
Boeken te koop aangeboden 
In dit bestand worden veel boeken (veelal vakliteratuur of boeken voor kinderen over hun 
problematiek) en enkele dvd’s tweedehands aangeboden. 
Alle prijzen zijn inclusief evt. verzendkosten, afhalen ook mogelijk (Utrecht). 
De afbeeldingen zijn soms van internet en niet altijd foto’s van het te koop aangeboden exemplaar. 
In sommige studieboeken kan sprake zijn van gelinieerde potloodonderstrepingen. 
Bij interesse, mail Yaron Kaldenbach: ykaldenbach@hotmail.com 
 
 

   
€5: Wat is die jongen druk! Een leven met ADHD - Jacob Klompstra (2008) 
 
€5,-: Heibel in m’n hoofd - Guurtje Leguijt (1999) 
Zo goed als nieuw met alleen voorin een naam geschreven (klein) 
 
€6,-: ADHD bij kinderen - Anneke Eenhoorn (2012) 
Zo goed als nieuw, met voorin een persoonlijke boodschap van de auteur. 
 
 

   
€6,-: Sociaal onhandig; de opvoeding van kinderen met PDDNOS en ADHD - L. van der Veen-
Mulders, M. Serra, B.J. van den Hoofakker & R.B. Minderaa (2003). 

mailto:ykaldenbach@hotmail.com


 
€6,-: Het is ADHD; Alles over de kenmerken, diagnose, behandeling en aanpak thuis en op school - 
Arga Paternotte & Jan Buitelaar (2e herziene druk, 2006). 
 
€4,-: De Nederlandse Gezondheidszorg - Boot & Knapen (8e druk, 1994) 
Het boek ziet er netjes uit, wel met geodriehoek nette en lichte onderstrepingen aangebracht (met 
potlood). Nieuwprijs was 36,-. Op verzoek kan ik u er kosteloos een digitale pdf-versie bij leveren van 
de bij mijn weten nieuwste druk (2011). 
 
 
 

   
€4,50: Lekker luchtig : doe het zelf astmaboek voor jongeren (Jennie Janssens) – Vereniging 
Nederland Davos 
Dit zeer leerzame werkboek helpt jongeren (afhankelijk van de ontwikkeling zou ik zeggen vanaf 
groep 8) om veel te leren en ontdekken over hun astma. Zeer kindvriendelijk en interactief, met hele 
duidelijke foto's en tekeningen. Ik ken veel astmavoorlichtingsmateriaal, maar dit werkboek gaat veel 
verder dan enkele standaardplaatjes en leert het kind echt veel. Aanrader! 
 
€4,50: De Astma van Alex: als je soms moeite hebt met ademen - Christine Kliphuis (2009) 
Leuk, informatief en interessant boek over een jongen die astma heeft. Biedt veel erkenning en 
herkenning voor kinderen. In prima staat, met harde kaft. Als u dit boek bij mij bestelt, kan ik u op 
verzoek ook het door mij geschreven boek "Jeroen de Hardloopkampioen met astma" kosteloos 
meesturen. Stuur me dan wel gelijk een bericht nadat u het boekje heeft besteld, zodat ik het in 
dezelfde enveloppe kan meesturen (anders worden de portokosten te hoog). 
 
€4,50: De Meest Gestelde Vragen Over Astma (BSL, 2008) 
Informatief boek over astma. Het boek ziet er op zich best netjes uit, maar wel een aantal pagina's 
met wat onderstrepingen en nette ezelsoortjes. Op verzoek heb ik dit boek ook kosteloos digitaal 
voor u als pdf (digitale kopie voor eigen gebruik). 
 
 
 
 
 



  
€4,-: 120 vragen over astma,chronische bronchitis en emfyseem - informatie over 
luchtwegaandoeningen (16e druk, 2007) 
 
€3,-: Trends in astmabehandeling bij kinderen: 10 jaar verder Trends (Hendriks e.a., 2001) 
 
 

  
€5,95: Jeroen de Hardloopkampioen met astma - Rebecca Coenraads & Yaron Kaldenbach (2006) 
Therapeutisch (voor)leesboekje voor jonge kinderen met astma, gloednieuw. Lees hier voor meer 
info. 
  
€4,50: Hannah een heksje met astma - Vivian den Hollander & Wim Dolk (3e druk, 1999) 
‘Hannah - een heksje met astma’ is een leuk en spannend kinderboekje, met veel tekeningen, een 
harde kaft en bijgeleverde knutselbladen, zodat het kind de avonturen kan meespelen. Mocht u dit 
boekje aanschaffen voor een kind met astma (want ook voor andere kinderen is het leuk), dan kan ik 
u er nog een ander leuk kinderastmaboekje bij leveren. 
 

https://apollopraktijk.nl/Publicaties_bestanden/Jeroen%20de%20hardloopkampioen%20met%20astma%20(flyer).pdf


  
€5,-: Protocollen in de jeugdzorg - Richtlijnen voor diagnostiek, indicatiestelling en interventie (Pier 
Prins & Noëlle Pameijer, 2000) 
Het boek is in principe zo goed als nieuw, 2 omcirkelingen op een pagina uitgezonderd. 
 
€,6,50: Revalidatiepsychologie - De Moor, Van Balen, Beers & De Vos (1990) 
Boek ziet er prima uit, enkele uitgumbare bijschriften of kantlijnstreepjes met potlood. 
 
 

  
€5,-: Diagnostiek bij Allochtonen, mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests 
(Bleichrodt & Van de Vijver, 2001) 
Boek ziet er goed uit, geen ezelsoortjes, onderstrepingen of bijschriften. Het is ongelezen. 



 
€5,- 
Groepspsychotherapie, basiskennis voor de praktijk van de psychotherapie – Tom Berk (1992) 
Het boek ziet er netjes uit, kaft mogelijk enige verkleuring aan de rand waarvan ik niet zeker weer of 
dat zo hoort. Binnenin zijn met potlood wat onderstrepingen aangebracht in enkele hoofdstukken. 
 
 

  
€8,-: Depressie: theorie, diagnostiek & behandeling (2e herziene druk 2002) - Albersnagel, 
Emmelkamp & Van den Hoofdakker 
Boek ziet er prima en netjes uit, wel in enkel hoofdstuk wat potloodonderstrepingen, netjes 
aangebracht met geodriehoek. 
 
€3,50: Gezondheid en Ziekte; gedragswetenschappelijke verkenningen (2e herziene druk, 1994) - 
Menges 
Gezondheid en Ziekte: Gedragswetenschappelijke verkenningen - Prof. dr. L. J. Menges. Het betreft 
de 2e herziene druk, 3e oplage uit 1994. Boek ziet er netjes uit, wel binnenin veel nette 
potloodonderstrepingen (met geodriehoek) en enkele bijschriften, eveneens met potlood. 
 
 

   



€7,-: Statistiek voor de Sociale Wetenschappen – Bert Nijdam & Hans van Buuren (1993) 
Groot dik boek, A4-formaat en iets dunner dan een telefoonboek van vroeger. Het ziet er op zich 
netjes uit, wel wat krasjes op de kaft. Geen ezelsoortjes e.d. Binnenin op enkele plekken nette 
onderstrepingen met potlood. Dit boek betreft de 4e druk uit 1993, het gaat om deel 3: vergelijking 
groepen en regressie. Deel 1 en 2 zitten samen in een ander boek, dat al verkocht is. 
 
€2,50: Basishandboek SPSS/PC+ (4.0 & 5.0) - De Vocht & Keus (3e druk, 1995) 
Boek ziet er netjes uit met enkele nette potlood bijschriften binnenin. Als u dit boek bij mij bestelt, 
dan heb ik voor u, op uw verzoek, ook kosteloos nog een aantal vakboeken op het gebied van de 
psychologie (diagnostiek en behandeling) digitaal. 
 
€4,-: Methoden en technieken van psychologisch onderzoek: deel 2: data-analyse en psychometrie 
– Meerling (3e druk, 1995) 
Het boek ziet er netjes en ook gebruikt uit, met enkele kleine putjes in de kaft en bij de randen enige 
slijtage. Geen ezelsoortjes verder, wel in sommige hoofdstukken potloodonderstrepingen (met 
geodriehoek gemaakt, dus wel netjes) en hier en daar een kort bijschrift van enkele woorden, veelal 
met potlood. 
 
 

   
€4,-: Science and Behavior: an introduction to methods of psychological research - Robert M 
Liebert & Lynn Langenbach Liebert (4th edition, 1995) 
In goede staat met hier en daar wat lichte potloodonderstrepingen met liniaal. 
 
€5,-: Adviseren over en plannen van jeugdhulp - Verheij, Westermann & Maurer (2014) 
Het boek ziet er prima en netjes en ongelezen uit (is het ook), pagina's zonder ezelsoortjes e.d. De 
enige reden waarom ik het niet 'als nieuw' heb aangemerkt, is dat er voorin een net klein 
naamstempeltje staat van onze ggz-instelling. Het boek heeft een mooie harde kaft zonder deukjes 
e.d. en de pagina's zijn hagelwit. Als u wilt, kan ik kosteloos 'Slimmer organiseren - handboek sneller 
zorg voor jeugd' meesturen. 
 
€9,-: The theory and practice of counselling - Richard Nelson-Jones (2nd edition, 1995). 
In normale staat, gebruikt en gelinieerd met potlood onderstrepingen en korte bijschriften. 
 
 
 



   
€7,-: Abnormal Psychology - Davison & Neale (1996) 
Het boek heeft een mooie glimmende harde kaft, ziet er netjes uit en is ook gebruikt. Het bevat lichte 
potloodonderstrepingen (netjes met geodriehoek). Het betreft de 6e geheel herziene druk. Als u wilt, 
kan ik u kosteloos een digitale editie van het boek sturen, in full-color pdf-bestand (12e druk). 
 
€3,50: Why Humans Have Cultures (Explaining Anthropology and Social Diversity) - Michael 
Carrithers (1992) 
Met lichte potloodonderstrepingen (netjes met liniaal). Als je de pagina's vanaf de zijkant bekijkt als 
het boek dicht is, dan is er sprake van een lichte vergeling in kleur, maar wel passend bij de kaftkleur.  
 
€6,-: Meer Kleur In De Jeugd Ggz - R. Beunderman, A. Savernije, M. Mattheijer & P. Willems (2004) 
Ziet er als nieuw uit, niet in geschreven, geen ezelsoortjes e.d. 
 
 

   
€5,-: De psychologie heeft zin – Nico Frijda (3e druk, 1994) 
Dit interessante boek van de bekende emotiepsycholoog Nico Frijda heb ik tijdens mijn studie 
Psychologie gebruikt. In dat kader staan er potloodonderstrepingen in (netjes met liniaal). Het is wel 
echt duidelijk een tweedehandsboek, maar zonder ezelsoortjes of gekreukte pagina's/kaft. 
 



€5,-: Psychogerontologie - Gerard M. Brugman & Peter G. Heymans (1994) 
Met potlood gelinieerde onderstrepingen 
 
€6,-: Psychologische gespreksvoering – een basis voor hulpverlening (Lang & Van der Molen, 1995) 
Met wat nette potlood onderstrepingen met liniaal 
 
 

 
 
€6,50: Culture and Children's Intelligence - Cross-Cultural Analysis of the WISC-III - Georgas e.a. 
(2003). 
Deze internationale klassieker, met Fons vd Vijver als Nederlandse co-auteur, heeft een harde kaft 
met wat oppervlakkige 'krasjes'/mini-indeukingen in de 'laklaag' (zie je vooral als je het boek schuin 
tegen het licht houdt), maar ziet er verder prima uit: er is niet in geschreven of onderstreept, geen 
ezelsoren, pagina's niet verkleurd, kaft in goede staat, enz. Een must voor iedereen die verder wil 
kijken dan de eigen cultuur en wil weten in welke mate cultuur van invloed kan zijn op testprestaties. 
Ook inzichtelijk t.a.v. andere Wechslertests, want er bestaat bijv. niet een gelijksoortig boek over de 
WISC-V of WAIS-IV. Op verzoek ontvangt u er ook een digitale pdf-kopie van voor eigen gebruik. 
 
€4,-: Psychopathologische kaders – Poslavsky & Meijer, 2e druk 1995) 
 
 
 
 



 
€7,-: Handbook of Psychological Assessment (Fourth Edition) - Gary Groth-Marnat 
Boek ziet er best netjes uit, alleen een instellingsstempel binnenin. 
 
€4,-: Diagnostiek in de klinische psychologie - Luteijn, Deelman & Emmelkamp (1990) 
 
 
 

 
€5,-: Psychologische diagnostiek, inhoudelijke en methodologische grondslagen (Jan ter Laak & Ad 
Bergsma, 1995) 
 
€4,-: Klinische psychodiagnostiek - Casuïstiek (Lex van Naerssen & Eli Meijer, 1996) 
 
€6,-: Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg (2e druk) - Frans Luteijn e.a. 
Ziet er nieuw uit, alleen een instellingsstempeltje binnenin. 
 



 
€6,-: The Rorschach, a Comprehensive System - Exner 
In goede staat als je bedenkt dat het uit 1986 is. Het gaat om Volume 1: Basic Foundations Second 
Edition van de beroemde Exner, Jr. Binnenin staat een naam geschreven. 
 
 

  
Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry, 10th edit. (€10,-) 
10th edition, 2007. Het boek ziet er redelijk netjes uit met lichte gebruikssporen , hoewel geen 
gloednieuwe uitstraling meer. Niet in geschreven, geen ezelsoortjes. Als u dit boek overneemt, dan 
kan ik u kosteloos de digitale pdf van de 12e druk uit 2021 doen toekomen voor eigen gebruik. 
Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry, 9th edition (€9,-) 



9th edition, 2003. Het boek ziet er best netjes uit, hoewel geen gloednieuwe uitstraling meer. Niet in 
geschreven, geen ezelsoortjes. Als u dit boek overneemt, dan kan ik u kosteloos de digitale pdf van 
de 12e druk uit 2021 doen toekomen voor eigen gebruik. 
 
 

   
€5,-: DSM-IV-TR, beknopte handleiding bij de diagnostische criteria (APA, 2002). 
Netjes, in goede staat. 
€2,50: DSM-IV, beknopte handleiding bij de diagnostische criteria (APA, 1994). 
In gebruikte staat met ook wat verkleuringen op kaft 
 
 
€7,-: Basic Sources On The Mmpi-2 - Butcher (2000) 
Boek ziet er prima uit, hooguit wat lichte krasjes en streepjes in de 'laklaag' van de harde kaft als je 
die tegen het licht houdt. Binnenin staat een kleine nette adresstempel van een ggz-instelling. 
 
[GEEN AFBEELDING] €5,-: The Interpretation of Psychological Tests - Sidney J. Blatt (1988) 
 
 
 
Volgende blz: proefschriften en dvd’s  



PROEFSCHRIFTEN (alle €3,- per stuk): 
 
€3,- 
Preventive effects and cost-effectiveness of the Incredible Years program for parents of 
preschoolers with aggressive behavior - J.A. Posthumus (2009) 
Boek (proefschrift) is gloednieuw, ongebruikt en onbeschadigd. Als u wilt, heb ik het ook digitaal voor 
u, net als het boek 'Pittige Jaren', dat ook over de Incredible Years training gaat (vol praktische tips 
voor ouders). Bij aanschaf van dit proefschrift kan ik u deze kosteloos digitaal sturen. 
 
€3,- 
Aggressive Behavior in Preschool Children - Maartje Raaijmakers (2008) 
In prima staat, onbeschreven en geen ezelsoortjes e.d. Ik heb het ook digitaal voor u (full-color pdf), 
deze krijgt u er op verzoek kosteloos bij. 
 
€3,- 
Callous-unemotional traits in a cross-disorder perspective - Pierre Herpers (2016) 
 
€3,- 
ADHD medication use and long-term consequences - Els van den Ban (2014) 
 
€3,- 
Cognitive Patterns in paediatric epilepsy, intra-individual variability,cognitive patterns and 
patterns of cognitive change in children with epilepsy on the Wechsler Intelligence Scale for 
Children - Loretta van Iterson (2015) 
 
€3,- 
Arousing television news – Concept, causes & consequences - Mariska Kleemans (2013) 
 
€3,- 
Toward improving treatment for childhood OCD: analyzing and mediating mechanisms & non-
response - Lidewij Wolters (2013) 
 
€3,- 
Leren omgaan met astma: interventiemethoden voor kinderen en ouders - Vivian Colland (1990) 
 
€3,- 
Assessment and quality of life in children with asthma and Developmental Coordination Disorder: 
consequences for paediatric practice - Boudien Flappe (2005) 
 
€3,- 
Mental health in Moroccan youth in the Netherlands - Gonneke Stevens (2004) 
 
€3,- 
Psychological consequences of prenatal screening - Anke Kleinveld (2008) 
 
€3,- 
Growing up with short stature: psychological consequences of hormone treatment - Hanneke 
Visser-van Balen (2007) 
 
€3,- 
Quality of life in asthma and COPD: Development of a disease-specific questionnaire - Rian Maillé 
(2000) 



DVD’s: 
 

 
€3,-: Op z’n ADHD-Déés (dvd) 
Voorlichtings-dvd uit 2007 over ADHD 
 
€4,-: Dvd Karel de Kikker – Een film over kinderen met astma (Marieke van Esch & Vereniging 
Nederland Davos, 2005) 
Hoofdrolspeler Karel de Kikker (het slijmpropje in de longen) met zijn vriendjes Luuk de Lucht (de 
adem) en Lisa (een meisje met astma) geven kinderen, ouders en (kinder)fysiotherapeuten een 
rondleiding in de wereld van astma en kinderfysiotherapie. Centraal staan verschillende 
ademhalings- en houdingsoefeningen, het ophoesten van slijm en tips voor optimale beweging. Karel 
de Kikker is gemaakt voor kinderen met astma in de leeftijd van 4 tot ongeveer 8 jaar. De dvd is 
ontwikkeld door Marieke van Esch. 
 
 
 
Laatste update van dit bestand: 21-07-2022 


