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In 101 antwoorden op
stress en burn-out is al-
les in vraag & antwoord
neergeschreven. Dat
maakt dat je niet nood-
zakelijk het ganse boek,
deel per deel, moet
doornemen. Je kunt
ook gewoon bepaalde

vragen eruit pikken. Zo lees je … zonder stress.
Een eerste deel informeert over wat stress en
burn-out precies inhouden. In een tweede
deel lees je hoe je een burn-out kunt voorko-
men en hoe je de eerste tekens kunt herken-
nen. Het derde deel biedt handvatten om een
burn-out aan te pakken. In het vierde deel ten
slotte ontdek je hoe je na je herstel ook weer
verder kunt. Deze praktische gids is van de
hand van dokter Luc Swinnen, een internatio-
nale expert inzake stressmanagement, en Dirk
Coeckelbergh, die gespecialiseerd is in ethiek
en bedrijfsleven, sociale economie en non-
profit. • A.S

� 101 ANTWOORDEN OP STRESS EN 

BURN-OUT, Luc Swinnen en Dirk

Coeckelbergh, Van Halewyck, 2017, 

249 blz., ISBN 9789461316486.
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Soelaas bij stress

en burn-out
Dementie &

communicatie
Het spel van de verbeelding ver-
trekt van de wereld van demen-
tie en nodigt uit om op een
speelse manier te communice-
ren: emotioneel, onbewust en
zintuiglijk. Aan de hand van
kaarten vul je elkaars zinnen en
ideeën aan. Het bijhorende
boekje inspireert om van het
spel een levenshouding te
maken. De ontwerper, Kasper
Bormans, schreef eerder het
boek ‘Wat Alz?’ en ontwikkelt
virtuele geheugenpaleizen voor
mensen met dementie. Dit spel
brengt mensen met en zonder
dementie, dichter bij elkaar in
de speeltuin van verwondering.
Of zoals psychiater Dirk De
Wachter het lovend verwoordt:
“Het nodigt uit tot spelender-
wijs verbeelden, tot lering en
vermaak, in samenzijn en
medeleven: iets mooiers kan ik
mij niet inbeelden.”  • A.S

� HET SPEL VAN DE
VERBEELDING – ACTIVEER JE
FANTASIE. 
Kasper Bormans, Davidsfonds
Uitgeverij, 2016, doos met 
165 kaartjes en boekje, ISBN
9789059087637.

Aangrijpende
filmparel

Home, de vierde film van de
Belgische regisseuse Fien Troch,
werd dit voorjaar meermaals
bekroond op prestigieuze film-
festivals in binnen- en buiten-
land. De centrale figuur is een
17-jarige jeugddelinquent,
Kevin, die thuis niet meer
terechtkan maar onderdak
vindt bij zijn tante. Via zijn neef
en diens vrienden leert hij John
kennen. Kevin wil John, die
thuis ondragelijk lijdt, helpen.
De situatie escaleert en plaatst
jongeren en volwassenen voor
cruciale keuzes. “Het grensover-
schrijdende gedrag, hoe jonge-
ren en volwassenen langs elkaar
heen praten en elkaar niet
begrijpen … het komt allemaal
erg realistisch in beeld”, looft
kinder- en jeugdpsychiater San-
neke Wilson. Ook het brede
publiek wist de film in de bios-
coop te smaken. Heb je hem
gemist? In juni verschijnen de
dvd en VOD. • A.S

� HOME. Regie: Fien Troch. Cast:

Sebastian Van Dun, Loïc

Bellemans, Mistral Guidotti,

Karlijn Sileghem, Lena

Suijkerbuijk, e.a. Genre: drama.

Om boeken te winnen: stuur een mailtje naar body-
talk@bodytalk.be, vergeet je postadres niet te 

vermelden en zet de titel van het boek in het onderwerp
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