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120 koolhydraatarme en 22 koolhydraatbeperkte recepten met voorbeeldmenu's en beknopte
richtlijnen -- on cover.
Dit is het openhartige verhaal van Abel Abelson. Abel is anders, en dat heeft hij altijd al
geweten. Hij voelt zich ellendig in de maatschappij en in zijn vel. Zijn ouders begrijpen geen
snars van hem. De meeste mensen lijken gemeen, dom, of beide. Verward en verloren, als een alien
die op de verkeerde planeet geboren is, of als een bonobo onder de chimpansees, probeert hij te
overleven.Maar alles verandert wanneer hij *haar* ontmoet. En wanneer hij na een officiële IQtest, op zijn veertigste, hoogbegaafd blijkt te zijn.Kom in dit boek samen met Abel te weten hoe
leven en liefde mogelijk zijn, makkelijk zelfs, op een planeet die koud en onverschillig lijkt.
Radicaal oprecht en alle taboes voorbij komen we er samen uit. Het is niet omdat je anders bent,
dat je alleen bent. Je bent het leven en de vrijheid helemaal waard, en dit boek helpt je op weg
en steekt je een hart onder de riem.Ben jij hoogbegaafd, Asperger, ADHD'er, of op een andere
manier bijzonder? Of voel je je anders, zonder te weten waarom? Ken je zo iemand, en wil je die
beter begrijpen? Maak kennis met Abel, en stap aan de hand van zijn ervaringen en inzichten een
nieuwe wereld binnen, waar het leven goed is.Tweede, geheel herziene druk.
Experimenteel psycholoog Steven Pinker verdedigt in zijn boek ‘Verlichting nu’ vurig de waarden
van de Verlichting. Met behulp van de wetenschap en het humanisme zullen we de problemen die we
hebben als mensheid oplossen en verder gaan op het pad van de vooruitgang. Wie de krant erop
naslaat, is geneigd te denken dat de wereld gedoemd is ten onder te gaan, of dat de periode van
vooruitgang voorgoed voorbij is Steven Pinker laat zich echter niet gek maken en kijkt naar de
feiten. En die zijn hoopvol. We worden gezonder, rijker, leven meer in vrede, en zijn zelfs
steeds gelukkiger. En dat is niet alleen zo in het rijke Westen, maar overal ter wereld. De
oorzaak? Het vertrouwen in wetenschap en redelijk denken dat sinds de Verlichting steeds wijder
is verspreid. Wat wel waar is: die Verlichting staat onder druk. Er is scepsis tegen wetenschap,
en demagogen proberen het vertrouwen in redelijk denken te ondermijnen.
Behandelingsprocedure voor dyslectici, waarbij gebruik wordt gemaakt van hun creatieve
mogelijkheden.
Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. Vanuit het
niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een
vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een
stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals
meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets
bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle
eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn geweest. De geheimen van de softwaremiljardair, de
briljante voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In
Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen succes hebben, en anderen niet.
Zijn beste en bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en amusement in één!
entertainment weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij The New Yorker. Daarvoor was
hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het beslissende moment zijn wereldwijd
meer dan twee miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken op de New
York Times bestsellerlijst. Gladwell won de National Magazine Award en was in 2005 volgens Time
een van de honderd invloedrijkste mensen.
Praktische tips voor het zoeken van een nieuwe baan via internet.
Bestaat er een verband tussen ras en IQ? Wie deze discussie gedateerd noemt, heeft het mis.
Rassentheorie beleeft een zorgwekkende comeback, in wetenschap en in politiek. Angela Saini
onderzoekt in 'Superieur' pseudowetenschappelijke beweringen en theorieën over ras, en toont aan
waarom ze onhoudbaar zijn. 'Superieur' is een broodnodig onderzoek naar de verraderlijke
geschiedenis en consequenties van de recent oplevende rassentheorie. Dit boek geeft
onweerlegbare argumenten om racisme te bestrijden.
De werking van ons absurde brein
Superieur
De nieuwe assessmentgids
Ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij
tests, tools en cases voor managers met ambitie
Een leraar van klasse
De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen
Sociaal cognitieve vaardigheden test
Zelfcompassie
The Illustrated London News
De terugkeer van de rassentheorie.
Praktische beschouwingen over de vaardigheden waaraan een goede leerkracht in het voortgezet onderwijs dient te voldoen: didactiek,
orde kunnen houden, een goede relatie met de leerlingen ontwikkelen en onderhouden, en het verder ontwikkelen van professionaliteit,
zowel individueel als in teamverband.
Het boek De zeven eigenschappen van effectief leiderschap behoeft nauwelijks nog introductie. Het vormt al jarenlang en wereldwijd
een inspiratiebron voor iedereen. Covey heeft met zijn boek een miljoenenpubliek bereikt. Hij leert ons hoe we de kwaliteit van ons
persoonlijk leven, diensten en organisaties kunnen verbeteren. Zijn inzichten hebben het leven en werken van velen ingrijpend
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veranderd. Zijn filosofie is van alle tijden en blijkt steeds opnieuw jonge generaties aan te spreken.
Kun je op volwassen leeftijd nog een rekenwonder worden, doorzettingsvermogen verkrijgen of je angsten overwinnen? Dat kan, want
onze hersenen zijn in staat tot reorganisatie en zelfvernieuwing: er ontstaan nieuwe verbindingen in het brein en er worden nieuwe
cellen aangemaakt. Hierdoor kunnen we onszelf op alle fronten blijven ontwikkelen. Het maakbare brein beschrijft hoe de hersenen
zich ontwikkelen en hoe dit zich verhoudt tot het leren van een tweede taal, een absoluut gehoor of het onderdrukken van impulsen.
Bijzondere levensverhalen laten zien dat gedrag en omgeving je hersenen vormen en je vermogens bepalen: een violiste die een kwart
van haar hersenen verloor kon toch professioneel blijven spelen, en een jongen die door kippen werd opgevoed veranderde zijn
kippengedrag in menselijk gedrag. Aan de hand van de laatste inzichten uit het hersenonderzoek en voorbeelden uit de praktijk laat
Margriet Sitskoorn zien hoe we door ons gedrag zélf onze hersenen kunnen vormen en zo beter kunnen functioneren. Het maakbare
brein geeft een handreiking voor sterker hersenwerk en een krachtige persoonlijke ontwikkeling. Margriet Sitskoorn is
neuropsycholoog en associate professor bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zij verricht onder andere onderzoek naar de
relatie tussen gedrag en de plasticiteit van het menselijk brein. Ze schrijft naast haar wetenschappelijke werk columns voor
verschillende populair-wetenschappelijke bladen en verleende haar medewerking aan meerdere tv-programmas. Sitskoorn kan goed
vertellen. Haar wonderbaarlijke verhalen doen denken aan de boeken van Oliver Sacks. nederlands dagblad Heel fijn is dat het boek
korte metten maakt met het deprimerende idee dat je hersenen rond je twintigste klaar zijn en dat het daarna alleen bergafwaarts gaat.
psychologie magazine
Uitwerking voor de praktijk van een nieuw managementconcept.
Oefenboek voor sollicitanten inzake psychologische tests.
Voor alle Rosie-fans verschijnt nu het derde deel over Don Tillman en Rosie! Het Rosie Resultaat van Graeme Simsion is weer even
hilarisch en herkenbaar als Het Rosie Project en Het Rosie Effect. Voor alle Rosie-fans verschijnt eindelijk het derde deel over Don
Tillman en Rosie! Het Rosie Resultaat van Graeme Simsion is weer even hilarisch en herkenbaar als Het Rosie Project en Het Rosie
Effect. Hudson, de zoon van Don Tillman en Rosie Jarman, is elf als het gezin terug verhuist naar Melbourne. Don wil zijn zoon daar
zo goed mogelijk voorbereiden op de middelbare school. Hij was zelf toen een buitenbeentje en Hudson is ook een beetje ‘anders’. Don
besluit het Hudson Project te starten. Met hulp van de beste experts zal hij Hudson ongemerkt voorbereiden op de veeleisende jungle
van de middelbare school. Sociale vaardigheden, sport, vrienden: alle kwesties pakt Don planmatig aan. Maar Hudson is niet alleen
Dons zoon, maar ook die van Rosie, en hij laat zich tot Dons verrassing niet zomaar in een project vangen.
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch Touring Club ANWB in The Netherlands. It's published 10 times a year with a
circulation of approximately 3,5 million copies.
Een cognitief gedragsmatige aanpak van chronische pijn
verhoog je prestaties met gevarieerde oefentests
Het Rosie resultaat
The ... Mental Measurements Yearbook
Kookboek
Verlichting nu
Kinderen met dyscalculie
Monster carrieres / druk 1
Flying
Opstandig hoogbegaafd
Een steekje los

In Nederland worden jaarlijks meer dan 500.000 mensen psychologisch getest. Met behulp van deze volledig herziene
editie van Het psychologisch onderzoek kunt u zich voorbereiden op alle mogelijke psychologische tests en
assessmentopdrachten. Het boek geeft antwoord op de volgende vragen: wat is een test en aan welke eisen moet deze
voldoen? Wat wordt er tijdens een testprocedure van u verwacht en wat zijn uw rechten? Daarnaast leert u de principes
van veel gebruikte intelligentietests kennen, komt u te weten hoe een persoonlijkheidsvragenlijst of integriteitsvragenlijst
werkt en leert u om te gaan met verschillende soorten vragen die u kunt verwachten tijdens een gesprek. De nieuwe
assessmentgids is sterk leergericht en wil vooral vaardigheden en inzicht bijbrengen.
Assessment doen: de beste voorbereiding op assessment-rollenspel, persoonlijkheidstest en iq-test Help, ik moet een
assessment doen! Veel mensen zien op tegen een assessment of psychologisch onderzoek. Niet helemaal onlogisch,
want er hangt vaak veel van af. Maar met een goede voorbereiding hoeft niemand bang te zijn. Het assessment kent tal
van varianten, zoals selectie-, ontwikkelings-, loopbaan- en e-assessments. Voorbereiden heeft zin voor alle typen! In dit
boek kun je de iq-test en het assessment-rollenspel oefenen, en lees je alles over het psychologisch onderzoek en de
persoonlijkheidstest. Bas Kok (red.) en Ferry de Jongh nemen al sinds 1990 assessments af. Met deze ervaring kunnen
zij als geen ander advies geven over de ideale voorbereiding op assessments en psychologische tests.
Niet elke hoogbegaafde gaat op dezelfde manier om met prestaties. De ene wordt er gelukkig van, de ander zet zich pas
in als hij er het nut van inziet en nog een ander kan niet om met hoge verwachtingen.In dit baanbrekende boek leggen
hoogbegaafdheidsexperts Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx de vele valkuilen bloot die aanwezig talent kunnen
fnuiken. Maar ze reiken ook concrete tools aan die hoogbegaafden kunnen helpen om hun talenten te laten floreren en
gelukkiger in het leven te staan.
Compassie hebben met anderen, dat lukt meestal wel. Maar compassie hebben met jezelf is vaak een stuk moeilijker.
Dat ontdekte psychologe en boeddhist Kristin Neff na haar pogingen om los te komen van de problematische relatie met
haar vader. Steeds weer belandde ze bij verkeerde mannen en in relaties die haar niet gelukkig maakten, totdat ze
besefte dat ze pas liefde kon geven als ze zichzelf liefhad. Zelfcompassie gaat volgens Kristin Neff om drie dingen:
begrip voor jezelf als je het moeilijk hebt, acceptatie dat lijden onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven, en het onder
ogen zien van je eigen emoties, zonder te oordelen.
In de 21ste eeuw moeten beroepsbeoefenaars in staat zijn om hun hele leven lang na te denken over zichzelf en kritisch
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en zelfsturend te zijn in hun eigen leerproces. Door te reflecteren op het eigen leren tijdens de opleiding zouden
studenten tevens meer gemotiveerd worden voor hun eigen leerproces en persoonlijke ontwikkeling. En door te
reflecteren op de eigen persoonlijkheid en kwaliteiten zouden studenten hun eigen motieven en ambities beter begrijpen
en daardoor betere studiekeuzes maken met minder studie-uitval als gevolg. In de praktijk worden deze doelen echter
(nog) niet behaald. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat studenten een hekel hebben aan reflecteren.
Onderwijsactiviteiten die geassocieerd worden met reflecteren, worden door de meeste studenten (en docenten) niet
serieus genomen, maar ervaren als een verplicht nummer. Er lijkt sprake van ‘reflectiemoeheid’ en van tegenvallende
opbrengsten. Veel docenten worstelen met de vraag wanneer er sprake is van kwalitatief goede reflectie en wat de
kwaliteit van reflectie bepaalt. Wanneer kan men zeggen dat een student beter heeft gereflecteerd dan een ander?
Studenten, op hun beurt, weten niet goed wat reflecteren precies inhoudt, terwijl hun docenten er als vanzelfsprekend
vanuit gaan dat ze al kunnen reflecteren of het wel zullen leren door het gewoon (zelfstandig) te doen. In dit boek
behandelen de auteurs, allen docenten en/of onderzoekers, de weerbarstige problematiek van (zelf)reflectie in het
onderwijs. Er zijn theoretische hoofdstukken rond de vraag ‘Wat is reflectie?’, hoofdstukken waarin verslag wordt
gedaan van onderzoek naar reflectie en hoofdstukken waarin creatieve alternatieven worden aangedragen voor de
gangbare reflectiepraktijken. Ten slotte zijn er hoofdstukken waarin wordt gereflecteerd over reflectie. Kunnen docenten
het? Is reflectie gevaarlijk? En zijn de nog onvolgroeide hersenen van studenten in staat tot reflectie?
The Advocate is a lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) monthly newsmagazine. Established in 1967, it is the
oldest continuing LGBT publication in the United States.
De ultieme training voor selectieprocedures! Ambitieuze managers blijven zich ontwikkelen. Er is altijd een stap hoger te
zetten op de carrièreladder. Om te bepalen of u uit het juiste hout gesneden bent voor die nieuwe of hogere
managementfunctie of -opleiding worden allerlei selectietests en tools ingezet. Het zijn doorgaans combinaties van
psychologische tests, (kleinere en grotere) cases, assessment- en andere opdrachten en business games. Dit handige
boek traint de testkandidaat voor deze selectie-instrumenten en de bijbehorende oplossingstechnieken. Van Minden legt
achterliggende principes uit en geeft talloze voorbeelden. De vele tips, trucs en waarschuwingen helpen u om
concurrenten en selecteurs te slim af te zijn.
Voetballen als een prof
Assessment doen
De Kampioen
Het maakbare brein
Praktische gids voor mensen met ADHD
alles wat je moet weten om een supervoetballer te worden
een inleiding
waarom sommige mensen succes hebben en andere niet
Verdieping van Chaosdenken: Theorie en Praktijk
The Advocate
Graded Exposure
Alles over sollicitatiegesprekken, de volledig herziene editie van Alles over selectiegesprekken, is beknopter en tot de kern
teruggebracht. Een compacter en toegankelijker boek, dat toch alles bevat wat u moet weten over selectie- en
sollicitatiegesprekken. Of u nu aan de vooravond staat van een gesprek voor een nieuwe baan, een promotie of een
overplaatsing, met dit boek kunt u zich optimaal voorbereiden in zo min mogelijk tijd. Dr. Jack J.R. van Minden, psycholoog en
loopbaantrainer, leidt u stap voor stap door de procedure, bereidt u voor op de verschillende soorten gesprekken die u kunt
verwachten en geeft uiteenlopende oefeningen, checklists en adviezen. Met Alles over sollicitatiegesprekken in de hand weet u
precies welke vragen kunnen worden gesteld en welke houding van belang is. U kunt valkuilen vermijden en uzelf op de kaart
zetten als de enige geschikte kandidaat! '
Onze hersenen zijn verre van perfect… Ons brein bepaalt wat we doen en hoe we het doen. Maar hoe indrukwekkend dit ook
is, de hersenen zijn verre van perfect! De chaotische samenwerking van alle verschillende delen in het brein veroorzaakt kleine
defecten in ons gedrag en in de werking van ons lichaam. Waarom hebben we last van onverklaarbare fobieën? Hoe komt het
dat ons brein ons laat geloven in complottheorieën? Waarom geeft het brein onszelf altijd een glansrol in onze eigen
herinneringen? Maar ook: Zijn lange mensen slimmer? Waarom reageert iedereen anders op humor? Waarom is alcohol soms
goed voor de hersenen? Dean Burnett beschrijft al deze defecten en beantwoordt al deze vragen aan de hand van herkenbare
voorbeelden en humoristische opmerkingen, begeleid door wetenschappelijke verklaringen. Hij neemt het idiote brein op de
hak en verklaart waarom er bij ons allemaal een steekje los zit. Dean Burnett is gepromoveerd neurowetenschapper, doceert
psychologie aan de Cardiff University en is daarnaast stand-up comedian. Hij schrift een blog voor The Guardian over
neurowetenschappen, psychologie, de media en stand-up comedy.
Over ADHD is veel te doen, maar wat is het nou eigenlijk? Voor hypermensen is ADHD vaak geen licht probleem: het begint
vroeg in de kindertijd, blijft bestaan gedurende de levensloop en wordt gecompliceerd door bijkomende stoornissen. Hyper
Sapiens is een positief en realistisch boek over ADHD en beantwoordt ontelbaar veel vragen waar je als persoon met ADHD
tegenaan kunt lopen. Het boek is geschreven voor mensen die het hebben, voor degenen die bang zijn de diagnose te krijgen,
en voor iedereen die iemand kent met de typische kenmerken en er weleens iets over wil lezen. Hyper Sapiens is op de huid
geschreven, zo dicht mogelijk op de ervaring van mensen met ADHD. Daarnaast komt nieuws uit wetenschappelijk onderzoek
aan de orde. Sandra Kooij en Suzan Otten-Pablos zijn respectievelijk psychiater bij PsyQ Haaglanden, en maatschappelijk
werker/ervaringsdeskundige. Ze zijn beiden zeer ervaren en gespecialiseerd in ADHD.
Dit boek geeft therapeuten en artsen inzicht in een cognitieve gedragsmatige behandelstrategie bij langdurige pijnklachten
aan het bewegingsapparaat waarbij de angst voor het bewegen verhoogd is. De behandeling wordt niet alleen door fysio- en
oefentherapeuten uitgevoerd, maar ook door ergotherapeuten. Graded Exposure gaat dieper in op de diverse
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patiëntengroepen en aandoeningen, zoals chronische lage rugklachten, complex regionaal pijn syndroom en whiplash. Door
middel van praktijkcasussen geven de auteurs duidelijk weer op welke wijze een behandeling door systematische blootstelling
aan bewegen kan bijdragen aan angsteducatie en beter functioneren. De organisatorische aspecten van graded exposure
komen in het boek ook aan bod. Hierbij komen onder meer groepsbehandelingen, individuele behandelingen en
eerstelijnsbehandelingen aan bod. Graded Exposure is een onmisbaar boek voor alle zorgprofessionals die werken met
(chronische) pijnpatiënten zoals fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers
en (revalidatie)artsen.
Veel mensen zien op tegen een assessment of psychologisch onderzoek. Niet helemaal onlogisch, want er hangt vaak veel van
af. Maar met een goede voorbereiding hoeft niemand bang te zijn. Het assessment kent tal van varianten, zoals selectie-,
ontwikkelings-, loopbaan- en e-assessments. Voorbereiden heeft zin voor alle typen! In deze geheel herziene druk kun je de IQtest en het assessmentrollenspel oefenen, en lees je alles over het psychologisch onderzoek en de persoonlijkheidstest. Bas
Kok en Ferry de Jongh nemen al sinds 1990 assessments af. Met deze ervaring kunnen zij als geen ander advies geven over de
ideale voorbereiding op assessments en psychologische tests.
Informatie over de diagnose, preventie en aanpak van rekenstoornissen bij jonge kinderen voor leerkrachten in het
basisonderwijs en ouders.
In De slimme gemeente nader beschouwd geeft Erik Gerritsen een antwoord op de vraag hoe de lokale overheid een bijdrage
kan leveren aan het oplossen van ongetemde maatschappelijke problemen. Gerritsen heeft vanuit zijn ervaring als
gemeentesecretaris van Amsterdam een praktijktheorie van de ‘slimme gemeente’ ontwikkeld. Hij bespreekt zowel het
bestuurskundige ideaal als de daadwerkelijke realisatie van een goed presterende lokale overheid. Een viertal
casusonderzoeken (crisisopvang, voortijdig schoolverlaten, overlastgevende Multi-probleemgezinnen en inburgering) vormt de
basis. Deze praktijktheorie bevat een concreet handelingsperspectief, bestaande uit een aantal principes van slimmer werken
en een veranderstrategie van verleiding in combinatie met doorzettingsmacht. De uitkomsten van de studie benadrukken het
belang van interactief leren voor het realiseren van duurzaam beter presteren van lokale overheden.
De Assessment Trainer
De slimme gemeente nader beschouwd
De beste voorbereiding op assessment-rollenspel, persoonlijkheidstest en iq-test
Alles over management tests
online aan het werk
hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen
Assessment doen - nieuwe editie
Hyper sapiens
Numeriek inzicht
Zelfreflectie in het hoger onderwijs
Psychologie
Voetballen als een prof: alles wat je moet weten om een topvoetballer te worden In dit boek van
Vivian den Hollander staat alles wat je als beginnende voetballer moet weten over je favoriete
sport. Het bevat niet alleen informatie over spelregels, voetbaluitrustingen en de geschiedenis
van de sport, maar ook een spannend verhaal uit de populaire serie Blauw-Wit. Daarnaast kun je
in dit boek voetbalkennis testen door middel van een leuke quiz en staan er leuke raadsels en
spellen in over voetbal. Onmisbaar voor alle beginnende voetballers op weg naar hun eigen WK!
Vol actie, weetjes en spelletjes, met illustraties van Saskia Halfmouw, de ultieme
voetbalboekenillustrator!
Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the modern
world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology,
information on the newest cars or the latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate
guide to our high-tech lifestyle.
Dr. Jack J.R. van Minden laat je in ‘De Assessment Trainer’ zien hoe jij je goed kan
voorbereiden op een assessment. Jaarlijks moeten namelijk vele Nederlanders en Vlamingen een
assessment ondergaan voor een nieuwe functie, baan of opleidingsplaats. Dit compacte, zeer
gestructureerde en praktische boek, vergelijkbaar met de succesformule van ‘De IQ-Trainer’,
helpt je thuis, zonder zenuwen, te oefenen met de gedragstests die je bij assessmentbureaus kunt
verwachten. Geen oeverloze uitleg, maar duidelijke instructies voor gedragstests, met tips en
waarschuwingen. Je gaat aan de slag met schriftelijke stukken, zoals de postbakopdracht en
individuele doeopdrachten. Of met hulp van een tegenspeler en beoordelaar, zoals bij
rollenspellen, groepsopdrachten en interviews. Beoordeel jezelf en laat je beoordelen aan de
hand van onder andere (gedefinieerde) competenties. Een zelfverzekerde start van je assessment
en gegarandeerd oefenplezier!
Met de kennis uit Ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij leer je dingen op een eenvoudige
manier naar je hand te zetten. Ervaar hoe je een ander kunt laten kiezen wat jou het beste
uitkomt, hoe je lichamelijke en psychische pijn op een onverwachte manier kunt verzachten en hoe
je per direct aardiger of aantrekkelijker gevonden wordt. Leer hoe je door het maken van
bepaalde bewegingen nieuwe oplossingen bedenkt, wat de macht van je middelvinger is en hoe je
anderen kunt aanzetten tot socialer gedrag. In dit boek, dat gebaseerd is op wetenschappelijk
onderzoek en eerder verschenen columns, laat Margriet Sitskoorn zien hoe je wetenschappelijk
bewezen technieken kunt toepassen in het leven van alledag. Ik wil iets van jou, jij wilt iets
van mij maakt duidelijk hoe je op verrassend eenvoudige manier kunt bereiken wat je wilt, maar
dat jij ook voortdurend beïnvloed wordt door anderen. Margriet Sitskoorn is hoogleraar klinische
neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Haar onderzoek richt zich op de relatie tussen
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hersenen en gedrag. Het spitst zich toe op hoe gedrag en omgeving invloed op de hersenen
uitoefenen en hoe we op deze manier emoties, vaardigheden en gedrag kunnen beïnvloeden.
Sitskoorn schrijft naast haar internationale wetenschappelijke werk columns voor verschillende
bladen. Zij is tevens de auteur van de bestsellers Het maakbare brein en Passies van het brein.
Voorts werkt ze mee aan diverse tv-programmas en is ze een veelgevraagd spreekster.
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
een pleidooi voor rede, wetenschap, humanisme en vooruitgang
Alles over sollicitatiegesprekken
Popular Mechanics
Het psychologisch onderzoek
een goede docent worden en blijven
Gave van dyslexie
Uitblinkers
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap
een oefenboek
Meer dan intelligent
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