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De complete behandelgids voor
cognitieve gedragstherapie

Hannie van Genderen & Arnoud Arntz

Schematherapie bij borderlinepersoonlijkheidsstoornis Tweede, geheel herziene editie

Deze gids biedt praktische methodes,
interventies en hulpmiddelen om de
principes van cognitieve gedragstherapie
in de praktijk toe te passen.
De vele werkbladen, copingkaarten en
interactieve oefeningen helpen je om je
cliënten effectieve copingvaardigheden
aan te leren waardoor zij meer
zelfvertrouwen krijgen, ophouden aan
zichzelf te twijfelen en hun negatieve
kernovertuigingen loslaten.
De hulpmiddelen in het boek ondersteunen het herstel bij tal van problemen en aandoeningen, waaronder:
depressie, bipolaire stoornis, angst,
boosheid, middelenmisbruik, persoonlijkheidsstoornissen, PTSS, zelf
beschadiging, suïcidaliteit en psychose.

Deze geheel geactualiseerde en sterk uitgebreide editie
van dit toonaangevende leer- en handboek biedt een
praktische beschrijving van borderline-persoonlijkheidsstoornis in termen van schemamodi en van een groot
aantal therapeutische technieken. Daarbij komen de
therapeutische relatie, experiëntiële, cognitieve en
gedragsmatige technieken aan bod.
2021 | € 39,95 | 316 pag. | ISBN 978 90 5712 485 3

Hannie van Genderen, Gitta Jacob & Laura Seebauer

Patronen doorbreken

Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen
meer dan
125.000
verkocht

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.

2022 | € 49,95 | 257 pag. | ISBN 978 90 5712 567 6

Mentaliseren in de kindertherapie
Leidraad voor de praktijk
– Derde, geheel herziene editie

Op mentaliseren gebaseerde therapie is een snelgroeiend onderdeel van de kinderpsychotherapie. Deze
geheel herziene editie bevat de nieuwste theorie over
mentaliseren, behandeltechnieken en een overzicht
van recent neurologisch en ontwikkelingspsychologisch
onderzoek.
november 2022 | ca. € 54,95 | ca. 312 pag. | ISBN 978 90 5712 578 2

2012 | € 20,- | 200 pag. | ISBN 978 90 5712 355 9

Judith S. Beck

Cognitieve gedragstherapie
Theorie en praktijk - Derde, geheel herziene editie
De derde editie van deze gezaghebbende praktische handleiding voor
cognitieve gedragstherapie biedt een
solide training op basis van theoretische inzichten, klinische ervaring en
evidence-based technieken.

Russell A. Barkley

Twaalf principes voor het opvoeden
van een kind met ADHD

Alle belangrijke aspecten van
cognitieve gedragstherapie komen aan
bod, zoals het opstellen van een
behandelplan, het structureren van
therapiesessies en het toepassen van
therapeutische vaardigheden en
technieken, door het hele boek
geïllustreerd met uitgebreide casussen
en gratis te downloaden werkbladen.
Geheel geactualiseerd en uitgebreid.

Russell Barkley is al jarenlang een internationale
autoriteit op het gebied van ADHD bij kinderen en
jongeren. Hij heeft twaalf principes ontwikkeld
waarmee ouders en begeleiders minder problemen
zullen ondervinden bij de opvoeding, meer vertrouwen in zichzelf krijgen, aanzienlijk aangepaster gedrag
bij het kind of de tiener met adhd zullen zien, en meer
rust in het gezin ervaren.

2021 | € 24,95 | 256 pag. | ISBN 978 90 5712 558 4

2022 | € 59,95 | 427 pag, | ISBN 978 90 5712 557 7
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Behandelwijzer cognitieve gedragstherapie
voor kinderen en jongeren

Opdringerige gedachten
overwinnen

Een gids bij Denk goed – voel je goed en
Denk goed – voel je beter – tweede editie

Een gids op basis van cognitieve gedragstherapie bij
beangstigende, obsessieve of verstorende gedachten

Deze geheel herziene tweede editie biedt theoretische
achtergronden en praktische adviezen voor professionals
bij gebruik van de werkboeken Denk goed – voel je goed
(voor kinderen en jongeren) en Denk goed – voel je beter
(voor adolescenten en jongvolwassenen). Het boek is
zowel te gebruiken bij individuele interventies als bij
groepsmatige preventieprogramma’s en leert nuttige
levensvaardigheden en veerkracht op te bouwen.
2022 | € 49,95 | 359 pag. | ISBN 978 90 5712 569 0

Denk goed –
voel je goed

2020 | € 39,95 | 254 pag. |
ISBN 978 90 5712 532 4

Deze gids biedt een bewezen
effectieve aanpak om, met behulp van
technieken uit de cognitieve gedragstherapie, af te komen van opdringerige gedachten. Je leert over het verschil
tussen verschillende soorten
opdringerige gedachten, de reden
waarom zulke gedachten je kunnen
blijven hinderen, en manieren om de
vicieuze cirkel te doorbreken.

Denk goed –
voel je beter

2020 | € 39,95 | 252 pag. |
ISBN 978 90 5712 533 1

‘Deze duidelijk geschreven gids kan
zowel dienen als een methode voor
zelfhulp, maar ook als een werkboek
als aanvulling op psychotherapie.’
– Lee Baer, auteur van Het duiveltje
van de geest
oktober 2022 | ca. € 22,95 | 208 pag. | ISBN 978 90 5712 571 3

Sander Thomaes

Paul Mason en Randi Kreger

Wat je denkt ben je zelf

Een praktische gids – derde editie

Leven met een borderliner

Een ontdekkingsreis door je eigen hoofd
Psychologen zijn net astronauten.
Nou ja, zonder cool pak dan. Maar
psychologen zijn net als astronauten
op ontdekkingsreis: op zoek naar een
andere wereld, niet in de ruimte maar
in ons eigen hoofd. Daar vind je de
planeten ‘Gevoel’, ‘Gedachten’,
‘Gedrag’, ‘Ik’, en ‘School’.
Sander Thomaes, hoogleraar
ontwikkelingspsychologie aan de
Universiteit Utrecht, neemt je in dit
boek voor kinderen, en volwassenen,
mee op reis naar die planeten. En
ondertussen leer je het antwoord op
allerlei vragen.

2022 | € 18,95 | 192 pag. | 10+ | ISBN 978 90 5712 550 8

Deze herziene editie van dit zeer succesvolle boek
is bijgewerkt op basis van recent onderzoek en
uitgebreide nieuwe informatie over narcistische
trekken bij borderline-persoonlijkheidsstoornis.
Op basis van praktijkverhalen en wetenschappelijke
inzichten laten Mason en Kreger zien hoe je de
controle over je eigen leven weer terug
kunt krijgen.
2021 | € 27,95 | 296 pag. | ISBN 978 90 5712 562 1

Nina W. Brown

Leven met een narcistische ouder
Een gids voor volwassenen

Volwassen kinderen van narcistische ouders leren met
dit praktische boek hoe ze vol zelfvertrouwen in het
leven kunnen staan en gezonde relaties kunnen
aangaan. Daarnaast bevat het boek handige testjes,
oefeningen, creatieve opdrachten en praktische tips.

2021 | € 22,99 | 256 pag. | ISBN 978 90 5712 549 2
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