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Zelfonthulling 1e druk is een boek van Erwin van Meekeren uitgegeven bij Boom uitgevers Amsterdam.
ISBN 9789058757999 Hoe het contact tussen patiënt en hulpverlener zou moeten verlopen is een hot
item in media en maatschappij. Zelfonthulling zet hulpverleners aan het denken over vraagstukken die aan
deze kwestie raken.Mag een therapeut zijn tranen laten zien? Hebben patiënten het recht om te weten wie
ze voor zich hebben? Verschillende auteurs bezinnen zich op de vraag hoe je je rol als hulpverlener invult
in het contact met je patiënten. Voorheen liet je als psychiater geen emoties toe, maar tegenwoordig zien
we graag de menselijke kant van de hulpverlener. Een verschuiving van de omgangsnormen die
interessante vragen met zich meebrengt. Zijn er algemene regels op te stellen of hangen de
omgangsnormen af van de individuele situatie en persoonlijkheid van de therapeut? Zelfonthulling biedt
vernieuwende perspectieven op een nog steeds gevoelig gebied in de professionele hulpverlening.
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Zelfonthulling (paperback). Zelfonthulling 1e druk is een boek van Erwin van Meekeren uitgegeven bij
Boom uitgevers Amsterdam. ISBN 9789058757999 Hoe het contact ...

Zelfonthulling: informatie delen over je eigen ervaringen, gevoelens en kwetsbaarheden. Clara is
psycholoog en pioniert sinds een jaar met zelfonthulling.

Inhoud Voorwoord 9 Remke van Staveren Voorwoord 11 Marjan ter Avest Verantwoording 13 1
Zelfonthulling: een overzicht 14 Erwin van Meekeren, Derek Strijbos,
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