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In Bewonder mij! vertelt psycholoog Eddie 
Brummelman (Universiteit van Amsterdam) 
over eigen en ander onderzoek naar nar-
cisme. Helder en onderhoudend legt hij uit 
wat narcisme precies is, hoe het je leven beïn-
vloedt én hoe het ontstaat in de kindertijd. Je 
leert dus ook meteen hoe je je kinderen voor 
narcisme kunt behoeden. En hoe je hen – of 
jezelf, want het is nooit te laat om het tij te 
keren – op weg kunt helpen naar een gezonde 
zelfwaardering. Want dat loont. Narcisten 
voelen zich namelijk vanbinnen niet zo fan-
tastisch. Ze willen voortdurend bewijzen hoe 
uitzonderlijk ze zijn. En als anderen niet als 
klankbord voor hun grootspraak willen funge-
ren, voelen ze zich gekrenkt en wraakzuchtig. 
Warm aanbevolen aan iedereen, om samen 
te werken aan een maatschappij waarin men-
sen zichzelf niet voortdurend op een voetstuk 
hoeven te zetten om onze waardering te ver-
dienen. l A.S

›  BEWONDER MIJ! OVERLEVEN  
IN EEN NARCISTISCHE WERELD.  
Eddie Brummelman, Uitgeverij Nieuwezijds, 
2019, 224 blz., ISBN 9789057124730.
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Applausverslaafd

›  WIE BEN JIJ VOOR 
MIJ? ERVARINGEN MET 
HULPVERLENERS. Inge De Vos 
en Vera Van Hove (red.), Gompel 
& Svacina, 2019, 149 blz.,  
ISBN 9789463711203.

›  MIA’S MORMOR. Charlotte De 
Win (tekst), Sachimir (illustraties), 
Nokidding, 2019, 36 blz., ISBN 
9789082931501. (bestelinfo: 
nokidding.be)

Sherpa

Zoals in Mangomoment (zie p. 
32) pleiten ook de auteurs van 
Wie ben jij voor mij? voor een 
warme professionele relatie met 
cliënten in de hulpverlening. 
Docenten en studenten van 
de opleiding orthopedagogie 
van HOGENT tekenden 13 
beklijvende verhalen op van 
(naasten van) cliënten uit onder 
meer de jeugd-, psychiatrische 
en forensische hulpverlening. 
Na elk verhaal reflecteert de 
persoon die de pen vasthield 
over wat hem opviel, raakte of 
tot nadenken stemde. Om ver-
volgens de lezer met concrete 
vragen zelf tot reflecteren aan 
te zetten. Psycholoog Inge De 
Vos en orthopedagoog Vera 
Van Hove sluiten het boek af 
met 10 wetenschappelijk geka-
derde krachtlijnen. Die kunnen 
hulpverleners inspireren om, 
naar het voorbeeld van de sher-
pa’s in de Himalaya, écht het 
verschil te maken. l A.S

Chemowolk

Wat doen kankercellen in je 
lichaam en hoe helpt chemo-
therapie ze bestrijden? Leg dat 
maar eens uit aan jonge kin-
deren. Niet eenvoudig, onder-
vond Charlotte De Win (25) 
toen ze haar broertje en de lage-
reschoolkinderen aan wie ze 
lesgaf wou vertellen over haar 
beste vriendin met borstkanker. 
Geïnspireerd door (toekom-
stige) artsen, kankerpatiënten, 
ouders en andere leerkrachten 
schreef ze daarom Mia’s Mor-
mor. In dat kinderboek, met 
speelse illustraties van Sachi-
mir, legt een jongetje uit wat er 
met zijn zusje aan de hand is. 
Haar Tutu’s (gezonde lichaams-
cellen) werken goed samen, tot 
eentje verandert in een Mormor 
(tumor). Gelukkig heeft de 
dokter een Chemowolk, die de 
Mormor vernietigt. Maar ook 
sommige Tutu’s raken gewond. 
Verhelderend voor kinderen 
vanaf 4 jaar. l A.S


