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Achter de voordeur

Vijf jaar meekijken bij gedwongen opvoed-

ondersteuning aan een Rotterdams gezin

Marijke Nijboer

ISBN 978-90-77024-86-7

NUR 740 / 847

Pagina’s 128

Prijs € 20,60

Eerste druk november 2019

Tweede druk februari 2018

Voor een van de woonkamerramen op de tweede verdieping zijn 
vuilniszakken gespannen. Hoewel de voorjaarszon schijnt en de 
buitentemperatuur aangenaam is, staat in dit huis de thermostaat op 
23. Het ruikt er vaag naar de vijf  volle vuilniszakken op de gang.
In de politiek en binnen de hulpverlening wordt vaak gesproken 
over bemoeizorg: mogen we ingrijpen als ouders hun kinderen 
verwaarlozen of  als die kinderen gevaar lopen? En kan gedwongen 
hulpverlening succesvol zijn?

In een met vuilniszakken dichtgeplakte woonkamer leven Stefan en 
Martina met hun kinderen op een matras. Ze wiegen hun zoontjes 
maar praten nauwelijks met ze. Vijf  jaar later doet het gezin 
spelletjes en staan er meubels; allemaal dankzij de gedwongen 
opvoedondersteuning. Hoe kon het dat deze ouders niet wisten hoe 
ze een huis moesten bewonen? En zijn ze beter geworden van de 
opgelegde hulp?

Journalist Marijke Nijboer keek vijf  jaar ‘achter de voordeur’ mee 
met de hulpverlening aan dit multiprobleemgezin. Ze beschrijft 
beeldend hoe hulpverleners worstelen en Stefan en Martina 
opkrabbelen. Als de kinderen toch uit huis worden geplaatst, rijst de 
vraag: (hoe) kunnen deze ouders hun kinderen terugkrijgen?
In het laatste hoofdstuk kijken ouders en hulpverleners terug en 
schetst Kees Bakker (Nederlands Jeugdinstituut) hoe de 
hulpverlening aan deze gezinnen beter kan

Deze uitgave was genomineerd voor De Persprijs Rotterdam 2018, de 
mediaonderscheiding voor journalistieke producties over Rotterdam 
en omgeving.

Op www.uitgeverijdegraaff vindt u (radio-)interviews en 
besprekingen.

Gedwongen opvoedondersteuning

https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/kinderen-jeugdzorg/achter-de-voordeur
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Ex-dakloos, en nu ...

Krijg je als ex-dakloze je leven 

weer op de rit?

Wim Eickholt

ISBN 978-94-93127-01-2

NUR 740/752

Pagina’s 104

Prijs € 17,00

17 oktober 2015: ik teken mijn huurcontract.

6 oktober 2017: mijn boek wordt uitgegeven.

Twee simpele feitjes. Twee gebeurtenissen die mij de status van 
ex-dakloze en schrijver geven. Opeens lijkt alle ellende verdwenen. 
Ik heb immers een huis en een toekomst! Niets is minder waar. Het 
stigma dakloos en verslaafd blijft aan mij kleven.
Ik merk het in mijn doen en laten, maar ook in de bejegening van 
instanties en potentiële werkgevers. Ik loop nog steeds op de B-weg 
en probeer van alles om op de hoofdbaan terecht te komen. 
Tegelijkertijd blijkt de pechstrook ook nog steeds akelig dichtbij.
Dit boek is mijn persoonlijke verslag, maar staat voor allen die zich 
ook op de B-weg bevinden.
We willen zo graag weer volwaardig meedoen. Geef  ons die kans, 
want eind goed – ex-dakloos – wil niet zeggen al goed!

Lees het interview met Wim in de Straatnieuws van sept-okt. 2019.

Dit boek is het vervolg op zijn eerste boek ‘Wat ik nou toch heb 
meegemaakt!’ Verslag van een jaar dakloosheid, dat in 2017 is 
verschenen (ISBN 978-77024-57-7).

Stigma

https://www.uitgeverijdegraaff.nl/pdf/Straatnieuws%2013%202019.pdf
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Deze activiteitengids is geschreven voor iedereen die zorgt voor 
iemand met dementie. Het is een hulpmiddel dat bedoeld is om te 
helpen in het vinden van de juiste activiteiten voor de persoon met 
dementie. Ouderen wonen steeds langer op zichzelf. Hierdoor 
moeten mantelzorgers en zorgverleners steeds meer activiteiten 
thuis aanbieden om mensen met dementie een zinvolle 
dagbesteding te kunnen geven.

Monika Eberhart (1965) kwam op twintigjarige leeftijd tijdens haar 
eerste baan in de thuiszorg voor het eerst in contact met mensen 
met dementie. Al snel ging haar voorkeur uit naar werken met deze 
doelgroep, mede door de natuurlijke klik die ze tijdens haar werk 
bleek te hebben. Om anderen te helpen in het ontdekken van 
activiteiten die je kunt doen met mensen met dementie besloot ze 
haar kennis, ontstaan vanuit opleiding en werkervaring, op papier te 
zetten in de vorm van deze activiteitengids.

Op de website van de uitgeverij vindt u nandere informatie rond 
dit bijzondere boek.

’

Dementie

De activiteitengids

Meer dan 200 zinvolle dagbestedingen voor 

mensen met dementie

Monika Eberhart

ISBN 978-90-77024-25-6

NUR 740

Pagina’s 264

Prijs € 29,99

https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/mens-maatschappij/de-activiteitengids
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De rode draad in dit boek is dat het gesprek met een suïcidale cliënt 
een aantal belangrijke stappen kent: het signaleren en onderzoeken 
van suïcidaliteit en het voorkomen van een suïcidepoging. Ieder 
moment in het gesprek ben je met alle stappen bezig, maar om tot 
een effectieve preventie te komen is het noodzakelijk dat je de 
stappen in volgorde doorloopt. Je kan niet aan het temperen van de 
suïcidaliteit beginnen voordat je expliciet contact hebt met de cliënt 
over zijn doodswens. Je kunt niet aan preventie van suïcide 
beginnen als de ernst van het suïcidevoornemen onduidelijk is.  
Dat klinkt logisch, maar de neiging om achteraan te beginnen is 
groot, waardoor het gesprek te snel oplossingsgericht en mogelijk 
vluchtig wordt.
De gespreksvoering sluit direct aan bij de Multidisciplinaire richtlijn 
diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (MDR). Met dit 
boek geven de auteurs praktische handvatten voor het type 
gespreksvoering die in deze richtlijn als meest geschikt wordt 
aangewezen. Onderliggende ideeën zijn evidence based. De 
vaardigheden zijn practice based en komen voort uit jarenlange 
ervaring van de auteurs.

Paul van Hoek was werkzaam als sociaal-psychiatrisch 
verpleegkundige bij een GGz-crisisdienst en is nu opleider/trainer 
op het gebied van sociale psychiatrie. Daarnaast werkt hij als 
POH-GGZ in een huisartsenpraktijk.
Frans Brinkman was eveneens werkzaam als sociaal-psychiatrisch 
verpleegkundige bij een GGz-crisisdienst, trainer en docent. Hij is 
onder andere auteur van het boek Individuele gespreksvoering.

Kijk op www.suicide-preventie.nl voor meer informatie.

‘(…) verplichte literatuur voor iedere beginnende hulpverlener’,  
volgens de directeur van 113Zelfmoordpreventie 

Jan Mokkenstorm.

‘Het boek laat zich lezen als muziek. De grondtoon, de melodie, ritme en 
tempowisselingen die een nummer maken tot wat het is, zijn in dit boek 

bijna hoorbaar aanwezig. Het gaat niet alleen om de kennis, niet alleen om 
het toepassen van theoretische concepten of  hulpverlenerstechnieken, maar 
juist de toepassing ervan binnen de context van de cliënt. Uiteindelijk draait 
het om het bespreekbaar maken, iemand te helpen nadenken wat voor hem 

de weg naar suïcide heeft geopend en of  er een weg terug mogelijk is?’
Gerard Lohuis in Sociale Psychiatrie, december 2017, p. 32-33

Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?!

In gesprek met een suïcidale cliënt

Paul van Hoek en Frans Brinkman

ISBN 978-90-77024-55-3

NUR 777 / 740

Pagina’s 128

2e geheel gewijzigde druk 2017

3e ongewijzigds druk 2019

Prijs € 20,60

http://www.suicide-preventie.nl/boek
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‘Een grote aap zat in een stalen kooi. 

Koert zag de aap op de rug. Plotseling 

ontvlamde er onder in de kooi een vuur.  

Het apenlichaam vloog in brand. Maar de aap 

bleef onverstoorbaar zitten en verroerde 

zich niet. Het was macaber om te zien hoe 

het skelet van de aap in de vlammen 

zichtbaar werd en intact bleef. Het vuur 

bereikte de schouders van de aap. Op dat 

moment draaide het dier zijn hoofd om en 

keek Koert recht in zijn gezicht. Koert 

versteende van angst.’

Age Niels Holstein was medeoprichter van de Ivonne van de Ven 
Stichting en 113 Zelfmoordpreventie. Deze organisaties zijn de spil 
van de suïcidepreventie in Nederland. Zijn verhaal een brandende 
aap is een literaire verkenning van de gevolgen van een mentale 
ontsporing. Als veelbelovende jonge student had hij een start 
gemaakt met zijn promotieonderzoek, dat moest leiden tot een 
proefschrift. Om voor hem niet verklaarbare redenen raakte hij het 
spoor bijster. 

In zijn nawoord pleit hij voor meer inzicht in psychische 
stoornissen en praktische oplossingen die voorkomen dat mensen 
door een mentale crisis naast de maatschappij komen te staan.

Lees de blog van Anne Marsman over  

de lezing De grammatica van de geest  

die Age Niels Holstein gaf bij  

de boekpresentatie.

Een brandende aap – verhaal

Age Niels Holstein

ISBN 978-90-77024-56-0

NUR 895

Pagina’s 48

Gebrocheerd met cahiersteek

Prijs € 16,50

https://www.psychosenet.nl/taboe-psychose/
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Ga je op zoek naar wat borderline voor je betekent, dan vind je 
overal min of  meer dezelfde informatie: een lijst met symptomen. 
Zo’n lijst geeft natuurlijk geen echt antwoord op jouw vragen.
Laura Dijksman geeft met haar boek Een leeg kasteel een 
persoonlijke visie op de structuur achter die symptomen.  
Ze beschrijft op uitgebreide wijze de structuur van borderline en 
doet verslag van een hierop gebaseerde succesvolle therapie. De 
stappen die de auteur dankzij de therapie heeft kunnen zetten, 
leidden uiteindelijk tot haar overwinning van borderline. Het boek 
geeft tevens handvatten aan naasten om de personen met borderline 
in hun omgeving te begrijpen en beter te kunnen ondersteunen  
en begeleiden.

Een leeg kasteel is geschreven met als doel bij te dragen aan een  
beter inzicht in wat borderline betekent voor zowel de persoon  
zelf  als zijn omgeving en richting te geven aan een betere 
therapeutische behandeling.

Borderline overwonnen

Een leeg kasteel

De structuur van borderline 

persoonlijkheidsstoornis

Laura Dijksman Hurt

ISBN 978-90-77024-58-4

NUR 875

Pagina’s 80

Prijs € 17,45
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Saskia was elf  jaar oud toen ze voor het eerst stemmen hoorde. Van 
de ene op de andere dag veranderde ze van een vrolijk kind in een 
angstig meisje. In de jarenlange zoektocht naar een diagnose en een 
behandeling passeren vele psychiaters, psychologen, pillen en 
opnames de revue, maar de angsten, hallucinaties en wanen blijven 
haar leven beheersen. Na een traumatisch verblijf  in een separeer 
besluit Saskia de psychiatrie vaarwel te zeggen. Met vallen en 
opstaan ontdekt ze zelf  een manier om met haar ziekte om te gaan.

De reacties op het indrukwekkende verhaal van Saskia Bos zijn zeer 
positief. Hieronder enkele quotes uit de besprekingen van het boek 
Schizofrenie en bergen beklimmen. Klik hier voor de complete 
besprekingen.

• Een boek dat even openhartig als adembenemend aangrijpend is.
• Haar boek zou verplichte leesvoer mogen zijn voor iedere 
professional in de GGZ
• Indrukwekkend, in verschillende opzichten.
• Haar boek is eerlijk, openhartig , ontroerend …
• Ik bewonder Saskia om haar doorzettingsvermogen, haar humor, 
haar scherpe analyses als schrijfster, als psycholoog, filosoof  …
• Een aanrader voor wie ook werkzaam is in de psychiatrie en 
eigenlijk gewoon voor iedereen die wil weten hoe het leven eruitziet 
met schizofrenie.
• Het is een prachtig boek geworden, een verhaal van triomf  en 
hoop.
• … een absolute aanrader is voor iedere hulpverlener in de GGZ.
• Een aanrader voor iedereen met stigmatiserend gedrag, zo eng is 
schizofrenie helemaal niet!!
• Een bijzondere reis, die eindigt in een mooi slot. Lees zelf  maar.
• Het komt niet vaak voor dat ik een boek lees dat leerzaam is, 
emotioneel zwaar is én me aan het lachen maakt.
• Adembenemend boek! Onmogelijk om weg te leggen wanneer je 
begonnen bent met lezen.

Schizofrenie en bergen beklimmen

Saskia Bos

ISBN 978-90-77024-00-3

NUR 402

Pagina’s 190

Prijs € 18,50

Schizofrenie
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Een man. Een vrouw. Een breindefect.
Knarsend grind is een persoonlijk verhaal over het revalidatieproces 
na een hersenbloeding.
In een bizar decor van zorginstellingen, musea en dierentuinen gaat 
een vrouw op zoek naar de nieuwe identiteit van haar man. 
De pijn van een gereduceerd leven, raak neergezet in beeldende 
observaties van mensen  en gebeurtenissen.

“Gabriëlle Berning weet zware thema’s als levende rouw en verlies met enige 
vorm van zelfrelativering en humor zo te beschrijven dat er naast het verdriet 
ook een voorzichtige glimlach uit haar verhalen naar boven komt. 
Verwondering over hoe het leven kan verlopen. 
Ik weet zeker dat deze verhalende inkijkjes in Gabriëlles binnenwereld vele 
anderen op hun zoektocht naar ‘het omgaan met’ zullen ondersteunen, alleen al 
door het besef  dat deze tocht niet over een geëffend pad maar vaak over 
knarsend grind gaat.”
Martijn Peeters, GZ-neuropsycholoog en hoofdbehandelaar Hersenz Nijmegen Tiel

Op de website van het Kennisplein gehandicaptensector: “‘Knarsend 
grind’ is een boek dat elke hulpverlener van mensen met hersenletsel nieuwe 
inzichten geeft in de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel.” 

Knarsend grind

de gevolgen van niet-aangeboren 

hersenletsel

Gabriëlle Berning

ISBN 978-90-77024-84-3

NUR 402 / 860

Pagina’s 136

Prijs € 18,99

Niet-aangeboren hersenletsel
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In de langdurigezorg- en welzijnssector is het vizier nadrukkelijk 
gericht op participatie en inclusie. Die focus roept veel vragen en 
discussie op: Wat betekent het als we personen met een verstandelijke 
beperking willen laten participeren in de samenleving? Wat vraagt dat 
van hen en wat vraagt het van burgers zonder verstandelijke 
beperking? Kunnen wij elkaar echt ontmoeten? En hoe gaan we 
daarbij om met verschillen?

In dit boek doet Gustaaf  Bos verslag van zijn onderzoek in 
omgekeerde-integratiesettingen - plekken waar mensen zonder 
verstandelijke beperking buren worden van mensen mét een 
verstandelijke beperking. Hiermee wil Bos aanzetten tot individuele 
reflectie en dialoog. Het boek is bedoeld voor iedereen die een 
bijdrage wil leveren aan het vergroten van ruimte voor ontmoetingen 
tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.

Bos betoogt dat wij pas bereid zullen zijn om in de omgang met 
personen met een verstandelijke beperking meer ruimte te maken 
voor de ongemakkelijke verschillen, als we erkennen dat dit ongemak 
alles te maken heeft met onze eigen opvattingen, ervaringen, sterke 
kanten en kwetsbaarheid. Om tot die erkenning te komen is er, naast 
individuele zelfreflectie, ook dialoog nodig - dialoog tussen de 
directbetrokkenen, familieleden, belangenbehartigers, zorgverleners 
en natuurlijk de beleidsmakers van zorginstellingen en de overheid.

Antwoorden op andersheid

Over ontmoetingen tussen mensen met  

en zonder verstandelijke beperking in 

omgekeerde-integratiesettingen

Gustaaf Bos

ISBN 978-90-77024-59-1

NUR 848

Pagina’s 360

Prijs € 42,50

Winnaar 2e prijs 

Ds. Visscherprijs 2018 
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In de gehandicaptenzorg moet de cliënt centraal staan. De praktijk 
wordt bepaald door begrippen als eigen regie, empowerment en 
zelfredzaamheid. Afhankelijkheid is in dit verband een vies woord. 
Maar hoe is het om in je dagelijkse leven afhankelijk te zijn van 
anderen? En wat maakt afhankelijk zijn zo problematisch? Dit boek 
duikt in het dagelijkse leven van mensen met een beperking om te 
onderzoeken wat afhankelijkheid voor hen betekent. Wanneer gaat 
het schuren, en wanneer niet? Aan de hand van interviews, 
observaties en foto’s die mensen met een beperking zelf  hebben 
gemaakt, laten de schrijvers zien hoe afhankelijkheid in de 
gehandicaptenzorg eruitziet. Daarnaast geven de schrijvers 
aanwijzingen aan hulpverleners om in een proces van ‘afstemming’ 
negatieve ervaringen van afhankelijkheid te verzachten of  
voorkomen. Met dit proces van afstemming biedt het boek 
handvatten voor meer ambachtelijkheid in de zorg voor mensen met 
een beperking.

Lees de bespreking in het Friesch Dagblad en in nummer 2019/2 
van Markant.

Op de website kennisplein gehandicaptensector: “In de zorg voor 
mensen met een beperking gaat het vaak over eigen regie en zelfredzaamheid. 
Afhankelijkheid is dan iets dat je beter zoveel mogelijk vermijdt. Maar is 
afhankelijk zijn van zorg wel altijd zo negatief ? In het boek ‘Zorgen als 
ambacht’ lees je wanneer mensen afhankelijkheid als negatief  ervaren en wat je 
daaraan kunt doen.”

Zorgen als ambacht

Afstemmen op afhankelijkheid van mensen 

met een beperking

Simon van der Weele, Femmianne 

Bredewold, Ellen Grootegoed, Margo

Trappenburg & Evelien Tonkens

ISBN 978-90-77024-89-8

NUR 740

Pagina’s 160

Prijs € 20,00

Gehandicaptenzorg

https://frieschdagblad.nl/2019/2/11/in-de-gehandicaptenzorg-vereist-elke-situatie-een-eigen-aanpak?harvest_referrer=https://www.uvh.nl/actueel/https://frieschdagblad.nl/2019/2/11/in-de-gehandicaptenzorg-vereist-elke-situatie-een-eigen-aanpak?harvest_referrer=https://www.uvh.nl/actueel/nieuws/recensie-van-het-boek-zorgen-als-ambacht
https://www.vgn.nl/artikel/27404
https://www.vgn.nl/artikel/27404
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niet-normaal

Ontwikkelingen en dilemma’s in de Neder-

landse gehandicaptenzorg

Jos van der Lans

ISBN 978-90-77024-87-4 (gebonden)

ISBN 978-94-93127-02-9 (paperback)

NUR 740/895

Pagina’s 248

Prijs € 29,99

1e druk, gebonden editie, juni 2019

2e druk, paperbackeditie, oktober 2019

De jaren zeventig vormden de voedingsbodem voor de emancipatie 
van tal van groepen die voorheen eigenlijk geen naam mochten 
hebben. Daardoor veranderden op ingrijpende wijze het denken 
over en de omgang met mensen met afwijkend gedrag. Er trok een 
humaniseringsgolf  door de instituten die zich tot dan ontfermden 
over gekken, debielen, idioten of  zwakzinnigen. Er werd met 
andere ogen naar gekeken, in andere bewoordingen over gesproken 
en op een andere manier mee gewerkt. 

Publicist Jos van der Lans is op zoek gegaan naar antwoorden op de 
vraag wat deze veranderingen hebben gebracht. Hij is in gesprek 
gegaan met mensen die meer dan gemiddeld begaan zijn met de 
zorg voor mensen met beperkingen. Wat hen bindt, is dat ze 
allemaal erfgenamen zijn van de jaren zeventig: ze staan in de 
traditie van de vernieuwing die toen is ingezet. Maar ze kennen ook 
de worsteling daarmee, de mislukkingen, de kloof  tussen 
beleidsdoelstellingen en de dagelijkse zorg. Ze zien het ongemak 
waarmee de buitenwereld nog vaak reageert, zij weten alles van de 
moeilijkheden om voor mensen een plek te vinden. Met elkaar 
vertellen deze betrokkenen de geschiedenis van de moderne 
gehandicaptenzorg, met alle dilemma’s die daarin aan de 
oppervlakte zijn gekomen.  

Met een voorwoord van Femke Halsema:
‘De verdienste van dit boek is dat het werkt als een boemerang. Het gaat niet 
alleen over wat goede zorg moet zijn, het confronteert ons met onszelf, met onze 
samenleving, met ons vermogen om echt ruimte te maken.’

Klik hier voor een inkijkexemplaar.

Lees het verslag over het symposium in de Hermitage waar het 
boek is gepresenteerd.

Lees het interview in Markant met de auteur Jos van der Lans.

file:C:\Users\Hans\Documents\Projecten%202019\Lans%2C%20Jos%20van%20der%20-%20VGN-boek\Inkijkexemplaar\Niet-normaal-inkijkexemplaar.pdf
https://www.vgn.nl/artikel/27724
https://www.vgn.nl/artikel/27724
https://www.vgn.nl/artikel/27635


Ik ben niet van suiker

levensverhaal van een zeldzame diabeet

Judith van den Reek

ISBN 978-90-77024-88-1

NUR 860/870

Pagina’s 192

Prijs € 19,99

Dit boek is de zoektocht van een jonge vrouw naar zichzelf  en in 
die zoektocht komt zij erachter dat de manier waarop haar diabetes 
wordt behandeld niet de juiste is.

Tijdens haar zwangerschap is Judith van den Reek continu misselijk. 
Doordat ze diabetes heeft, raken haar bloedglucoses ernstig 
ontregeld. Het leidt ertoe dat haar dochter met slechts zeven 
maanden geboren wordt. Als Bente na tien weken thuiskomt, 
kampt Judith met een angststoornis en kiest ze uiteindelijk voor 
opname bij een Centrum voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten 
om er bovenop te komen. In eerste instantie lukt dat, maar drie jaar 
later krijgt ze een flinke terugval in haar angstklachten. Judith volgt 
dan een EMDR-therapie om alsnog haar zwangerschap te 
verwerken. Dat is het begin van de zoektocht naar haar 
diabetesverleden. Vastberaden volgt ze haar gevoel dat er iets niet 
klopt in haar verhaal. Ze zal uiteindelijk gelijk krijgen. 

Ik ben niet van suiker beschrijft het medische circuit, Judiths 
(lichamelijke en mentale) strijd, angst en wanhoop, maar laat vooral 
ook haar doorzettingsvermogen en veerkracht zien. Haar schrijfstijl 
is open, eerlijk, kwetsbaar, ontroerend en soms met de nodige 
zelfspot.

Ziekte en herstel
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Biologie

Symbiose is een langdurige interactie tussen twee soorten. Deze 
universeel voorkomende relatie omvat meer dan de bloemetjes en 
de bijtjes of  de vlooien van je hond. Het gaat om de sleutel tot 
complex meercellig leven, de kolonisatie van het land en de 
totstandkoming van onze biosfeer. Daarnaast maakt symbiose 
geavanceerde technieken zoals DNA-modificatie mogelijk. 
Symbiose is overal. Toch wordt de rol van symbiose tot op heden 
onderschat, met name in de evolutionaire geschiedenis, het 
ecosysteem aarde en de biotechnologie. Daarom wijden de auteurs 
dit boek aan de rol van symbiose op deze drie terreinen. Zij hopen 
inzicht te bieden in de diversiteit en complexiteit van symbiotische 
interacties, waardoor we deze beter leren begrijpen, waarderen en 
beschermen.

De kunst van het samenleven

Een kijk op de werking en diversiteit  

van symbiose 

Kees Blijleven & 

Willemijn Koppelaars (red.)

ISBN 978-90-77024-77-5

NUR 922

Pagina’s 240

Prijs € 16,50
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De biologieboeken worden geschreven door honoursstudenten van het 
departement Biologie van de Universiteit Utrecht. Het honoursprogramma 
biedt hen de mogelijkheid om extra uitdagingen aan te gaan, ter verbreding 

en verdieping van het bestaande bachelorprogramma.
Inmiddels zijn er 8 titels verschenen. Zie de website voor meer informatie.

Alles in onze wereld is met elkaar verbonden. Netwerken zijn 
overal. In de biologie vinden vele indrukwekkende interacties plaats: 
van organen die samen het menselijk lichaam draaiende houden tot 
natuurgebieden die een woonplaats vormen voor talloze dieren. 
Daarnaast staan we in verbinding met onze familie, vrienden en 
uiteindelijk ook de hele wereld. Netwerken bevinden zich dus niet 
alleen in ons, maar zelf  zijn we ook een schakel. Bovendien 
beïnvloeden wij als mens verbindingen in de natuur. Dit zien we 
bijvoorbeeld terug in onze rol bij de opwarming van de aarde. Maar 
wat gebeurt er als een biologisch netwerk wordt verstoord? En hoe 
veerkrachtig is de natuur? Willen we alles om ons heen begrijpen, 
dan is het van groot belang dat we de dynamiek van natuurlijke 
netwerken doorgronden.

Natuurlijke netwerken

De rol van de mens in verbinding, verstoring 

en veerkracht

Loes Huibers & 

Wouter Kelderman (red.)

ISBN 978-90-77024-16-4

NUR 922

Pagina’s 204

Prijs € 17,50

https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/biologie
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