DOCUDIENST SIG
Titels over het thema ‘Gezinsbegeleiding’

Hieronder vindt u enkele aanbevelingen uit onze docudienst.
Op de volgende pagina’s kan u een uitgebreide lijst over het thema nalezen.

Gezinsproblemen oplossen. Opvoedings- en gedragsproblemen
toegelicht
Juliaan Van Acker (Garant,2009)
De wortels van conflicten liggen vaak erg diep en pogingen om
gezinsverhoudingen te verbeteren botsen vaak op onbegrip en onwil. Een
helpende hand van buitenaf is daarom vaak aangewezen.

Klassiekers van de kinder-en jeugdpsychotherapie : werken met
kind en gezin
F. Verheij, C. Oele (Van Gorcum, 2010)
In dit boek zijn op basis van de vier meest invloedrijke referentiekaders
(het psychoanalytische, het cliëntgerichte, het behavioristische en het
systeemtheoretische kader) en bepaalde tijdsperioden hoofdstukken en
artikelen gebundeld die voor de ontwikkeling van het vakgebied een
bijzondere betekenis hebben gehad.

Gezinstherapie in praktijk: over ontmoeting, proces en context
Peter Rober (Acco, 2012)
De ontmoeting tussen de therapeut en de gezinsleden staat centraal,
alsook het proces dat dan op gang komt. De therapeut luistert en probeert
te begrijpen. De gezinsleden vertellen hun verhaal, maar er is ook iemand
die zucht, iemand wordt kwaad en iemand begint te huilen. Hoe kan de
therapeut iedereen een stem geven in het gesprek?

Samenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde
gezinnen
William C. Madsen (Garant, 2011)
Het werken met gezinnen met een complexe en multipele problematiek is
geen sinecure. Er moet een hulpverleningsmodel worden aangeboden
waarbij families weer voeling kunnen krijgen met de toekomst die ze voor
zichzelf wensen, met hun mogelijkheden en uitdagingen. De hulpverlener
is daarbij een 'waarderende bondgenoot'.

Deze en vele andere titels kan u gratis ontlenen in onze docudienst!
Interesse? De docudienst is elke weekdag open van 9 - 12u (liefst na afspraak)
Boeken kunnen ook opgestuurd worden.
Neem contact op met Sarah Persyn via docudienst@sig-net.be
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Geschonden wortels: verbeeldingen van bodem en identiteit
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Houvast, stut en steun voor gezinnen van ouders met een
lvb. Een nieuwe interventie.
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Vader doet ertoe voor kind
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Armoedebestrijding: modernisering van de kinderbijslag
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2014

Een buddy bij de wieg: perinatale coaching in kansarmoede.
Een model met kansen voor gezinnen, studenten en
zorgverleners.
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Gezinnen ondersteunen en versterken via een schooleigen
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Executief functioneren van jongeren in relatie tot
gezinsfunctioneren: relevantie voor kinderpsychiatrie

Aercke, Ilse

Een kwalitatief onderzoek naar de kwaliteit van het gezinsleven van Besien, Niki
in Cuernavaca, Mexico. Bevindingen van ouders van kinderen
met een autismespectrumstoornis.
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