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Zwangerschap en onderzoek

De Klinisch Genetisch Centra te Nijmegen en
Utrecht hebben twee nieuwe brochures uitgege-
ven. 'Er is íets mis met uw baby, (Í 2,50 excl. ver_
zendkosten) gaat over de consequenUes van
ongunstige uitslagen van onderuoek tijdens de
zwangerschàp. 'Wil ik het wel weten, (Í 3,_ excl.
veaendkosten) over de gang van zaken en keuzes
brj voorspellend DNAondeaoek. Te bestellen bij
KGC Nr.l-megen {O24) g6t 39 46.

Mensen met een handicap geven
mening oveÍ zoÍg- en dienstverlening

Door cliènten zelf keuzes te laten maken en te
vragen naar hun mening, kan beter tegemoet
gekomen worden aan hun wensen en behoeften.
De brochure 'Cliënt in beeld' ondersteunt instellin-
gen bij het raadplegen van hun cliënten. De bro_
chure (30 blz.) kost Í 6,-. flet,lnstrument
Cliëntenraadpleging', bestaande uit kaarten plus
een handleíding, kost Í 75,-. Beide uitgaven zijn
van de hand van Jeroen Zomerplaag.
Te bestellen bU N|ZW Uitgeverij (O3O) 230 66 07
en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
{030) 273 93 00.

Praten doe je met z,n tweeën

Toegang krUgen tot taal en het gebruik ervan is
een belangrijke síeutel tot veel noodzakelíjke vaar_
digheden. Ouders van jonge kinderen spelen daar-
in een grote rol. Hoe ouders hun kinderen kunnen
stimuleren bij het lerèn praten, is beschreven in
'Praten doe je met z'n tweeën'. Het boek is
bedoeld voor ouders met kinderen vanafzes
maanden. Het boek biedt vele ideeèn hoe ouders
dagelijkse situaties kunnen gebruiken om de com_
municatie met hun kind te optimaliseren.
Prijs: / 39,50.
Bestellen bij het N|ZW (O3O) 230 66 07. Ook ver-
krugbaar in de boekhandet (|SBN 90 5050 368 3).

Video 'Vast en zekel

De film handelt over de inzet van een consulenten-
team van 'Eemeroord' voer enkele mensen met
een verstandelijke handicap bij wie sprake is van
ernstis probleemgedrag. De video laat zien hoe
een programma kan worden opgezet, wat mede_
werkers kunnen doen, hoe ze de opgedane erva-
ring kunnen gebruiken voor de omgang met andere
bewoners, en uiteraard ook hoe de ouders erover
denken. lnformatie: NcGv (030) 697 11 OO.

Patiëntenrecht

U heeft de hulp van een arts
oÍ een andere deskundige
ingeroepen. Na onderzoek
stelt deze een behandeling
voor. U kunt deze behande-
ling ondergaan of niet. U be-
slist dat zelf. ln de nieuwe
brochure 'lnformatie en toe-
stemming (informed con-
sent)' wordt uitgebreid inge-
gaan op uw recht op infor-
matie en het toestemmings-
vereiste. Dit recht is vastge-
legd in de Wet op de
Geneeskundige Behande-
lingsovereenkomst (WGBO).

De brochure is deel zeven
van de Serie Patiëntenrecht.
De brochure kost I 2,50
excl. poÍokosten.
Bestellen bU het NP/CF
(030) 234 L597.

Pastorale begeleiding

'Mensen met een verhaal,
is een praktisch boek over
de pastorale benadering van
mensen met een verstande_
lijke handicap. Het uitgangs-
punt zijn concrete levensver-
halen, die voor ouders en
familieleden herkenbaar
zijn. Een boek dat cliënten
en hun familie helpt meer
stem te geven aan wat zU

zélf belangrijk vinden in hun
leven en in de zorg díe zij
vragen. Een boek, dat
ouders en familieleden
tevens een belangrijke
steun kan geven als zij met
voorzieningen in gesprek
gaan over het zorg- of bege-
leidingsplan van hun fami-
lielid. Auteurs: ïon van
Oosterhout, Thom Spit en
Werner van de Wouw.
Uitsave: SGO Hoevelaken
BV, Postbus 20, 3B7O CA

Hoevelaken. Prijs: I 39,90.

Bungalows met thuiszorg

Vakantiecentrum Dennen-
heul in Ermelo beschikt
vanaf het voorjaar 1997 over
een vijftal nieuwe, volledig
aangepaste zespersoons-'
bungalows. ln samenwerking
met Thuiszorg Veluwe wordt
mensen met een ertra zorg-
vraag gelegenheid geboden

om zelfstandig met partner
ofgezin in een vakantiebun-
galow te verblUven. Zij kun-
nen daarbij gebruik maken
van hulpmiddelen, verzorging
of verpleging van de thuis-
zorg. lnformatie:
Vakantiecentrum Dennen-
heul (0341) 55 22 43.


