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De aanslagen op de
luchthaven van Za-
ventem en de Brus-
selse metro van een
jaar geleden zitten
nog vers in ons ge-
heugen. Maar elke
dag zijn er wel men-
sen die een groot ver-
lies of trauma ervaren

en dit weer te boven moeten komen. Deelne-
men aan de gewone ‘dingen des levens’ lukt
dan niet meer en je krijgt de indruk dat je ner-
gens meer deel van uitmaakt. Traumapsycho-
loog Erik De Soir toont in zijn boek Leven aan
de zijlijn hoe je na een groot verlies of trauma
toch weer je weg kunt vinden naar een nieuw,
hoopvol leven. Hij reikt 18 meditaties aan, om
te lezen of op cd te beluisteren, gebaseerd op
kernbegrippen als sereniteit, regelmaat, een-
voud, vasthoudendheid en eerlijkheid. Ook de
getuigenissen in het boek en de spreuken bij
de mooie foto’s, genomen in de Himalaya,
kunnen je inspireren in je zoektocht naar zin-
geving. • A.S

� LEVEN AAN DE ZIJLIJN. Meditaties bij

trauma en verlies, Erik De Soir, Lannoo,

2016, 160 blz., ISBN 9789401433242.
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Zoektocht 
naar zingeving

Parkinsongids

Exact 200 jaar geleden schreef
dokter James Parkinson zijn
Essay on the Shaking Palsy.
Sindsdien is er off- én online
heel wat gepubliceerd over de
ziekte die uiteindelijk naar hem
werd vernoemd. Hieruit de
betrouwbare informatie filteren,
is voor veel mensen met parkin-
son niet eenvoudig. Daarom
bundelden drie experts hun
krachten: logopedisten Miet 
De Letter, (UGent, Parkinson
Zorgwijzer Vlaanderen) en Tom
Steeland, en neuroloog Patrick
Santens (UZ Gent, UGent). Ze
schreven een toegankelijk boek
met gestructureerde en weten-
schappelijke informatie over
wat de ziekte inhoudt. Ook wil
Het hemd met de onmogelijke
knopen patiënten én hun omge-
ving op een erg praktische
manier door alle fasen van de
ziekte gidsen. • A.S

� HET HEMD MET DE
ONMOGELIJKE KNOPEN.
Praktische gids op jouw weg
met de ziekte van Parkinson,
Miet De Letter, Tom Steeland,
Patrick Santens, Garant, (mei)
2017, 100 blz., ISBN

Pestgedrag

Wat is pestgedrag van kinderen
precies? Wat is het verschil met
bijvoorbeeld plagen of ruziema-
ken? Hoe kun je als ouder pest-
gedrag herkennen en hoe rea-
geer je erop? En kun je
voorkomen dat je kind pest of
gepest wordt? Ook ouders van
jonge kinderen worden al met
pestgedrag geconfronteerd. Het
boek Mama, ze pesten me! biedt
antwoorden en verduidelijkt het
belang van communicatie, wel-
zijn, een positieve houding en
(zelf )vertrouwen. Het helpt
ouders ook om te gaan met de
moeilijke gevoelens die je kunt
ervaren als je kind pest of gepest
wordt. De auteur Kristl Habils
baseerde zich op de expertise
van de vzw School Zonder Pes-
ten waaraan ze is verbonden.
Ook de talrijke getuigenissen
van ouders maken dit boek tot
een erg praktische gids voor lot-
genoten met kinderen van 3 tot
12 jaar. • A.S

� MAMA, ZE PESTEN ME! Gids

voor ouders van kinderen van 3

tot 12 jaar, Kristl Habils,

Borgerhoff & Lamberigts, 2017,

145 blz., ISBN

9789089317155.

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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