegelijk. 52 eenvoudige oefeningen voor rust in je hoofd. – Rick Hanson  

o Ik? Ik stel niks voor. Over zelfbeeld, zelfwaardering, zelfvertrouwen. - Manja de Neef  

o Je kunt je leven helen. Het basisboek voor een gelukkiger leven. - Louise Hay  

o De gelukkige piekeraar. Waarom iedere mens weleens een nachtje wakker ligt (en 
waarom dat helemaal niet erg is) - Bart Verkuil  

o Grenzen stellen met compassie. Leer in 8 weken je ik-grens kennen. – Nick Blaser 

o Help ik word geleefd ! Concrete zelfcoaching tools om je leven in eigen handen te 
nemen. – Iris Willems  

o De kracht van rust. – Myriam Van der Vegt. 

o Lagom. Het Zweedse geheim van het goede leven. -Lola Ökerström  

o Leven in het nu. Een filosofische zoektocht.- Tom Hannes 

o Mag ik even mijn aandacht? Gezond egoïsme in een wereld die continu om aandacht 
vraagt. Eeen pleidooi om jezelf meer centraal te stellen. – Inger Strietman 

o Maximaliseer je leven met minimalisme.-  Virginie Vandaele 

o Me-time. Survivalgids voor (drukbezette) vrouwen.- Martine Prenen 

o Nooit meer naar de dokter. – Servaas Bingé 

http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/zelfzorg-als-antwoord-op-burn-out
http://www.fitinjehoofd.be/
http://www.iedereenok.be/
https://www.zorgenvoormorgen.be/checkjezelf
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=26683&utm_source=gezondheid&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=email_nieuwsbrief_NB20210305&par=102378&utm_term=title
https://fitopjouwmanier.nl/
https://www.portalfitopjouwmanier.nl/ontspannen


o Opgeruimd! De manier om orde en rust in je leven te brengen.- Marie Kondo  

o Opgeruimd leven. Roadmap naar tijd en balans. - Eva Brumagne  

o Rust. 25 manieren om de drukte in je gezin te verzachten.- Nele De Ganseman  

o Rust in je huis en je hoofd. Het slimme organizing boek. -Sara Van Wesenbeeck  

o Self-care - de ultieme gids om goed voor jezelf te zorgen – Nadia en Katia Narain 

o Simpel leven. De gids voor een low-waste huishouden. – Julia Watkins 

o Sterk! Boost je zelfvertrouwen. - Nele De Boeck 

o Stop de rush! Laat gejaagdheid je hormonen niet op hol brengen. /Leen Steyaert  

o Wellbeing = winst. Waarom gezonde en gelukkige medewerkers je belangrijkste 
kapitaal zijn. – Ann De Bisschop 

o Zelfcompassie. Stop jezelf te veroordelen.- Kristin Neff 

 

Liever assertiever 
Online: 

o Assertiever worden op je werk? Een eitje met deze oefeningen en video 
(ikovertrefme.nl) 

o Assertief communiceren: het ik-model • Assertief.nl 
o Assertiviteit kan je leren: 5 tips - Jobat.be 
o GELUK zit in een klein driehoekje | Gezond Leven 

 
Boeken: 
 

o Anders omgaan met boosheid. De weg van mindfulness, compassie en 
verbondenheid.- David Dewulf 

o Beren op de weg, spinsels in je hoofd. Omgaan met emoties op het werk: de 
rationele effectiviteits training. - Theo IJzermans, Coen Dirkx 

o Beter zorgen voor jezelf. -Marc Buelens  

o Charisma in tijden van verandering : hoe je stijl en charme verwerft ... en daar je 
voordeel mee doet. - Jo De Poorter 

o Compassie als sleutel tot geluk - Voorbij stress en zelfkritiek. - Monique Hulsbergen  
o Grenzen stellen met compassie. Leer in 8 weken je ik-grens kennen. – Nick Blaser 

o Help ik word geleefd ! Concrete zelfcoaching tools om je leven in eigen handen te 
nemen. – Iris Willems  

o Hoe maak ik van een olifant weer een mug? Rationele effectiviteitstraining voor 
gevorderden. -Theo IJzermans, Roderik Bender 

o Hoezo perfect? Voor perfectionisten, uitstellers en people-pleasers. – Sharon Martin 

o Ik wil zelfvertrouwen. Alles voor een zelfverzekerd leven.- Harriet Griffey 

o De kunst van mindful communiceren. - Frits Koster en Jetty Heynekamp 

o Laat ze maar denken. Tem je sociale angst. -Rob Faltin  

https://www.ikovertrefme.nl/assertiever-worden/assertief-op-werk-oefeningen/
https://www.ikovertrefme.nl/assertiever-worden/assertief-op-werk-oefeningen/
https://assertief.nl/assertief-communiceren-tips/
https://www.jobat.be/nl/art/assertiviteit-kan-je-leren-5-tips
https://www.gezondleven.be/opleidingen/elearning/geluk-zit-in-een-klein-driehoekje
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Theo+IJzermans
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Coen+Dirkx
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-1068_IJzermans
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-1640_Bender


o Leven in je leven. Leer de valkuilen in je leven herkennen.- Jeffrey E. Young, Janet S. 
Klosko 

o Mindful Assertief. - Riet Indigne  

o Standvastig. Onder alle omstandigheden jezelf blijven. Vermijd onnodig positief 
denken. - Svend Brinkman  

o Stop met pleasen. Denk eens aan jezelf ( en niet altijd aan die ander ). -Andrea 
Mathews  

o Verlangen naar verbinding - Er echt bij horen en de moed om alleen te staan. - Brené 
Brown  

Assertiviteit bij kinderen 

o Blij met mij ! Talent en veerkracht van je kind versterken -Els Pronk 

o De Coole Kikker zoekt een vriendelijke vriend. -Anne Kooijman 

o Handleiding voor de therapeut bij de individuele sovatraining De Coole Kikker zoekt 
een vriendelijke vriend. - Anne Kooijman 

o Kikkerbecool.- Anne Kooijman 

o Met de kinderen alles goed. Opgroeien in tijden van crises. - Pedro De Bruyckere 

o Mijn wens, mijn grens. Werken rond grenzen en wensen. - Sensoa 

o Kom maar op, ik ben top! Assertiviteitstraining voor kinderen van 9 tot 12 jaar. 
Trainershandleiding. - Nathalie Haeck, Julie van de Weghe, Goedele Boonen , 
Marieke van Nieuwerburgh , Sara Debruyne  

o Kom maar op, ik ben top! Assertiviteitstraining voor kinderen van 9 tot 12 jaar. 
Werkboek. - Nathalie Haeck, Julie van de Weghe, Goedele Boonen , Marieke van 
Nieuwerburgh , Sara Debruyne  

o Opvoeden tot zelfvertrouwen 20 manieren om de weerbaarheid van je kind te 
vergroten. -Steven Gielis  

o Praat Toppers. Verbeter de gespreksvaardigheden van kinderen met humor, 
spelletjes en complimenten. - Fabien Van der Ham 

 
Assertiviteit bij jongeren 

o Het grote weerbaarheidsspel voor pubers. Leren op een gezonde manier voor jezelf 
op te komen. / Centrum Tea Adema.  

o Mijn wens, mijn grens. Werken rond grenzen en wensen. / Sensoa. – 

o No prob, ik kom voor mezelf op! Assertiviteitstraining voor jongeren van 12 tot 16 
jaar. Trainershandleiding. –- Nathalie Haeck, Julie van de Weghe, Goedele Boonen , 
Marieke van Nieuwerburgh , Sara Debruyne 

o No prob, ik kom voor mezelf op! Assertiviteitstraining voor jongeren van 12 tot 16 
jaar. Werkboek. - Nathalie Haeck, Julie van de Weghe, Goedele Boonen , Marieke 
van Nieuwerburgh , Sara Debruyne 

https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Jeffrey+E.+Young
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Janet+S.+Klosko
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Janet+S.+Klosko
https://www.lannoo.be/nl/pedro-de-bruyckere


o Schwung! Het spel: over weerbaarheid, talenten en groepsbevordering. - Jong & Van 
Zin 

 

Loslaten. Anders omgaan met piekeren. 
Online:  

o www.in-balans-met-onrust.nl/ 
Boeken: 

o De gelukkige piekeraar. Waarom iedere mens weleens een nachtje wakker ligt (en 
waarom dat helemaal niet erg is) - Bart Verkuil  

o Loslaten. Ik pieker als ik niet tegenwoordig ben.- Roland Rogiers  

o Weg met het angstduiveltje. Werkboek voor jongeren die wel eens last hebben van 
angst, piekeren of paniek. - Kate Collins-Donnelly  

o Weg van het piekeren. Actie als remedie. Filip Raes 

Loopbaanbegeleiding 
Online: 

o Loopbaanbegeleiding | Vlaanderen.be 
o Is loopbaanbegeleiding iets voor mij? | VDAB 
o Loopbaanbegeleiding | CM 
o www.jeloopbaan.be 
 

Boeken: 
o 50 lepeltjes energie per dag. Je praktische gids om een burn-out te voorkomen en te 
genezen. -  - Anne Everard  
o Aan het roer van NV MEZELF. Maak jezelf weerbaar tegen stress, frustratie en burn-
out. -  Ralf Caers, Marijke De Couck 
o Aftellen naar maandag. Hoe slimmer werken je gelukkiger maakt. - Ann De Bisschop  
o Help ik word geleefd ! Concrete zelfcoaching tools om je leven in eigen handen te 
nemen. /- Iris Willems  
o Hoe groen is jouw gras? Als je (soms) baalt van je baan. - Ester De Bruine, Roderik 
Bender  
o Hoe passie je leven redt. Handleiding voor een boeiend bestaan. – Maarten Morel 
o Hoera, ontslag ! In vier stappen naar een gelukkiger (werk)leven. – Rilla Lysens  
o Hoog sensitieve mannen. Hoe je hooggevoeligheid als kracht kunt inzetten. – Tom 
Falkenstein  
o Ik ben (het) zo moe. No-nonsense oplossingen voor als je leven hapert. – Hilde 
Mariën  
o Ikigai. Ontdek de zin van je bestaan. – Justyn Barnes. 
o In het spoor van ikigai - Ik kwam hier om te zoeken. - Christina Van Geel 
o Je levensstijl als medicijn. Zo word en blijf je gezond. – Reginal Deschepper  
o Leven met wind mee. Minder drama in je leven, meer rust in je hoofd. - Jelle Hermus  
o Het nieuwe mentaal. – Elke Geraerts 
o Plezier in je werk - 30 manieren om weer verliefd te worden op je baan. - Bruce 
Daisley  
o Relativeren is ook een kunst. Gereedschap voor een evenwichtig gevoelsleven. - 
Mariëtte Baanders  

http://www.in-balans-met-onrust.nl/
https://www.lannoo.be/nl/filip-raes
https://www.vlaanderen.be/loopbaanbegeleiding
https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/wat
https://www.cm.be/limburg/loopbaanbegeleiding/loopbaanbegeleiding
http://www.jeloopbaan.be/


o Vind je ikigai. Breng het Japanse geheim voor geluk in de praktijk. – Francesc 
Miralles, Hector Garcia 

o Weer aan de slag. Anders omgaan met langdurige afwezigheid.- Elke Van Hoof   
o Zo haal je meer uit je brein. Efficiënter en creatiever werken in een hyperverbonden 
multitaskende wereld. - Theo Compernolle 

 

#Mediaopvoeding 
Online 

 
o Mediawijs - Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid | 
o Clicksafe: veilig internetten | Child Focus 
o Lezingen Mediaopvoeding | Digisaurus 
o MediaNest | Website over mediaopvoeding/ 
o Veilig online | over mediaopvoeding 
o Opvoeding rond gebruik digitale en sociale media begint al op jonge leeftijd | 

mamabaas.be 
o Schermtijd: Schermtijd_schema1.pdf (klasse.be) 
o Praten met je kind | Child Focus 

 
 
Boeken 

o Het boek van @elindo. Op het internet like a boss : veilig & verantwoord online. - 
Elindo Avastia 

o Digitaal ontmaagd. Gids seksuele opvoeding voor ouders en opvoeders vandaag. - 
Sarah Van Gysegem   

o Digitale Burgertjes. Kinderen en onlinemedia. - Katja Schipperheijn  
o Game over. Hoe pak je problematisch gamegedrag bij jongeren aan? – Matthias 

Dewilde 
o Het gekaapte brein. Verslavingsgedrag beter begrijpen. – Paul Van Deun 
o # Help! Mijn kind leeft online - leidraad voor ouders in de wereld van sociale media. 

selfies en games. - Lieve Swinnen; Stefaan Lammertyn  
o Mediawijs opvoeden. - Jodi Gold. 
o Samen zeggen we dag* ! Voor alle ouders die worstelen met het schermgebruik van 

hun kinderen- Carlijn Hermes 
o Smartwise opvoeden - kinderen opvoeden in het digitale tijdperk. - Janell Burley 

Hofmann. 
o Typisch tieners. Modern opvoedingshandboek voor ouders over internetgebruik, 

uitgaan, seks, gedrag... - Sarah Van Gysegem 
o Van emoji's tot sexting. Over opvoeden in een medianest. - Medianest. 

 
Spel 

o MediJapraat. Voor een goed gesprek over sociale media. -Blifwijs.nl 
o Jungle Web. -Child focus 
o Online: Interland (beinternetawesome.withgoogle.com) 

 
 

https://mediawijs.be/
https://www.childfocus.be/nl/preventie/clicksafe-veilig-internetten
https://www.digisaurus.be/
https://www.medianest.be/
https://www.medianest.be/
https://www.veiligonline.be/
https://www.mamabaas.be/content/opvoeding-rond-gebruik-digitale-en-sociale-media-begint-al-op-jonge-leeftijd
https://www.mamabaas.be/content/opvoeding-rond-gebruik-digitale-en-sociale-media-begint-al-op-jonge-leeftijd
https://www.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2015/09/Schermtijd_schema1.pdf
https://childfocus.be/nl/preventie/praten-met-je-kind
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Elindo+Avastia
https://beinternetawesome.withgoogle.com/nl_be/interland/


Met goesting voor de klas: praktijktips om je job in het 
onderwijs vol te houden 
 
Online 

o Klasse – Klasse is een multimediaal communicatieplatform dat via positieve 
journalistiek de betrokkenheid wil verhogen van leraren, directeurs, ouders en 
leerlingen bij het onderwijsgebeuren. 

o vlog en blog | Steffie De Baerdemaeker (steffiedb.be) 
 
Boeken: 

o En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? -  Eva Naaijkens en Martin 
Bootsma  

o Veerkracht in onderwijs. Voor meer welbevinden... aan beide kanten van de 
lessenaar. – Anje Kobejans 

o Veerkrachtig voor de klas. -  Annick Jehaes  
o Zó blijf je een sterke leerkracht. - Johan Dehandschutter 

 
 
Wat ruimer bekeken: 
Online 

o Gedragsproblemen in de klas - hoofdpagina  
o Zorg – KSLeuven  
o ebook onderwijsbeurs (nextstepcoaching.be)  
o Goesting – Yves Demaertelaere  
o ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) · Gezondheid en wetenschap 

 
Boeken: 

o Aan het roer van NV MEZELF. Maak jezelf weerbaar tegen stress, frustratie en burn-
out. -  Ralf Caers, Marijke De Couck 

o Eén ding tegelijk - 52 eenvoudige oefeningen voor rust in je hoofd. - Rick Hanson 

o Generatie groei. Hoe kennis van het jonge brein toekomst vormgeeft. -  Marie Loop 

o  (Geen) goesting?! Hoe motiveer ik kinderen en jongeren? - Lieve Swinnen 

o Handboek sociaal-emotionele vaardigheden. Basisvaardigheden van jeugdigen om 
gedrags- en leerproblemen te voorkomen en te verminderen. - Evert Scholte, Jan 
van der Ploeg Pittige Pubers.  

o Ik wil begrijpen wat je werkelijk nodig hebt. Geweldloze communicatie met 
kinderen.Het project Giraffendroom- Frank Gaschler, Gundi Gaschler 

o Leven onder stress. Een nuchtere gids voor geluk. -Patrick Kicken 
o Moet juist niks. Baas over je eigen tijd-Nooit meer opgejaagd-Gouden regels van een 

moeder voor haar dochter.-  Ilse Nackaerts 
o Een nieuw begin. - Tony Crabbe 

o Oe Ist? Hoe Peer Support het welbevinden van jongeren kan verbeteren en pesten 
op school kan voorkomen. - Heleen Becuwe, Oona Wyns 

o Opgeruimd leven. Roadmap naar tijd en balans. - Eva Brumagne 

https://www.klasse.be/
https://www.klasse.be/
https://www.klasse.be/
https://www.steffiedb.be/vlogenblog
https://gedragsproblemenindeklas.nl/
http://www.ksleuven.be/projecten/zorg/
https://www.nextstepcoaching.be/wp-content/uploads/2020/09/5-tips-om-opnieuw-met-volle-goesting-voor-de-klas-te-staan.pdf
https://yvesdemaertelaere.com/category/goesting/
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/adhd-attention-deficit-hyperactivity-disorder


o Opvoeden van je puber met ADHD of autisme. - Marije Kuin, Anneke Eenhoorn, Arga 
Paternotte 

o Plezier in je werk - 30 manieren om weer verliefd te worden op je baan.- Bruce 
Daisley 

o Rebelleren kan je leren. Deep democracy met kinderen en jongeren. – Fanny 
Matheusen 

o De weg kwijt op school. Waarom kinderen met gedragsproblemen moeilijk 
meekomen en hoe we ze kunnen helpen. - Ross Greene 

Migraine, alles wat je moet weten 
 

 
Online: 
 

o Migraine | CM 
o Wat is migraine? - Hersenstichting 
o Wat is migraine? - Bing video 
o Migraine | Thuisarts 

o Migraine Boek – Alles over migraine (boekmigraine.be) 

 

Boeken: 

o Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn. - Michel Ferrari, Joost Haan 

o Migraine. Alles wat je moet weten. - Adinda De Pauw, Anneke Govaerts, Annick 
Verstappen 

o Kop op - Leven met migraine. - Evy Gruyaert, Koen Paemeleire, Dirk Van Den Abbeele 

o Pijn. Beter leren leven met pijn. - Bart Morlion 

o Migraine is geen hoofdpijn. - Hans Carpay 

 

Mijn kind kreeg de diagnose ASS. Wat nu? 
 
Online: 

o Autismespectrumstoornis (ASS) | Gezondheidsnet 
o ASS - Autisme Spectrum Stoornissen (wij-leren.nl) 
o Wat zijn Autismespectrumstoornissen (ASS) ? - Hersenstichting 
o ASS - Gedragsproblemen in de klas 
o Home | Vlaamse Vereniging Autisme (autismevlaanderen.be) 
o ASS – KSLeuven 
o Participate! Autisme (participate-autisme.be) 

 

Boeken: 

https://www.bol.com/nl/c/marije-kuin/9166888/?lastId=40541
https://www.bol.com/nl/c/anneke-eenhoorn/6016315/?lastId=40541
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/migraine
https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/migraine/
https://www.bing.com/videos/search?q=migraine&docid=607992697174259200&mid=10D6FED45AEED296C07610D6FED45AEED296C076&view=detail&FORM=VIRE
https://www.thuisarts.nl/migraine
http://www.boekmigraine.be/
https://www.gezondheidsnet.nl/adhd-en-andere-gedragsstoornissen/autismespectrumstoornis-ass
https://wij-leren.nl/ass.php
https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/autismespectrumstoornissen-ass/
https://gedragsproblemenindeklas.nl/gedrags-en-ontwikkelingsstoornissen/ass/
https://autismevlaanderen.be/
http://www.ksleuven.be/projecten/zorg/ass/
https://www.participate-autisme.be/


o Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren. - Kaat 
Timmerman 

o Autisme Centraal. Methodiek voor ouders en begeleiders. - Kobe Vanroy 

o Autisme in het gezin. Het gezin als hefboom voor verandering. -Wilfried Peeters 

o Autisme ver-beeld-en - Thomas Fondelli, Isabelle Niset 

o Autisme vooruit. -Kathleen Peeters 

o Informatiebundel Autismespectrumstoornissen (ASS). - Danielle Schelstraete, Louise 
Dupan 

o Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit. - Bianca Toeps 

o Meer dan woorden. Handboek voor ouders van kinderen met een stoornis in het 
autistisch spectrum of moeilijkheden in de sociale communicatie om interactie en 
taalvaardigheid te ontwikkelen. - Fern Sussman 

o Opvoeden & autisme. Een inspiratiegids voor ouders. - Ilse Noens, Yoni Peeters, 
Lotte van Esch , Hannah Boonen, Jarymke Maljaars, Greet Lambrechts, Karla Van 
Leeuwen  

o Pittige Pubers. Opvoeden van je puber met ADHD of autisme. - Marije Kuin, Anneke 

Eenhoorn, Arga Paternotte 

o Van hier tot aan de maan en terug. Autisme in het gewone gezinsleven. – Evita Rita 
Boon 

o Uitlegmoeder. Een tiener met autisme in huis. - Janneke Van Bockel 

o Zelfregulatie bij jongeren met autisme. Beter omgaan met boosheid, onrecht en 

frustratie. -Jeroen Bartels 

 

Voor kinderen: 

o Lampionnen voor Finn. - An Swerts, Aron Dijkstra 

o Pette - Christiane Devriese 

 

Spelmateriaal:  

o Ik ben speciaal. Het spel. -  Autisme Centraal (corp.)  

Mindful ademen 
 
Online: 

o www.happywithyoga.com/mindfulness/mindful-ademhalen-in-6-stappen/ 
o www.balansante.nl/gratis-mindfulness-ademhalingsoefeningen/ 
o www.geenstressinfo.nl/mindfulness-oefeningen-voor-thuis-

ademhalingsoefeningen/ 

https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/AUT1230/Ilse-Noens
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C180300705/Yoni-Peeters
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C180300706/Lotte-van-Esch
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C180300860/Hannah-Boonen
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C170700399/Jarymke-Maljaars
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C180400007/Greet-Lambrechts
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C140802040/Karla-Van-Leeuwen
https://www.acco.be/nl-be/authors/9789463447850/C140802040/Karla-Van-Leeuwen
https://www.bol.com/nl/c/marije-kuin/9166888/?lastId=40541
https://www.bol.com/nl/c/anneke-eenhoorn/6016315/?lastId=40541
https://www.bol.com/nl/c/anneke-eenhoorn/6016315/?lastId=40541
http://www.happywithyoga.com/mindfulness/mindful-ademhalen-in-6-stappen/
http://www.balansante.nl/gratis-mindfulness-ademhalingsoefeningen/
http://www.geenstressinfo.nl/mindfulness-oefeningen-voor-thuis-ademhalingsoefeningen/
http://www.geenstressinfo.nl/mindfulness-oefeningen-voor-thuis-ademhalingsoefeningen/


 
Boeken 

o Ademruimte. Hoe anders ademen je leven kan verbeteren. – Veerle Dobbelaere 

o Blijven ademen. Hartcoherentie als antwoord op burn-out, hyperventilatie en stress. 
- Katrien Geeraerts, Louis van Nieuland 

o Heradem. Hyperventilatie, stress, angsten en paniekstoornissen aanpakken met de 
Buteyko-methode… - Noella Appermans 

o Thuiskomen in je hart. Ontdek de helende kracht van je ademhaling. - Jana 
Milovanovic  

+ Lijstje Mindfullness 

Mindful assertief 
 
Online 

o https://www.jobat.be/nl/art/assertiviteit-kan-je-leren-5-tips 
o https://mindfulness-nieuws.eu 
o https://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/mindfulness/ 
o https://aandacht.be/gratis-oefeningen/ 

 
Boeken 

o Anders omgaan met boosheid. De weg van mindfulness, compassie en 
verbondenheid.- David Dewulf 

o Beter zorgen voor jezelf.-  Marc Buelens, Ann Vermeiren  

o Grenzen stellen met compassie. Leer in 8 weken je ik-grens kennen. - Nick Blaser 

o Help ik word geleefd ! Concrete zelfcoaching tools om je leven in eigen handen te 
nemen. - Iris Willems 

o Ik wil zelfvertrouwen. Alles voor een zelfverzekerd leven. - Harriet Griffey  

o De kunst van mindful communiceren. - Frits Koster en Jetty Heynekamp 

o Laat ze maar denken. Tem je sociale angst. -Rob Faltin  

o Mindful Assertief. - Riet Indigne  

o Mindfulness, in je kracht staan en andere hypes.- Matthijs Steeneveld 

o Stop met pleasen. Denk eens aan jezelf ( en niet altijd aan die ander ). -Andrea 
Mathews  

o Verlangen naar verbinding - Er echt bij horen en de moed om alleen te staan. - Brené 
Brown  

 

Mindfulness 
 

https://www.jobat.be/nl/art/assertiviteit-kan-je-leren-5-tips
https://mindfulness-nieuws.eu/
https://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/mindfulness/
https://aandacht.be/gratis-oefeningen/
https://www.google.com/search?safe=active&q=ik+wil+zelfvertrouwen:+alles+voor+een+zelfverzekerd+leven+harriet+griffey&stick=H4sIAAAAAAAAADXJsQrCMBAAUBwKIujg7HA4upwVBMkf-BUS20sbk-bgTHO2n-NX-Hm6uL633GzX2GFdt60WPV1kv8IBj-dXMz3ksAuNwTtzQBWfM6WbsgRjx9yzvKurD6A-wkzRFZIsPColAzZGekJhFiBK_54pkLQQqfystyKeMnTinaPpUy2-KGSuKIoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjsjc6o3OXpAhUCzKQKHYCADOkQmxMoATAQegQIDRAD


Online 
o Mindfulness Nieuws Blog 2020 | Mindfulness Nieuws Blog (mindfulness-nieuws.eu) 
o Mindfulness Training (gratis online cursus) (leren.nl) 
o Gratis oefeningen - Instituut voor Aandacht & Mindfulness 
o NOG 9 MINUTEN (nognegenminuten.be) 

 
Boeken 

o Anders omgaan met boosheid. De weg van mindfulness, compassie en 
verbondenheid.- David Dewulf 
o Compassie als sleutel tot geluk - Voorbij stress en zelfkritiek. - Monique Hulsbergen  
o Compassie in je leven. Mindfulness verdiepen met heartfulness. - Frits Koster  
o Compassievol leven. Een mindfulness-based verdiepingsprogramma. - Erik van den 
Brink, Frits Koster  

o  

o Eén ding tegelijk. 52 eenvoudige oefeningen voor rust in je hoofd. – Rick Hanson  
o Heartful leven Mindful werken. Balans in je leven in 7 stappen. - David Dewulf  

o De kunst van mindful communiceren. - Frits Koster en Jetty Heynekamp 

o Meer rust in je hoofd. Mindful leven in 8 eenvoudige lessen. - Karin Bosveld  

o  

o Mindful Assertief. - Riet Indigne  o  

o Mindful leven bij tegenslag. – Jaap Spaans  
o De mindful work-out. Gelukkig en gezonder leven door lichaamsgerichte 
meditatie. - Tamara Russell  
o Mindfulness bij stress, burn-out en depressie. Een 8-weken-stappenplan voor 
hulpverleners. – David Dewulf 
o Mindfulness, in je kracht staan en andere hypes. - Matthijs Steeneveld  

o  

o Mindfulness voor beginners. Het hier en nu én je leven herwinnen. - Jon Kabat-
Zinn 

o  

o Pleidooi voor het gewone. - Edel Maex  
o Ruimte geven en dichtbij zijn. Mindfulness voor ouders met pubers (12-19 jaar). - 

Elien Snel 
o Rust vinden in een wereld die maar doordraait. - Magnus Fridh 
o Shinrin-Yoku. De kunst en wetenschap van het bosbaden.- Li Qing  

o  

o Wat mindfulness niet is - en wat dan wel. Edel Maex  o  

o Weet je, ik heb het ook niet gemakkelijk. Hoe mindfulness en Montaigne helpen 
als het leven niet loopt zoals je had gedacht. - Wilfried Van Craen  

o  

o Zakboek voor het bosbaden. - Sarah Devos , Katriina Kilpi 

 
Kinderboeken 

o  Ik ben OK. Voorleesverhalen met mindfulnesstips - Lea Vervoort en Miep Van der 
Haegen 

o Stilzitten als een kikker + CD. Mindfulness voor kinderen (5 -12 jaar) en ouders. – 
Eline Snel  

 

Moeilijke etertjes 
 
Online: 

o Tips voor moeilijke etertjes – Mama Baby & Kids – Spa.be 

https://mindfulness-nieuws.eu/
https://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/mindfulness/
https://aandacht.be/gratis-oefeningen/
https://www.nognegenminuten.be/
https://www.spa.be/nl/spa-mama-baby/kind-water/de-leukste-doe-tips/moeilijke-etertjes


o Vijftien tips om moeilijke etertjes te laten smullen - hetkanWEL 
o Kids-n-fun | Alle recepten voor moeilijke eters (kids-n-fun.nl) 

 
Boeken: 

o Eetproblemen bij kinderen en adolescenten - Lien Joossens, Ellen Moens 

o Op de groei 2. Samen eten is lekker en leuk. 9 maanden-3 jaar. - Sofie Dumont 

o Op de groei 3. Samen koken zorgt voor lekkerbekken. 3 tot 6 jaar en ouder. - Sofie 
Dumont 

o Mijn kind eet gezond. Samen op weg naar een gezonde levensstijl. - Lien Joossens, 

Leentje Vervoort, Caroline Braet,  Ellen Moens, Lies Elslander 

o Pientje krijgt een eetmachientje. - Ilona Lammertink 

 

Natuur en gezondheid 
Online 

o De natuur in op doktersvoorschrift - Onze Natuur  

o 30-30 | CM 

o Home | 30-30 (30-30.be) 

o Home - BOS+ (bosplus.be) 

o Agenda (cm.be) 

o Speelplein.Net 

Boeken 

o 21 dagen100 challenges voor een gezonder, wijzer en blijer leven. -Wim De Bock, 
Peter  Vanderhaegen  

o De acht grote lessen van de natuur. Wat de natuur ons leert over het goede leven.-  
G. Ferguson  

o Bewegen voor beginners. Gezond bewegen voor lichaam en geest. - Bram Bakker, 
Koen De Jong  

o Buiten Benen. Handboek voor natuurvriendelijk spelen. – P. Detiene  

o Het complete Ketnet buitenspeelboek. - Sarah Devos 

o Eet, beweeg, slaap. Hoe kleine keuzes leiden tot grote veranderingen. -Tom Rath 

o Fun to run. Ga hardlopen en hou het vol. -Natascha Klootsema  

o De geheime band tussen mens en natuur. Over de hartslag van bomen, onze zeven 
zintuigen en de vraag of planten bewustzijn hebben. – Peter Wohlleben  

o Green Mental Health. – Jolanda Maas, Renske Visscher, Koen Westen 

https://www.hetkanwel.nl/2012/06/05/vijftien-tips-om-moeilijke-etertjes-te-laten-smullen/
https://www.kids-n-fun.nl/recepten/groep/Moeilijke-eters
https://www.onzenatuur.be/artikel/de-natuur-in-op-doktersvoorschrift
https://www.cm.be/gezond-leven/beweging/beweegactiviteiten/30-30
https://30-30.be/nl
https://www.bosplus.be/nl/
https://www.cm.be/selfservice/agenda#/home
https://www.speelplein.net/goegespeeld


o De helende kracht van bosbaden. Shinrin yoku, vind innerlijke rust en creativiteit in 
verbondenheid met de natuur. - Julia Plevin 

o Ik heb geen zin. Inspirerende loopverhalen om je van de bank naar de deur te 
krijgen. -Annemerel de Jongh  

o Keep running. Met Evy Gruyaert. - Evy Gruyaert, Sarah Doumen 

o Het kleine shinrin-yoku boek. hoe de kracht van de natuur je leven verandert. – 
Natascha Boudewijn 

o De kracht van wandelen. Shinrin-yoku : ontstressen in de natuur. – Wim Huijser 

o Het laatste kind in het bos. Hoe we onze kinderen weer in contact brengen met de 
natuur. - Richard Louv  

o Loop! De gids voor elke loper. Van 0 naar 5, 10, 15 en 20 km. -- Mieke Boeckx 

o Mindful in de natuur. Het creatieve mindfulness werkboek met 60 oefeningen voor 
buiten. - The Mindfulness Project  

o Rust vinden in een wereld die maar doordraait. - Magnus Fridh 

o Simpel leven. De gids voor een low-waste huishouden. – Julia Watkins 

o Shinrin-yoku. De helende kracht van bosbaden. - Annette Lavrijsen  

o Shinrin-Yoku. De helende kracht van het bosbaden. – Oliver Delorie 

o Shinrin Yoku. De Japanse kunst van het bosbaden. - Yoshifumi Miyazaki  

o Shinrin-Yoku. De kunst en wetenschap van het bosbaden. - Li Qing 

o Start to bike met Evy Gruyaert. Fit en gezond in 10 weken. - Evy Gruyaert e.a.  

o Start to run. Lopen wordt kinderspel. Met de officiële Start to Run-loopschema's. -
Mieke Boeckx  

o Start to run met Evy Gruyaert. Fit en gezond in 10 weken. -Evy Gruyaert 

o Tuinieren voor de geest. Hoe we gelukkiger worden van zaaien, wieden en snoeien. - 
Sue Stuart-Smith 

o Wandel. Word mindful, laat spanning los en krijg meer energie.- Sholto Radford  

o Wandel je slank en gelukkig. Hoe meer stappen je leven kan veranderen  -  Lies 
Helsloot 

o Yoga met Evy - Evy Gruyaert, Joachim Meire  

o Zakboek voor het bosbaden. - Sarah Devos , Katriina Kilpi 

 

Spelen en didactisch materiaal 

o Natuurspel. Actieve bosbeleving voor spelers van 7 tot 12 jaar. - Centrum 
Informatieve Spelen  

https://borgerhoff-lamberigts.be/auteurs/lies-helsloot
https://borgerhoff-lamberigts.be/auteurs/lies-helsloot


o De aarde redden? Gewoon doén! Doe-boekje rond duurzame ontwikkeling. -Lena 
Martaz  

 

Niet alles tegelijk hé. Breinvriendelijker werken en leven. 
 

Online: 

o  De kunst van het loslaten van je werk; 5 tips - Bannink Coaching & Consultancy 

Boeken: 

o Aftellen naar maandag. Hoe slimmer werken je gelukkiger maakt. - Ann De Bisschop  
o Beter zorgen voor jezelf.-  Marc Buelens, Ann Vermeiren  

o Eén ding tegelijk - 52 eenvoudige oefeningen voor rust in je hoofd - Rick Hanson 

o Eerste hulp bij thuiswerken. Een praktische gids voor werkgever en -nemer. -Elke 
Van Hoof 

o Het fitte brein. Wat je levensstijl met je hersenen doet. - Ilka De Bisschop 

o Getting things done. De kunst van stressvrije productiviteit. -David Allen  
o Help ik word geleefd ! Concrete zelfcoaching tools om je leven in eigen handen te 

nemen. -  Iris Willems  
o Hoe groen is jouw gras? Als je (soms) baalt van je baan. - Ester De Bruine, Roderik 

Bender  
o Hoe passie je leven redt. Handleiding voor een boeiend bestaan. – Maarten Morel 
o Hoera, ontslag ! In vier stappen naar een gelukkiger (werk)leven. – Rilla Lysens  
o Hoog sensitieve mannen. Hoe je hooggevoeligheid als kracht kunt inzetten. – Tom 

Falkenstein  
o Ik ben (het) zo moe. No-nonsense oplossingen voor als je leven hapert. – Hilde 

Mariën  
o Ikigai. Ontdek de zin van je bestaan. – Justyn Barnes. 
o In het spoor van ikigai - Ik kwam hier om te zoeken. - Christina Van Geel 
o Je levensstijl als medicijn. Zo word en blijf je gezond. – Reginal Deschepper  

o De kunst van de eenvoud. Leer opnieuw gelukkig worden met ‘minder’  – Dominique 
Loreau 

o Leven onder stress. Een nuchtere gids voor geluk. - Patrick Kicken 
o Leven met wind mee. Minder drama in je leven, meer rust in je hoofd. - Jelle Hermus  

o Mentaal kapitaal. - Elke Geraerts 

o Moet juist niks. Baas over je eigen tijd-Nooit meer opgejaagd-Gouden regels van een 
moeder voor haar dochter. - Ilse Nackaerts 

o Het nieuwe mentaal. – Elke Geraerts 
o Een nieuw begin - Tony Crabbe 
o Opgeruimd! Op het werk. - Marie Kondo, Scott Sonenshein 

o Een opgeruimd hoofd in 7 stappen. Meer rust en energie. - Jolanda Meijer, Nienke 
Van Oeveren 

http://www.banninkcoaching.nl/werk-loslaten/
http://www.banninkcoaching.nl/werk-loslaten/
http://www.banninkcoaching.nl/werk-loslaten/


o Plato & Cola of het geheim van jouw brein. Over God, vrije wil, creativiteit en 
hersenonderzoek, als inspiratie van een neurochirurge voor haar adolescente zoon. - 
Veerle Visser-Vandewalle 

o Plezier in je werk - 30 manieren om weer verliefd te worden op je baan. - Bruce 
Daisley  

o P.R.I.M.A is perfect. In 5 stappen je perfectionisme loslaten. - Astrid Davidzon  
o Relativeren is ook een kunst. Gereedschap voor een evenwichtig gevoelsleven. - 

Mariëtte Baanders  
o Rust vinden in een wereld die maar doordraait. - Magnus Fridh 
o Rust voor je brein. Train je offline brein en versterk je veerkracht, creativiteit en 

empathie -Luc Swinnen 

o Simpel leven. De gids voor een low-waste huishouden. – Julia Watkins 

o Vind je ikigai. Breng het Japanse geheim voor geluk in de praktijk. – Francesc 
Miralles, Hector Garcia 

o Weer aan de slag. Anders omgaan met langdurige afwezigheid.- Elke Van Hoof   
o Wellbeing = winst. Waarom gezonde en gelukkige medewerkers je belangrijkste 

kapitaal zijn.- Ann De Bisschop 
o Zo haal je meer uit je brein. Efficiënter en creatiever werken in een hyperverbonden 

multitaskende wereld. - Theo Compernolle 

 

Omgaan met angsten (in tijden van corona) 
 
Online: 

o Stichting "Omgaan met Angst"| Homepagina 
o Depressiehulp | info - online zelfhulp en begeleiding  
o Geestelijk Gezond Vlaanderen | Tijd om normaal te doen over psychische 

problemen 
o Depressie | CM 
o Angststoornissen | Geestelijk Gezond Vlaanderen 
o Geestelijk gezond in coronatijden | Geestelijk Gezond Vlaanderen 
o Geluksdriehoek.be | Home (checkjezelf.be) 
o Angststoornissen - Psychische klachten detail - Te Gek!? maakt van het hoofd een 

zaakPsychische klachten detail - Te Gek!? maakt van het hoofd een zaak 
 

Boeken: 

o Alles over psychische stoornissen. - Willy Garenfeld, Marieke Clijsen, American 
Psychiatric Association  

o Angst. Van klacht naar kracht. - Gerbert Bakx 

o Angst. Van monster tot stille kracht.- Frits Boer 

o Asem. - Leen Dendievel 

o De gelukkige piekeraar. Waarom iedere mens weleens een nachtje wakker ligt (en 
waarom dat helemaal niet erg is) - Bart Verkuil -  

o De grote levensvragen. - Friedl' Lesage 

https://www.lannoo.be/nl/luc-swinnen
https://omgaanmetangst.nl/
https://depressiehulp.be/
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/depressie
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/angststoornissen
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/geestelijk-gezond-coronatijden
https://checkjezelf.be/
https://www.tegek.be/psychische-problemen/klachten/angststoornissen
https://www.tegek.be/psychische-problemen/klachten/angststoornissen


o Hoe kom ik van die angsten af? Vaardigheden en technieken om je te helpen 
omgaan met angst en zorgen. - L.M. Schab  

o Ik wil zelfvertrouwen. Alles voor een zelfverzekerd leven. - Harriet Griffey 

o Kleine gids voor psychiatrische ziektebeelden. - Chris Bervoets, Andy De Witte 
,Lieve Lemey   

o De kracht van het nu. Gids voor een bewust en gelukkig leven. - Eckhart Tolle  

o Laat ze maar denken. Tem je sociale angst. – Rob Faltin 

o Licht Leven. Een weg naar geluk in zeven stappen. - Nanne Van der leer 

o Los Laten. Ik pieker als ik niet tegenwoordig ben. - Evi De Lissnyder, Marianne 
Hendrickx, Dirk Van de Abbeele, Roland Rogiers, Eva Buytaert  

o Luister! Eerste hulp bij psychische problemen.  - Stijn Stroobants  

o Mensenmaat. Een pleidooi voor imperfectie. -Luc van Gorp. 

o Moet ik nu bang zijn ? Kinderen helpen in tijden van angst en terreur. – Lies Scaut, 
Erik de Soir  

o Een nieuw begin. Een kompas voor een andere manier van werken en leven tijdens 
en na corona. – Tony Crabbe 

o Red mij niet. Hoe steun je iemand in moeilijke tijden.? – Sanne Van Arnhem  

o Samen werken aan herstel! Gids voor cliënten en hulpverleners. - Grace Verween , 
Filip Abts  

o De stem van je lichaam. Trauma's helen met je lichaam als gids. -Peter Levine  

o Tuinieren voor de geest. Hoe we gelukkiger worden van zaaien, wieden en snoeien. - 
Sue Stuart-Smith 

o Uit je angst in je kracht. Praktische tips om je angst en paniek los te laten. - Carien 
Karsten 

o Verborgen kopzorgen. Bekende mensen over de kracht van imperfectie. -Leslie 
Hodge, Stijn Fabri 

o Weg met het angstduiveltje. Werkboek voor jongeren die wel eens last hebben van 
angst, piekeren of paniek. - Kate Collins-Donnelly  

 

 

Omgaan met je hoogsensitiviteit  
Online: 

o Wat is het (hspvlaanderen.be) 

o Campagne - Hoogsensitiviteit (h)erkend? - Te Gek!? maakt van het hoofd een zaak 

https://www.google.com/search?safe=active&q=Stijn+Fabri&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqLygyMKyoUoJwU-ItiuIN0i21ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsXIHl2Rm5Sm4JSYVZe5gZQQAnH8_208AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj987PvzY3pAhVEC-wKHVf_BH0QmxMoAjAQegQIDxAE
https://www.hspvlaanderen.be/index.php?p=wat_is_het
https://www.tegek.be/nieuws/campagne-hoogsensitiviteit-h-erkend


o Hoogsensitief? | Kus de Kikker 

 

Boeken: 

o Ben ik dan een slechte mama ? Hoogsensitief, hoogbegaafd en andere etiketjes die 
aan ons gezin kleven - Patsy Kerkhofs 

o Eerste hulp bij hoogsensitiviteit - Elke Van Hoof 

o Het hooggevoelige kind met een sterke wil. (H)erkenning en wegwijzer voor ouder 
en kind. Janneke van Olphen 

o Hooggevoelig geboren. Hoe hoogsensitiviteit een kracht kan zijn. -  Prinses Märtha 
Louise ; Elisabeth Nordeng 

o Hoogsensitief. - Elke Van Hoof 

o Hoogsensitief ouderschap. Zo blijf je als hoogsensitieve ouder in balans. - Bieke 
Geenen 

o Hoogsensitiviteit @ work : de weg naar minder stress, een betere focus en meer 
zelfvertrouwen. - Ilse Van den Daele, Karin Nauwelaerts 

o Hoogsensitiviteit professioneel gezien. Sensitiviteit als verklaring onder 
psych(osomat)ische klachten. - Annek Tol 

o Hoog sensitieve mannen. Hoe je hooggevoeligheid als kracht kunt inzetten. - Tom 
Falkenstein 

o Hoog sensitieve ouders. Wees briljant in je rol als opvoeder, zelfs als de wereld je 
overweldigt. - Elaine N. Aron 

o Hoog sensitieve personen. Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt. - Elaine 
N. Aron  

o Hoog sensitieve personen in de liefde. Hoe je omgaat met relaties als de wereld je 
overweldigt. – Elaine N. Aron 

o Hoogsensitief opvoeden. Ontdek en versterk de talenten van je kind. - Lies Cattersel, 
Ann Bogemans, Steven Gielis, Melissa Mertens 

o Leven met hooggevoeligheid. Tips voor de empatische persoonlijkheid. - Judith 
Orloff  

o Leven zonder filter. Mijn ervaring met hoogsensitiviteit - Fleur Van Groningen 

o Het werkboek voor hoog sensitieve personen. Praktische adviezen en oefeningen 
om direct mee aan de slag te gaan. - Elaine N. Aron  

 

Ouder-kind yoga 
Online: 

http://www.kusdekikker.be/nl/hoogsensitief
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Lies+Cattersel
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Ann+Bogemans
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Steven+Gielis
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Melissa+Mertens


o Little Yoga - YouTube 

Boeken 

o Baby yoga en babymassage kaarten. - Gea Scholtens-Stiekema 

o Deugdenyoga voor kinderen. - Patty Jongemaets 

o Kinderyoga. Ontspannende oefeningen en verhaaltjes.-  Evy Gruyaert  

o Little yoga. - Lana Katsaros 

o Nelsons Yogaboek. Een doen-het-samen-boek met 24 yogaspelletjes voor kleine en 
grote avonturiers. - Leen Demeulenaere,, Laura Van Bouchout  

o Het yoga-avontuur voor kinderen. Een werkboek voor kinderyoga. -Helen Purperhart  

o Yoga met je kind. - Mark Singleton 

Accent op relaxatie 

o Ademspelkaarten - Helen Purperhart  

o De toverdoos. Sprookjesmeditaties voor kinderen vanaf 5 jaar.-  Marnieta Viegas  

o Relax Kids ! Sprookjesmeditaties voor kinderen. - Marnieta Viegas  

o De wens-ster. 52 meditaties voor kinderen vanaf 5 jaar. - Marnieta Viegas  

 
Yoga algemeen 

o The fittest you. Kickstart voor een gelukkige geest in een gezond lichaam. Baas over 
body & mind met tips, work-outs en recepten<; - Gudrun Hespel 

o Mudra-werkboek. Eenvoudige yoga-oefeningen voor vingers en hand. - Gertrud 
Hirschi  

o Het no-nonsense yogaboek. Over hoe yoga je mentaal en fysiek kan versterken. -
Joachim Meire  

o Yoga met Evy  - Evy Gruyaert  

o Yoga zonder les. Vijftig series voor thuis of waar dan ook. - Emma Silverman  

 

Ouder onder druk: opvoeden van drukke kinderen 
 
Online: 

o Home - centrum ZitStil Kenniscentrum ADHD / ADD - centrum ZitStil 
o ADHD | Geestelijk Gezond Vlaanderen 
o Zorgpad ADHD (adhd-traject.be) 
o Hulpmiddelen speciaal bij ADHD of ADD - Vilans Hulpmiddelenwijzer 
o Opvoedingslijn | Vlaanderen.be 

 
Boeken: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wB5LuUKRgpA
https://www.zitstil.be/
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/adhd
https://www.adhd-traject.be/nl
https://hulpmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen/voor/adhd-add
https://www.vlaanderen.be/gezin/kinderen/opvoeding/opvoedingslijn


o ADHD coachingskaarten. - Ina Wuite 
o ADHD. Hoe haal je het uit je hoofd? - Cathelijne Wildervanck 

o Ben ik dan een slechte mama ? Hoogsensitief, hoogbegaafd en andere etiketjes die 
aan ons gezin kleven - Patsy Kerkhofs 

o Etiketjes. - Ann Ceurvels 

o Chaos in je hoofd. Als je ADHD of ADD hebt. -Anneke Eenhoorn 

o Omgaan met ADHD op school. Evidence based methoden voor leerkrachten. – R.A. 
Barkley 

o Mild ouderschap. Zelfs tijdens de woedeaanval in de supermarkt. -Nina Mouton 

o Mild ouderschap. Het werkboek. -Nina Mouton 

o #nietaankindengezinverklappen - bekentenissen van een loedermoeder- Hanne 
Luyten 

o Pittige Pubers. Opvoeden van je puber met ADHD of autisme.- Marije Kuin, Anneke 
Eenhoorn,  Arga Paternotte 

o Opvoeden tot zelfvertrouwen 20 manieren om de weerbaarheid van je kind te 
vergroten. -Steven Gielis  

o Rust. 25 manieren om de drukte in je gezin te verzachten. Nele De Ganseman  

o Temparementvolle kinderen. Zo geef je het beste aan gevoelige, intense kinderen 
met een sterke wil. - Eva Bronsveld 

o Omdenken. Opvoedspel. Maak van lastig gedrag een nieuwe mogelijkheid.– Berthold 
Gunste  

o De weg kwijt op school. Waarom kinderen met gedragsproblemen moeilijk 
meekomen en hoe we ze kunnen helpen.- Ross W. Green 

o Zit stil! Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen.- Theo 
Compernolle 

 

Spelmateriaal: 

o Complimentenspel - 80 complimenten voor kinderen met ADHD. – M. Ende, D. 
Hoogendoorn 

o Wie is de beste omdenker ? Het kaartspel.- Berthold Gunster 

 

De partnerrelatie: een top 10 van uitdagingen 
Online: 

o Loopt het niet lekker in je relatie? Zo werk je samen aan herstel - Happinez 
o Leer werken aan je relatie | Gezondheidsnet 

 
Boeken: 
 

o 50 relatieboosters. Een happy relatie in minder dan 5 minuten per dag. - Paulien 
Timmer 

https://www.happinez.nl/liefde-relaties/loopt-lekker-relatie-zo-werk-samen-aan-herstel/
https://www.gezondheidsnet.nl/relatieproblemen/leer-werken-aan-je-relatie


o De 5 talen van de liefde. - Gary Chapman  
o Alleen met jou. - Rika Ponnet 
o Beter zorgen voor jezelf. - Marc Buelens, Ann Vermeiren 

o Eenzaam tussen mensen. De weg naar een meer verbonden leven. – Leslie Hodge 

o Eerste hulp bij je nieuwe gezin. - Maaike Goyens 
o En ze leefden nog lang en gelukkig. De onvermijdelijke valkuilen van de liefde. - 

Chloé de Bie 
o Hoog sensitieve personen in de liefde. Hoe je omgaat met relaties als de wereld je 

overweldigt. - Elaine Aron 
o Ik wil zelfvertrouwen. Alles voor een zelfverzekerd leven. - Harriet Griffey 
o Intimiteit- Paul Verhaeghe 
o Kiezen voor talent in de liefde. Wat is talent? Hoe vul je elkaar aan? En wat als je 

talenten botsen? - Luk Dewulf 
o Liefde in balans. Hoe vind je jezelf en elkaar terug ? - Karen Kelchtermans 
o Liefde in tijden van Tinder. De invloed van sociale media op onze relaties. - Elisabeth 

Timmermans 
o Liefde in verhouding. Een nieuw perspectief op trouw en ontrouw. - Esther Perel 
o Liefde op leeftijd. Waarom liefde altijd een werkwoord blijft. – Alfons 

Vansteenwegen 
o Liefdesbang. Overwin verlatingsangst en bindingsangst. - Hannah Cuppen 

o Leven in je leven. Leer de valkuilen in je leven herkennen.- Jeffrey E. Young, Janet S. 
Klosko 

o Mindset. Verander je manier van denken om je doelen te behalen. - Carol Dweck 
o Moeder genoeg. Het handboek voor meer moed en minder moeten in het 

moederschap. - Florine Duif 
o Een nieuw gezin. - Maaike Goyens 
o Self-care - de ultieme gids om goed voor jezelf te zorgen.-  Nadia Narain ; Katia 

Narain Phillips 
o Vechten voor je scheiding. Een aanpak van postrelationele rouw.. – Tineke 

Rodenburg, Leoniek van der Maarrel. 
o Werkboek IBCT relatietherapie. 44 oefeningen voor een betere relatie.- Pieternel 

Dijkstra, Aerjen Tamminga 

 

Pas zwanger 
 

Online:  
o Skoebidoe, van zwangerschap tot ouderschap (cm.be) 
o Zwangerschap, geboorte en adoptie | CM 
o Kind en Gezin  

 
Boeken: 

o 101 vragen van kersverse mama's. Hoe wen je aan je nieuwe leven met baby. - Lieve 
Van Weddingen   

o Borstvoeding. Compleet handboek voor ouders. 
-  Borstvoedingorganisatie La Leche League    

o Borstvoeding. De beste voorbereiding. Aanleggen, houdingen, borstvoeding en 
werk. Met uniek kraamlogboek. -  Mary Broekhuijsen, Stefan Kleintjes   

https://www.bol.com/nl/c/chloe-de-bie/601863702/
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Jeffrey+E.+Young
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Janet+S.+Klosko
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Janet+S.+Klosko
https://skoebidoe.cm.be/
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/zwangerschap-geboorte-adoptie
https://www.kindengezin.be/


o Fit en gezond tijdens en na je zwangerschap.-  Jennifer Cnops  
o # FitMom. In 100 dagen fit samen met je kid. - Delphine Steelandt   
o The gentle mom. Mama zijn zonder schone schijn. -  Kirsten Ginckels, Ellen Van 

den Bouwhuysen   
o How about mom. Het eerlijke moeder-boek. – Anna & Frederike Jacobs 
o Mama worden. Alles wat je moet weten over zwangerschap en bevalling. 

- Bernard Spitz en Sofie Vanherpe  
o Mijn baby. Alles wat je moet weten over je baby van 0 tot 12 maanden. -

Christine Vanhole   
o Mindful met je baby. Lees-, luister- en oefenboek . - Eva Potharst   
o Onder mama's. Wat niemand je ooit vertelde over het prille moederschap. - Sonia 

Pypaert  
o Vaderklap. Inspirerende momenten voor vaders & kinderen. – Dimitri Desender   
o Zwanger worden. Alles wat je moet weten over je kinderwens. - Petra De Sutter  

 

De Pest aan pesten. 
 
Online: 

o https://www.klasse.be/reeks/pesten/ 
o https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Pesten 
o https://stoppestennu.nl/ 
o Pestweb.nl. 

 
Boeken: 

o Alles over pesten. Voor kuddedieren, buitenbeentjes en iedereen die met pesten te 
maken heeft. -Mieke van Stigt 

o Het boek van @elindo. Veilig en verantwoord online. – Elindo Avastia 

o Help mijn puber voelt zich niet goed. Praktisch boek voor pubers, ouders en 
lesgevers. - Babs Bruyneel, Ria Maes 

o " Ik wil niet gepest worden ! " Effectief en concreet handelen op de basisschool. - 
Onno van Ulzen 

o Mama, ze pesten me. Gids voor ouders van kinderen van 3 tot 12 jaar. - Kristl Habils 

o Pesten en cyberpesten in het onderwijs. Praktijk en beleid voor een veilige 
leeromgeving.-  Gie Deboutte 

o Pesten op school voorkomen.- Tumult  

o RAKattack - Annelies Follaets, Sarah Joos 

o Robbe - Marc De Bel, Ria Maes 

o De survivalkid. Pesten. - Luc Descamps, Gie Deboutte 

o Veilig online. 80 tips om jezelf te beschermen. - Cybersimpel.be 

o Verlies ze niet ! een pleidooi om anders om te gaan met jongeren.- Ingrid De Jonghe 

https://www.lannoo.be/nl/sonia-pypaert
https://www.lannoo.be/nl/sonia-pypaert
https://www.klasse.be/reeks/pesten/
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Pesten
https://stoppestennu.nl/
https://www.pestweb.nl/


o Vriend- gezocht - verloren - gevonden. - Eef Rombaut 

Didactisch  en spelmateriaal  

• Cyber Scan. Een 'app'klare toolkit om het anticyberpestbeleid van je school vorm te 
geven. - De Aanstokerij  

• CyberSense. Veilig en weerbaar online.  - Pimento  

• Kikkerbecool - Anne Kooijman 

• Schwung! De werkvormen. Over weerbaarheid, talenten en groepsbevordering. - 
Jong & Van Zin  

Positief denken / De kracht van positief denken. 
 
Online 

o www.leerpositiefdenken.be/tips.html 
o www.voorpositiviteit.nl  

 
Boeken 

o Dit is jouw leven. Ervaar de effecten van de positieve psychologie. - Ernst Bohlmeijer, 
Monique Hulsbergen 

o Eenvoudiger leven. in onrustige tijden - 10 gelukzones in jezelf. – Mark Verhees 

o Geluk vinden zonder het te zoeken. – Lieven Annemans 

o Grijp je leven. - Chris Lenaerts 

o Hooptimisme. 100 sleutels voor een hoopvol leven. - Leo Bormans 

o Je wordt wat je denkt. De weg naar een positiever leven in stappen. -Inge Rock 

o De kunst van de eenvoud. Leer opnieuw gelukkig worden met ‘minder’  – Dominique 
Loreau 

o De kunst van mindful communiceren. - Frits Koster en Jetty Heynekamp 

o Lessen in levenskunst , de kracht van positief denken. – Wilfried Van Craen 

o Mentaal kapitaal. - Elke Geraerts  

o Mindfulness, in je kracht staan en andere hypes. – Matthijs Steeneveld 

o Optimisme - Hoop - Veerkracht – Zelfvertrouwen. - Matthijs Steeneveld  

o Positief. De kracht van objectiviteit, openheid & optimisme. – Patrick Demoucelle  

o Reumapositief. Anders omgaan met een chronische aandoening. - Filip De Keyser, 
Heidi Van de Keere  

o Standvastig. Onder alle omstandigheden jezelf blijven. Vermijd onnodig positief 
denken. - Svend Brinkman  

o Zeg nooit nooit - Stig Broeckx 

http://www.leerpositiefdenken.be/tips.html
https://www.lannoo.be/nl/leo-bormans


o Zoals verwacht loopt alles anders. - Berthold Gunster 

o Voor kinderen 
Ons team in actie. Tussendooractiviteiten om te bouwen aan een positieve groep. 
1.2. - Ria Balk  

o Ons team in actie. Tussendooractiviteiten om te bouwen aan een positieve groep. 
3.4. - Ria Balk  

o Ons team in actie. Tussendooractiviteiten om te bouwen aan een positieve groep. 
5.6. - Ria Balk /  

o Ons team in actie. Tussendooractiviteiten om te bouwen aan een positieve groep. 
Kleuters. - Ria Balk  

Lespakket 

o Vlieg erin! Een educatief pakket over welbevinden voor de derde graad lager 
onderwijs. – LCM 

o de Gelukzoekers.-CM 

 

 

Praten met pubers  
 

Online:  
o Verbindend opvoeden, hoe doe je dat? | Goedgezind.be by Gezinsbond  
o Geen toegang | Human Matters 
o Praten met pubers: 17 tips voor een echt goed gesprek (jmouders.nl) 
o 'Je zaagt altijd': praten met je tiener in 7 gulden regels | goedgezind.be 
o Hoe je die puber toch aan het praten krijgt - Tis Hier Geen Hotel 
o homepage - Groeimee 
o Brochure Expoo 
o Opvoedingslijn | Vlaanderen.be 
 

Boeken:  

o Ik wil begrijpen wat je werkelijk nodig hebt. Geweldloze communicatie met 
kinderen. Het project Giraffendroom- Frank Gaschler, Gundi Gaschler 

o Generatie groei. Hoe kennis van het jonge brein toekomst vormgeeft. -  Marie Loop 
o Geweldig communiceren met jongeren – Justine Mol  
o Geweldloos communiceren. Ontwapenend, doeltreffend en verbindend. –Marshall 

B. Rosenberg  
o Heavy Sh!t. Een boek met vragen en antwoorden voor en door jongeren. –  Nora 

Gharib 
o Ouders in nesten. Werken aan een goede relatie met je tiener. - Sven Bussens 
o De pubertijd. – Hedvig Montgomery 
o Rebelleren kan je leren. Deep democracy met kinderen en jongeren. – Fanny 

Matheusen 

https://www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/uit-de-bond/verbindend-opvoeden-hoe-doe-je-dat/
https://www.humanmatters.eu/nl/kenniscentrum/blog/digitale-opfrissing-overzichtsartikel
https://www.jmouders.nl/praten-pubers-tips/
https://www.jmouders.nl/praten-pubers-tips/
https://www.goedgezind.be/tieners/ouders-van-tieners/praten-met-je-tiener/
https://www.tishiergeenhotel.nl/hoe-puber-toch-aan-praten-krijgt/
https://www.groeimee.be/
https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Brochure_Hoe_praat_ik.pdf
https://www.vlaanderen.be/gezin/kinderen/opvoeding/opvoedingslijn
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Nora+Gharib
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Nora+Gharib


o Ruimte geven en dichtbij zijn. Mindfulness voor ouders met pubers (12-19 jaar). - 
Elien Snel 

o Stop met aardig zijn – Thomas D'Ansembourg  
o Talent en veerkracht van je kind versterken –  Els Spronk & Elke Busschots  
o Typisch tieners. Modern opvoedingshandboek voor ouders over internetgebruik, 

uitgaan, seks, gedrag... 
 - Sarah Van Gysegem 

o De 5 talen van de liefde van tieners.- Gary Chapman 
o Verlies ze niet ! een pleidooi om anders om te gaan met jongeren. – Ingrid de Jonghe 
 
Coachkaarten 
o Puber coachkaarten. Ontdek je talent! - Espérance Blaauw 

 

Rookstop 
 
Online: 

o Stoppen met roken: manieren | CM 
o Rookstopbegeleiding Vlaanderen | CM 
o www.tabakstop.be 
o Brochure-Stoppen-met-roken_tcm93-65109.pdf 
o Niet roken | Fit op jouw manier (portalfitopjouwmanier.nl) 

 
Apps:  

o Voor wie geïnteresseerd is in rookstopapps: Stoppen met roken met een rookstop-
app | Gezond Leven 
U kan via sommige apps chatten met andere rokers of met een tabakoloog. 

 
Boeken: 

o Nicotineverslaving. Een oplossingsgerichte aanpak. - Romy Coomans 
o Stoppen met roken. – Allan Carr 
o Zo stop je met roken - de gouden formule. - Robert West 

 

Rouwen in tijden van corona  
 

Online 

o www.verbindinginverlies.be/nl/literatuur 
o www.wijrouwenmee.be 

o www.pxl.be/rouwbegeleiding 

o www.rouwzorgvlaanderen.be 

o www.lostenco.be 

o Tele-onthaal 106 of https://tele-onthaal.sittool.net/chat 
o www.in-de-wolken.nl 

Boeken 

o 600 gedichten over leven, liefde en dood. Nieuw groot verzenboek. - Jozef Deleu  

https://www.managementboek.nl/zoeken?c=CB&auteur=Espérance%20Blaauw
https://www.cm.be/gezond-leven/leefgewoonten/stoppen-met-roken/manieren
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/gezondheid-en-preventie/stoppen-met-roken/rookstopbegeleiding-vlaanderen
http://www.tabakstop.be/
https://www.cm.be/media/Brochure-Stoppen-met-roken_tcm93-65109.pdf
https://www.portalfitopjouwmanier.nl/niet-roken
https://www.gezondleven.be/themas/tabak/stoppen-met-roken/hoe-stoppen-met-roken/stoppen-met-roken-met-een-rookstop-app
https://www.gezondleven.be/themas/tabak/stoppen-met-roken/hoe-stoppen-met-roken/stoppen-met-roken-met-een-rookstop-app
https://www.verbindinginverlies.be/nl/literatuur
http://www.wijrouwenmee.be/
http://www.pxl.be/rouwbegeleiding
http://www.rouwzorgvlaanderen.be/
http://www.lostenco.be/
https://tele-onthaal.sittool.net/chat
http://www.in-de-wolken.nl/


o Als de man verliest. Omgaan met tegenslag, verdriet en rouw -Tim Overdiek, Wim 
van Lent  

o Anders leven. Pleidooi voor een humanere en meer verbonden samenleving.- Manu 
Keirse 

o Doet sneeuw pijn – Carolien Spaans  

o Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin en de hulpverlener. - Manu 
Keirse  

o Ik mis je, mams. – Frank Pollet 

o Ik wil je nooit vergeten - een verhaal over rouw en herinneringen. -Joanna Rowland  

o Je bent jong en je rouwt wat. -Lisanne Van Sadelhoff  

o Je mag mij altijd bellen. 1001 dagen van rouw.- Karin Kuiper  

o Kinderen helpen bij verdriet. - Manu Keirse  

o Leven aan de zijlijn. Meditaties bij trauma en verlies. - Erik De Soir 

o Leven is loslaten .Over een dood met een grote toekomst.- René Diekstra  

o Rouw bij kinderen en jongeren. Over het begeleiden van verliesverwerking. - 
Mariken Spuij  

o Rouwe Kost - een handleiding bij overlijden en rouw - Hanneke van de Plassche  

o Slaapwel, lieve vriendin. - Suzanne Leisegang  

o Sterven, een levensverhaal. - Cory Taylor  

o Troostkaarten voor kinderen en jongeren. - Cindy Verhulst, Katrien Vanhauwaert 
o Het uur blauw. Afscheid zonder nabijheid. - Johan Terryn 

o Zolang ik nog leef. Over ongeneeslijk ziek zijn, herinneringen nalaten en blijvende 
verbondenheid. -Goedele Van Edom 

Prentenboeken 

o Hart op slot. Een wegwijzer voor rouwverwerking bij kinderen.- Elien Geyskens, 
Emmy Craenhals  

o De sterrenwachters. Een boek vol troost, hoop en magie. – Thaïs Vanderheyden  

o Een warm dekentje - Nathalie Slosse 

o De wensbloem. - Nathalie Slosse 

o Vaarwel. Mijn boekje vol herinneringen. -Nathalie Slosse 

o Het verdwenen kersenrood.- An Swerts 

o Voor Altijd. - Peter Schreuder Goedheijt 

 

https://www.lannoo.be/nl/johan-terryn


Rust in je hoofd 
 
Online: 

o Ontspanning | CM 
o Ontspanningstechnieken | CM 
o Tijd voor vrije tijd | CM 
o Ontspannen | Fit op jouw manier (portalfitopjouwmanier.nl) 

 
 
Boeken: 
 

o Anders omgaan met boosheid. De weg van mindfulness, compassie en 
verbondenheid.- David Dewulf 

o Eén ding tegelijk. 52 eenvoudige oefeningen voor rust in je hoofd. – Rick Hanson. 
o De helende kracht van bosbaden. Shinrin yoku, vind innerlijke rust en creativiteit in 

verbondenheid met de natuur. - Julia Plevin 
o Jomo ! The joy of missing out. Rust in je hoofd. Evenwicht in je leven. Ruimte in je 

hoofd! -  Nele Colle  
o De gelukkige piekeraar. Waarom iedere mens weleens een nachtje wakker ligt (en 

waarom dat helemaal niet erg is) - Bart Verkuil  
o Grenzen stellen met compassie. Leer in 8 weken je ik-grens kennen. – Nick Blaser 

o De kunst van de eenvoud. Leer opnieuw gelukkig worden met ‘minder’  – Dominique 
Loreau 

o Leven met wind mee. Minder drama in je leven, meer rust in je hoofd. 
- Jelle Hermus   

o Moet juist niks. Baas over je eigen tijd-Nooit meer opgejaagd-Gouden regels van een 
moeder voor haar dochter. – Ilse Nackaerts 

o Meer rust in je hoofd. Mindful leven in 8 eenvoudige lessen. - Karin Bosveld 
o Mentale veerkracht. Pessotherapie als bron van herstel.- Willy Van Haver 
o Rust in je huis en je hoofd. Het slimme organizing boek. -Sara Van Wesenbeeck  
o Rust vinden in een wereld die maar doordraait. - Magnus Fridh 
o Rust voor je brein. Train je offline brein en versterk je veerkracht, creativiteit en 

empathie -Luc Swinnen 
o Veerkracht. Een handleiding voor innerlijke rust, kracht en geluk.- Rick Hanson 
o Veerkracht. Onze natuurlijke weerstand tegen een leven vol stress. - Michael Portzky  
o Weet je, ik heb het ook niet gemakkelijk. Hoe mindfulness en Montaigne helpen als 

het leven niet loopt zoals je had gedacht. - Wilfried Van Craen 

Rust in huis, ruimte in je hoofd met de opruimcoach 
Online: 

o www.cm.be/gezond-leven/mentale-fitheid/cm-geluksplan/leef-hier-en-nu/rust-in-je-

hoofd 

 
Boeken: 

o Eén ding tegelijk - 52 eenvoudige oefeningen voor rust in je hoofd. – Rick Hanson  
o De helende kracht van bosbaden. Shinrin yoku, vind innerlijke rust en creativiteit in 

verbondenheid met de natuur. - Julia Plevin 
o Ik ben (het) zo moe. No-nonsense oplossingen voor als je leven hapert. – Hilde  

Mariën 

https://www.cm.be/gezond-leven/mentale-fitheid/ontspanning
https://www.cm.be/gezond-leven/mentale-fitheid/ontspanning/technieken
https://www.cm.be/gezond-leven/mentale-fitheid/druk-druk-druk/maak-tijd-vrij-voor-vrije-tijd
https://www.portalfitopjouwmanier.nl/ontspannen
https://www.lannoo.be/nl/luc-swinnen
http://www.cm.be/gezond-leven/mentale-fitheid/cm-geluksplan/leef-hier-en-nu/rust-in-je-hoofd
http://www.cm.be/gezond-leven/mentale-fitheid/cm-geluksplan/leef-hier-en-nu/rust-in-je-hoofd


o Jomo ! The joy of missing out. Rust in je hoofd. Evenwicht in je leven. Ruimte in je 

hoofd! -Nele Colle  

o De gelukkige piekeraar. Waarom iedere mens weleens een nachtje wakker ligt (en 
waarom dat helemaal niet erg is) - Bart Verkuil  

o Green Mental Health. – Jolanda Maas, Renske Visscher, Koen Westen 

o Grenzen stellen met compassie. Leer in 8 weken je ik-grens kennen. – Nick Blaser 

o #Leven kan je leren. Ratrace. Beter organiseren. Maximaal leven. - Veerle Valaert, 
Jasmine De Coninck, Evi De Baerdemaeker, NathalieVermassen 

o Leven met wind mee. Minder drama in je leven, meer rust in je hoofd. 
- Jelle Hermus   

o Maximaliseer je leven met minimalisme. -  Virginie Vandaele 
o Meer luxe met minder. Minimaliseren kun je leren. – Annelies Mentink 
o Meer rust in je hoofd. Mindful leven in 8 eenvoudige lessen. - Karin Bosveld 
o Moet juist niks. Baas over je eigen tijd-Nooit meer opgejaagd-Gouden regels van een 

moeder voor haar dochter. – Ilse Nackaerts 
o Een nieuw begin. Een kompas voor een andere manier van werken en leven tijdens 

en na corona. – Tony Crabbe  
o Het opruimboek voor mijn gezin. Opruimen met het hele gezin! - Tina Favache 
o Opgeruimd! De manier om orde en rust in je leven te brengen. – Marie Kondo 
o Opgeruimd leven. Roadmap naar tijd en balans. –Eva Brumagne 
o Opgeruimd! Op het werk. - Marie Kondo 
o Rust in je huis en je hoofd. Het slimme organizing boek. -Sara Van Wesenbeeck  

o Rust vinden in een wereld die maar doordraait. - Magnus Fridh 
o Rust voor je brein. Train je offline brein en versterk je veerkracht, creativiteit en 

empathie -Luc Swinnen 

o Simpel leven. De gids voor een low-waste huishouden. – Julia Watkins 

o Spark joy. Een geïllustreerde masterclass in de kunst van het opruimen. – Marie 

Kondo 

o Veerkracht. Een handleiding voor innerlijke rust, kracht en geluk.- Rick Hanson 

o Veerkracht. Onze natuurlijke weerstand tegen een leven vol stress. - Michael Portzky  

o Weet je, ik heb het ook niet gemakkelijk. Hoe mindfulness en Montaigne helpen als 

het leven niet loopt zoals je had gedacht. - Wilfried Van Craen 

 

Samen positief. Hoe ontdek ik het talent bij mijn kind? 
 
Online: 

o Speel het talentenspel – Klasse 
o Meervoudige intelligentie en talenten | Diva (diversiteitinactie.be) 
o Talenten van kleuters - Ieder Kind een Talent 
o Ieder kind zijn talent! (dekrinkelrups.be) 
o Hoe herken je talent bij je kind? | mamabaas.be 
o De perfecte ouder bestaat niet - Groeimee 

 
Boeken: 

o Blij met mij ! Talent en veerkracht van je kind versterken -Els Pronk, Elke Busschots 

o Blij met mij. Verhalenbundel. 6-8 jaar. 9-12 jaar. – Angelique Besselaer 

https://www.lannoo.be/nl/tina-favache
https://www.lannoo.be/nl/luc-swinnen
https://www.klasse.be/5659/speel-het-talentenspel/
https://diversiteitinactie.be/themas/kinderarmoede-ko/professionalisering/krachtige-leeromgeving-voor-kleuters/meervoudige
https://www.iederkindeentalent.nl/inspiratie/talenten-van-kleuters/
http://www.dekrinkelrups.be/kleuters/index.php/visie-new/ieder-kind-zij-talent
https://www.mamabaas.be/content/hoe-herken-je-talent-bij-je-kind#:~:text=Kinderen%20tonen%20hun%20talenten%20vooral%20op%20die%20momenten,momenten%20zijn%20heel%20waardevol%20om%20kinderen%20te%20observeren.
https://www.groeimee.be/de-perfecte-ouder-bestaat-niet


o Hoogsensitief opvoeden. Ontdek en versterk de talenten van je kind. - Lies Cattersel, 
Ann Bogemans, Steven Gielis, Melissa Mertens 

o Ik ben goud waard. - Steven Gielis 

o Ik kies voor mijn talent. Wat is talent? Hoe talent ontwikkelen? En wat met waar je 
echt niet goed in bent? - Luc Dewulf 

o Het kind. (G)een handleiding. – Bruno Vanobbergen 

o Rebelleren kan je leren. Deep democracy met kinderen en jongeren. – Fanny 
Matheusen 

o Rust. 25 manieren om de drukte in je gezin te verzachten. - Nele De Ganseman  
 
Spel- en didactisch materiaal 

o Ik kies voor mijn talent. Toolbox. / Luc Dewulf 

o Inspiratiebubbels 2. 60 bruisende ideeën voor talentenontwikkeling. – E. Bakkers 

o Junior coachkaarten. Laat kinderen praten en hun talent ontwikkelen! -Espérance 
Blaauw 

o Een koffer vol vertrouwen. Talenten in beweging. – Linda Pappijn 

o Kwaliteitenspel. - Peter Gerrickens 

o MinsetKwartet. Laat talent groeien. 

o Puber coachkaarten. Ontdek je talent! - Espérance Blaauw  

o Schatgravers. Een avontuurlijk kaartspel dat verbindt, inspireert en raakt. -Greetje 
Welten, Matty Van de Rijzen 

o Schwung! Het spel: over weerbaarheid, talenten en groepsbevordering. - Jong & Van 
Zin 

o Tijd voor een leuke babbel. Praatkaarten. 80 originele vragen voor een vlot gesprek 
met je kind. – ZNU 

o Vlieg erin! Een educatief pakket over welbevinden voor de derde graad lager 
onderwijs. - CM Gezondheidspromotie 

 

Sandwichgeneratie 
 
Online: 

o Sandwichgeneratie hulp vragen en grenzen stellen | Goedgezind.be 
o Sandwichgeneratie bestaat vooral uit vrouwen | Goedgezind.be 
o De sandwichgeneratie: wanneer mantelzorgers ook aandacht nodig hebben 

(seniorennet.be) 
 
Boeken: 

o 50 tinten wijs. 13 inspirerende gesprekken en levenslessen. - Lynn Wesenbeek, Kris 
Colpaert 

https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Lies+Cattersel
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Ann+Bogemans
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Steven+Gielis
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Melissa+Mertens
https://www.goedgezind.be/dossiers/sandwichgeneratie/sandwichgeneratie-hulp-vragen-en-grenzen-stellen-is-een-kunst/
https://www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/sandwichgeneratie-vrouwen/
https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/124/de-sandwichgeneratie-wanneer-mantelzorgers-ook-aandacht-nodig-hebben
https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/124/de-sandwichgeneratie-wanneer-mantelzorgers-ook-aandacht-nodig-hebben


o Anders leven. Pleidooi voor een humanere en meer verbonden samenleving.- Manu 
Keirse 

o Beter zorgen voor jezelf. -Marc Buelens 
o Klein geluk voor de mantelzorger in Vlaanderen. - Maria Grijpma, Inge Jager 
o Opa en oma zonder stress. - Bieke Geenen 
o Self-care - de ultieme gids om goed voor jezelf te zorgen.- Nadia Narain  
o Zorg zonder naam. Mantelzorgwijzer. - Anne Dedry 

 

Sexting, is dat oké of geef je teveel bloot? 
 
Online 

 
o Mediawijs - Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid | 
o Clicksafe: veilig internetten | Child Focus 
o Lezingen Mediaopvoeding | Digisaurus 
o MediaNest | Website over mediaopvoeding/ 
o Veilig online | over mediaopvoeding 
o Opvoeding rond gebruik digitale en sociale media begint al op jonge leeftijd | 

mamabaas.be 
o Praten met je kind | Child Focus 
o Schermtijd: Schermtijd_schema1.pdf (klasse.be) 
o Sexting | Sense.info 
o Sexting@school | (mediawijs.be) 

 
Boeken 
 

o Het boek van @elindo. Op het internet like a boss : veilig & verantwoord online. - 
Elindo Avastia 

o Digitaal ontmaagd. Gids seksuele opvoeding voor ouders en opvoeders vandaag. - 
Sarah Van Gysegem   

o Digitale Burgertjes. Kinderen en onlinemedia. - Katja Schipperheijn  
o Samen zeggen we dag* ! Voor alle ouders die worstelen met het schermgebruik van 

hun kinderen- Carlijn Hermes 
o Smartwise opvoeden - kinderen opvoeden in het digitale tijdperk. - Janell Burley 

Hofmann. 
o Van emoji's tot sexting. Over opvoeden in een medianest. - Medianest. 

 
Spel- en didactisch materiaal 

o I RESPECT. Pedagogische tool voor jongeren rond online privacy. Voor leerlingen van 
10 tot 14 jaar. 

o Jongeren online ! - Katrien Symons ea.kc-hig-activiteitenverslag2017.pdf 

(kcgezinswetenschappen.be) 

o Jungle Web. Challenges online -Child focus 
o Jungle Web.Spel -Child focus 

o Let's talk about sexting  

o MediJapraat. Voor een goed gesprek over sociale media. -Blifwijs.nl 

o Praten over sexting - werkvormen | Sensoa 

https://mediawijs.be/
https://www.childfocus.be/nl/preventie/clicksafe-veilig-internetten
https://www.digisaurus.be/
https://www.medianest.be/
https://www.medianest.be/
https://www.veiligonline.be/
https://www.mamabaas.be/content/opvoeding-rond-gebruik-digitale-en-sociale-media-begint-al-op-jonge-leeftijd
https://www.mamabaas.be/content/opvoeding-rond-gebruik-digitale-en-sociale-media-begint-al-op-jonge-leeftijd
https://childfocus.be/nl/preventie/praten-met-je-kind
https://www.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2015/09/Schermtijd_schema1.pdf
https://sense.info/nl/seks-en-internet/sexting
https://sextingopschool.mediawijs.be/
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Elindo+Avastia
https://www.kcgezinswetenschappen.be/sites/default/files/publicaties/kc-hig-activiteitenverslag2017.pdf
https://www.kcgezinswetenschappen.be/sites/default/files/publicaties/kc-hig-activiteitenverslag2017.pdf
https://www.sensoa.be/materiaal/praten-over-sexting-werkvormen


Slaap bij kinderen 
 
Online: 

o Kinderen en slaap | CM 
o Hoe werkt slaap bij kinderen? | CM 
o Slaapwel (cm.be) 
o Slaapmoeilijkheden (cm.be) 
o Als slapen moeilijk gaat (kindengezin.be) 
o slaapcoach Archives - Minimi.be 

 
Brochure: 

o Doe-boek-kinderen-en-slaap_tcm47-10951.pdf 

 

Boeken voor ouders: 

o Denk als je peuter/kleuter. Leer te begrijpen waarom je kind niet wil eten, driftig 
brult als het zijn zin niet krijgt, weigert in te slapen, op alles neen zegt, zo vaak bang 
is ... - Karolien Raeymaekers 

o Slaap . Het nieuwe medicijn. - Johan Verbraecken, Tine Bergen  

o Slaap. Nieuwe wetenschappelijke inzichten over slapen en dromen. - Matthew 
Walker 

o Slaap zacht! De weg naar een goede nachtrust voor kinderen en hun ouders. - Inge 
Glazemakers  

o Relax Kids ! Sprookjesmeditaties voor kinderen. - Marneta Viegas  

o De wens-ster. 52 meditaties voor kinderen vanaf 5 jaar. - Marneta Viegas  

 

Boeken voor kinderen: 

o En nu slapen, Hontie! - Kim Geyer 

o Het konijn dat in slaap wil vallen. De leukste methode voor een goede nachtrust 
voor je kind (en voor jezelf). - Carl-Johan Forssén Ehrlin  

 

Didactisch materiaal: 

o Droomzacht. - LCM. 
Droomzacht is een educatief pakket voor de tweede en derde kleuterklas, waarin 
een gezond slaappatroon binnen een gezonde levensstijl centraal staat. Het 
introduceert op een interactieve manier slaap met al haar deelaspecten. Dankzij het 
ondersteunend materiaal wordt ook de thuisomgeving erbij betrokken.  

o Slaapzakje. - LCM 

https://www.cm.be/gezond-leven/kind/slapen
https://www.cm.be/gezond-leven/kind/slapen/Hoe-werkt-slaap-bij-kinderen
https://www.cm.be/slaapwel
https://skoebidoe.cm.be/ontwikkeling-baby-en-kind/slapen/slaapmoeilijkheden
https://www.kindengezin.be/opvoeding/opvoedingsvragen/slapen/als-slapen-moeilijk-gaat/
https://www.minimi.be/tag/slaapcoach/
https://www.cm.be/media/Doe-boek-kinderen-en-slaap_tcm47-10951.pdf


Slaaphygiëne bij jongeren 
 
Online 

o Slaap en slaapproblemen – Welzijn en Gezondheid (kuleuven.be) 
o www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=40&rlpag=1894 
o www.compaenvmbo.nl/wp-content/uploads/2019/02/Slaapproblemen-bij-

jongeren-volgens-tipsheet-23-10-2017-3e-versie.pdf 
o www.demaakbaremens.org/wp-content/uploads/2017/09/Folder-Slaaptips-voor-

tieners-en-hun-ouders.pdf 
o www.surplusgezondheid.be/sites/default/files/goed_slaapdagboek.pdf 

 

Boeken 
o Help, mijn puber voelt zich niet goed. – Babs Bruyneel, Ria Maes 
o De kracht van slapen. - Inge Declercq 
o Mindfulness voor jongeren.- David Dewulf 
o Slaap - Matthew Walker 
o Slaap. Het nieuwe medicijn. – Johan Verbraecekn, Tine Bergen 
o Een slaapprobleem ? Wat nu ?  - Erwin De Bisscop 
o Het Tienerbrein Over de adolescent tussen biologie en omgeving. -Jelle Jolles 

 
+ uitgebreide lijst “Start to sleep” 

 

Het Spierkwartier 
 
Online: 

o https://www.cm.be/gezond-leven/beweging/beweegplezier 
o Meer bewegen | Fit op jouw manier (portalfitopjouwmanier.nl) 
o Upside Down, Motion outside the box – Veronique Lagae  
o Ergonomie thuis, voor iedereen haalbaar – VerV, beroepsvereniging voor ergonomie  
o Wisselwerken – Vlaams Instituut Gezond Leven  
o Bewegen Op Verwijzing – Vlaams Instituut Gezond Leven  
o http://www.vubtoday.be/nl/content/7-geboden-voor-mensen-met-lage-rugpijn 
o https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/blogitem/fit-het-najaar-en-de-winter-

door?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=tzw&utm_content=
cta-blog-fit-het-najaar-en-winter-door&utm_campaign=okt20-fit-mantelzorger 

o Ontdek jouw actieplan 
o Dipje? Onze tips om in beweging te blijven tijdens de lockdown! (mailchi.mp) 
o GRATIS LIVE - ONLINE BEWEEGSESSIES | Eenlevenlangsporten 
o GL-Boekje_A4-krachtoefeningen_in_beeld-screen.indd (gezondleven.be) 
o FYSS.pdf (gezondleven.be) 
o Bewegen bij ziekte | Gezond Leven 
o Met deze 5 oefeningen blijf je ook deze herfst en winter fit | Goed - Goed 

thuiszorgwinkel 
o Publicatie voor ouderen: 

https://mcusercontent.com/2867c79f72a10baa4050f73c3/files/978f9fd5-cfed-
4305-b24a-a692baa1c855/20200410GezondDeDagRondOuderen.pdf 

 
Online sessies: 

https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/gezondheid/gezond-studeren/slaap-en-slaapproblemen
http://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=40&rlpag=1894
http://www.compaenvmbo.nl/wp-content/uploads/2019/02/Slaapproblemen-bij-jongeren-volgens-tipsheet-23-10-2017-3e-versie.pdf
http://www.compaenvmbo.nl/wp-content/uploads/2019/02/Slaapproblemen-bij-jongeren-volgens-tipsheet-23-10-2017-3e-versie.pdf
http://www.demaakbaremens.org/wp-content/uploads/2017/09/Folder-Slaaptips-voor-tieners-en-hun-ouders.pdf
http://www.demaakbaremens.org/wp-content/uploads/2017/09/Folder-Slaaptips-voor-tieners-en-hun-ouders.pdf
http://www.surplusgezondheid.be/sites/default/files/goed_slaapdagboek.pdf
https://www.cm.be/gezond-leven/beweging/beweegplezier
https://www.portalfitopjouwmanier.nl/meer-bewegen
https://www.facebook.com/Upside-Down-Motion-outside-the-box-576452742864053/?__tn__=kC-R&eid=ARBQrGOpnY90RJ9HSQBheKOgfM7OoYATV1XIdbc4AbZX0YatIBtN1xc_d9UrnhdblBsPZvOP5khxcU2w&hc_ref=ARR6D_oxAWLIISrFw2vMmCHR2GIjz-ESfEju81TLuQ6HmT0snbctuACNhScrTl4MU5A&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD7BUQ_PUfxG9uaBWe4v4kgk2W1F2pOrSqf2S3LG2aXIoZjCbCgFIGIhEP9yLf-4wA_0e3cfJdUDGL5fVuZTs3h3nCeAG_RhTnIqu7gWrXNeTDfPgmmWsF4CSuLguZO6IQnjhP1RnlkOFW-8WtpjqVCAyeagGTd7jgvn1R-wJT04OJi8JaN09xvSPS0B-SkiEa9acUlfINqNLnKM5WSeKFGhu8ZJYZQ-M-2yIEzNXlpdaAPunOJuL6yjERG6iLel-pRSxHX6UtpgBlGBjvr-LFCOkskQGbwQOZDRGXJQlB1RC51njsGWjkp3jyqlfQBL3FWDGORWdmB6FnYu5dKgnQ
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https://www.facebook.com/Upside-Down-Motion-outside-the-box-576452742864053/?__tn__=kC-R&eid=ARBQrGOpnY90RJ9HSQBheKOgfM7OoYATV1XIdbc4AbZX0YatIBtN1xc_d9UrnhdblBsPZvOP5khxcU2w&hc_ref=ARR6D_oxAWLIISrFw2vMmCHR2GIjz-ESfEju81TLuQ6HmT0snbctuACNhScrTl4MU5A&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD7BUQ_PUfxG9uaBWe4v4kgk2W1F2pOrSqf2S3LG2aXIoZjCbCgFIGIhEP9yLf-4wA_0e3cfJdUDGL5fVuZTs3h3nCeAG_RhTnIqu7gWrXNeTDfPgmmWsF4CSuLguZO6IQnjhP1RnlkOFW-8WtpjqVCAyeagGTd7jgvn1R-wJT04OJi8JaN09xvSPS0B-SkiEa9acUlfINqNLnKM5WSeKFGhu8ZJYZQ-M-2yIEzNXlpdaAPunOJuL6yjERG6iLel-pRSxHX6UtpgBlGBjvr-LFCOkskQGbwQOZDRGXJQlB1RC51njsGWjkp3jyqlfQBL3FWDGORWdmB6FnYu5dKgnQ
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https://verv.webnode.nl/_files/200000803-7632176323/200316-VerV-Thuiswerken-leaflet-NL.pdf
https://www.gezondleven.be/projecten/wisselwerken
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing
http://www.vubtoday.be/nl/content/7-geboden-voor-mensen-met-lage-rugpijn
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https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/blogitem/fit-het-najaar-en-de-winter-door?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=tzw&utm_content=cta-blog-fit-het-najaar-en-winter-door&utm_campaign=okt20-fit-mantelzorger
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https://mailchi.mp/474ee81ef39c/dipje-onze-tips-om-in-beweging-te-blijven-tijdens-de-lockdown?e=129fbb73d1
https://www.eenlevenlangsporten.be/nieuws/gratis-live-online-beweegsessies/
https://www.gezondleven.be/files/beweging/Krachtoefeningen-in-beeld-A4.pdf
https://www.gezondleven.be/files/bov/FYSS.pdf
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegen-bij-pathologieen
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/blogitem/fit-het-najaar-en-de-winter-door?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=tzw&utm_content=cta-blog-fit-het-najaar-en-winter-door&utm_campaign=okt20-fit-mantelzorger
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Verschillende organisaties zorgen ervoor dat je gewoon thuis, achter je computer, kan 

sporten of bewegen.  

• Het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie ontwikkelde thuisoefeningen voor 

een staande en zittende houding. 

• Het Instituut voor Gezond Leven ontwikkelde verschillende stretch-oefeningen en 

kracht-oefeningen. 

• Herbekijk 'Beweeg in uw kot!': Tijdens de eerste lockdown sloegen Okra-Sport+ en de 

VRT de handen in elkaar. Tv-gezicht Saartje Vandendriessche deed elke middag 

eenvoudige en korte oefeningen met voorwerpen die iedereen in huis heeft. De 

afleveringen zijn nog steeds te herbekijken via VRT NU 

 
Boeken: 

o 5 minuten workouts voor een sterke rug – Stefanie Flekstad  

o 100 oefeningen om fit te blijven. - Test-Aankoop  

o Blessurevrij lopen. Ontdek je ideale loophouding in 5 stappen en vermijd blessures. - 
John Rooms 

o #Fit Body. Verstevig je lichaam in 100 dagen. -Delphine Steelandt 

o # Fitplus - op naar 100 jaar in 100 dagen - 70 recepten - 50 oefeningen - de 
gloednieuwe levensdriehoek. – Delphine  Steelandt 

o Fit zonder fitness. De handleiding voor een leven vol goesting en energie. -  Frédéric 
Heylen 

o Fun to run. Ga hardlopen en hou het vol. - Natasha Klootsema 

o Go ride - bouw in 12 weken je beste fietsconditie op. – Angélique Dupré 

o #HighFive. Voor een machtig lichaam en een kractig leven. 5 weken programma met 
5 oefeningen en 5 recepten/dag. – Delphine Steelandt, Bert Van Guyze. 

o Hiit for fit. Boost je energie met High Intensivity Interval Training. 20 minute 
workouts @ home. -Annelies De Groef 

o Ik heb geen zin. Inspirerende loopverhalen om je van de bank naar de deur te 
krijgen. - Annemerel de Jongh 

o Lopen met Evy. Pocketgids. Start to run. - Evy Gruyaert 

o De mindful work-out. Gelukkig en gezonder leven door lichaamsgerichte meditatie. - 
Tamara Russell,  

o Move. Mijn beste advies over bewegen en sporten, blessures voorkomen en fit en 
slank blijven. - Lieven Maesschalck 

https://vlaamse-ouderenraad.us17.list-manage.com/track/click?u=d44bdb3e8cb88020ffe96aab7&id=bbaf149073&e=32c9aadaec
https://vlaamse-ouderenraad.us17.list-manage.com/track/click?u=d44bdb3e8cb88020ffe96aab7&id=45ab1c38f1&e=32c9aadaec
https://vlaamse-ouderenraad.us17.list-manage.com/track/click?u=d44bdb3e8cb88020ffe96aab7&id=1e895eb17f&e=32c9aadaec
https://vlaamse-ouderenraad.us17.list-manage.com/track/click?u=d44bdb3e8cb88020ffe96aab7&id=2ea20c9612&e=32c9aadaec
https://vlaamse-ouderenraad.us17.list-manage.com/track/click?u=d44bdb3e8cb88020ffe96aab7&id=ce9793dc74&e=32c9aadaec


o Het no-nonsense yogaboek. Over hoe yoga je mentaal en fysiek kan versterken. - 
Joachim Meire 

o Onderweg. Twaalf reflecties om bewuster te wandelen. - Michel  Lafaille 

o Het plezier van wandelen. Stap voor stap vooruit in je leven. - Erling Kagge 

o Praktische oplossingen voor rugpijn. Verlicht je pijn, maak je rug sterker en laat de 
pijn nooit meer terugkomen ! - Dana Santas 

o Stoelyoga. Veilige oefeningen voor gezondheid en welzijn. - Edeltraud Rohnfeld 

o Wandel je fit. De makkelijkste weg naar een betere conditie. - Bert Ackaert 

Start to sleep 
 

Online: 
o Slaapwel (cm.be) 
o Alles wat je moet weten over slaapproblemen | gezondheid.be 
o Slaapproblemen – Alle informatie over slaapproblemen 
o Slaap - De Maakbare Mens 
o Slaap en slaapproblemen – Welzijn en Gezondheid (kuleuven.be) 
o Leer beter slapen in 6 weken, vanop afstand | Start to Sleep 
Site van Annelies Smolders: je vindt verschillende video’s over slaap, waaronder 
relaxatie en ontspanningsoefeningen die je gratis kunt downloaden. Op de 
website vind je ook haar blog, met verschillende interessante artikels.  
o Wat gebeurt er met je brein als je slecht slaapt? - YouTube 
Universiteit Vlaanderen: - Prof. dr. Johan Verbraecken 
o Universiteit van Nederland: Hoe helpt een goede nachtrust tegen psychische 
klachten? - Dalena van Heugten (Maastricht University): 
https://www.youtube.com/watch?v=noP2xocG_v4 
o goed_slaapdagboek.pdf (surplusgezondheid.be)  
o De 7 slaappïjlers (cm.be) 
 

CM heeft ook 2 publicaties over slaap:  
o Doeboek Slaapwel  
o Doeboek Slaapwel voor ouders  

  
CM leden kunnen genieten van een ledenvoordeel  

o cognitieve slaaptherapie bij insomnia  
 

Boeken: 
o Beter slapen - eerste hulp bij - Aline Kruit, Irma Leijten  
o De kracht van slapen. Een goede nachtrust start overdag. – Inge Declercq 
o Eet, beweeg, slaap. Hoe kleine keuzes leiden tot grote veranderingen. 
- Tom Rath  
o De gelukkige piekeraar. Waarom iedere mens weleens een nachtje wakker 

ligt (en waarom dat helemaal niet erg is) - Bart Verkuil  
o De kracht van slapen. - Inge Declercq 
o Leren slapen zonder pillen. Eenvoudige technieken voor een goede 
nachtrust. –Pascal Crauwels 
o Het no-nonsense meditatie boek. Meditatiemomenten voor een betere 
mentale en fysieke gezondheid. – Steven Laureys 

https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Edeltraud+Rohnfeld
https://www.cm.be/slaapwel
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=90
https://slaapproblemen.org/
http://www.demaakbaremens.org/themas/slapen/
https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/gezondheid/gezond-studeren/slaap-en-slaapproblemen
https://starttosleep.be/nl
https://starttosleep.be/nl/shop/relaxatie-en-focus-oefeningen
https://starttosleep.be/nl/blog
https://www.youtube.com/watch?v=7LbUETij47s
https://www.youtube.com/watch?v=noP2xocG_v4
https://www.surplusgezondheid.be/sites/default/files/goed_slaapdagboek.pdf
https://slaap.cm.be/slaap/
https://www.cm.be/media/Doe-boek-slaapwel_tcm84-6603.pdf
https://www.cm.be/media/Doe-boek-kinderen-en-slaap_tcm84-10951.pdf
https://www.cm.be/media/Doe-boek-kinderen-en-slaap_tcm84-10951.pdf
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/terugbetalingen-behandelingen/slaaptherapie
https://www.lannoo.be/nl/aline-kruit
https://www.lannoo.be/nl/irma-leijten


o Slapeloosheid. Beter slapen? Doe het zelf! – Ingrid Verbeek 
o Slaap - Matthew Walker 
o Slaap. Het nieuwe medicijn. – Johan Verbraecekn, Tine Bergen 
o Een slaapprobleem ? Wat nu ?  - Erwin De Bisscop 
o Start to sleep. Leer ( weer ) slapen zonder medicatie en zonder kopzorgen. 
– Annelies Smolders  

Start to sport: hoe volhouden - Ik wil meer bewegen. Hoe pak ik 
het aan? 
 

Online: 
o Beweegplezier | CM 
o Bewegen Op Verwijzing – Vlaams Instituut Gezond Leven  
o Ontdek jouw actieplan 
o Meer bewegen | Fit op jouw manier (portalfitopjouwmanier.nl) 
o Dipje? Onze tips om in beweging te blijven tijdens de lockdown! (mailchi.mp) 
o GRATIS LIVE - ONLINE BEWEEGSESSIES | Eenlevenlangsporten 
o GL-Boekje_A4-krachtoefeningen_in_beeld-screen.indd (gezondleven.be) 
o FYSS.pdf (gezondleven.be) 
o Bewegen bij ziekte | Gezond Leven 
o Publicatie voor ouderen: 

https://mcusercontent.com/2867c79f72a10baa4050f73c3/files/978f9fd5-cfed-
4305-b24a-a692baa1c855/20200410GezondDeDagRondOuderen.pdf 

 
Online sessies: 
Verschillende organisaties zorgen ervoor dat je gewoon thuis, achter je computer, kan 

sporten of bewegen.  

• Het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie ontwikkelde thuisoefeningen voor 

een staande en zittende houding. 

• Het Instituut voor Gezond Leven ontwikkelde verschillende stretch-oefeningen en 

kracht-oefeningen. 

• Herbekijk 'Beweeg in uw kot!': Tijdens de eerste lockdown sloegen Okra-Sport+ en de 

VRT de handen in elkaar. Tv-gezicht Saartje Vandendriessche deed elke middag 

eenvoudige en korte oefeningen met voorwerpen die iedereen in huis heeft. De 

afleveringen zijn nog steeds te herbekijken via VRT NU 

 
Boeken: 

o Blessurevrij lopen. Ontdek je ideale loophouding in 5 stappen en vermijd blessures. - 
John Rooms 

o #Fit Body. Verstevig je lichaam in 100 dagen. -Delphine Steelandt 

o # Fitplus - op naar 100 jaar in 100 dagen - 70 recepten - 50 oefeningen - de 
gloednieuwe levensdriehoek. – Delphine  Steelandt 

https://www.cm.be/gezond-leven/beweging/beweegplezier
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing
https://vlaamse-ouderenraad.us17.list-manage.com/track/click?u=d44bdb3e8cb88020ffe96aab7&id=e46b41caa4&e=32c9aadaec
https://www.portalfitopjouwmanier.nl/meer-bewegen
https://mailchi.mp/474ee81ef39c/dipje-onze-tips-om-in-beweging-te-blijven-tijdens-de-lockdown?e=129fbb73d1
https://www.eenlevenlangsporten.be/nieuws/gratis-live-online-beweegsessies/
https://www.gezondleven.be/files/beweging/Krachtoefeningen-in-beeld-A4.pdf
https://www.gezondleven.be/files/bov/FYSS.pdf
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegen-bij-pathologieen
https://mcusercontent.com/2867c79f72a10baa4050f73c3/files/978f9fd5-cfed-4305-b24a-a692baa1c855/20200410GezondDeDagRondOuderen.pdf
https://mcusercontent.com/2867c79f72a10baa4050f73c3/files/978f9fd5-cfed-4305-b24a-a692baa1c855/20200410GezondDeDagRondOuderen.pdf
https://vlaamse-ouderenraad.us17.list-manage.com/track/click?u=d44bdb3e8cb88020ffe96aab7&id=bbaf149073&e=32c9aadaec
https://vlaamse-ouderenraad.us17.list-manage.com/track/click?u=d44bdb3e8cb88020ffe96aab7&id=45ab1c38f1&e=32c9aadaec
https://vlaamse-ouderenraad.us17.list-manage.com/track/click?u=d44bdb3e8cb88020ffe96aab7&id=1e895eb17f&e=32c9aadaec
https://vlaamse-ouderenraad.us17.list-manage.com/track/click?u=d44bdb3e8cb88020ffe96aab7&id=2ea20c9612&e=32c9aadaec
https://vlaamse-ouderenraad.us17.list-manage.com/track/click?u=d44bdb3e8cb88020ffe96aab7&id=ce9793dc74&e=32c9aadaec


o Fit zonder fitness. De handleiding voor een leven vol goesting en energie. -  Frédéric 
Heylen 

o Fun to run. Ga hardlopen en hou het vol. - Natasha Klootsema 

o Go ride - bouw in 12 weken je beste fietsconditie op. – Angélique Dupré 

o #HighFive. Voor een machtig lichaam en een krachtig leven. 5 weken programma 
met 5 oefeningen en 5 recepten/dag. – Delphine Steelandt, Bert Van Guyze. 

o Hiit for fit. Boost je energie met High Intensivity Interval Training. 20 minute 
workouts @ home. -Annelies De Groef 

o Ik heb geen zin. Inspirerende loopverhalen om je van de bank naar de deur te 
krijgen. - Annemerel de Jongh 

o Lopen met Evy. Pocketgids. Start to run. - Evy Gruyaert 

o Move. Mijn beste advies over bewegen en sporten, blessures voorkomen en fit en 
slank blijven. - Lieven Maesschalck 

o Het no-nonsense yogaboek. Over hoe yoga je mentaal en fysiek kan versterken. - 
Joachim Meire 

o Het plezier van wandelen. Stap voor stap vooruit in je leven. - Erling Kagge 

o Start to bike met Evy Gruyaert. Fit en gezond in 10 weken. - Evy Gruyaert, e.a.  

o Start to fitness. Fit & gezond in 10 weken. -Evy Gruyaert 

o Start to run. Lopen wordt kinderspel. Met de officiële Start to Run-loopschema's. - 
Mieke Boeckx 

o Start to swim met Evy Gruyaert. Fit & gezond in 10 weken. - Evy Gruyaert 

o Stoelyoga. Veilige oefeningen voor gezondheid en welzijn. - Edeltraud Rohnfeld 

o Wandel je fit. De makkelijkste weg naar een betere conditie. - Bert Ackaert 

 

Stoelyoga 
Online 

o https://www.bewegenzonderpijn.com/stoelyoga/ 

o https://wereldvanyoga.nl/nieuws/soorten-yoga/wat-is-stoelyoga 

 

o Stoelyoga-initiatie:  

https://www.youtube.com/watch?v=fKGT6ef1lLU 

https://www.youtube.com/watch?v=GCucB6f0lJs 

 

Boeken: 

o Mudra-werkboek. Eenvoudige yoga-oefeningen voor vingers en hand. - Aleid C. 
Swierenga 

o Office Yoga – Darrin Zeer 
o Yoga. Voor een harmonieus evenwicht van lichaam en geest. – Christina Brown 
o Stoelyoga. Veilige oefeningen voor gezondheid en welzijn. - Edeltraud Rohnfeld 

https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Edeltraud+Rohnfeld
https://www.bewegenzonderpijn.com/stoelyoga/
https://wereldvanyoga.nl/nieuws/soorten-yoga/wat-is-stoelyoga
https://www.youtube.com/watch?v=fKGT6ef1lLU
https://www.youtube.com/watch?v=GCucB6f0lJs
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Edeltraud+Rohnfeld


o Zwangerschapsyoga. Een werkboek.- Annemarie Bokma 
o Gelukkig gezond. De complete gids voor een evenwichtig leven. - Lorna Lee Malcolm 

 

Straffe beloningen 
 
Online: 

o https://www.opvoeden.nl/belonen-433/ 
o https://www.kindengezin.be/opvoeding/opvoeden/belonen-of-straffen/ 
o https://www.participate-autisme.be/go/nl/mijn-kind-helpen-in-zijn-

ontwikkeling/mijn-kind-helpen/autisme-en-leren/meer-lezen/hoe-uw-kind-
belonen.cfm 

 
Boeken: 

o (geen) goesting?! Hoe motiveer ik kinderen en jongeren? - Lieve Swinnen 
o Ik ben goud waard. Samen met je kind op weg naar een positieve mindset. – Steven 

Gielis 
o Luisteren naar kinderen. Van contact naar verbinding binnen het gezin. – Thomas 

Gordon 
o Met de kinderen alles goed. Opgroeien in tijden van crises. - Pedro De Bruyckere 
o Mild ouderschap. Zelfs tijdens de woedeaanval in de supermarkt. - Nina Mouton 
o Mild ouderschap. Werkboek. - Nina Mouton 
o Het nest. Hoe maak je van je gezin een warm en veilig nest? - Katrien Ballinckx 
o #nietaankindengezinverklappen - bekentenissen van een loedermoeder. - Hanne 

Luyten 
o Omgaan met ADHD op school. Evidence based methoden voor leerkrachten.- Russell 

Barkley 
o Op eigen kracht. 7 wetten voor goed ouderschap.- Lieve Swinnen 
o Opgroeien in vertrouwen. Opvoeden zonder straffen en belonen. – Justine Mol 
o Opvoeden tot zelfvertrouwen. 20 manieren om de weerbaarheid van je kind te 

vergroten.  - Steven Gielis 
o Rust. 25 manieren om de drukte in je gezin te verzachten. - Nele De Ganseman 
o Temperamentvolle kinderen. Zo geef je het beste aan gevoelige, intense kinderen 

met een sterke wil. - Eva Bronsveld 
o Verbolgen verbonden. Opgroeien in een complexe wereld. - Peter Adriaenssens 
o Waakzame zorg. Hoe je als ouders je kinderen houvast kunt bieden als dat nodig is.-  

Haim Omer 

o Het zelfvertrouwenboek. Help je kind veerkrachtig, sociaal vaardig en met 
vertrouwen in de wereld te staan. - Eileen Kennedy-Moore 

 

Stress en Burn-out  
 
Online 

o Doeboek stress en burn-out 
o Stress voorkomen | CM 
o Burn-out | CM 
o Stress (teleblok.be) 

https://www.opvoeden.nl/belonen-433/
https://www.kindengezin.be/opvoeding/opvoeden/belonen-of-straffen/
https://www.participate-autisme.be/go/nl/mijn-kind-helpen-in-zijn-ontwikkeling/mijn-kind-helpen/autisme-en-leren/meer-lezen/hoe-uw-kind-belonen.cfm
https://www.participate-autisme.be/go/nl/mijn-kind-helpen-in-zijn-ontwikkeling/mijn-kind-helpen/autisme-en-leren/meer-lezen/hoe-uw-kind-belonen.cfm
https://www.participate-autisme.be/go/nl/mijn-kind-helpen-in-zijn-ontwikkeling/mijn-kind-helpen/autisme-en-leren/meer-lezen/hoe-uw-kind-belonen.cfm
https://www.lannoo.be/nl/pedro-de-bruyckere
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-8657_Kennedy-Moore
https://www.cm.be/media/Doe-boek-stress-en-burn-out_tcm93-9695.pdf
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/stress/voorkomen
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/burn-out
https://www.teleblok.be/stress


 
Boeken 

o 100 manieren om uit de knoop te raken. Geef burn out geen kans. -Luc Swinnen 

o 101 antwoorden op stress en burn-out. - Luc Swinnen  

o 50 lepeltjes energie per dag. Je praktische gids om een burn-out te voorkomen en te 
genezen. -  
Anne Everard 

o Blijven ademen. Hartcoherentie als antwoord op burn-out, hyperventilatie en stress. 
-Katrien Geeraerts, Louis van Nieuland 

o Burn-out begint in de kleuterklas. Hoe perfectionisme mensen doet opbranden. - 
Marcel Hendrickx  

o Burn-out dagboek.  -Maaike Hartjes 
o Burn-out. www.watwiljemijvertellen.eu. - Danny Demeersseman 

o Burn-out voor beginners Jij kunt het ook! - Arnout Van den Bosscche 

o De Chief Happiness Officer. Stappenplan voor een strategisch welzijnsbeleid op het 
werk. -Elke Van Hoof 

o Eerste hulp bij thuiswerken. Een praktische gids voor werkgever en -nemer. -Elke 
Van Hoof 

o Filosofie van de burn-out. - Pascal Chabot 
o Help ik word geleefd ! Concrete zelfcoaching tools om je leven in eigen handen te 

nemen. – Iris Willems  
o De herontdekking van de tijd. 13 denkers over vandaag en morgen. – Michel 

Vandendriessche 

o Hoezo perfect? Voor perfectionisten, uitstellers en people-pleasers. – Sharon Martin 

o Hyperventilatie ontkracht. Bevrijd jezelf van perfectionisme, chronische spanning en 
stressgerelateerde klachten. - Chris Lenaerts  

o Ik ben (het) zo moe. No-nonsense oplossingen voor als je leven hapert. - Hilde 
Mariën  

o Jomo ! The joy of missing out. Rust in je hoofd. Evenwicht in je leven. Ruimte in je 
hoofd! -  Nele Colle  

o De kracht van rust. – Myriam Van der Vegt. 

o Mentaal kapitaal. -Elke Geraerts 

o Mijn lichaam zegt neen. Stressklachten en burn-out als uitdaging. – Raf Frateur  

o Moet juist niks. Baas over je eigen tijd-Nooit meer opgejaagd-Gouden regels van een 
moeder voor haar dochter. – Ilse Nackaerts 

o Het no-nonsense meditatie boek. Meditatiemomenten voor een betere mentale en 
fysieke gezondheid. – Steven Laureys 

o Nooit meer te druk. Een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld. -Tony Crabbe 

o Opgeruimd leven. Roadmap naar tijd en balans. - Eva Brumagne  

http://www.watwiljemijvertellen.eu/


o Perfectionisme. Jaap van der Stel  
o P.R.I.M.A is perfect. In 5 stappen je perfectionisme loslaten. - Astrid Davidzon  
o Rust voor je brein. Train je offline brein en versterk je veerkracht, creativiteit en 

empathie -Luc Swinnen 

o Rusteloosheid. Pleidooi voor een mateloos leven. -Ignaas Devisch 

o Six Batteries of Change. Laad je bedrijf op voor verandering. - Geert Letens, Kurt 
Verweire en Peter De Prins 

o Stop de rush! Laat gejaagdheid je hormonen niet op hol brengen. Leen Steyaert 
o Stress & Burn-out.- Elke Van Hoof 
o Van stress naar veerkracht. Vind je weg in de mentale jungle. - Séverine Van De 

Voorde 

o Veerkracht. Onze natuurlijke weerstand tegen een leven vol stress. - Michael Portzky  

o Zeg me dat ik oké ben. Over perfectionisme en bevestigingsdrang. -Marcel Hendrickx  

 

Thuis blijven wonen met dementie  
 

Online: 

o Contactpunt dementie | CM 
o Dementie? - Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 
o Hulpmiddelen speciaal bij dementie - Vilans Hulpmiddelenwijzer 
o Bewegen blijft belangrijk, ook voor personen met dementie: 

alv_boomerang_manifest_2020-nl_v3_0.pdf (onthoumens.be) 
o Bewegen met dementie – Tools en Instrumenten – Kenniscentrum Sport 

(kenniscentrumsportenbewegen.nl) 
o Coronavirus en dementie - Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 
o Activiteiten voor thuis | Dementie.nl 
o Opname webinar: Zorgen voor iemand met dementie (cera.coop) 

 
 
Brochures online:  

o Brochure-ik-en-mijn-dementie_tcm93-66955.pdf 
o Brochure-dementie-als-je-ermee-te-maken-krijgt_tcm93-66778.pdf 
o Brochure-CM-je-partner-bij-dementie_tcm93-66956.pdf 
o 20200715_DementiezorgInTijdenVanCoronaEDV20.pdf 

 
 
Boeken 

o Dementie. Onze zorg. – Elena de Ru, Elane Lazet. 

o Langer thuis met dementie. De (on)mogelijkheden in beeld. - Jan Steyaert, Stefanie 
Meeuws 

 
Zie ook: 
Dementie: Op zoek naar veerkracht als mantelzorger van een persoon met dementie 
wat ontHOU IK toch VAN JOU?  Dementie 
 
 

https://www.lannoo.be/nl/luc-swinnen
https://borgerhoff-lamberigts.be/auteurs/severine-van-de-voorde
https://borgerhoff-lamberigts.be/auteurs/severine-van-de-voorde
https://www.cm.be/professioneel/zorgverleners/contactpunt-dementie
https://www.dementie.be/
https://hulpmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen/voor/dementie
http://onthoumens.be/sites/default/files/u16/alv_boomerang_manifest_2020-nl_v3_0.pdf
https://tools.kenniscentrumsportenbewegen.nl/bewegen-dementie/tool/bewegen-met-dementie/
https://tools.kenniscentrumsportenbewegen.nl/bewegen-dementie/tool/bewegen-met-dementie/
https://www.dementie.be/themas/coronavirus-en-dementie/
https://www.dementie.nl/activiteiten-voor-thuis?WebID=abe95d1021327f786d92f1af3aa2f59660dcc2c0767d37424f8a361e499ecce6&utm_campaign=NB210112&utm_term=lockdownactiviteiten&utm_source=NB&utm_medium=email
https://www.cera.coop/nl/particulieren/nieuws/2021/20210422_n_opname_webinar_zorgen_dementie
https://www.cm.be/media/Brochure-ik-en-mijn-dementie_tcm93-66955.pdf
https://www.cm.be/media/Brochure-dementie-als-je-ermee-te-maken-krijgt_tcm93-66778.pdf
https://www.cm.be/media/Brochure-CM-je-partner-bij-dementie_tcm93-66956.pdf
http://www.dementie.be/wp-content/uploads/2020/07/20200715_DementiezorgInTijdenVanCoronaEDV20.pdf
https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11876/detail


Thuis blijven wonen met de ziekte van Parkinson 
 
Online 

o Omgaan met de ziekte van Parkinson: 
www.bing.com/videos/search?q=ziekte+van+parkinson&docid=6080195450769261
74&mid=4133CF33C1720765F5B04133CF33C1720765F5B0&view=detail&FORM=VIR
E 

o www.parkinsonliga.be/publicaties 
o www.parkinsonnet.nl/leven-met-parkinson/ 
o www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/parkinson/ 
o www.thuisarts.nl/ziekte-van-parkinson/ik-heb-ziekte-van-parkinson 
o www.parkinsonfonds.nl/over-de-ziekte-van-parkinson/symptomen-van-parkinson/ 
o www.hulpmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen/bij/ 

 
Boeken: 

o Het hemd met de onmogelijke knopen- Praktische gids op jouw weg met de ziekte 
van Parkinson. -Miet De Letter, Tom Steeland, Patrick Santens 

o Hersenstormen. De ziekte van Parkinson en de raadselen van het brein. - Jon 
Palfreman 

o Kookgids " Zorgzaam Koken " - Als eten moeilijker wordt... ( Koken met smaak ...ook 
in functie van kauw- en slikproblemen en geur- en smaakverlies)- Yves Meersman 

o Leven met Parkinson. Een leven met Parkinson is een leven waarin elke dag een 
uitdaging is. – EPDA 

o Pistoolvinger -Henk Blanken 

o Positief. De kracht van objectiviteit, openheid & optimisme. - Patrick Demoucelle, 
Anne-Marie Demoucelle 

 

Voor kinderen: 

o De Prinses en de geheimzinnige Bibberziekte. - Dirma van Toorn 

 

Vaccinatie tegen COVID-19 
 
Online: 

o QVAX: hier kan je inschrijven op de reservelijst voor Covid-19-vaccinatie in het 
vaccinatiecentrum in uw buurt. 

o Ontdek onze meertalige corona-app - Agentschap Integratie en Inburgering 
(integratie-inburgering.be) 

o Vaccinatie tegen COVID-19 | Vlaanderen.be 
o Vaccinatieteller - Laat je vaccineren 
o WHO | World Health Organization 

o Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov) 
 

 

http://www.bing.com/videos/search?q=ziekte+van+parkinson&docid=608019545076926174&mid=4133CF33C1720765F5B04133CF33C1720765F5B0&view=detail&FORM=VIRE
http://www.bing.com/videos/search?q=ziekte+van+parkinson&docid=608019545076926174&mid=4133CF33C1720765F5B04133CF33C1720765F5B0&view=detail&FORM=VIRE
http://www.bing.com/videos/search?q=ziekte+van+parkinson&docid=608019545076926174&mid=4133CF33C1720765F5B04133CF33C1720765F5B0&view=detail&FORM=VIRE
http://www.parkinsonliga.be/publicaties
http://www.parkinsonnet.nl/leven-met-parkinson/
http://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/parkinson/
http://www.thuisarts.nl/ziekte-van-parkinson/ik-heb-ziekte-van-parkinson
http://www.parkinsonfonds.nl/over-de-ziekte-van-parkinson/symptomen-van-parkinson/
http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen/bij/
https://www.qvax.be/region/#nl
https://integratie-inburgering.be/nl/ontdek-onze-meertalige-corona-app?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbriefoverintegratiebeleid29maart2021&utm_content=nieuwe+app+met+meertalige+corona
https://integratie-inburgering.be/nl/ontdek-onze-meertalige-corona-app?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbriefoverintegratiebeleid29maart2021&utm_content=nieuwe+app+met+meertalige+corona
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-bij-sociaal-contact-tijdens-de-coronacrisis/vaccinatie-tegen-covid-19
https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller
https://www.who.int/
https://www.cdc.gov/


Boeken 
o Vaccineren. Doen of laten? - Marleen Finoulst en Wietse Wiels 

 

Valpreventie 
 
Online:  

o Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (valpreventie.be) 

o Vallen voorkomen | CM 

o Valpreventie | Gezond Leven 

o Het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie ontwikkelde thuisoefeningen voor 

een staande en zittende houding. 

Brochures online: 

o Vallen Voorkomen_foldb_Nov 2017_v2.indd (cm.be) 

o valpreventie.pdf (uzleuven.be) 

Spelmateriaal: 

o Het grote valpreventiespel. - Robin Biets, Peggy Lavaerts 

 

Verbindend communiceren voor ouders met jonge kinderen (4-
12 jaar) 
Online 

o  Verbindend opvoeden, hoe doe je dat? | Goedgezind.be by Gezinsbond/ 

o Podcasts over opvoeden en opgroeien - Groeimee 

o Vormen risicovol spelen | Kinderveiligheid | VeiligheidNL 

Boeken: 

o De 5 talen van de liefde van kinderen.- Gary Chapman  

o Als je van spelen leren kan. Verbindend spelen met je kind. - Nele Flamang 

o Ik wil begrijpen wat je werkelijk nodig hebt. Geweldloze communicatie met 
kinderen. Het project Giraffendroom- Frank Gaschler, Gundi Gaschler 

o Geweldig communiceren met jongeren – Justine Mol  
o How2Talk2Kids. Broers en zussen zonder rivaliteit.-  Adele Faber, Elaine Mazlish  

o How2Talk2Kids. Effectief communiceren met kinderen. - Adele Faber, Elaine Mazlish 

https://www.valpreventie.be/
https://www.cm.be/gezond-leven/omgeving/vallen-voorkomen
https://www.gezondleven.be/themas/andere-themas/valpreventie
https://vlaamse-ouderenraad.us17.list-manage.com/track/click?u=d44bdb3e8cb88020ffe96aab7&id=bbaf149073&e=32c9aadaec
https://vlaamse-ouderenraad.us17.list-manage.com/track/click?u=d44bdb3e8cb88020ffe96aab7&id=45ab1c38f1&e=32c9aadaec
https://www.cm.be/media/Folder-vallen-voorkomen_tcm93-10003.pdf
https://assets.uzleuven.be/files/2021-03/valpreventie.pdf
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Robin+Biets
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Peggy+Lavaerts
http://www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/uit-de-bond/verbindend-opvoeden-hoe-doe-je-dat/
http://www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/uit-de-bond/verbindend-opvoeden-hoe-doe-je-dat/
http://www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/uit-de-bond/verbindend-opvoeden-hoe-doe-je-dat/
https://www.groeimee.be/podcasts-over-opvoeden-en-opgroeien
https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/spelen/risicovol-spelen/vormen-risicovol-spelen


o Geweldloos communiceren. Ontwapenend, doeltreffend en verbindend. – Marshall 
B. Rosenberg  

o Luisteren naar kinderen. Van contact naar verbinding binnen het gezin.-  Thomas 
Gordon  

o Opgroeien in vertrouwen. Opvoeden zonder straffen en belonen. - Justine Mol 

o Talent en veerkracht van je kind versterken –  Els Spronk & Elke Busschots  

o Verbindende communicatie. -Els Van Beveren  

 

Verbindend (en waarderend) communiceren voor ouders met 
tieners 
 
Online:  

o Verbindend opvoeden, hoe doe je dat? | Goedgezind.be by Gezinsbond 
o Webinar Futureproof opvoeden on Vimeo 

 
Boeken: 
 

o De 5 talen van de liefde van tieners. -Gary Chapman 

o Ik wil begrijpen wat je werkelijk nodig hebt. Geweldloze communicatie met 
kinderen. Het project Giraffendroom- Frank Gaschler, Gundi Gaschler 

o Generatie groei. Hoe kennis van het jonge brein toekomst vormgeeft. -  Marie Loop 
o Geweldig communiceren met jongeren – Justine Mol  
o Stop met aardig zijn – Thomas D'Ansembourg  
o Geweldloos communiceren. Ontwapenend, doeltreffend en verbindend. – Marshall 

B. Rosenberg  
o De pubertijd. – Hedvig Montgomery 
o Rebelleren kan je leren. Deep democracy met kinderen en jongeren. – Fanny 

Matheusen 
o Talent en veerkracht van je kind versterken –  Els Spronk & Elke Busschots 

o Verbindende communicatie. -Els Van Beveren  

Spel: 
o Schwung! Het spel: over weerbaarheid, talenten en groepsbevordering. - Jong & Van 

Zin 

 

Verbindend communiceren voor volwassenen. 
Online 

o Blog | Human Matters 

o Verbindend communiceren in je relatie (seniorennet.be) 

o Verbindend opvoeden:  Verbindend opvoeden, hoe doe je dat? | Goedgezind.be 

by Gezinsbond 

https://www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/uit-de-bond/verbindend-opvoeden-hoe-doe-je-dat/
https://vimeo.com/475166860/9aa6856818
https://www.humanmatters.eu/nl/kenniscentrum/blog
https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/79/verbindend-communiceren-in-je-relatie
https://www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/uit-de-bond/verbindend-opvoeden-hoe-doe-je-dat/
https://www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/uit-de-bond/verbindend-opvoeden-hoe-doe-je-dat/


 

Boeken 

o De 5 talen van de liefde. - Gary Chapman  

o Achter het gesprek. Communicatie in de psychotherapie. - Vera De Cock  

o Anders omgaan met boosheid. De weg van mindfulness, compassie en 
verbondenheid.- David Dewulf 

o Geweldloze communicatie. Ontwapenend en doeltreffend.- Marshall Rosenberg  

o De giraf en de jakhals in ons. Over geweldloos communiceren. -Justine Mol  

o Ik wil begrijpen wat je werkelijk nodig hebt. Geweldloze communicatie met 
kinderen. Het project Giraffendroom- Frank Gaschler, Gundi Gaschler 

o De kracht van verbinding. – Vivek Murthy 

o De kunst van mindful communiceren. - Frits Koster en Jetty Heynekamp 

o Mindful Assertief.- Riet Indigne 

o Stop met aardig zijn. Mensen en emoties - Ons leven wordt beheerst door angst. - 
Thomas d'Ansembourg  

o Verbindende communicatie. -Els Van Beveren  

o Verlangen naar verbinding - Er echt bij horen en de moed om alleen te staan. -Brené 
Brown 

o Woorden kunnen je brein veranderen. Handleiding voor compassievolle 
communicatie. - Mark Waldham  

Spelen: 

o Inspiration. Verbindende communicatie werkt. – Erwin Tielemans 

o Het orakel. De Magische verwondering. – Salvatore Cantore 

o Pseudogevoelens. – Human Matters 

o Verbindende communicatie. Gevoels- en behoeftekaarten. – Marshall Rosenberg 

 

 

Vergroot je veerkracht, nu en na corona. 
 
Online: 

o Geluksdriehoek.be | Veerkracht 
o Veerkracht 
o Geestelijk gezond in coronatijden - Te Gek!? maakt van het hoofd een zaak 
o Geluksdriehoek.be | Home (checkjezelf.be) 
o Word ook fit op jouw manier | fitopjouwmanier.nl 

https://geluksdriehoek.be/themas/veerkracht
https://www.veerkracht.fit/
https://www.tegek.be/nieuws/geestelijk-gezond-in-coronatijden
https://checkjezelf.be/
https://fitopjouwmanier.nl/


o Geluksdriehoek.be | Aan de slag 
 

 
Boeken: 

o Aan het roer van NV MEZELF. Maak jezelf weerbaar tegen stress, frustratie en burn-
out. -  Ralf Caers, Marijke De Couck 

o Aftellen naar maandag. Hoe slimmer werken je gelukkiger maakt. - Ann De Bisschop 

o Anders omgaan met boosheid. De weg van mindfulness, compassie en 
verbondenheid.- David Dewulf 

o Beter zorgen voor jezelf. -Marc Buelens  

o Charisma in tijden van verandering : hoe je stijl en charme verwerft ... en daar je 
voordeel mee doet. - Jo De Poorter 

o Compassie als sleutel tot geluk - Voorbij stress en zelfkritiek. - Monique Hulsbergen  

o Eén ding tegelijk. 52 eenvoudige oefeningen voor rust in je hoofd. – Rick 
Hanson  

o Eenvoudiger leven. in onrustige tijden - 10 gelukzones in jezelf. – Mark Verhees 

o Enjoy your life - F*ck the stress. Hét anti-stress boek. Willem Schouten, Jan 
Schouten 

o Geluk vinden zonder het te zoeken. – Lieven Annemans 
o Grenzen stellen met compassie. Leer in 8 weken je ik-grens kennen. – Nick Blaser 
o Hooptimisme. 100 sleutels voor een hoopvol leven. - Leo Bormans 

o Ik? Ik stel niks voor. Over zelfbeeld, zelfwaardering, zelfvertrouwen. - Manja de 
Neef  

o Ik wil zelfvertrouwen. Alles voor een zelfverzekerd leven.- Harriet Griffey 

o Je kunt je leven helen. Het basisboek voor een gelukkiger leven. - Louise Hay  

o Je levensstijl als medicijn - zo word en blijf je gezond. Reginald Deschepper 

o Jomo ! the joy of missing out. - Nele Colle 

o Help ik word geleefd ! Concrete zelfcoaching tools om je leven in eigen handen te 
nemen. – Iris Willems  

o Hoezo perfect? Voor perfectionisten, uitstellers en people-pleasers. – Sharon 
Martin 

o Hyperventilatie ontkracht. Bevrijd jezelf van perfectionisme, chronische spanning 
en stressgerelateerde klachten. – Chris Lenaerts 

o De kracht van rust. – Myriam Van der Vegt. 

o De kunst van de eenvoud. Leer opnieuw gelukkig worden met ‘minder’  – Dominique 
Loreau 

o De kunst van mindful communiceren. - Frits Koster en Jetty Heynekamp 

o Laat ze maar denken. Tem je sociale angst. -Rob Faltin  

https://geluksdriehoek.be/oefeningen?themas=veerkracht&utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=gezondheidsnieuwsbriefjunijuli21&utm_content=ontdek+enkele+antistress+oefeningen
https://www.lannoo.be/nl/leo-bormans


o Leven met wind mee. Minder drama in je leven, meer rust in je hoofd. – Jelle  
Hermus 

o Lagom. Het Zweedse geheim van het goede leven. -Lola Ökerström  

o Maximaliseer je leven met minimalisme.-  Virginie Vandaele 
o Mentale veerkracht. Pessotherapie als bron van herstel.- Willy Van Haver 

o Me-time. Survivalgids voor (drukbezette) vrouwen.- Martine Prenen 

o Mindful Assertief. - Riet Indigne  

o Moet juist niks. Baas over je eigen tijd-Nooit meer opgejaagd-Gouden regels van een 
moeder voor haar dochter. – Ilse Nackaerts 

o Een nieuw begin. Een kompas voor een andere manier van werken en leven tijdens 
en na corona. – Tony Crabbe 

o Omdat het kan. Een boek over veerkracht, levenslust en ont-moeten. - Eva 
Daeleman 

o P.R.I.M.A is perfect. In 5 stappen je perfectionisme loslaten. - Astrid Davidzon  
o Rust voor je brein. Train je offline brein en versterk je veerkracht, creativiteit en 

empathie -Luc Swinnen 
o Self-care - de ultieme gids om goed voor jezelf te zorgen.- Nadia en Katia Narain 

o Standvastig. Onder alle omstandigheden jezelf blijven. Vermijd onnodig positief 
denken. - Svend Brinkman  

o Stop de rush! Laat gejaagdheid je hormonen niet op hol brengen. Leen Steyaert  

o Stop met pleasen. Denk eens aan jezelf ( en niet altijd aan die ander ). -Andrea 
Mathews  

o Van stress naar veerkracht. Vind je weg in de mentale jungle. - Séverine Van De 
Voorde 

o Veerkracht. Een handleiding voor innerlijke rust, kracht en geluk.- Rick Hanson 

o Veerkracht. Onze natuurlijke weerstand tegen een leven vol stress. - Michael 
Portzky  

o Zeg me dat ik oké ben. Over perfectionisme en bevestigingsdrang. -Marcel 
Hendrickx  

Vermageren? Zin en onzin van diëten en dieetproducten 
 
Online: 
 

o PowerPoint-presentatie (college-sutherland.nl) 
o De zin en onzin van diëten - YouTube 
o Geen diatitel (volkshogeschooloostende.be) 
o Mijn BMI (mijn-bmi.com) 
o Overgewicht | CM 
o Afvallen door een goed eet- en beweegplan | Hartstichting 
o Waarom val je niet af, ook al sport je 3 keer per week? | gezondheid.be 
o Bewegen bij overgewicht en obesitas: waarom, hoeveel en hoe? | Gezond Leven 

https://www.lannoo.be/nl/luc-swinnen
https://borgerhoff-lamberigts.be/auteurs/severine-van-de-voorde
https://borgerhoff-lamberigts.be/auteurs/severine-van-de-voorde
https://college-sutherland.nl/wp-content/uploads/2020/06/7-Web-Voeding-3-dieet-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u73e4uQQfco
https://www.volkshogeschooloostende.be/Cursus%20voeding.pdf
https://www.mijn-bmi.com/
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/overgewicht
https://www.hartstichting.nl/gezond-leven/gezond-eten/afvallen-door-een-goed-eet-en-beweegplan
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=31673&utm_source=gezondheid&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=email_nieuwsbrief_NB20210114&par=101451&utm_term=linkje
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegen-bij-pathologieen/bewegen-bij-overgewicht-en-obesitas-waarom-hoeveel-en-hoe


o Gezond eten en drinken | Fit op jouw manier (portalfitopjouwmanier.nl) 
o www.witgelekruis.be/thuisverpleging-en-thuishulp/dietist-voedingsadvies 

o www.gezondthuis.be/ 

o www.gezondthuis.be/recepten 

o www.gezondleven.be/themas/voeding 

o www.gezondleven.be/themas/voeding/di%C3%ABten-en-voedingspatronen 

 

 

Boeken: 

o De afvalpuzzel. Ontdek jouw unieke aanpak voor een gezonder leven. - Martijn Bond  

o De bewuste Bourgondiër. Van ongezond naar gezond voedingspatroon. - Erica 
Rutten  

o Een blijvend maatje minder in 80 recepten. Byebye jojo. – Hilde Deweer 

o Breek met hoe je eet - Train je brein & val gezond af. - Hella Van Laer  

o Dieet anders. Gezonder eten en beter volhouden - stap voor stap naar een gelukkige 
balans.- Hella Van Laer 

o Fabels en feiten over voeding en gezondheid.- Eric De Maerteleire 

o The fittest you. Kickstart voor een gelukkige geest in een gezond lichaam. Baas over 
body & mind met tips, work-outs en recepten.- Gudrun Hespel  

o De gelukkige eter. Voor een relaxte relatie met eten.- Carola van Bemmelen 
o Hele en halve waarheden en complete onzin over voeding. - Eric De Maerteleire 

o Ingelepeld. Waarom maar weinig klopt van wat ons over voeding is verteld. - Tim 
Spector. 

o Jouw gezondheid. Wat je zelf kan doen om gezond en gelukkig te leven. - CM 

o Je levensstijl als medicijn - zo word en blijf je gezond. - Reginald Deschepper  

o Lekker lang leven. Lang en gezond leven in 50 recepten. - Michaël Sels 

o Koken voor #een maatje minder- Hilde Deweer, Marie Bossuyt  

o Move. Mijn beste advies over bewegen en sporten, blessures voorkomen en fit en 
slank blijven. – Lieven Maesschalck 

o Het stippenboek. Naar een lichter en gezonder gewicht. – Tessa Bosmans, Kristel 
Vande Kerckhove, Liesbeth Renaerts, Joseph Vinckx. 

o Van diëten word je dik. Opgelet: bevat geen wondermiddelen, alleen de waarheid 
over slank zijn en blijven. - Luc Evenepoel  

o Wandel je slank en gelukkig. Hoe meer stappen je leven kan veranderen  -  Lies 
Helsloot 

o Wat is jouw excuus ? Stop met uitvluchten en start een sportief leven. - Greet Van 
Opstal 

https://www.portalfitopjouwmanier.nl/gezond-eten-en-drinken
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.witgelekruis.be%2Fthuisverpleging-en-thuishulp%2Fdietist-voedingsadvies&data=04%7C01%7CCarlo.Depreytere%40cm.be%7Cd6ba7e0bda384141813608d92b4f2b08%7C1bdf41c047344e28b2542c1ee63ae9f9%7C0%7C0%7C637588441309810481%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eZfMr0VOV9%2FeHaa9aHKffnABqVNge5PabH5cYbLPDB0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gezondthuis.be%2F&data=04%7C01%7CCarlo.Depreytere%40cm.be%7Cd6ba7e0bda384141813608d92b4f2b08%7C1bdf41c047344e28b2542c1ee63ae9f9%7C0%7C0%7C637588441309820434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FO0Yw304LYjSHx38qfZMKw%2BbfKUw6aOxll5IKLAu7yQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gezondthuis.be%2Frecepten&data=04%7C01%7CCarlo.Depreytere%40cm.be%7Cd6ba7e0bda384141813608d92b4f2b08%7C1bdf41c047344e28b2542c1ee63ae9f9%7C0%7C0%7C637588441309830397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kNLU0HQ7ybjWe3Jq8VtQrqJzBV04fnCgbzn%2BBr9HUQc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gezondleven.be%2Fthemas%2Fvoeding&data=04%7C01%7CCarlo.Depreytere%40cm.be%7Cd6ba7e0bda384141813608d92b4f2b08%7C1bdf41c047344e28b2542c1ee63ae9f9%7C0%7C0%7C637588441309830397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FYwgZIrO6SSWcGCHNEQ%2BYXBYKk28sAZnUV5L2d0wKu0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gezondleven.be%2Fthemas%2Fvoeding%2Fdi%25C3%25ABten-en-voedingspatronen&data=04%7C01%7CCarlo.Depreytere%40cm.be%7Cd6ba7e0bda384141813608d92b4f2b08%7C1bdf41c047344e28b2542c1ee63ae9f9%7C0%7C0%7C637588441309840354%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wZll%2FZar0OqzGceefMs%2BJwMkKTypqTeZiRl7QoBi1TU%3D&reserved=0
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Micha%c3%abl+Sels
https://borgerhoff-lamberigts.be/auteurs/lies-helsloot
https://borgerhoff-lamberigts.be/auteurs/lies-helsloot


Versterk je rug 

Online:  
o Upside Down, Motion outside the box - Startpagina | Facebook – Veronique 

Lagae:  
o Video Versterk je rug – Veronique Lagae 
o Ergonomie thuis, voor iedereen haalbaar – VerV, beroepsvereniging voor 

ergonomie  
o Wisselwerken – Vlaams Instituut Gezond Leven  
o Bewegen Op Verwijzing – Vlaams Instituut Gezond Leven  
o 7 geboden voor mensen met lage rugpijn | VUB Today  

Boeken:   
o 5 minuten workouts voor een sterke rug – Stefanie Flekstad  
o Mijn rug en ik. Een persoonlijk verhaal over rugklachten en hoe ermee om te 

gaan – Hans Crampe  

o Praktische oplossingen voor rugpijn. Verlicht je pijn, maak je rug sterker en 
laat de pijn nooit meer terugkomen ! - Dana Santas 

o De rug. Een gezonde kijk op rugpijn. – Lieven Danneels 
 

Vitamientjes voor een gezonde opvoedingsrelatie met je 
kind 
 
Online: 
 

o Opvoedingslijn | Vlaanderen.be 
o Opvoeding | mamabaas.be 
o Belonen of straffen (kindengezin.be) 
o Beloningssysteem bij kinderen - Mentaal Beter 
o Straffen en belonen: 12 tips en inzichten – Klasse 
o Opvoeden zonder straffen en belonen: 5 visies | Goedgezind.be 
o Gezond opvoeden | Gezond Leven 
o Webinar Futureproof opvoeden on Vimeo 

o Verbindend opvoeden, hoe doe je dat? | Goedgezind.be by Gezinsbond 

 

Boeken:  

o Denk als je peuter/kleuter. Leer te begrijpen waarom je kind niet wil eten, driftig 
brult als het zijn zin niet krijgt, weigert in te slapen, op alles neen zegt, zo vaak bang 
is ... – Karolien Raeymaekers  

o Ik ben goud waard. Samen met je kind op weg naar een positieve mindset. – Steven 
Gielis 

o Het kind. (G)een handleiding. – Bruno Vanobbergen 

o Kinderen zijn geen puppy's. De kracht van zelfsturing in opvoeding. – Jürgen Peeters  
o Luisteren naar kinderen. Van contact naar verbinding binnen het gezin. – Thomas 

Gordon 
o Omdenken. Opvoedspel. Maak van lastig gedrag een nieuwe 

mogelijkheid. – Berthold Gunster   
o Opgroeien in vertrouwen. Opvoeden zonder straffen en belonen. – Justine Mol 

https://www.facebook.com/upsidedownoudenaarde/
https://youtu.be/lUkMCIl7Z-k
https://youtu.be/lUkMCIl7Z-k
https://verv.webnode.nl/_files/200000803-7632176323/200316-VerV-Thuiswerken-leaflet-NL.pdf
https://www.gezondleven.be/projecten/wisselwerken
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing
https://today.vub.be/nl/artikel/7-geboden-voor-mensen-met-lage-rugpijn
https://www.vlaanderen.be/gezin/kinderen/opvoeding/opvoedingslijn
https://www.mamabaas.be/rubriek/opvoeding
https://www.kindengezin.be/opvoeding/opvoeden/belonen-of-straffen/#:~:text=Belonen%20of%20straffen%3F%20%20%20Praktische%20tips%20over,en%20straffen%3A%20waar%20gaat%20het%20over%3F%20...%20
https://mentaalbeter.nl/artikelen/beloningssysteem-bij-kinderen/
https://www.klasse.be/154032/straffen-en-belonen-12-tips-en-inzichten/
https://www.goedgezind.be/peuters-en-kleuters/mama-papa-peuters-en-kleuters/opvoeden-zonder-straffen-en-belonen-5-visies/
https://www.gezondleven.be/gezond-opvoeden
https://vimeo.com/475166860/9aa6856818
https://www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/uit-de-bond/verbindend-opvoeden-hoe-doe-je-dat/


o Opvoeden tot zelfvertrouwen 20 manieren om de weerbaarheid van je kind te 
vergroten. -Steven Gielis  

o Ouders in nesten. Werken aan een goede relatie met je tiener. - Sven Bussens 
o Typisch tieners. Modern opvoedingshandboek voor ouders over internetgebruik, 

uitgaan, seks, gedrag... - Sarah Van Gysegem 
o Van peuter tot kleuter. Ontdek de Scandinavische kunst van het opvoeden. 2-6 jaar. 

- Hedvig Montgomery  
o Vitamines voor groei. Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie 

Theorie. - Maarten Vansteenkiste, Bart Soenens   
o Waakzame zorg. Hoe je als ouders je kinderen houvast kunt bieden als dat nodig is. - 

Haim Omer  

o Wat elk kind nodig heeft. 5 basics voor krachtig ouderschap. – Klaar Hammenecker 

o Het zelfvertrouwenboek. Help je kind veerkrachtig, sociaal vaardig en met 
vertrouwen in de wereld te staan. - Eileen Kennedy-Moore 

 
 

Voedingsadviezen in tijden van corona/tips en tricks om 
weerstand te verhogen, ook voor thuiswerkers 
Online: 

o Gezond eten tijdens het thuiswerken | Lees hier 4 Tips! (letsdoitpt.nl) 

o Hoe blijf je gezond tijdens de coronacrisis? | Hulplijn #4 | Voedingscentrum - 
Bing video 

o Tips: gezonde voeding tijdens thuiswerk (mediwet.be) 

o Gezond thuiswerken: 5 praktische tips | Sodexo4You 

o Geluksdriehoek.be | Home (checkjezelf.be) 

o Gezond eten en drinken | Fit op jouw manier (portalfitopjouwmanier.nl) 
o Voedingsdriehoek | Gezond Leven 

 

 

Boeken: 

o De bewuste Bourgondiër. Van ongezond naar gezond voedingspatroon. - Erica 
Rutten  

o De Blue Zones methode. Gelukkig en gezond oud worden. ( met week- en 
menuplanners ) -Dan Buettner 

o Eerste hulp bij thuiswerken. Een praktische gids voor werkgever en -nemer. -Elke 
Van Hoof 

o Fabels en feiten over voeding en gezondheid.- Eric De Maerteleire 

o # Fitfood. 72 slankmakende recepten om razendsnel resultaat te boeken. - Delphine 
Steelandt 

https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-8657_Kennedy-Moore
https://www.letsdoitpt.nl/gezond-eten-tijdens-het-thuiswerken-5-tips/
https://www.bing.com/videos/search?q=thuiswerken+en+gezonde+voeding&docid=608026253934002623&mid=2C4962352D4507260B302C4962352D4507260B30&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=thuiswerken+en+gezonde+voeding&docid=608026253934002623&mid=2C4962352D4507260B302C4962352D4507260B30&view=detail&FORM=VIRE
https://www.mediwet.be/nl/nieuws/1237/corona/tips-gezonde-voeding-tijdens-thuiswerk
https://sodexo4you.be/nl/nieuws/gezond-thuiswerken-5-praktische-tips
https://checkjezelf.be/
https://www.portalfitopjouwmanier.nl/gezond-eten-en-drinken
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=gezondheidsnieuwsbriefjunijuli21&utm_content=ontdek+een+gezond+en+duurzaam+voedingspatroon


o Het gewicht van vlees. Red jezelf, de planeet en de overheidsfinanciën. -Johan 
Albrecht 

o Gezond eten - Gezond ouder worden - De juiste voeding voor een langer en beter 
leven. -  Eric De Maerteleire 

o Gezond eten, gezond ouder worden kookboek.- Eric De Maerteleire 

o Gezond zondigen en hartig genieten. De plantaardige keuken van Tartelies. -Annelies 
Van Mol 

o Highway to health - Gezond in 30 dagen. - Sanne Mouha 

o Je levensstijl als medicijn - zo word en blijf je gezond. - Reginald Deschepper  

o Jouw gezondheid. Wat je zelf kan doen om gezond en gelukkig te leven. - CM 

o Koken voor #een maatje minder- Hilde Deweer, Marie Bossuyt  

o Kook het seizoen.-  Leentje Speybroeck 

o Lekker lang leven. Lang en gezond leven in 50 recepten. - Michaël Sels 

o De Lijst. Eet jezelf gezond (er) -  Servaas Bingé 

o Meal prep plan. In drie stappen naar een gevulde koelkast voor de hele week -Sally 
O'Neil 

o Nooit meer diëten deel 4. Gezonde recepten voor een energiek leven. - Sandra 
Bekkari 

o Het stippenboek. Naar een lichter en gezonder gewicht. – Tessa Bosmans, Kristel 
Vande Kerckhove, Liesbeth Renaerts, Joseph Vinckx. 

o VEG. Simpele & heerlijke maaltijden voor iedereen. - Jamie Oliver 

o Wat eten we vanavond ? – Gezonde drukte 

o Wat eten we vanavond ? 2. - Gezonde drukte  

o Weet waarom je ( te veel ) eet - als je toch zo graag eet, waarom word je daar dan 

niet gelukkig van ? - An Beazar, Nicole Callewaert 

o Zonder suiker. Stop de verslaving. Word gezonder. – Anne Marie Reuzenaar 

Voedselintoleranties leren begrijpen 
Online: 

o www.allergiedietisten.com/wat-een-voedselallergie/ 

o www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-
ziekten/overgevoeligheid/voedselintolerantie 

o allesoverallergie.nl/allergieen/voedselallergie 

o www.uza.be/behandeling/voedselallergie-0 

o Allergieplatform.nl  

https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Micha%c3%abl+Sels
http://www.allergiedietisten.com/wat-een-voedselallergie/
http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/overgevoeligheid/voedselintolerantie
http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/overgevoeligheid/voedselintolerantie
https://allesoverallergie.nl/allergieen/voedselallergie
http://www.uza.be/behandeling/voedselallergie-0


Boeken: 

o Allergievriendelijk koken. -  Wendy Scheers 

o Basiskookboek bij voedselallergie en –intolerantie. - Ineke Van Berkel-Pistorius en 
Tanja de Hoogh – Van der Horst 

o Focusfood. Voedingsgids voor het verbeteren van je mentale en lichamelijke welzijn. 
- Christine Tobback 

o Iedereen eet mee- allergievriendelijk koken zonder gluten, lactose, noten. - Alexia 
Stevens 

o Lactose, gluten en co. Over hoe belangrijk voeding is voor je maag en darmen en de 

mythes die daarover de ronde doen. - Danny De Looze 

o Lekker glutenvrij bakken. - Coeliakievereniging 
o De mooie voedselmachine. -  Giulia Enders  
o One healthy family- Ellen Charlotte Marie  
o One healthy kitchen. - Ellen Charlotte Marie  
o Traktaties voor kinderen met een allergie. - Marloes Collins 
o Voedingsmythes. Over valse hoop en nodeloze vrees. - Martijn Katan 

 

Waarom praten zo belangrijk is 
 
Online: 

o Praten over emoties: hoe, wat en waarom? – Psychologie Vandaag 
Boeken 
 

o Alles over psychische stoornissen. - Willy Garenfeld, Marieke Clijsen, American 
Psychiatric Association  

o Champagne voorkomt dementie - Zin en onzin over psychisch welzijn - Marleen 
Finoulst e.a 

o Ik wil niet meer. Waarom we met elkaar moeten praten. - Anna Van der Cruyssen 
o Luister ! Eerste hulp bij psychische problemen. - Philippe Vandekerckhove 
o Misschien moet je eens met iemand praten ? Een psychotherapeut zoekt 

antwoorden, voor patiënten en zichzelf. - Lori Gottlieb 
o Praten met ouders Basisgids voor elke leerkracht, zorgcoördinator, opvoeder en 

leerlingenbegeleider. – Rik Prenen, Maurits Wysmans 
o Praten met vreemden. Hoe onbekenden je leven kunnen veranderen. - Kio Stark 
o Pssst ! Het grote weetjes en niet-weetjes boek over psychische...euh...je weet wel. 

Brenda Froyen, Tom Schoonooghe 

o Red mij niet. Hoe steun je iemand in moeilijke tijden.? – Sanne Van Arnhem  

o De wereld van De Wachter. - Dirk De Wachter 

Met kinderen en jongeren: 

o Emowijzer. Samen praten over wat je voelt. - Yvonne Franssen 
o Junior coachkaarten. Laat kinderen praten en hun talent ontwikkelen! - Espérance 

Blaauw 
o Lotte en de beer. Voor kinderen die niet makkelijk praten. - Martine Delfos 

https://www.psychologievandaag.nl/zelf-doen/praten-over-emoties-hoe-wat-en-waarom/


o Praat Toppers. Verbeter de gespreksvaardigheden van kinderen met humor, 
spelletjes en complimenten. - Fabien Van der Ham 

o Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties. Life Space Crisis Intervention. - 
Nicolas Long, Mary Wood, Frank Felser 

o Tijd voor een leuke babbel. Praatkaarten. 80 originele vragen voor een vlot gesprek 
met je kind.- ZNU 

 

Waarom word je ongelukkig van snoep?  
 
Online: 

o www.nice-info.be/materialen/een-opkikkertje-nodig-tips-en-tricks-voor-gezonde-
tussendoortjes 

o www.zoetstoffen.eu/minder-suiker/ 
o www.universiteitvanvlaanderen.be/college/waarom-word-je-ongelukkig-van-chips-

en-chocola/ 
 
Boeken: 

o 100% suikervrij voor kinderen. Met dagmenu's en recepten voor elke leeftijdsfase 
van 0-12. – Carola van Bemmelen, EsterWiemer 

o Aan het roer van NV MEZELF. Maak jezelf weerbaar tegen stress, frustratie en burn-

out. -Ralf Caers, Marijke De Couck  

o De afvalpuzzel. Ontdek jouw unieke aanpak voor een gezonder leven. - Martijn 
Bond  

o Altijd trek? Overwin je snaaizucht. Hertrain je vetcellen. Val voorgoed af. - David 
Ludwig  

o Handboek voor de emotie-eter. Bewust eten onder alle omstandigheden. – Julie M. 
Simon  

o Koken in het weekend. Eten de hele week. - Hilde Deweer 

o Koken voor #een maatje minder - Hilde Deweer, Marie Bossuyt  

o Lekker zonder suiker. Gezonde recepten zonder toegevoegde suikers. - 
Gastronomische School Ter Groene Poorte (corp.)  

o Meal prep plan. In drie stappen naar een gevulde koelkast voor de hele week -Sally 
O'Neil 

o Meer energie. Nooit meer moe in 4 stappen. – Bruno Ariens 
o Natuurlijk! zonder suiker kookboek. + de nieuwste info over verborgen suikers. -

Anne Marie Reuzenaar 
o One healthy family – Ellen Charlotte Marie 
o One healthy kitchen. - Ellen Charlotte Marie  
o Het Suiker boek. Dit boek zal je mening over 'gezonde voeding' veranderen. – 

Damon Gameau 
o De suikerdetox. Ontdek de verwoestende werking van suiker op je lichaam. - Brooke 

Alpert, Patricia Farris 
o Suiker vrij koken. Stap voor stap op weg naar gezond eten. - Helen Burdet 

http://www.nice-info.be/materialen/een-opkikkertje-nodig-tips-en-tricks-voor-gezonde-tussendoortjes
http://www.nice-info.be/materialen/een-opkikkertje-nodig-tips-en-tricks-voor-gezonde-tussendoortjes
http://www.zoetstoffen.eu/minder-suiker/
http://www.universiteitvanvlaanderen.be/college/waarom-word-je-ongelukkig-van-chips-en-chocola/
http://www.universiteitvanvlaanderen.be/college/waarom-word-je-ongelukkig-van-chips-en-chocola/


o Wat moet ik nu geloven dokter? De beste versie van de waarheid over eten en 

bewegen. - Hendrik Cammu 

o Zonder suiker. Stop de verslaving. Word gezonder. – Anne Marie Reuzenaar 

 

Wat als de (b)roze wolk niet roze is? (Postnatale depressie) 

 

Online 

o Post-partumdepressie (kindengezin.be) 

o Postnatale depressie: waardoor komt het en hoe herken je het? – 24Baby.nl 

o Babyblues en postnatale depressie (cm.be) 

o De (b)roze wolk (cm.be) 

o broedvrouw | vroedvrouw + seksuologe + psychotherapeute 

o Motelmama.be – Welkom in Motel Mama 

o Home - Birth Matters 

Boeken: 

o Alles in het dubbel. Verdrinken in het moederschap. – Sofie Dewaele 

o The gentle mom. Mama zijn zonder schone schijn. - Kirsten Ginckels, Ellen van den 
Bouwhuysen 

o How About Mom. Het eerlijke moeder-boek. – Anna Jacobs 

o Mama heeft alles (bijna, maar nooit helemaal, niet echt) onder controle. 65 grappige 
lessen voor mensen met kinderen.  – Sofie Vanherpe 

o Mijn baby. Alles wat je moet weten over je baby van 0 tot 12 maanden. -Christine 
Vanhole 

o Onder mama's. Wat niemand je ooit vertelde over het prille moederschap. - Sonia 
Pypaert 

o Mijn kind, mijn spiegel : lessen van een kleine leermeester. - Fleur Van Groningen 
o Postpartum depressie. Depressief na een bevalling: oorzaken, gevolgen en adequate 

ondersteuning. – Anne Marleen Meulink 
o Mijn baby lacht... nu ik nog. - Lieve Van Weddingen 

E-boek: 

o Postnatale depressie. – Eileen Engels 

wat ontHOU IK toch VAN JOU?  Dementie 
 
Online 
 

o www.cm.be/dementie 

https://www.kindengezin.be/zwangerschap-en-geboorte/anders-dan-verwacht/post-partumdepressie/
https://www.24baby.nl/baby/gezondheid-mama/postnatale-depressie/#:~:text=Een%20postnatale%20depressie%20is%20een%20depressie%20die%20ontstaat,op%20de%20komst%20van%20je%20baby%20had%20verheugd.
https://skoebidoe.cm.be/pas-geboren/ouder/babyblues-en-postnatale-depressie
https://skoebidoe.cm.be/pas-geboren/ouder/de-broze-wolk
http://www.broedvrouw.be/
https://motelmama.be/
https://www.birthmatters.be/
https://www.lannoo.be/nl/sonia-pypaert
https://www.lannoo.be/nl/sonia-pypaert
http://www.cm.be/dementie


o www.alzheimercode.be 

o www.alzheimerliga.be 

o www.dementie.be 

o www.dementieennu.info 

o www.jongdementie.info 

o www.omgaanmetdementie.be 

o www.onthoumens.be 

 
Brochures online: 

o Brochure 'Ik en mijn dementie' 
o Brochure 'Dementie, als je ermee te maken krijgt' 
o Brochure 'CM, je partner bij dementie' 
o Brochure 'Als je niet meer weet dat je vergeet' 

 
Boeiende documentaire ‘Liefde in Tijden van Jongdementie’ 

https://vimeo.com/460232565 
 
Boeken: een kleine selectie uit het heel ruime aanbod: 

o Brood en bomen. Dementie uitgelicht. - Eric Du Meunier, Hugo Goedemé 

o Champagne voorkomt dementie - Zin en onzin over psychisch welzijn - Marleen 
Finoulst e.a 

o Dementie. De essentie. - Jan Steyaert 

o Dementie. Onze zorg. – Elena de Ru, Elane Lazet. 
o Help, ik vergeet! Milde cognitieve beperking en beginnende dementie. – Lies Van 

Assche, Luc Van de Ven 

o Ik heb dementie. - Ruud Dirkse, Marcel Olde Rikkert 

o Ik weet nog goed... Voorleesverhalen en activiteiten voor mensen met beginnende 
dementie. – Joke de Jonge. 

o Kleine gids voor dementie. – Hilde Lamers,, Lieve Lemey, Beatrijs Mevesen 

o Langer thuis met dementie. De (on)mogelijkheden in beeld. - Jan Steyaert, Stefanie 
Meeuws 

o Leven en liefhebben met dementie. Praktische gids voor de eerste tijd na de 
diagnose. – Jeroen Wapenaar, Marc Petit, Susanne de Joode en Jos van der Poel 

o Op bezoek bij een dierbare met dementie. Met ruim 60 ideeën om samen te 

genieten. -Marcella Mulder, Anniek Kramer. 

o De schat van je leven. Herinneringen ophalen met mensen met dementie. - Herlinde 
Deley 

o Tijd maken voor mensen met dementie. 52 manieren om te blijven communiceren.- 
Kasper Bormans 

o Toolbox Dementie. Dementievriendelijk omgeven - Meredith Delaere, Isabel 
Vermaete 

o Voor altijd mijn mama. Leven met jongdementie. - Kathleen Aerts 

http://www.alzheimercode.be/
http://www.alzheimerliga.be/
http://www.dementie.be/
http://www.dementieennu.info/
http://www.jongdementie.info/
http://www.omgaanmetdementie.be/
http://www.onthoumens.be/
https://www.cm.be/media/Brochure-ik-en-mijn-dementie_tcm93-66955.pdf
https://www.cm.be/media/Brochure-dementie-als-je-ermee-te-maken-krijgt_tcm93-66778.pdf
https://www.cm.be/media/Brochure-CM-je-partner-bij-dementie_tcm93-66956.pdf
https://www.cm.be/media/Brochure-dementie_tcm93-5379.pdf
https://vimeo.com/460232565?fbclid=IwAR0s2TyS-aSabRnxm-lAY3JK8pXnH4VFZnwqWE2KisQ9EAqLJ9-gwbuGf1E
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Marcella+Mulder
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Anniek+Kramer


Voor kinderen 

o Lieve meid. - An Swerts 

o Verteltas dementie. - Sophia Expertisecentrum Dementie 

Spelmateriaal  

o Angéle heeft u nodig! Een inlevingsspel over omgaan met dementie. - Amber ten 
Brink 

o Eerste Hulp Bij Denken-doos. - DementieLab  

o Het Spel van de Verbeelding. Activeer je fantasie. - Kasper Bormans 

 

Weerbaar in tijden van verandering 
 

Online: 

o Balans vinden | CM 
o Geluksdriehoek.be | Veerkracht 
o Veerkracht 
o Geluksdriehoek.be | Home (checkjezelf.be)/ 

 
 

Boeken: 

o Aan het roer van NV MEZELF. Maak jezelf weerbaar tegen stress, frustratie en burn-

out. -  Ralf Caers, Marijke De Couck 

o Anders leven. Pleidooi voor een humanere en meer verbonden samenleving.- Manu 
Keirse 

o Authentiek. In tijden van massamedia, egocultuur en consumentisme. - Onno Zijlstra 
o De kracht van rust. – Myriam Van der Vegt. 
o Met de kinderen alles goed. Opgroeien in tijden van crises. - Pedro De Bruyckere 
o Het no-nonsense meditatie boek. Meditatiemomenten voor een betere mentale en 

fysieke gezondheid. – Steven Laureys 

o Omdat het kan. Een boek over veerkracht, levenslust en ont-moeten. - Eva 
Daeleman 

o Optimisme - Hoop - Veerkracht – Zelfvertrouwen. - Matthijs Steeneveld  

o Opvoeden tot zelfvertrouwen 20 manieren om de weerbaarheid van je kind te 

vergroten. -Steven Gielis  

o Rust voor je brein. Train je offline brein en versterk je veerkracht, creativiteit en 
empathie -Luc Swinnen 

o Veerkracht. Een handleiding voor innerlijke rust, kracht en geluk.- Rick Hanson 
o Veerkracht. Onze natuurlijke weerstand tegen een leven vol stress. - Michael Portzky  
o Van stress naar veerkracht. Vind je weg in de mentale jungle. - Séverine Van De 

Voorde 

o Wat een moeder leiden kan. Gelukkig met je werk en je leven. - Lies Clerx 

 

Didactisch  en spelmateriaal  

https://www.cm.be/gezond-leven/mentale-fitheid/druk-druk-druk/maak-tijd-vrij-voor-vrije-tijd/balans-vinden
https://geluksdriehoek.be/themas/veerkracht
https://www.veerkracht.fit/
https://checkjezelf.be/
https://checkjezelf.be/
https://www.boomfilosofie.nl/auteur/110-834_Zijlstra
https://www.lannoo.be/nl/pedro-de-bruyckere
https://www.lannoo.be/nl/luc-swinnen
https://borgerhoff-lamberigts.be/auteurs/severine-van-de-voorde
https://borgerhoff-lamberigts.be/auteurs/severine-van-de-voorde


o Het grote weerbaarheidsspel voor pubers. Leren op een gezonde manier voor jezelf 
op te komen. / Centrum Tea Adema.  

o Schwung! Het spel: over weerbaarheid, talenten en groepsbevordering. - Jong & Van 
Zin 

 

Wie of wat moet ik nog geloven dokter?  
 
Online 

o Gezondheid en wetenschap • betrouwbare medische info op mensenmaat · 
Gezondheid en wetenschap 

o Home (cm.be) 
o Feiten en fabels over voeding | CM 

 
Boeken 

o Wat moet ik nu geloven, dokter? De beste versie van de waarheid over eten en 
bewegen. - Hendrik Cammu 

o 77 fabels en feiten over afvallen. - Hans Kraak  

o 77 fabels & feiten over kinder(op)voeding. - Hans Kraak 

o 77 Fabels en feiten over onze voeding . - Hans Kraak 

o Anders leven. Pleidooi voor een humanere en meer verbonden samenleving.- Manu 
Keirse 

o Dokter Google. Vriend en vijand. - Marleen Finoulst 

o Dokter, ik las in de krant dat... Medisch nieuws gefactcheckt door de artsen van 
dokter Media. - Tijs Stehmann, Lester du Perron 

o Fabels en feiten over voeding en gezondheid.- Eric De Maerteleire 

o Hele en halve waarheden en complete onzin over voeding. - Eric De Maerteleire 

o Ingelepeld. Waarom maar weinig klopt van wat ons over voeding is verteld. - Tim 
Spector. 

o Kusje erop. De waarheid achter 70 gezondheidsmythes. - Rutger Verhoeff , Tijn 
Elferink  

o Nooit meer naar de dokter. Hoe u zelf kan zorgen dat u gezond bent en blijft. - 
Servaas Bingé 

o Van diëten word je dik. Opgelet: bevat geen wondermiddelen, alleen de waarheid 
over slank zijn en blijven. - Luc Evenepoel 

 

 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/
https://www.gezondheidenwetenschap.be/
https://www.cm.be/
https://www.cm.be/gezond-leven/voeding/feiten-en-fabels


Wegwijs in de geestelijke gezondheidszorg  
= Wegwijs in psychotherapie 

Online:  
o Te Gek!? maakt van het hoofd een zaak 
o Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Vlaanderen - Zorg en Gezondheid (zorg-en-
gezondheid.be) 
o Het Oprechte Vraagteken (cm.be) 
o Geestelijke gezondheidszorg | CM 
o Psychotherapie | CM 
o Soorten eenzaamheid | Over eenzaamheid | Alles over eenzaamheid 
o Sociaal contact | Fit op jouw manier (portalfitopjouwmanier.nl) 

 
Boeken  

 

o ACT in balans. Doen wat werkt voor jou in een 'maakbare' wereld.- Denise 

Matthijssen, Els de Rooij 

o Act in de praktijk. Een heldere en toegankelijke introductie op Acceptatie- en 

commitmenttherapie - Russ Harris  

o ACT your way. Doen wat werkt voor jou. - Denise Matthijssen, Els de Rooij, Denise 

Bodden 

o Anders omgaan met boosheid. De weg van mindfulness, compassie en 
verbondenheid.- David Dewulf 

o Alles over psychische stoornissen. - American psychiatric association 
o  Beterweters. Van lastige naar optimale interacties in de (g)gz.  - Fredrike Bannink 
, René Haan  
o Bewonder mij ! Overleven in een narcistische wereld- Eddy Brummelman  
o Champagne voorkomt dementie - Zin en onzin over psychisch 
welzijn. Marleen Finoulst  
o Denken, voelen en doen: aan de slag met Acceptatie en Commitment Therapie. Een 
lees- en doeboek voor kinderen en jongeren. - Maaike Steeman   

o Draaiboek gedragsverandering. De psychologie van beïnvloeding begrijpen en 
gebruiken.- Sander Hermsen, Reint Jan Renes 

o De EMDR revolutie. -Tal Croitoru 

o Evenwicht in borderline. Borderline in evenwicht. - Caroline Vogels  

o The fittest you. Kickstart voor een gelukkige geest in een gezond lichaam. Baas over 
body & mind met tips, work-outs en recepten. – Gudrun Hespel 

o Green Mental Health. – Jolanda Maas, Renske Visscher, Koen Westen 

o Grenzen stellen met compassie. Leer in 8 weken je ik-grens kennen. - Nick Blaser   
o Herstellen kan je zelf. Hoopvol leven met een psychische kwetsbaarheid. - Chantal 
Van Audenhove  
o De gelukkige piekeraar. Waarom iedere mens weleens een nachtje wakker ligt (en 
waarom dat helemaal niet erg is) - Bart Verkuil  

o Ingewikkeld. (Over)leven met een psychische aandoening. -  Geerdt Magiels   

o Je kan anders. - Roland Rogiers, Dirk Van den Abbeele 

https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11847/detail
https://www.tegek.be/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/geestelijke-gezondheidszorg
https://www.zorg-en-gezondheid.be/geestelijke-gezondheidszorg
https://www.cm.be/het-oprechte-vraagteken
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/psychische-problemen/geestelijke-gezondheidszorg
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/terugbetalingen-behandelingen/geestelijke-gezondheid/CM-tegemoetkoming
https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/soorten-eenzaamheid
https://www.portalfitopjouwmanier.nl/sociaal-contact
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-7197_Matthijssen
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-7197_Matthijssen
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-7166_Rooij
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-7197_Matthijssen
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-7166_Rooij
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-7167_Bodden
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-7167_Bodden


o Je verleden voorbij. - Francine Shapiro 

o Leven aan de zijlijn. Meditaties bij trauma en verlies. - Erik de Soir   

o Leven in je leven. Leer de valkuilen in je leven herkennen.- Jeffrey E. Young, Janet S. 
Klosko 

o Leven met wind mee. Minder drama in je leven, meer rust in je hoofd. 
- Jelle Hermus   
o Los Laten. Ik pieker als ik niet tegenwoordig ben. - Evi De Lissnyder, Marianne 
Hendrickx, Dirk Van den Abbeele, Roland Rogiers, Eva Buytaert  
o Luister!! Eerste hulp bij psychische problemen. - Rode Kruis Vlaanderen   
o Mentale veerkracht. Pessotherapie als bron van herstel.- Willy Van Haver 
o Misschien moet je eens met iemand praten? Een psychotherapeut zoekt 
antwoorden, voor patiënten en zichzelf. - Lori Gottlieb   

o Negatief Zelfbeeld. - Manja De Neef 

o Patronen doorbreken - Hannie Van genderen, Gitta Jacob, Laura. Seebauer 

o Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties. Life Space Crisis Intervention. 
- N.J. Long, M.M. Wood, F.A. Fecser   
o Pssst ! Het grote weetjes en niet-weetjes boek over psychische...euh...je weet wel. - 
Brenda Froyen 
o Psychotherapie voor jongeren. Een praktische gids. – Ann-Sophie De Mey 
o Psychiatrie. Wat je moet weten. - Raf De Rycke, Bernard Sabbe  

o Red mij niet. Hoe steun je iemand in moeilijke tijden.? – Sanne Van Arnhem  

o Shockproof!? Leren omgaan met trauma.  - Isabelle Ulenaers  
o De stem van je lichaam. Trauma's helen met je lichaam als gids. – Peter Levine   

o Uit je hoofd in het leven. - Steven Hayes 

o De valstrik van het geluk.- Russ Harris 

o Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Omgaan met het stigma op psychische 
aandoeningen. – Anita Hubner 
o Wat mindfulness niet is - en wat dan wel. -  Edel Maex   
o Weet je, ik heb het ook niet gemakkelijk. Hoe mindfulness en Montaigne helpen als 
het leven niet loopt zoals je had gedacht. - Wilfried Van Craen   

o Weg van het piekeren. - Filip Raes 

o De wereld van De Wachter. – Dirk De Wachter 
 

Welzijn en emoties  
Boeken: 

o Authentiek. In tijden van massamedia, egocultuur en consumentisme. - Onno Zijlstra  

o Beren op de weg, spinsels in je hoofd. Omgaan met emoties op het werk: de 
rationele effectiviteits training. - Theo IJzermans, Coen Dirkx 

o Book of lemons. Meer maken van de citroenen die het leven je geeft.- Nikkie Van 
den Bosch 

o Dit is jouw leven. Ervaar de effecten van de positieve psychologie. - Ernst Bohlmeijer, 
Monique Hulsbergen 

https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Jeffrey+E.+Young
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Janet+S.+Klosko
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Janet+S.+Klosko
https://www.boomfilosofie.nl/auteur/110-834_Zijlstra


o Emotionele vrijheid. Je bent geen speelbal van je emoties. - Judith Orloff 

o Durven kijken naar trauma. Gezien worden in de geestelijke gezondheidszorg. – 
Margo Van Landeghem 

o Eén ding tegelijk - 52 eenvoudige oefeningen voor rust in je hoofd- Rick Hanson 

o Geluk vinden zonder het te zoeken. – Lieven Annemans 

o Hoe overleef ik moeilijke mensen ? - Jörg Berger 

o Hoezo perfect? Voor perfectionisten, uitstellers en people-pleasers. - Sharon Martin 

o #imperfectlife - Stop met vergelijken en doe wat goed is voor jou. - Mattthijs 
Steeneveld 

o De kunst van het ongelukkig zijn. - Dirk De Wachter 

o Leven in het nu. Een filosofische zoektocht.- Tom Hannes 

o Met slaande deuren - De kunst van goed ruziemaken. - Serge Ornelis 

o Misschien moet je eens met iemand praten ? Een psychotherapeut zoekt 
antwoorden, voor patiënten én zichzelf. - Lori Gottlieb 

o Relativeren is ook een kunst. Gereedschap voor een evenwichtig gevoelsleven. - 
Mariëtte Baanders 

o Veerkracht. Een handleiding voor innerlijke rust, kracht en geluk. -Rick Hanson 

o Verlangen naar verbinding - Er echt bij horen en de moed om alleen te staan. - Brené 
Brown 

o Weer zin. De uitvinding van tevredenheid. – Lieven De Pril 

xpliciet communiceren 
 
Boeken 

o Geweldloze Communicatie. - Marshall B Rosenberg 
o Geweldloos communiceren. Ontwapenend, doeltreffend en verbindend. –Marshall 

B. Rosenberg  
o De giraf en de jakhals in ons. Over geweldloos communiceren. - Justine Mol  
o Ik wil zelfvertrouwen. Alles voor een zelfverzekerd leven. - Harriet Griffey 
o Inspirerend coachen. De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren. - Jef 
Clement 

o De kunst van mindful communiceren. - Frits Koster en Jetty Heynekamp 

o Mag ik ook wat zeggen? Over communiceren in gezinnen in verandering.  - Claire 
Wiewauters   

o Mindful Assertief. – Riet Indigne 

o Mindful communiceren voor hulpverleners. - Pieternel Dijkstra 
o Mooi weertje vandaag! Over het voeren van een persoonlijk gesprek.- Karel 
Klumpers 
o Positief communiceren in 6 weken. De kunst van het constructieve gesprek. - Paul 
Jackson, Jeanine Waldman 



o Sssst, hier werkt men. Slimmer communiceren op de nieuwe werkvloer in 10 
stappen. – Nancy De Vogelaere, Joke Renneboog, Elke Wambacq 

o Stille kracht. De geheime voordelen van introvert zijn.- Gregory Mone, Erica Moroz, 
Susan Cain  

o Verbindende communicatie. – Els Van Beveren 

o Vergadering in het gezin. Vanessa Vannijvel, Wim Van Loon 
o Zorgverlener, vergeet jezelf niet. Over kwaliteit van zorg en communicatie. - Jan De 
Lepeleire, J. ; Manu Keirse 

 

Spelmateriaal 

o GROK Kaartspel. / Mol, J. ; van Harten, A.M. - Earth Games  

o Schwung! Het spel: over weerbaarheid, talenten en groepsbevordering. - Jong & Van 
Zin 

 

Yoga 
 

Boeken: 

o Boost. Het handboek voor lichaam en geest.-  Goedele Leyssen 

o Het gezond houden van het borstkasorganisme. Voorkomen van ziektes vanuit de 
zienswijze van de yoga. - Heinz Grill 

o The fittest you. Kickstart voor een gelukkige geest in een gezond lichaam. Baas over 
body & mind met tips, work-outs en recepten<; - Gudrun Hespel 

o Mudra-werkboek. Eenvoudige yoga-oefeningen voor vingers en hand. - Gertrud 
Hirschi  

o Het no-nonsense yogaboek. Over hoe yoga je mentaal en fysiek kan versterken. -
Joachim Meire  

o Power. Oefeningen, recepten en tips voor meer energie. -  Claudia Van Avermaet,  

o Yoga en ik. Wat yoga voor mij doet. -  Nele Van Poucke, Inge Delva 

o Yoga met Evy  - Evy Gruyaert  

o Yoga zonder les. Vijftig series voor thuis of waar dan ook. - Emma Silverman  

 

Zwangerschapsyoga 
Online: 

zwangerschapsyoga - Bing video 
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https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Gregory+Mone
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Erica+Moroz
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Susan+Cain
https://www.bing.com/videos/search?q=zwangerschapsyoga&qpvt=zwangerschapsyoga&FORM=VDRE

