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Ontvangen
De redactie van Gedragstherapie ontving de volgende boeken. U bent van
harte uitgenodigd een van deze titels te recenseren. Bent u geïnteresseerd,
stuurt u dan een berichtje met een korte motivatie en een eveneens korte
beschrijving van uw achtergrond naar: redactie@tijdschriftgedragstherapie.nl.
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