
Juridische kenniswijzer voor de jeugd(hulp)professional 
Een praktisch naslagwerk 
 
Verschijningsdatum 
Op 2 februari zal dit boek worden aangeboden aan Kinderombudsvrouw 
Magrite Kalverboer tijdens een feestelijke, maar ook leerzame bijeenkomst met 
een aantal genodigden. Het liefst hadden we de hele sector uitgenodigd, want 
de publicatie van dit boek is voor iedereen die professioneel te maken heeft 
met jeugd van groot belang.  
 
Voor wie? 
Alle professionals die werkzaam zijn in de jeugdbescherming, 
gezondheidszorg, het onderwijs, de vreemdelingenketen, justitie en politie en 
talloze andere sectoren waarin beroepsmatig wordt gewerkt met jeugdigen. 
 
Inhoud 
In het inkijkexemplaar dat u kunt vinden op de productpagina bij deze uitgave 
is de uitgebreide inhoudsopgave opgenomen, zodat u precies kunt zien wat u 
van het boek kunt verwachten (hierna kunt u zien waar en hoe u de 
productpagina kunt vinden). 
 
In het boek is een uitgebreide lijst van afkortingen opgenomen, maar zijn ook 
een begrippenlijst en een trefwoordenregister te vinden. Daarnaast zijn er 
tientallen voorbeelden en tips opgenomen. De hoofdstukken worden 
afgesloten met casussen om de opgedane kennis te oefenen. Het is dus met 
recht een praktisch naslagwerk geworden. De totale omvang van het boek is 
506 pagina’s. Om het gebruiksgemak te vergroten zijn alle verwijzingen in de 

uitgave door middel van de productpagina aan te klikken. U heeft dus de voordelen van papier en het gebruiksgemak van digitaal werken. 
 
Auteurs 
Om alle sectoren aan bod te laten komen hebben negen specialisten hun kennis zo compact en toegankelijk mogelijk opgeschreven in klare 
taal met tientallen voorbeelden en casussen om te oefenen. 
 
Redactie en auteurs 
Mr. dr. Veronica Smits, (kinder)rechter, team familie- en jeugdrecht, rechtbank Oost-Brabant 
Mr. Renee Heerkens, senior gerechtsjurist, team familie- en jeugdrecht, rechtbank Oost-Brabant 
 
Overige auteurs 
 Mr. Demy Beimans, senior gerechtsjurist, team familie- en jeugdrecht, rechtbank Oost-Brabant 
 Prof. mr. Kees Blankman, bijzonder hoogleraar Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen, VU Amsterdam 
 Mr. dr. Jo Dorscheidt, universitair docent gezondheidsrecht, Rijksuniversiteit Groningen, en universitair hoofddocent gezondheidsrecht, 

Universiteit Maastricht. 
 Drs. Suzanne Labadie LLB, senior jurist Centrum Internationale Kinderontvoering 
 Mr. drs. Laura Kamphaus, beleidsadviseur Jeugd gemeente Zeist 
 Mr. Willemijn van Oppenraaij, jurist Expect Jeugd, expertisecentrum Partners voor Jeugd 
 Mr. Sander Schuitemaker, juridisch adviseur kinderrechten en migratie Defence for Children 
 
Prijzen 
De prijs voor het boek bedraagt € 49,50. Kortingen zijn mogelijk bij grotere aantallen. Het Besluit vaste boekenprijs biedt de uitgever de 
volgende mogelijkheden: 

 10 tot en met 29 exemplaren: 5 procent korting 
 30 tot en met 99 exemplaren: 10 procent korting 
 100 exemplaren of meer: vrije korting. De uitgever mag dan dus zelf een kortingpercentage vaststellen dat afhankelijk is van de 

aantallen. 
Heeft u interesse in een aanbod, neem dan gerust contact op. U kunt daarvoor mailen naar: info@iustitiascripta.com. We bellen u dan om 
een maatwerkofferte te kunnen opstellen. Vergeet uw naam en telefoonnummer niet te vermelden. 
 
QR-code productpagina Jurdische Kenniswijzer 

Op de productpagina van dit boek vindt u aanvullende informatie over het boek, maar ook aanklikbare verwijzingen 
uit het boek, geordend op basis van de voetnoten. Daarnaast is de relevante wet- en regelgeving opgenomen en 
worden suggesties gegeven voor aanvullende literatuur. 
U kunt deze productpagina bekijken door de QR-code hiernaast te scannen met uw QR-scan-app of de camera op 
uw smartphone. U kunt ook het volgende in de adresbalk van uw browser typen of klikken op de link: 
www.iustitiascripta.com/978-90-830661-2-7. Direct bestellen: www.iustitiascripta.com/product-page/juridische-
kenniswijzer-voor-de-jeugd-hulp-professional 
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