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Zorgen opzij, helemaal blij

Een kindergids over angst

Deze praktische gids is bedoeld voor kinderen van 7 tot 11
jaar, een leeftijdsfase waarin een heleboel kleine en grote
zorgen kunnen ontstaan en kinderen zich wel eens angstig
voelen. De heldere uitleg, duidelijke voorbeelden, eenvoudige activiteiten en cognitieve gedragstechnieken leren
kinderen om te gaan met angstige gedachten.

Denk goed – voel je goed
Werkboek cognitieve gedragstherapie voor
kinderen en jongeren – tweede editie
Over de eerste editie:
‘Een goede ondersteuning voor
praktijkmensen die cognitieve gedragstherapie toepassen bij kinderen en
jeugdigen.’ – Tijdschrift voor
Psychiatrie
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‘Overzichtelijk en zeer praktisch (...) Het
materiaal is leuk, vrolijk en kindvriendelijk
(...) echt een aanrader.’ – Kind en
Adolescent Praktijk

Je bent een ster

Een kindergids over zelfwaardering
Sommige kinderen zijn onzeker en maken zich te veel zorgen over wat andere kinderen van hen denken. Deze
praktische gids geeft kinderen van 7 tot 11 jaar inzicht in
wat zelfwaardering is en hoe ze meer eigenwaarde en
zelfverzekerdheid kunnen ontwikkelen. Het boek bevat
veel leuke activiteiten en nuttige tips.

Deze geheel geactualiseerde tweede editie van het zeer succesvolle
werkboek Denk goed – voel je goed past cognitieve gedragstherapie (CGT)
toe op een voor kinderen en jongeren begrijpelijke manier, aan de hand van
herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven. De praktische oefeningen
en werkbladen zijn tevens beschikbaar als downloads.
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CGT-instrumenten voor
kinderen en jongeren

Meer dan 200 werkbladen en oefeningen bij trauma, ADHD,
autisme, angst, depressie en gedragsstoornissen
Dit praktische boek staat vol leuke en
vooral nuttige activiteiten op basis van
cognitieve gedragstherapie (CGT). Het
is geschreven voor professionals die
werken met kinderen en jongeren met:
• trauma
• ADHD
• autisme

• angst
• depressie
• gedragsstoornissen

Het is het beste en meest uitgebreide
hulpmiddel om kinderen te helpen
beter om te gaan met hun dagelijkse
problemen en obstakels – en die te
overwinnen.

2019 | € 39,95 | 258 pag. | ISBN 978 90 5712 524 9

Denk goed – voel je beter

Werkboek cognitieve gedragstherapie voor adolescenten
en jongvolwassenen
Denk goed – voel je beter biedt een verzameling
materialen voor het gebruik van de strategieën van
cognitieve gedragstherapie bij adolescenten en
jongvolwassenen.
verschijnt najaar 2020 | € 39,95 | 254 pag.
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Als je ouders uit elkaar gaan
Werkboek voor jongeren met ouders in scheiding

Dit praktische werkboek helpt jongeren de scheiding
te verwerken. Aan de hand van denkvragen, oefeningen en puzzels krijgen ze inzicht in hun eigen situatie
en hun gevoelens. Ook geeft het informatie over
welke rechten je als kind hebt bij een scheiding en bevat
het vele herkenbare verhalen van andere jongeren.
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Kijk voor een
volledig overzicht
van onze titels op

www.nieuwezijds.nl

Nieuw van Nieuwezijds

psychologie opvoeding gezondheid
Werkboek mindful zelfcompassie
Een beproefde manier om jezelf te accepteren, innerlijke
kracht op te bouwen en te groeien
Het boek is gebaseerd op het baanbrekende achtweekse programma voor
Mindful Zelfcompassie dat wereldwijd
al door tienduizenden mensen is gevolgd.
Het bevat geleide meditaties (met
audio-downloads), informele oefen
ingen om regelmatig te doen in het
dagelijks leven, schriftelijke oefeningen
en aansprekende verhalen van mensen
die de technieken al gebruiken om
relatieproblemen, stress, issues met
gewicht en lichaamsbeeld, gezondheidsklachten, angst en andere veelvoorkomende problemen aan te pakken.

Hannie van Genderen, Gitta Jacob & Laura Seebauer

Patronen doorbreken

Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen
meer dan
90.000
verkocht
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Therapieboek schematherapie
Met 140 praktische werk- en informatiebladen
voor therapeuten en cliënten

‘Een praktisch, helder geschreven werk rondom een mooie
verzameling aan informatie- en werkbladen. Inzetbaar
binnen zowel individuele als groepstherapie.’
– VERENIGING VOOR SCHEMATHERAPIE

Dit werkboek leert je stap voor stap
om je te bevrijden van harde zelfkritiek
en onmogelijke eisen aan jezelf.
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Mindful zelfcompassie:
handboek voor professionals
In deze trainershandleiding wordt de lezer stap voor
stap begeleid in elk van de acht sessies van het
programma voor Mindful Zelfcompassie. Er wordt
uitleg gegeven over kwesties als: hoe je je verhoudt tot
de deelnemers, hoe je groepsprocessen leidt en
zelfcompassie in psychotherapie kunt integreren.
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ScheidingsATLAS
Wegwijzer voor ouders
Elke maand stranden er duizenden
relaties, met pieken na de vakanties in de
zomer en december. Bij deze scheidingen
zijn veel kinderen betrokken. De
ScheidingsATLAS helpt ouders om hun
scheiding zo prettig mogelijk te laten
verlopen – voor de kinderen én voor
henzelf.
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Het nut van angst en somberheid

Dit praktische handboek biedt gesprekstechnieken voor het overleg met de
ex-partner, informatie over opvoeden na
de scheiding, tips voor het communi
ceren met je kinderen, een overzicht van
mogelijkheden voor verdere ondersteuning en vele herkenbare anekdotes.

Inzichten uit de evolutionaire psychiatrie
Psychiater Randolph Nesse verrijkt ons inzicht in
psychische gezondheid met een fundamenteel nieuwe
benadering ervan. Hij stelt niet de vraag waarom
mensen psychische problemen hebben, maar hoe het
kan dat natuurlijke selectie ons psychisch gestel zo
kwetsbaar heeft gelaten.
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Maak je steeds weer dezelfde fouten in het leven,
terwijl je je hebt voorgenomen om een volgende keer
anders te reageren? Aan de hand van vele voorbeelden
en invuloefeningen maakt dit boek duidelijk hoe
patronen van gedrag, gedachten en gevoelens zijn
ontstaan en hoe je die kunt veranderen.
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Nieuwezijds is een onafhankelijke
uitgeverij van boeken over psychologie,
gezondheid, opvoeding, onderwijs,
cultuur, wetenschap en filosofie.
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