RICHTLIJN BOEKEN (RECENSIE & BOEKBESPREKING)
Maart 2017

voor auteurs

In de rubriek Boeken worden boeken besproken die relevant zijn voor vaktherapeuten. Dit
betreft vakliteratuur over vaktherapie en aan vaktherapie gerelateerde publicaties. Alleen
publicaties niet ouder dan een jaar komen in aanmerking.
Boeken worden opgenomen in de vorm van een recensie of een boekbespreking. De
boekbespreking is de uitgebreide variant, bestemd voor boeken die de redactie extra onder
de aandacht wil brengen.
Het gaat voornamelijk om boeken, maar ook andere media (cd, dvd, video, cd-rom) komen in
aanmerking voor deze rubriek.
Voor beide vormen, recensie en boekbespreking, worden vaktherapeuten gezocht die
bekend zijn met het betreffende vakgebied, zowel binnen als buiten de redactie.
Inhoud Recensie
Kopje: Titel, ondertitel, naam van de auteur(s) voluit (vet). Bijvoorbeeld: Op zoek naar
RouwVerlichting. Theorie en praktijk. Marlène Raaijmakers en Anita de Gouw

Beschrijving inhoud boek: geef een korte beschrijving van het onderwerp van het boek,
de wijze waarop het boek is opgebouwd en de inhoud. Er kan worden aangegeven voor
wie het boek bedoeld is of voor wie het zinvol/interessant zou kunnen zijn en waarom.
Hiervoor kan doorgaans de achterflap van het boek worden overgenomen, eventueel
ingekort.

Tekst eigen visie: plaats een witregel na het inhoudelijke deel en verwoord vervolgens je
eigen visie op het boek. Aan de orde kunnen komen: je visie over de inhoud, of er een
goede onderbouwing is, of onderwerpen goed worden uitgediept en toegelicht, de
leesbaarheid, gebruik van illustraties.

Referentie: plaats een witregel na de eigen visie en vermeld onder elkaar:
Plaats: Uitgeverij, jaar van uitgave (aantal pagina’s)
ISBN: [nummer]
Prijs: € [prijs]
Vermeld hier als het boek alleen op een speciale manier te bestellen is
Recensie geschreven door [naam] (cursief)
NB. als een van de gegevens onbekend is, vermeld je dat.
Bijvoorbeeld: Prijs: onbekend
Een voorbeeld:
Tilburg: GGz Breburg, 2015 (108 pagina’s)
ISBN 978 90 9028798 0
Prijs: € 22,50
Te bestellen via: secretariaatCentrumSenioren@ggzbreburg.nl
Recensie geschreven door Winneke Rauh
Aantal woorden
Recensie: maximaal 600 woorden
Beeldmateriaal
De omslag van het boek wordt afgebeeld bij de beschrijving. Lever deze als apart jpgbestand van ten minste 500x800 pixels aan.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie via tijdschrift@vaktherapie.nl,
onder vermelding van Boeken.
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Inhoud Boekbespreking
De lezer krijgt door de boekbespreking informatie over de inhoud van het boek en over de
achtergrond en de relevantie. Probeer zowel de goede als de minder goede kanten te
belichten, uiteraard met onderbouwing. Belangrijk is dat het de lezer prikkelt om het boek zelf
te lezen.
Referentie:
Titel, ondertitel, naam van de auteur(s) voluit
Plaats: uitgeverij, jaar van uitgave (aantal pagina’s)
ISBN: [nummer]
Prijs: € [prijs]
Vermeld hier als het boek alleen op een speciale manier te bestellen is
NB. als een van de gegevens onbekend is, vermeld je dat.
Bijvoorbeeld: Prijs: onbekend
Een voorbeeld:
Londen, VK: Jessica Kingsley Publishers, 2012 (208 pagina’s)
ISBN: 9781849058926
Prijs: £ 19,99
Te bestellen via: www.jkp.com
Punten die aan bod komen:

onderwerp van het boek

opbouw van het boek

inhoud van het boek

achtergrond van de auteur van het boek

context of achtergrond van het boek (bijvoorbeeld vanuit een onderzoeksgroep)

betekenis van het boek voor het vakgebied

stroming of methodiek waarbij het boek geplaatst kan worden

vergelijking met eerder verschenen literatuur die relevant is voor het onderwerp

onderbouwde mening/conclusie over het boek
Onderaan de tekst komt kort de achtergrond van de schrijver van de boekbespreking (dus
niet van het boek; die staat in de tekst zelf):
Een voorbeeld:
Diane Nijenhuis is vaktherapeut beeldend in de volwassenenpsychiatrie,
waarbinnen zij onder andere werkt met patiënten met een eetstoornis. Zij is
tevens hoofdredacteur van het Tijdschrift voor vaktherapie
Aantal woorden
Boekbespreking: maximaal 1.200 woorden
Beeldmateriaal
De omslag van het boek wordt afgebeeld bij de beschrijving. Lever deze als apart jpgbestand van ten minste 500x800 pixels aan.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie via tijdschrift@vaktherapie.nl,
onder vermelding van Boeken.
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