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Gedwongen opvoedondersteuning
Voor een van de woonkamerramen op de tweede verdieping zijn
vuilniszakken gespannen. Hoewel de voorjaarszon schijnt en de
buitentemperatuur aangenaam is, staat in dit huis de thermostaat op
23. Het ruikt er vaag naar de vijf volle vuilniszakken op de gang.
In de politiek en binnen de hulpverlening wordt vaak gesproken
over bemoeizorg: mogen we ingrijpen als ouders hun kinderen
verwaarlozen of als die kinderen gevaar lopen? En kan gedwongen
hulpverlening succesvol zijn?
In een met vuilniszakken dichtgeplakte woonkamer leven Stefan en
Martina met hun kinderen op een matras. Ze wiegen hun zoontjes
maar praten nauwelijks met ze. Vijf jaar later doet het gezin
spelletjes en staan er meubels; allemaal dankzij de gedwongen
opvoedondersteuning. Hoe kon het dat deze ouders niet wisten hoe
ze een huis moesten bewonen? En zijn ze beter geworden van de
opgelegde hulp?

Achter de voordeur
Vijf jaar meekijken bij gedwongen opvoedondersteuning aan een Rotterdams gezin
Marijke Nijboer
ISBN 978-90-77024-86-7
NUR 740 / 847
Pagina’s 128
Prijs € 19,95

Journalist Marijke Nijboer keek vijf jaar ‘achter de voordeur’ mee
met de hulpverlening aan dit multiprobleemgezin. Ze beschrijft
beeldend hoe hulpverleners worstelen en Stefan en Martina
opkrabbelen. Als de kinderen toch uit huis worden geplaatst, rijst de
vraag: (hoe) kunnen deze ouders hun kinderen terugkrijgen?
In het laatste hoofdstuk kijken ouders en hulpverleners terug en
schetst Kees Bakker (Nederlands Jeugdinstituut) hoe de
hulpverlening aan deze gezinnen beter kan
Deze uitgave was genomineerd voor De Persprijs Rotterdam 2018, de
mediaonderscheiding voor journalistieke producties over Rotterdam
en omgeving.

Op www.uitgeverijdegraaff vindt u (radio-)interviews en
besprekingen.
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Dakloosheid
Kamer A
Bed 1 onderin
Vak 31

‘Wat ik nou toch heb meegemaakt!’
Verslag van een jaar dakloosheid
Wim Eickholt
ISBN 978-90-77024-57-7
NUR 740/752

Simpele letters en cijfers. Dit is een korte samenvatting van mijn
leven in het begin van 2015. Mijn bezittingen gereduceerd tot wat ik
aanhad en wat in mijn rugzak paste.
Dit was het begin van het einde, maar ook het startpunt van waaruit
ik een nieuw leven ging opbouwen.
Mijn leven in 2015 op straat, in een afkickkliniek, bij het Leger des
Heils en uiteindelijk thuis.
Een jaar vol ervaringen waarvan ik hoop dat ze anderen bespaard
zullen blijven.
Dit verhaal laat je ruiken hoe ik het ervaren heb.

Pagina’s 112
1e druk oktober 2017
2e ongewijzigde druk november 2017
Prijs € 16,50

Naar aanleiding van het boek is een act ontstaan, met ontnuchterende
passages uit het boek, afgewisseld door de sensuele chansons van
Muriel Kloek. Kijk op haar website voor meer informatie.
De publicatie van het boek is mede mogelijk gemaakt met steun van
het Lectoraat Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Lees
wat lector Lia van Doorn daarover zegt in Trajectum.
Het boek heeft veel publiciteit in de media gekregen. Kijk op
www.uitgeverijdegraaff voor radio- en tv-interviews en
besprekingen.

nbd biblion:
‘Dit verhaal van een ex-dakloze man (Wim)
is aangrijpend, geestig geschreven.’
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Elektrogevoeligheid
In dit boek zijn de persoonlijke verhalen gebundeld van een
groeiende groep mensen die last hebben van straling en elektromagnetische velden (EMV). Zij worden door omgevingsfactoren
gedwongen hun leefstijl radicaal om te gooien en zichzelf daarbij
opnieuw uit te vinden. Experts schatten het aantal mensen met
elektrogevoeligheid (EHS) op 3 tot 5% van de bevolking en een
breed scala aan symptomen wordt ermee in verband gebracht.
Deze verhalen maken inzichtelijk wat elektrogevoeligheid inhoudt,
hoe je onderzoekt of je er zelf last van hebt én wat je eraan kunt
doen. Een must voor mensen met (onverklaarde) klachten en de
kring van mensen om hen heen: vrienden en familie, hulpverleners
en artsen, die in hun beroepspraktijk bewust of onbewust met
elektrogevoeligheid te maken krijgen.

De draadloze kooi
Ziek van elektrosmog
Chantal Halmans
ISBN 978-90-77024-83-6
NUR 860 / 895
Pagina’s 128
Prijs € 16,50

Chantal Halmans had zelf onverklaarde klachten en kwam al
pionierend uit op EHS. Ze wilde weten hoe anderen met deze
problematiek omgaan en hoopt dat dit boek bijdraagt aan meer
begrip, betere hulpverlening en een betere positie voor de
elektrogevoelige medemens.

Op de website van de uitgeverij kunt u de boekpresentatie
terugkijken en vindt u andere informatie rond dit boek.

Justine Cappelle, een Belgische documentairemaakster die research doet naar
EHS schrijft op Facebook: ‘Ten laatste nog even vermelden dat ik zelf geen
‘bewuste’ last van straling heb maar sinds jouw boek zet ik elke nacht mijn
wifi-toestel uit en ik slaap echt heel veel beter. Bedankt!’
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Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?!
In gesprek met een suïcidale cliënt
Paul van Hoek en Frans Brinkman
ISBN 978-90-77024-55-3
NUR 777 / 740
Pagina’s 128
2e geheel gewijzigde druk
Prijs € 20,00

De rode draad in dit boek is dat het gesprek met een suïcidale cliënt
een aantal belangrijke stappen kent: het signaleren en onderzoeken
van suïcidaliteit en het voorkomen van een suïcidepoging. Ieder
moment in het gesprek ben je met alle stappen bezig, maar om tot
een effectieve preventie te komen is het noodzakelijk dat je de
stappen in volgorde doorloopt. Je kan niet aan het temperen van de
suïcidaliteit beginnen voordat je expliciet contact hebt met de cliënt
over zijn doodswens. Je kunt niet aan preventie van suïcide
beginnen als de ernst van het suïcidevoornemen onduidelijk is.
Dat klinkt logisch, maar de neiging om achteraan te beginnen is
groot, waardoor het gesprek te snel oplossingsgericht en mogelijk
vluchtig wordt.
De gespreksvoering sluit direct aan bij de Multidisciplinaire richtlijn
diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (MDR). Met dit
boek geven de auteurs praktische handvatten voor het type
gespreksvoering die in deze richtlijn als meest geschikt wordt
aangewezen. Onderliggende ideeën zijn evidence based. De
vaardigheden zijn practice based en komen voort uit jarenlange
ervaring van de auteurs.
Paul van Hoek was werkzaam als sociaal-psychiatrisch
verpleegkundige bij een GGz-crisisdienst en is nu opleider/trainer
op het gebied van sociale psychiatrie. Daarnaast werkt hij als
POH-GGZ in een huisartsenpraktijk.
Frans Brinkman was eveneens werkzaam als sociaal-psychiatrisch
verpleegkundige bij een GGz-crisisdienst, trainer en docent. Hij is
onder andere auteur van het boek Individuele gespreksvoering.
Kijk op www.suicide-preventie.nl voor meer informatie.
‘(…) verplichte literatuur voor iedere beginnende hulpverlener’,
volgens de directeur van 113Zelfmoordpreventie
Jan Mokkenstorm.
‘Het boek laat zich lezen als muziek. De grondtoon, de melodie, ritme en
tempowisselingen die een nummer maken tot wat het is, zijn in dit boek
bijna hoorbaar aanwezig. Het gaat niet alleen om de kennis, niet alleen om
het toepassen van theoretische concepten of hulpverlenerstechnieken, maar
juist de toepassing ervan binnen de context van de cliënt. Uiteindelijk draait
het om het bespreekbaar maken, iemand te helpen nadenken wat voor hem
de weg naar suïcide heeft geopend en of er een weg terug mogelijk is?’
Gerard Lohuis in Sociale Psychiatrie, december 2017, p. 32-33

6

|

Boeken die ertoe doen

‘Een grote aap zat in een stalen kooi.

Koert zag de aap op de rug. Plotseling

ontvlamde er onder in de kooi een vuur.

Het apenlichaam vloog in brand. Maar de aap
bleef onverstoorbaar zitten en verroerde

zich niet. Het was macaber om te zien hoe
het skelet van de aap in de vlammen

zichtbaar werd en intact bleef. Het vuur
bereikte de schouders van de aap. Op dat
moment draaide het dier zijn hoofd om en
keek Koert recht in zijn gezicht. Koert
versteende van angst.’

Een brandende aap – verhaal
Age Niels Holstein
ISBN 978-90-77024-56-0

Age Niels Holstein was medeoprichter van de Ivonne van de Ven
Stichting en 113 Zelfmoordpreventie. Deze organisaties zijn de spil
van de suïcidepreventie in Nederland. Zijn verhaal een brandende
aap is een literaire verkenning van de gevolgen van een mentale
ontsporing. Als veelbelovende jonge student had hij een start
gemaakt met zijn promotieonderzoek, dat moest leiden tot een
proefschrift. Om voor hem niet verklaarbare redenen raakte hij het
spoor bijster.

NUR 895
Pagina’s 48
Gebrocheerd met cahiersteek
Prijs € 16,50

In zijn nawoord pleit hij voor meer inzicht in psychische
stoornissen en praktische oplossingen die voorkomen dat mensen
door een mentale crisis naast de maatschappij komen te staan.

Lees de blog van Anne Marsman over

de lezing De grammatica van de geest
die Age Niels Holstein gaf bij

de boekpresentatie.
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Borderline overwonnen

Een leeg kasteel
De structuur van borderline
persoonlijkheidsstoornis
Laura Dijksman Hurt

Ga je op zoek naar wat borderline voor je betekent, dan vind je
overal min of meer dezelfde informatie: een lijst met symptomen.
Zo’n lijst geeft natuurlijk geen echt antwoord op jouw vragen.
Laura Dijksman geeft met haar boek Een leeg kasteel een
persoonlijke visie op de structuur achter die symptomen.
Ze beschrijft op uitgebreide wijze de structuur van borderline en
doet verslag van een hierop gebaseerde succesvolle therapie. De
stappen die de auteur dankzij de therapie heeft kunnen zetten,
leidden uiteindelijk tot haar overwinning van borderline. Het boek
geeft tevens handvatten aan naasten om de personen met borderline
in hun omgeving te begrijpen en beter te kunnen ondersteunen
en begeleiden.

ISBN 978-90-77024-58-4
NUR 875
Pagina’s 80
Prijs € 16,95
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Een leeg kasteel is geschreven met als doel bij te dragen aan een
beter inzicht in wat borderline betekent voor zowel de persoon
zelf als zijn omgeving en richting te geven aan een betere
therapeutische behandeling.

Gezinsdrama
Het eerste boek van Cornelie van Well – Kort maar krachtig – gaat
over extreem kleine mensen. De aanleiding hiervoor was het
overlijden van een meisje met achondroplasie (dwerggroei).
De moeder had grote problemen met de in haar ogen niet-perfecte
dochter. Zij doodde haar beide kinderen, en zichzelf. Deze
ingrijpende gebeurtenis vond 25 jaar geleden plaats, maar staat nog
steeds helder in de herinneringen van alle betrokkenen.
Na 25 jaar was de tijd aangebroken om terug te kijken op de
gebeurtenissen van destijds. Cornelie interviewde de direct
betrokkenen en de hulpverleners van destijds, waaronder de
politierechercheurs, de begrafenisondernemer, buren en vrienden.
Zij konden zich die zwarte dagen nog goed herinneren, dat blijkt
uit de interviews. De bijzondere wijze waarop de vader vrij snel
de buurt betrok bij de rouwverwerking ligt ook nog vers in het
geheugen en blijkt betrokkenen geholpen te hebben de
gebeurtenissen een plaats te geven.

Een gezinsdrama
verhalen van betrokkenen
Cornelie van Well
ISBN 978-90-77024-54-6
NUR 895 / 770
Pagina’s 96
Prijs € 15,50

Deskundigen op het gebied van ‘zelfdoding na doding’ maken de
vergelijking tussen toen en nu: hoe zou een enigszins vergelijkbare
situatie met een depressieve moeder met suïcidale neigingen vanuit
de huidige inzichten benaderd worden?

Gerard Lohuis schrijft in het tijdschrift Sociale Psychiatrie (2017/3): ‘Hier en
daar grijpen de verschillende verhalen je bij de strot en is de onmacht
voelbaar in allerlei emoties aanwezig. Voor hulpverleners valt er veel te leren
van dit boek, al was het maar vanwege de diverse betekenisvolle verhalen
van betrokkenen, hoe ze er mee omgegaan zijn en welk effect het in hun
leven heeft gehad. Heftig en leerzaam.’

Op 22 maart 2017 sprak Cornelie van Well in het
programma Radio EenVandaag met Art Rooijakkers over haar boek.
Luister hier de uitzending terug.
Boeken die ertoe doen
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Wat doe je als geestelijk verzorger in de psychiatrie in tijden
van verandering? Door vast te houden aan je oorspronkelijke
vrijplaatsfunctie en een-op-eengesprekken loop je het risico
van verdere marginalisering. Het cliëntenperspectief van de
herstelbeweging en het positief gezondheidsbegrip bieden
kansen om zingeving te verankeren in behandeltrajecten. Ook
vragen allerlei morele kwesties om multidisciplinair moreel beraad.
De Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen
(VGVZ) paste daarom in 2015 haar beroepsstandaard aan.

De woestijn zal bloeien
Inspiratie voor vernieuwing van geestelijke
verzorging in de psychiatrie
Meta Top & Arend Jan Waarlo (red.)
ISBN 978-90-77024-84-3
NUR 895
Pagina’s 168
Prijs € 19,50

Voor het benutten van al die kansen zijn ambitie en durf nodig.
De zorg voor cliënten is gebaat bij meer multidisciplinaire
samenwerking met behoud van ieders professionele identiteit.
De geestelijk verzorger zal een brede visie op de rol van de
geestelijke verzorging binnen de instelling moeten ontwikkelen
en uitdragen. Meta Top was zo iemand die met vallen en opstaan,
maar volhardend, probeerde handen en voeten te geven aan
geestelijke verzorging nieuwe stijl. Toen de oogsttijd aanbrak,
werd ze ongeneeslijk ziek. Tijdens haar ziekbed werkte ze samen
met anderen aan haar professionele nalatenschap. Het resultaat is
dit meerstemmig inspiratieboek met een aantrekkelijke mix van
praktijk en theorie, en altijd met een persoonlijke noot. Dit boek
geeft inzicht in het wat, hoe en waarom van geestelijke verzorging.

Vier sterren op de website www.ggztotaal.nl:
‘Dat geestelijk verzorgers vanuit hun natuurlijke focus een belangrijke taak
kunnen hebben in de psychiatrische zorg lijkt me na het lezen van dit boek
een onvermijdelijke conclusie. Maar eerder nog zou ik denken dat dit boek
ter inspiratie gelezen kan worden door GGZ artsen en verpleegkundigen:
werk aan de winkel!’
Zie op de website www.uitgeverijdegraaff.nl voor meer recensies.

De uitgave van dit boek is mede mogelijk gemaakt door Antes,
Humanistisch Verbond en VGVZ,
de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers.
10

|

Boeken die ertoe doen

Winnaar 2e prijs
Ds. Visscherprijs 2018
In de langdurigezorg- en welzijnssector is het vizier nadrukkelijk
gericht op participatie en inclusie. Die focus roept veel vragen en
discussie op: Wat betekent het als we personen met een verstandelijke
beperking willen laten participeren in de samenleving? Wat vraagt dat
van hen en wat vraagt het van burgers zonder verstandelijke
beperking? Kunnen wij elkaar echt ontmoeten? En hoe gaan we
daarbij om met verschillen?
Antwoorden op andersheid

In dit boek doet Gustaaf Bos verslag van zijn onderzoek in
omgekeerde-integratiesettingen - plekken waar mensen zonder
verstandelijke beperking buren worden van mensen mét een
verstandelijke beperking. Hiermee wil Bos aanzetten tot individuele
reflectie en dialoog. Het boek is bedoeld voor iedereen die een
bijdrage wil leveren aan het vergroten van ruimte voor ontmoetingen
tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.

Over ontmoetingen tussen mensen met
en zonder verstandelijke beperking in
omgekeerde-integratiesettingen
Gustaaf Bos
ISBN 978-90-77024-59-1
NUR 848
Pagina’s 360
Prijs € 42,50

Bos betoogt dat wij pas bereid zullen zijn om in de omgang met
personen met een verstandelijke beperking meer ruimte te maken
voor de ongemakkelijke verschillen, als we erkennen dat dit ongemak
alles te maken heeft met onze eigen opvattingen, ervaringen, sterke
kanten en kwetsbaarheid. Om tot die erkenning te komen is er, naast
individuele zelfreflectie, ook dialoog nodig - dialoog tussen de
directbetrokkenen, familieleden, belangenbehartigers, zorgverleners
en natuurlijk de beleidsmakers van zorginstellingen en de overheid.

Boeken die ertoe doen
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Bij het begrip dialoog denken we aan goede en waardevolle
gesprekken. Het schudt een verlangen wakker. Het gaat om
betekenisvolle gesprekken, waarin actief naar elkaar geluisterd
wordt, begrip voor elkaar ontstaat, openhartig gesproken wordt,
je kwetsbaar kunt zijn, verschillende standpunten schuren en
onderzocht worden en waar nieuwe inzichten kunnen ontstaan.
De dialoog is een specifieke vorm van communiceren die een
belofte inhoudt en steeds opnieuw een opgave is.

Dialogisch begeleiden, werken met de
dialoog
Jan Hein Mooren, Dick Kleinlugtenbelt en
Thieu Dollevoet (red.)
ISBN 978-90-77024-85-0
NUR 734
Pagina’s 128
Prijs € 22,50

12

|

Boeken die ertoe doen

Dit boek gaat over dialogisch begeleiden vanuit verschillende
werkvelden, zoals het moreel beraad, de opleidingspraktijk voor
leraren, het organisatieadvieswerk, de filosofische praktijk en de
zelfkonfrontatiemethode (ZKM). Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op het werken met en vragen rond
de dialoog. Dialogisch begeleiden is in de eerste plaats een
praktijkboek. Het is bestemd voor iedereen die in de gezondheidszorg, het onderwijs, de dienstverlening en het bedrijfsleven met
de dialoog werkt.
Inhoudsopgave
Dick Kleinlugtenbelt en Bert Molewijk:
Dialogisch onderzoek in moreel beraad
Kara Vloet:
Professionele identiteitsontwikkeling van leraren als dialogisch leerproces
Rens van Loon:
De adviseur als partner in dialoog. Het gebruik van de dialogische methode
Peter Harteloh en Dick Kleinlugtenbelt:
De dialoog in de filosofische praktijk
Margreet Poulie en Jan Hein Mooren:
Stem geven aan wat er in je leeft. Voice Dialogue als dialogische vorm
van begeleiden
Jan Hein Mooren: Dialoog en begeleiding.
De dialoog als methodisch uitgangspunt voor humanistische geestelijke
begeleiding

Zorgindruk
‘Schreeuwend van woede zit ik in de auto
naar huis. De tranen rollen over mijn
wangen. Ik ben zo boos! Waarom ik, waarom
nu, waarom wij weer? Jankend lees ik mijn
man de informatie voor die ik op mijn
telefoon gevonden heb over “Pseudomyxoma
Peritonei”. Deze woorden had de gynaecoloog
zojuist op een briefje geschreven en door

Kanker! Ik heb er mijn buik vol van!

deze woorden staat ons leven in één klap op

moeder

zijn kop!’

ISBN 978-90-77024-53-9

Het indringende verhaal van een jonge
Sylvia Bastiaan-Trinthamer
NUR 860
Pagina’s 128

Kanker! Ik heb er m’n buik vol van! is geschreven door Sylvia
Bastiaan-Trinthamer. Zij krijgt op 34-jarige leeftijd te horen dat ze
een zeer zeldzame vorm heeft van buikvlieskanker. Haar leven als
jonge moeder van twee dochters, met een drukke baan als
hr-adviseur, komt in één klap tot stilstand. Voor haar werk heeft ze
meerdere langdurig zieken begeleid en nu zit ze zelf aan de andere
kant van de tafel. In haar boek beschrijft ze haar eigen
ziekteperiode en benoemt ze wat van essentieel belang is om als
werkgever en werknemer tijdens de verzuimperiode bij elkaar
betrokken te blijven.

Prijs € 15,50

E-book
ISBN 978-90-77024-96-6
€ 9,99
Verschenen in de reeks Zorgindruk

In haar boek geeft ze speciaal aandacht aan de re-integratie van
zieke werknemers en aan de taak van de hr-professional daarbij
binnen bedrijven en organisaties: ‘De meerwaarde van Human
Resource Management bij verzuim door kanker’.
Op de website www.hr-select.nl staan vijf HR-tips van Sylvia
Bastiaan met betrekking tot werkhervatting bij kanker.

Boeken die ertoe doen
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Ziekte en herstel

Dit boek is de zoektocht van een jonge vrouw naar zichzelf en in
die zoektocht komt zij erachter dat de manier waarop haar diabetes
wordt behandeld niet de juiste is.

Ik ben niet van suiker
levensverhaal van een zeldzame diabeet
Judith van den Reek
ISBN 978-90-77024-88-1
NUR 860/870
Pagina’s 192
Prijs € 19,99

Tijdens haar zwangerschap is Judith van den Reek continu misselijk.
Doordat ze diabetes heeft, raken haar bloedglucoses ernstig
ontregeld. Het leidt ertoe dat haar dochter met slechts zeven
maanden geboren wordt. Als Bente na tien weken thuiskomt,
kampt Judith met een angststoornis en kiest ze uiteindelijk voor
opname bij een Centrum voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten
om er bovenop te komen. In eerste instantie lukt dat, maar drie jaar
later krijgt ze een flinke terugval in haar angstklachten. Judith volgt
dan een EMDR-therapie om alsnog haar zwangerschap te
verwerken. Dat is het begin van de zoektocht naar haar
diabetesverleden. Vastberaden volgt ze haar gevoel dat er iets niet
klopt in haar verhaal. Ze zal uiteindelijk gelijk krijgen.
Ik ben niet van suiker beschrijft het medische circuit, Judiths
(lichamelijke en mentale) strijd, angst en wanhoop, maar laat vooral
ook haar doorzettingsvermogen en veerkracht zien. Haar schrijfstijl
is open, eerlijk, kwetsbaar, ontroerend en soms met de nodige
zelfspot.
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Biologie

Communicatie is één van de belangrijkste componenten van de
biologie en is terug te vinden in alle kernprocessen van het leven.
Bijen signaleren de precieze locatie van voedsel aan elkaar en we
zien scholen vissen synchroon naar links en rechts zwenken bij
naderende roofdieren. Niet alleen op het niveau van organismen
vinden we communicatie terug, we komen het tegen op alle
biologische niveaus. Denk maar eens aan communicatie tussen een
zenuwcel en een spiercel, of aan de interactie tussen bacterie en
gastheer. Planten hebben ingewikkelde symbioses met schimmels,
daar moet haast wel communicatie aan te pas komen. Ecosystemen
communiceren met organismen en misschien ook wel onderling.
Maar wat zijn dan de vereiste componenten? Moet een bericht altijd
met intentie verzonden worden?
Is communicatie meer dan alleen actie-reactie? Deze vragen zullen
beantwoord worden vanuit zes verschillende biologische thema’s.
Aan de hand van vele voorbeelden uit de biologie wordt er gezocht
naar verschillende definities van communicatie die toepasbaar zijn
in deze uiteenlopende velden. Na het lezen van dit boek zal
duidelijk zijn dat we zonder communicatie niet zouden bestaan!
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Symbiose is een langdurige interactie tussen twee soorten. Deze
universeel voorkomende relatie omvat meer dan de bloemetjes en
de bijtjes of de vlooien van je hond. Het gaat om de sleutel tot
complex meercellig leven, de kolonisatie van het land en de
totstandkoming van onze biosfeer. Daarnaast maakt symbiose
geavanceerde technieken zoals DNA-modificatie mogelijk.
Symbiose is overal. Toch wordt de rol van symbiose tot op heden
onderschat, met name in de evolutionaire geschiedenis, het
ecosysteem aarde en de biotechnologie. Daarom wijden de auteurs
dit boek aan de rol van symbiose op deze drie terreinen. Zij hopen
inzicht te bieden in de diversiteit en complexiteit van symbiotische
interacties, waardoor we deze beter leren begrijpen, waarderen en
beschermen.
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