
Onze selectie uit 
het boekenaanbod  

over de 
onderwerpen die u 
aantreft in dit blad.
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GENEES JEZELF EN MAAK JE KIND BLIJ

Wanneer iemand fanatiek op facebook zit of zijn smartphone voortdurend checkt, 
nemen we makkelijk het woord ‘verslaving’ in de mond. Maar wanneer wordt internetge-
bruik ongezond? Zeventien onderzoekers en hulpverleners uit Vlaanderen en Nederland 
vatten de actuele stand van de wetenschap in dit totaaloverzicht samen.

Ze reserveren de term verslaving voor zware gevallen, bij wie het dagelijks functione-
ren ernstig ontwricht raakt. Toch is dit boek ook interessant voor gewoontegebruikers, om 
even stil te staan bij dat veelvuldige impulsieve mediagebruik. Want ook al is dit gedrag 
(nog) niet problematisch, onschuldig is voortdurend toegeven aan kortetermijnbelonin-
gen misschien evenmin. Onbegrijpelijk trouwens dat de auteurs nauwelijks ingaan op de 
neurologische kant van het verhaal. 

Wel citeren ze onder meer onderzoek dat aangeeft dat jongeren die de controle over 
hun sociale mediagebruik kwijt raken slechter slapen, meer piekeren en verarmde offline-
contacten ervaren. Anderzijds zijn er aanwijzingen dat zelfonthulling op sociale media 
positief is voor onze behoefte aan erkenning, competentie en autonomie. Ook dwangmatig 
gebruik van het mobieltje passeert de revue, waarbij blijkt dat intens smartphonegebruik 
bijvoorbeeld de betrokkenheid binnen een partnerrelatie kan dwarsbomen. Relevant is 
dat 'internetgebruik' duidelijk wordt uitgesplitst: gamen is iets anders dan gokken, porno 
kijken, het gebruik van sociale media of mobiele telefoongebruik. 

De cases van ex-gameverslaafden, ouders, een pro-gamer en een therapeut vormen een 
interessante aanvulling, maar misschien zal de lezer nog het meest hebben aan het hoofd-
stuk over mediaopvoeding. De auteurs pleiten ervoor om je als ouder niet te beperken tot 
controlerende maatregelen (zoals tijdsafspraken). Je leert hen beter bewust, selectief en in 
dialoog met het media-aanbod omgaan. Een degelijk en genuanceerd boek, gestoeld op 
wetenschappelijk onderzoek dat vaak nog in de kinderschoenen staat. I.T.

Ontspannen ouders, 
blije kinderen. Laura 
Markham. Uitg. 
Hogrefe, 269 pag.  
€ 22,50.

www.ahaparenting.com

Internetverslaving, 
Herm Kisjes, Davy 
Nijs, Tony van Rooij 
(red.). Uitg. Boom,  
209 pag. € 22,50.

VERSLAAFD AAN INTERNET?

Laura Markham stelt 
van meet af aan dat haar 
methode om kinderen har-
monieus groot te brengen 
een serieuze inspanning 
van de ouders vereist, en 
dat er geen mirakeloplos-
singen bestaan. Dat neemt 
niet weg dat ze een enorm 
rendement voorspiegelt als 
je haar adviezen in de prak-
tijk weet te brengen. 

Alles draait rond drie 
principes. In de eerste 
plaats moet je als ouder le-
ren om het moment te her-
kennen waarop je de con-
trole verliest bij je kinde-
ren. Op dat moment moet 
je overschakelen op mind-
fulness-modus: de emotie 
herkennen, toelaten en je er 
vooral niet door laten mee-

slepen. Als dat lukt, komt 
stap twee. 

Hoe vervelend je kind 
ook is, je haalt het aan en 
maakt tijd om hem of haar 
te laten uitleggen wat er 
scheelt. Zo leert je dreinen-
de peuter onder woorden 
te brengen en dus te ach-
terhalen wat hem werkelijk 
dwarszit. En op termijn zal 
hij dezelfde strategie gaan 
hanteren als die van zijn 
(intussen) rustige en stabie-
le ouders: de emoties her-
kennen en er met een milde 
blik naar kijken, zonder te 
reageren op elke impuls die 
zich aandient.         

Klinkt goed? Dan ben je 
wellicht nog blijer met fase 
3, waarin Markham zich, 
met de ruggensteun van 

degelijk onderzoek, richt 
op de praktische kant van 
het opvoeden. Haar insteek 
is gebaseerd op het coachen 
van kinderen, hen bijstaan 
bij het verwerken van emo-
ties die ze niet begrijpen. In 
dit deel reikt ze advies aan 
voor moeilijke situaties die 
elke ouder meteen zal her-
kennen.

Het ei van Columbus? 
Daar is haar aanpak niet 
vernieuwend genoeg voor. 
En als je Markham gelooft, 
ligt er een trauma uit de 
kindertijd van de ouders 
aan de basis van élk boos 
moment. Dat lijkt ons 
overdreven. Maar we zou-
den haar boek wel cadeau 
durven te geven aan andere 
ouders. M.S.

WE SLAPEN ER EEN NACHTJE OVER
Eeuwenlang was er weinig wetenschappelijk onderzoek naar de 

slaap, hoewel we er gemiddeld een derde van ons leven aan besteden. De 
laatste jaren komt daar echter verandering in. Ons intuïtieve aanvoelen 
van het belang van een goede nachtrust blijkt alvast te kloppen. 

Hoogleraar psychologie Richard Wiseman, die het ongewoon goed 
kan uitleggen, schreef er een onvervalste pageturner over. Je zal in elk 
geval weinig moeite hebben om wakker te blijven tijdens het lezen van 
'Nachtrust'. 

Het onderwerp is actueler dan ooit, simpelweg omdat we met z'n al-
len steeds minder slapen. Voor de uitvinding van de gloeilamp was het 
niet meer dan logisch om vroeg naar bed te gaan en bij het krieken van 
de dag weer paraat te staan, maar vandaag staat onze nachtrust meer 
dan ooit onder druk. Er is gewoon te veel te beleven en we willen graag 
alles, en nog het liefst nu meteen. In de laatste decennia zijn onze nachten 
gemiddeld een uur korter geworden, en dat heeft zware gevolgen, onder 
meer voor onze gezondheid, productiviteit en gevoel van welbevinden. 

Wiseman slaagt erin om op hoogst onderhoudende wijze de stand 
van zaken in het onderzoek naar de slaap te combineren met opzienba-
rende anecdotes, tests en praktisch advies. Wat wij zoal hebben geleerd? 
Dat een chronisch gebrek aan slaap ernstige fysieke en psychische ge-
volgen kan hebben, wat onder meer wordt geïllustreerd met de lotgeval-
len van enkele rare vogels die het wereldrecord wakker blijven wilden 
verbreken. 

En we ontdekten dat er zogenaamde superslapers bestaan, die elke 
nacht van hun leven aangenaam dromen en fluitend weer opstaan, zon-
der daar ooit een wekker bij nodig te hebben. En guess what: die mensen 
zijn een pak gelukkiger én gezonder dan gewone stervelingen. 

Minstens zo verrassend is de ontdekking dat je bij het aanleren van 
een fysieke vaardigheid – we denken spontaan aan mondharmonica spe-
len – baat hebt bij een langere nachtrust dan gewoonlijk. Zo blijkt dat 
topsporters stukken beter presteerden met tien uur slaap achter de oog-
leden. En we mogen weer dutjes doen! We worden er alerter van, ons 
geheugen werkt beter en het risico om te overlijden aan hartaandoenin-
gen neemt er drastisch door af. Wat meteen verklaart waarom landen 
met een siëstacultuur op dat punt veel minder problemen registreren.  

Wiseman laat geen enkel psycho-
logisch hulpmiddel onbenut om de 
lezer te helpen zich de lessen van zijn 
Slaapschool in te prenten, inclusief 
een tussentijds examen in het mid-
den van de cursus. Zijn aparte gevoel 
voor humor manifesteert zich wan-
neer hij de lezer zoals een onvervalste 
zelfhulpgoeroe een gouden toekomst 
voorspiegelt – als die zich trouw aan 
al zijn voorschriften houdt, uiteraard.    

Niet te missen, dit boek, zeker 
als je weleens last hebt van snurken, 
nachtmerries, slapeloosheid of een ge-
brek aan slaap.  M.S.
Nachtrust. Lessen in slaap. Richard 
Wiseman. Uitgeverij Atlas Contact, 320 
pag. € 24,99.

Door Leen Lampo, Manu Sinjan en Inge Taucher
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OPGERUIMDDE WAANZIN IN ONZE LITERATUUR

Net als Ranne Hovius laat filosoof en 
scheikundige André Klukhuhn zich inspire-
ren door de waanzin. Zijn bundel bevat een 
tiental essays, met als uitgangspunt de vraag 
waartoe waanzin zou kunnen dienen. 

We hebben een schutting gebouwd rond 
onze samenleving, en alles wat binnen dat 
tuinhek gebeurt, zien we als normaal. Alles 
wat erbuiten plaatsvindt, in het oerwoud, 
ervaren we als bedreigend, abnormaal, ge-
vaarlijk en waanzinnig. Mensen met een af-
wijkende geestelijke constitutie jagen we het 
oerwoud in, sluiten we op of drogeren we.

De essays zijn deels opgevat als beschou-
wingen bij werken over waanzin, waaron-
der die van Andrew Skull, Michel Foucault 
en Darian Leader. Dat de waanzin ook bij-
zonder getalenteerde stervelingen heeft ge-
troffen, moet blijken uit de schetsen over 
Archimedes, Wittgenstein, William Blake en 
fysicus Ettore Majorana, die op mysterieuze 
wijze verdween. 

Levendig en erudiet, maar ongelijkmatig. 
Graag had ik ook een en ander verder uitge-
diept gezien.  L.L.

Feedback is een raar beest. De meeste mensen vinden dat ze het veel te weinig krijgen 
op de werkvloer, maar liggen er vaak nachtenlang van wakker als het dan eindelijk zo 
ver is. Volgens Douglas Stone en Sheila Heen, beiden professor economie aan Harvard, 
is het probleem dat ons verlangen om te leren botst met ons verlangen om geaccepteerd 
te worden zoals we zijn. Bovendien maken de meeste mensen geen duidelijk onderscheid 
tussen waardering, coaching en evaluatie, waardoor de verwachtingen vaker niet dan wel 
worden ingelost. Een leerzaam boek, maar misschien wel wat oeverloos. M.S.
Feedback is een cadeautje. Douglas Stone & Sheila Heen. Uitg. Maven, 430 pag. € 22,50.

Een opgeruimde 
geest. Daniel Levitin. 
Atlas Contact,512 pag. 
€ 29,99.

Over de gren-
zen van de rede. 
André Klukhuhn. 
Prometheus – Bert 
Bakker, 206 pag., geb. 
€ 17,50.

Vogels van waanzin. 
Ranne Hovius. Uitg. 
Nieuwezijds, 254 pag. 
€ 19,95.

HET OERWOUD IN ALLES OVER FEEDBACK

In vluchtige tijden is het een verademing een boek tegen te komen dat als ‘antwoord’ 
geen hapklare oplossingen biedt, maar een uitgelezen verzameling uitspraken uit alle tij-
den en verschillende culturen. Bedoeld om in traagheid te overwegen, suggereren de acht 
auteurs, de meesten docenten of lectoren met een filosofische of pedagogische achtergrond. 
De kwestie waarop zij ingaan met hun bonte waaier inspirerende uitspraken is een klas-
sieker uit de cultuurgeschiedenis van de mensheid, waar we allemaal mee te maken krijgen: 
wat is het nut en de betekenis van onderwijs? De citaten worden ingedeeld in zes thema’s 
en komen vooral van filosofen, maar ook van pedagogen en onderwijskundigen uit de hele 
wereld, naast grote denkers zoals Gandhi of Einstein. Dat de auteurs bij elk hoofdstuk 
enige historische duiding geven is een meerwaarde.  I.T.
3000 jaar denkers over onderwijs. Henk Sissing (red.). Uitg. Boom, 240 pag. € 17,50.

NADENKEN OVER ONDERWIJS

De ondertitel van  ‘Een opgeruimde geest’ 
luidt: ‘Omgaan met de stortvloed aan infor-
matie die dagelijks op je afkomt’. Mocht u 
hopen dat dit lijvige boek u daarbij zal hel-
pen, denk dan wel even na. Levitin helpt u 
niet om te focussen, maar dramt door over 
het hele gamma aan onderwerpen dat je aan-
treft in elke inleiding tot de psychologie. 

 Hij informeert de lezer ook herhaaldelijk 
over hoe diverse hersengebieden ‘betrokken 
zijn’ bij de cognitieve en gedragsfenomenen 
die hij behandelt. Daarmee bedoelt hij dat de 
toegenomen neurale activiteit in deze gebie-
den correleert met die fenomenen, wat alleen 
maar betekent dat ze gelijktijdig optreden. 

Het boek bevat tips, maar er zijn er geen 
bij die je niet al eerder hebt gehoord: vermijd 
multitasking, deel taken op in ‘brokken’... 

Wie streeft naar een opgeruimde geest is 
beter af met ‘Getting Things Done’, de best-
seller van David Allen, waarbij Levitin open-
lijk leentjebuur speelt.  R. Epstein in Scientific 
American MIND. Bewerking L.L.

We vinden het vanzelf-
sprekend dat goede lite-
ratuur zich onderscheidt 
door sterke psychologische 
schetsen die bepalend zijn 
voor de geloofwaardigheid 
van personages. De afgelo-
pen 200 jaar is er, samen 
met de opkomst van de 
psychiatrie, ook krankzin-
nigheid, hysterie, depressie 
en psychose binnengeslo-
pen – al gebeurde dat in de 
Lage Landen aarzelend. 

Psychologe en journa-
liste Hovius benadert dit 
kruispunt van de psychia-
trie en de Nederlandstalige 
literatuur op verschillende 
manieren. Eerst gaat ze 
na hoe de ontwikkelingen 
van de psychiatrie vanaf 
de late 19de eeuw worden 

opgepakt door Vlaamse 
en Nederlandse schrijvers. 
Treffend toont ze aan hoe 
verhalen over magnetise-
ren, ‘kermende zielen’ of 
zenuwkwalen van Coupe-
rus of Van Eeden het typi-
sche noodlotsdenken van 
de toenmalige psychiatrie 
weerspiegelen. Later wordt 
de invloed van Freud merk-
baar, onder meer bij W.F. 
Hermans, Jan Wolkers of 
Hugo Claus, terwijl erva-
ringsverhalen over ano-
rexia, depressie of dementie 
nog recenter zijn.

Even boeiend is het 
hoofdstuk waarin de au-
teur nagaat hoe schrijvers 
zoals Arthur Japin of Peter 
Buwalda erin slagen psy-
choses geloofwaardig te 

beschrijven. Onvermijde-
lijk buigt ze zich ook over 
de vraag of er een onlos-
makelijk verband is tussen 
waanzin en creativiteit, en 
pluist daarvoor de schame-
le wetenschappelijke on-
derzoeken uit om ze naast 
leven en werk van Gerrit 
Achterberg, Jotie T’Hooft, 
Jeroen Brouwers of Ge-
rard Reve te leggen. Voorts 
zijn er schrijvers (Vestdijk, 
Biesheuvel e.a.) die ons als 
ervaringsdeskundige een 
verhelderend, soms verbijs-
terend beeld schetsen van 
psychiatrische inrichtingen.

Een verrassend boek, 
dat ook de blik van gees-
teswetenschappers op psy-
chische aandoeningen kan 
verruimen.  I.T.

INZICHT
DE PERSOONLIJKHEID  

VAN A TOT C
Al een hele poos gaan psychologen uit van 
5 persoonlijkheidsdimensies, de ‘Big Five’. 
Maar als het erom gaat zichzelf of anderen 
te beoordelen, zijn er volgens hen 2 basis-
categorieën: Agency (doelbewustheid) en 
Communion (menselijke warmte). Op wel-

ke van die twee we de klemtoon leggen, 
hangt af van de situatie en onze relatie met 

andere mensen. 

DEPRESSIE BIJ DE WORTEL 
AANGEPAKT

Zo’n 17 procent van de (Amerikaanse) 
bevolking heeft op een gegeven moment 

een ‘majeure depressieve episode’. 
Elektrische stimulatie diep in het brein, 
waarmee men nu parkinson behandelt, 
zou ook voor zware depressie uitkomst 

kunnen bieden. Daar wordt op dit moment 
onderzoek naar gedaan. 

WORD MEESTER VAN  
JE EMOTIES

‘Als een mens onderworpen is aan zijn 
emoties, is hij niet zijn eigen meester, 
maar is hij aan het lot overgeleverd.’ 

Zo verwoordde Spinoza hoe denken en 
voelen in zijn tijd werden gezien. Intense 
gevoelens van verdriet, woede en angst 
krijgen volgens deze logica de overhand 

op het gezond verstand. Maar de moderne 
wetenschap vertelt een ander verhaal.

5 MYTHES ROND 
EETSTOORNISSEN

Om te kunnen inschatten wie risico loopt 
op een eetstoornis en deze mensen te 
kunnen helpen, moeten we eerst en 

vooral weten waar we het over hebben. Er 
bestaan heel wat hardnekkige misverstan-
den over anorexia en boulimie. We helpen 
er vijf de wereld uit. Eén van die mythen 

is: anorexia is de enige levensbedreigende 
eetstoornis.
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