RECENSIES
Het hele brein, het hele kind • Daniel J. Siegel – Tina Payne Bryson • Scriptum Publishers • ISBN 9789055942282 • 208 bladzijden
• Prijs: €19,95
Jij bent je brein • Dick Swaab - Jan Paul
Schutten • Atlas Contact • ISBN 978 90 450
2362 5 • 224 bladzijden • Prijs € 19,95
Onlangs verschenen twee
‘breinboeken’,
die aansluiten
op het belang
van bewegen
van ouderen
en de positieve
effecten ervan
op het welzijn
van de oudere
mens.
Verplichte kost
voor verzorgenden en verpleegkundigen!
Het boek van Daniel Siegel en Tina Payne
Bryson gaat uit van een driftbui van een
kind in de supermarkt, of een kind dat zich
niet aankleden. Gedrag waar de opvoeder
het moeilijk mee heeft en zich terdege realiseert dat het brein van het kind nog niet
volledig ontwikkeld is. De auteurs behan-

delen het zogenaamde ‘bovenbrein’. Het gedeelte in de hersenen dat
beslissingen neemt en tegenwicht biedt aan allesoverspoelende emoties. In dit boek maken de auteurs duidelijk hoe de emotionele rechterhersenhelft bij kinderen de overhand kan hebben op de meer rationele linkerhersenhelft. Een boek dat hbo-studenten inzicht geeft
hoe het kinderbrein zich ontwikkelt en hoe de inzichten uit de neuropsychologie toegepast kunnen worden bij het opvoeden. Een mooi
boek, gemakkelijk leesbaar en nodigt de lezer uit om er voor te zorgen dat ieder kind beter leert om te gaan met zijn gevoelens.

Ook verscheen voor mbo-studenten
(van alle niveaus) een nieuwe versie
van Dick Swaabs bestseller ‘Wij zijn ons
brein’. De auteurs schreven een verhaal
waarin Jelle en Ionica, twee nieuwsgierige kinderen, Swaab per e-mail interviewen over het menselijk brein en hem
uitdagen in begrijpelijke taal te antwoorden. Het gaat om de onderwerpen als:
Hoe werkt je geheugen? Waarom wil je
wat je wilt? Kun je je brein trainen om
hogere cijfers te halen? Wat zijn de verschillen tussen jongens- en meisjeshersenen? En tussen hersenen van homo’s en hetero’s? Verraden je
hersenen of je verliefd bent of niet? Wat gebeurt er in je hersenen
voordat je geboren wordt, of als je verslaafd bent, of als je in de puberteit komt? Een vlot geschreven boek met een selectie uit de belangrijkste hersenonderwerpen.
Henk Ritzen
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