
 
 
Introductie ‘Boeken op recept’ 
De webpagina www.cultureleapotheek.nl/boekenoprecept geeft boekentips bij ‘kwalen’ zoals 
angst, eenzaamheid, stress, rouw, relatieproblemen of de zorg voor een ziekte naaste.  
 
Het betreft een selectie van kwalen waarbij het lezen van een passend boek mogelijk troost en 
verlichting kan geven. Deze selectie kwam tot stand na consultatie van een aantal huisartsen.  
 

Over het waarom van de inzet van literatuur in de huisartsenpraktijk, zie Waarom boeken op 
recept? - Culturele Apotheek 
 
Gebruik in de spreekkamer 
Als huisarts kun je de boekenlijst gebruiken als naslagwerk als je voor patiënten met bepaalde 
kwalen gericht op zoek zijn naar passende boeken om te lezen.  
 
Een andere optie is om de lijst samen met de patiënt te raadplegen tijdens een consult, of 
patiënten aanraden om de lijst zelf eens te door te nemen en een titel uit te kiezen om te gaan 
lezen.   
 
Alle boekentips per kwaal of thema kunnen ook als pdf uitgedraaid en meegegeven worden. 
 
Criteria bij de keuze van boeken 
Bij elke kwaal staat een kort lijstje van boeken die je als huisarts zou kunnen aanraden aan 
patiënten. Het betreft telkens verhalende boeken, dus geen zelfhulptitels. Deze lijst richt zich 
specifiek op de helende werking van literatuur: romans, autobiografische schetsen, korte 
verhalen, gedichten.  
 
We selecteerden boeken die het volgende bieden: 
-herkenning (een lotgenotencontact, je bent niet alleen) 
-erkenning van wat je als patiënt of mantelzorger of mens met problemen ervaart  
-hoop en energie en perspectief  
 
Om de boekentips ook voor mensen die geen fervente lezers zijn raak te laten zijn, kozen we 
voor boeken met een toegankelijke schrijfstijl, licht van toon of buitengewoon meeslepend 
geschreven, en los van de soms pittige thematiek niet moeilijk om te lezen. Boeken die laten 
lachen, ontspannen en verwerken, en die perspectief bieden. 
 
Opwekkende boeken en boeken die helpen bij de acceptatie 
De webpagina bevat daarnaast een lijst ‘Opwekkende boeken’ voor meer algemeen gebruik: 
boeken waar mensen die in de put zitten blij van worden. Ook namen we een lijstje ‘Leren 
accepteren’ op, met boeken die de acceptatie van een gegeven situatie helpen bevorderen.  
 
Banners voor op de praktijkwebsite 

Op Huisartsen - Culturele Apotheek staan ook banners die je als huisarts kunt doorplaatsen op 
je praktijkwebsite. De banners met QR-code geven een directe link naar de digitale boekenlijst.  
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