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Wanda de Kanter en Pauline Dekker

Nederland stopt! met roken is hét handboek 
om te stoppen met roken. Wie echt wil, kan 
stoppen. Dit boek maakt duidelijk wat het 
oplevert om te stoppen. De auteurs, twee 
longartsen, hielpen al duizenden mensen 
van het roken af en bieden voor ieder een 
eigen methode. 

ISBN 978 90 72219 32 9  
NUR 860 • Paperback
196 blz. • Full colour met foto’s
 17 x 23 cm • Prijs €19,95
Boekverzorging Nanja Toebak
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Dé succesformule voor 
een gezond gewicht

Ir. Yneke Vocking

De Afvallers XXL is hét handboek bij 
het populaire tv-programma van SBS6.
Coach Yneke Vocking vertelt hoe de 
deel nemers spectaculair afvielen en geeft 
haar voedingsplannen en recepten prijs.
Advies op maat voor wie veel of een 
beetje wil afvallen.

ISBN 978 90 72219 44 2 
NUR 443 • Paperback  • 176 blz.
full colour met foto’s • 17 x 23 cm 
Prijs €17,95 • Boekverzorging 
De Vormers, Utrecht
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Dolores Marciano en Peer Angström

Waar de vrouw de broeck aan heeft, de man 
in deernis leeft. Dat is een van de talrijke 
tegeltjeswijsheden die Dolores Marciano 
en Peer Angström brengen in hun hilarische 
levensgids met een ondertoon van ernst. 
Een mix van wijsheid met satire, compleet 
met een beproefd geluksrecept. 

ISBN 978 90 72219 33 6 
NUR 372 • Paperback • 196 blz. 
16 x 16 cm • Prijs €9,95
Omslagontwerp Rafaël 
Croonen • Boekver zor ging 
Nanja Toebak
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Mariël Croon

Hét succesvolle, complete handboek 
van verloskundige en NRC Handelsblad-
journaliste Mariël Croon. Van preconceptie 
tot en met het kraambed: in vraag-antwoord-
vorm álle informatie over de zwangerschap 
en alles eromheen. Het enige echt complete 
handboek van Nederlandse bodem. ISBN 978 90 72219 18 3 • NUR 850 

Gebonden  • 272 blz. • Full colour
17 x 23 cm • Prijs €24,95 ������������
�
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Dagboek voor aanstaande moeders

Mariël Croon

Dé universele agenda en het dagboek voor 
aanstaande moeders waarin van week 
tot week de wording van het kind staat 
beschreven. Zo kan je zien hoe groot de 
baby steeds is, wat hij kan, hoe hij zich 
gedraagt en wat hij in de baarmoeder 
waarneemt. Een blijvende herinnering. 

ISBN 978 90 72219 31 2 • NUR 851
Gebonden 172 blz. • Full colour 
met illustraties • 16 x 20 cm
Prijs €14,95 • Boekverzorging 
Nanja Toebak

ISBN 978 90 72219 34 3 • NUR 851
Gebonden 172 blz. • Full colour 
met illustraties • 16 x 20 cm
Prijs €14,95 • Boekverzorging 
Nanja Toebak
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Welkomstboek voor …

Mariël Croon

Kraamnotities is een welkomstboek voor de 
baby in de ZwangerZap-serie. Familie, 
vrienden en kennissen kunnen hierin hun 
speciale boodschap kwijt voor de pasgeborene. 
Met wetenschappelijk onderbouwde 
wetenswaardigheden over wat een 
pasgeboren kind al kan. Een bijzondere 
herinnering voor later. Het boek wordt 
geleverd met een leeslint. 

uitgeverij thoeris     
Voorjaar 2009



H a rtwijzer
Cardiologisch zapboek

Bart Boon en Richard Braam

Hartwijzer gaat over hartziekten en wat je kunt doen om 
hartziekten te voorkomen. Veel hartziekten worden veroor-
zaakt door een geduldige sluipmoordenaar, die in dit boek 
slagaderziekte heet, maar die de meeste mensen beter 
 kennen als aderverkalking. De beste bescherming tegen 
 slagaderziekte kan geen dokter je bieden, want de beste 
bescherming is preventie: het beperken van risico factoren  
in je leefstijl. En dat doe je zelf.

Hartwijzer is een cardiologisch zapboek: geen boek om van 
kaft tot kaft te lezen maar een boek dat het verband tussen 
cardiologische onderwerpen laat zien. Stel, je hebt een hart-
infarct gehad. Hartwijzer biedt je dan niet alleen informatie 
over deze hartziekte, maar ook over de risicofactoren die het 
risico op herhaling groter maken, over slagaderziekte en over 
medicijnen om je bloeddruk of je cholesterolgehalte omlaag 
te brengen. Om makkelijk van het ene naar het andere onder-
werp te zappen, hebben alle onderwerpen een nummer 
gekregen. 

Hartwijzer is gemaakt ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie 
(NVVC). De NVVC zet zich in voor meer kennis van hart-
ziekten, voor betere behandelingen en voor een beter 
begrip van de risicofactoren die tot hartziekten leiden. 
Vandaar dit boek. Zappen maar!

Promotie
• Uitgebreide publiciteitscampagne 

ter gelegenheid van het jubileum 
van de NVVC 

Bart Boon schrijft als webredacteur 
en medisch journalist over erfelijkheid 
en cardiologie.

Richard Braam is cardioloog en weten-
schappelijk redacteur bij de NVVC.

9 789072 219602

Paperback
Full colour met foto’s
 17 x 23 cm

Omvang 264 blz.
Prijs € 17,95
Verschijnt voorjaar 2009

ISBN 978 90 72219 60 2
NUR 876
Boekverzorging Nanja Toebak

voorkom hart- en vaatziekten, 
met behulp van hartwijzer, 

want preventie heeft de toekomst

Family  Surv ival  Planner  20 10
Kalender met stickers en tips voor ouders en kids 

Rinskje Koelewijn en Toni Westenberg
Illustraties van Nanja Toebak

Een praktische, hilarische planner voor structuur 
in het drukke gezinsleven, met handige tips en 
weetjes. Met nog meer stickers, in verschillende 
kleuren, voor elk gezinslid. 

Multi-task-moms Rinskje Koelewijn en Toni 
Westenberg geven hun beste overlevingstips met 
geestige illustraties van Nanja Toebak.

Over de editie 2009:

‘Een hulpstuk […] zodat je in één oogopslag 
kunt zien wanneer je op een dag te veel dreigt 
te willen.’ NRC Next

‘Wat een uitkomst deze kalender, de jongens 
hoeven maar 1 blik op de kalender te werpen en 
weten wat er op het programma staat.’ Bol.com

Promotie
• Uitgebreide free publicitycampagne 

in dag-, week- en maandbladen. 

9 789072 219800

Planner met spiraal
 38 x 28 cm
Omvang 40 blz.

Met kleurenillustraties
Prijs € 14,95
Verschijnt augustus 2009

ISBN 978 90 72219 80 0
NUR 014
Ontwerp Nanja Toebak

na het enorme succes van 2009 en 2008 
(beide jaren uitverkocht!) verschijnt dit jaar 

de family survival planner 2010

Toni Westenberg is moeder van 
een meisje en twee jongens en 

heeft een internetadviesbureau. 

Rinskje Koelewijn is moeder van 
twee  meisjes en redacteur van 
NRC Handelsblad. 

Nanja Toebak is moeder van een 
zoon en grafisch ontwerper. 

Nu met
1.000 

stickers!
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