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ONZE LEESTIPS…

Is artificiële intelligentie een zegen of een vloek? Dat is de essentiële vraag van 

Mark Coeckelbergh in zijn nieuwe boek. De lezer krijgt een goed overzicht van de 

ethische problemen rond A.I. in brede zin, gaande van bekende verhalen over de 

toekomst van A.I. tot ethische kwesties over verantwoordelijkheid en vooroordelen. 

Het werkboek van Sokol en Fox biedt tal van praktische hulpmiddelen (gratis te 

downloaden) om de principes van cognitieve gedragstherapie in praktijk te bren-

gen. Het nieuwe boek van Kristof Stappers wil aantonen dat psychische zorg met 

aandacht voor emoties niet enkel thuishoort bij de psycholoog of psychiater, maar 

een brede inzet verdient in het veld van hulpverlening en preventie. 

A.I. Ethics. Hoe omgaan met artificiële intelligentie?
Marc Coeckelbergh. Uitgeverij Pelckmans, Kalmthout, 2022. 190 blz; 15x 23cm; 

ISBN 978-94-6401-771-7.

 

Is artificiële intelligentie (A.I.) een zegen of een vloek? 

Technologiefilosoof Mark Coeckelbergh beschrijft in dit 

boek wat transhumanisme en technologische singulariteit 

met A.I. te maken hebben. Hij vat relevante filosofische 

discussies samen, legt de technologie van A.I. uit, behan-

delt verschillende mogelijke aanpakken en focust vooral 

op machine learning en datawetenschap. Hij schetst ook 

een overzicht van belangrijke ethische vraagstukken zoals 

privacy, de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen, 

transparantie en databias. Verder bespreekt hij de invloed 

van een A.I.-economie op ons werk. Tot slot analyseert hij diverse beleidsvoorstellen 

en bespreekt hij de uitdadingen die beleidsmakers te wachten staan.

 

Want A.I. kan een bijdrage leveren aan onze maatschappij, op voorwaarde dat ethiek 

meegenomen wordt in elke stap van de ontwikkeling. A.I.-ethici bestuderen de 
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technologische evolutie en welke impact 

die heeft op ons leven, maar ze houden 

ook rekening met maatschappelijke en 

economische veranderingen. De lezer 

krijgt een goed overzicht van de ethische 

problemen rond A.I. in brede zin, gaande 

van bekende verhalen over de toekomst 

van A.I. tot ethische kwesties over verant-

woordelijkheid en vooroordelen.

 
 
 

 
Marc Coeckelbergh doceert Filosofie van Media en Technologie aan de Universiteit van 
Wenen. Hij is voormalig voorzitter van de Society for Philosophy and Technology. Hij is 
gespecialiseerd in de ethiek van nieuwe en opkomende technologieën zoals robotica en A.I.

De complete behandelgids voor cognitieve gedragstherapie
Leslie Sokol & Marci G. Fox. Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, 2022 

(vertaling van ‘The Comprehensive Clinician’s Guide to Cognitive 

Behavioral Therapy’). 257 blz; 21,5x 28cm . ISBN 978-90-5712-567-6

Dit werkboek biedt tal van praktische 

hulpmiddelen om de principes van cog-

nitieve gedragstherapie in praktijk te 

brengen. Het is bedoeld voor professi-

onnals in de psychische gezondheids-

zorg, psychotherapeuten, psychiaters en 

andere klinisch specialisten, psycholo-

gen, studenten, trainers, supervisoren, 

begeleiders en docenten.

De vele werkbladen, coping kaarten, stap-

penplannen, en interactieve oefeningen 

zullen je helpen om cliënten de effectieve 

coping vaardigheden aan te leren waarmee 

hun zelfvertrouwen toeneemt en hun 

zelftwijfel verdwijnt. Deze hulp-

middelen zijn gratis te downloa-

den en zullen cliënten helpen 

om hun eigen therapeut te wor-

den en ondersteunen het herstel bij tal van 

aandoeningen, waaronder depressie, 

bipolaire stoornis, angst, boosheid, midde-

lenmisbruik, persoonlijkheidsstoornissen, 

PTSS, zelfbeschadiging en suïcidaliteit en 

psychose.

 

 

 

 

 

 

Leslie Sokol is psycholoog 

en internationaal erkend 

expert op het gebied van 

cognitieve gedragsthera-

pie, met meer dan 35 jaar ervaring met 

behandelingen, training en onderzoek. Zij is 

mede-oprichter en oud-voorzitter van de 

Academy of Cognitive Therapy en heeft een 

eigen praktijk in Philadelphia.

 

Marci G Fox is psycholoog en heeft al bijna 25 jaar een eigen praktijk. Ze is mede-oprichter 
van de Academy of Cognitive Therapy en consultant en adjunct -faculteitslid van het Beck 
Institute for Cognitive Behavior Therapy.

Emoties aan het woord. Een gids voor brede psychische zorg
Kristof Stappers. Uitgeverij Pelckmans, Kalmthout, 2022. 177blz; 16x 24cm;

ISBN 978-94-6401-574-4

Onze wetenschappelijke kennis over 

emoties bewijst de cruciale rol die ze 

vervullen in ons psychisch welzijn. Dit 

boek wil aantonen dat psychische zorg 

met aandacht voor emoties niet enkel 

thuishoort bij de psycholoog of psychia-

ter, maar een brede inzet verdient in het 

veld van hulpverlening en preventie.

‘Emoties aan het woord’ hanteert een emo-

tiegericht denkkader dat de basis vormt 

voor een doordachte inzet van gesprekin-

terventies in de psychische hulpverlening. 

Verder wordt getoond hoe deze kennis ook 

een toepassing kent op meer preventieve 

terreinen als opvoeding en onderwijs. 

De kunst om met emoties om te gaan vindt 

immers zijn oorsprong in onze jongste 

levensjaren.

Dit prachtig werk, duidelijk geschreven, 

met een aangename ‘blauw/zwart’ presen-

tatie en gemakkelijk te lezen, richt zich in 

eerste instantie tot professionals in het 

brede veld van psychische zorg. Psycholo-

gen en psychiaters kunnen ermee aan de 

slag, maar ook coaches, gezinsbegeleiders, 

leerlingenbegeleiders of verpleegkundigen. 

Het richt zich ook op professionals in een 

meer pedagogische rol, zoals opvoeders en 

leerkrachten.
 
 
 

 
Kristof Stappers is psycholoog en psy-
chotherapeut van opleiding. Hij werkt in 
een zelfstandige praktijk en doceert 
Coaching, Counseling en Training aan de 
Thomas More Hogeschool te Mechelen. 


