
Pictogenda r997. Agenda met pictogram-sti-

ckers voor allerlei activiteiten.

Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum. Prijs

f lt,So.Exta set pictogrammen f tz,5o.

Tillen in de thuiszorg. Hoe je rugklachten kunt

voorkomen. Door lnga M. Mol. Een heel prak-

tisch boek over de techniek van het tillen en

de hulpmiddelen daarbij. Met veel illustraties.

Uitgeverij De Tijdstroom. Prijs / 39,5o.

Mensen met een verhaal. Een narratief pastor-

ale benadering van mensen met een verstan-

delilke handicap. Door Ton Oosterhout en

anderen. Een boek uit de praktiik van geeste-

lijk verzorgers, met een aantal uitgewerkte

levensverhalen.

Uitgeverij SGO Hoevelaken, postbus zo, 187o
CA Hoevelaken. Prijs/ 39,9o.

Zitten ofopstaanl Deel r. Liedjesbundel en

CD met kinderliedjes die eerder zijn versche-

nen In Trefiuoord, een methode voor gods-

dienstige en levensbeschouwelijke vorming

voor basisschoolkinderen.

Nieuwe uitgaven

Uitgeverij SCO Hoevelaken, zie hierboven

Prijs boekje/ r4,95; CD ookf t4,95.

Algemene kwaliteitscriteria. De kwaliteit van

de gezond hei dszorg i n patiënten-pers pectief.

Brochure van de Nederlandse patiënten/con-

sumenten federatie, postbus t539,35oo BM

Utrecht. Prijs / 5,3o.

Tegendraadse levensvisies. Visies in de

gezondheidszorg op leven en lijden onder kri-

tiek. Redactie Frans Vosman. Met een hoofd-

stuk over samenleven met verstandeliik

gehandicapten.

Uitgeveri,i Van Corcum. Prijs f 29,5o.

Feuerstein. Denktraining voor iedereen. Een

brochure van de RVU, naar aanleiding van een

tv-programma over leven en werk van Reuven

Feuerstein en de door hem ontwikkelde

methodiek, toegepast in de VS.

Te bestellen door overmakingvan f 5,95 op

postgiro 66888 van RVU, postbus I95o, r2oo

BZ Hilversum.

Supported living. Een handreiking voor bege-

leiders. Door Caroline Steman en Ad van

Gennep. Over ondersteuning en sociale net-

werken, bejegening en respectvolle omgang.

ïe bestellen bij NIZ!í uitgeverij, postbus

19r52,35or DD Utrecht, tel. o3o-23o66o7.

Prijs f 24,5o. 
I

Zicht op zorg en welzijn: opleidingen. Een

actueel overzicht van de opleidingen in de

zorg- en welzijnsector.

Te bestellen bii NIZll uitgeverii, postbus

r9r52, 35oi DD Utrecht, tel. o3o-4o66o7.
Prijs f 74,5o.
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Kinderen met pro-

bleemgedrag. Over

het omgaan met

moeilijke kinderen.

Door S. l. Greenspan

en J. Salmon. Onder

andere over overge-

voelige-, introverte-

en hyper-actieve kin-

deren.

Uitgeverij Het

Spectrum.

Prijs f 49,9o.

Kwaliteit.

Themanummer

(oktober r996) van

het Tijdschrift voor

speciaal onderwijs.

Te bestellen door

,f 8.- over te maken

op girorekening

52321.U^3 t.n.v.

Speciaal onderwi,is,

Achterstraat 92,5268
EE Helvoirt, tel. o4rr-
6448o.
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