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ENCYCLOPEDIEËN     

Encyclopedieën ENENEN weetjes bv. Guiness records (bij Weetjes

SSSLWE)

PERSONEN     

Personen ENPEPE Wie is wie?, Ten huize van, Nationaal

Biografisch Woordenboek;

biografieënverzamelingen zonder overkoepelend

thema, pseudoniemen, enz.; over (Nobel-)

prijzen, enz.

prijswinnaars bij hun discipline als dit kan, idem

voor specifieke prijzen
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SNELINFO     

Snelinfo SNSNSN telefoongidsen, postcodes

ADRESGIDSEN     

Adresgidsen SNADAD

KAARTEN     

Kaarten SNKAKA stratenplannen, enz. topografische kaarten komen bij Stad of Streek

OPENBAAR VERVOER     

Openbaar vervoer SNOVOV uurregelingen van trein-, tram- en bus de geschiedenis van trein, tram en bus
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COMMUNICATIE     

Communicatie CMCMCM intermenselijke communicatie; psychologische

typologie i.f.v. communicatie vb. : De platina

regel; communicatietheorie; conversatie-analyse;

titels die vertrekken vanuit (een bepaalde)

communicatietheorie of -model, ook al zijn ze in

functie van het verbeteren van relaties

relaties waarbij ook (veel) aandacht besteed

wordt aan betere communicatie (bij Relaties

RERERE); let op voor titels over

communicatiewetenschap, die bestudeert de

(massa)media, niet de communicatietheorie;

communicatie voor bepaalde doelgroep bij die

doelgroep (vb.voor management bij

Management BDMAMA); communicatie voor

bepaalde doelgroep bij die doelgroep (vb. binnen

het bedrijf (bij Interne Communicatie  BDMAIC))

Intercultureel CMCMIN

Non-verbaal CMCMNV lichaamstaal, cfr. Desmond Morris gebarentaal (bij Doven - Slechthorenden

LGHADS) of bij de doelgroep (bv. gebaren voor

andere gehandicapten)

SPREKEN - SCHRIJVEN     

Spreken - Schrijven CMSSSS spreek-en schrijfvaardigheid algemeen; SMS;

theoretische werken over vertaalwetenschap;

snellezen; argumentatietheorie

gebarentaal (bij Doven - Slechthorenden

LGHADS); leesbevordering; spreken ivm relaties

(bij betreffende rubrieken); vertalen (bij de

betreffende taal); specifieke vertaalproblemen

(bv. Nederlands - Engels) bij de vreemdste taal

in talen A-Z (bij Stijl); vertaalwetenschap (bij

Talen TATATA); over uitspraak/ fonetiek,

fonologie van een bepaalde taal bij betreffende

taal; indien SMS binnen de jongerencultuur (bij

Jongeren SASGJO)

Citaten CMSSCI aforismen; titels die citaten en aforismen

combineren; citatenverzamelingen

filosofische aforismen (bij Bezinningsteksten

RLBEBE); citaten over één onderwerp bij de

desbetreffende rubriek

Creatief schrijven CMSSCS schrijven van gedichten, novelles, romans,

biografieën, song- en liedteksten, limericks,

toneelstukken enz; rijmwijzers

rijmwoordenboeken (bij Woordenboeken bij talen

A-Z)
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Gesprekstechnieken CMSSGE praktische werken, algemene

gesprekstechnieken, interviewtechniek, luisteren

Schrijftechnieken CMSSSC informatie zoeken en verwerken in functie van

het schrijven van teksten; scripties schrijven,

rapporteren, notuleren; schrijftechnieken eigen

aan de beroepsgroep (journalistiek) of media;

teksten reviseren (redactietechnieken)

editiewetenschap (bij Boeken - Uitgeverijen

MCMEBU); webteksten schrijven (bij COINWE)

Spreken in het openbaar CMSSSO instructieboeken; verteltechnieken; presentaties

geven; spreekvaardigheid; angst voor spreken in

het openbaar  

Vergadertechnieken CMSSVE onderhandelen; debatteren,

discussietechnieken; verslag maken van een

vergadering
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TALEN     

Talen TATATA beschouwingen over taal; sociolinguïstiek

(theorie); psycholinguïstiek (niet klinisch);

semiotiek (bv. Umberto Eco)/ semantiek;

algemene werken over taalfilosofie; biografieën

van de mindere goden van de taalfilosofie

praktijkgerichte boeken sociolinguïstiek bij

doelgroep: ouderen, migranten, gehandicapten,

leerlingen; NLP (bij NLP PSPENL);

neurolinguïstiek overlapt met werking van de

hersenen (bij Denken PSDEDE; Hersenen

PSDEHE) : materialen over taal instinct, enz. (bij

Denken PSDEDE); bekende filosofen (Derrida,

enz.) over taal (bij Filosofen FIFSAZ); algemene

werken over etymologie zijn vaak

taaloverschrijdend (bij Meertalige

woordenboeken TATAMW); vertalende

woordenboeken (bij de vreemde taal) bv.

Nederlands - Spaans (bij Woordenboeken

TASPWO), Engels - Pools (bij Talen TAPLPL);

werken over 2 talen : meestal primeert één taal,

werk rangschikken bij die taal bv. tweetalig werk

in Nederlands en Frans voor Franstaligen die

Nederlands leren (bij Nederlands)

Meertalige woordenboeken TATAMW algemene en vertalende woordenboeken met 3

of meer talen; taaloverschrijdende etymologische

woordenboeken (bv. Pokorny Indogermanishes

etymologisches Wörterbuch, Binnenkijken in

woorden, enz.); woordenlijsten met 3 of meer

talen (bv. Nederlands- Scandinavisch

woordenboek); beeldwoordenboeken

verklarende woordenboeken per taal of op

onderwerp bv. Viertalig juridisch woordenboek

(bij Recht OPRERE); vertalende woordenboeken

(2 talen) bij de vreemde taal bv. Nederlands -

Spaans /Spaans - Nederlands woordenboek (bij

Woordenboeken TASPWO), Engels- Hongaars

WB (bij Hongaars TAHOHO)

Naamkunde TATANA etymologische woordenboeken over voor- en

familienamen; geografische namen

(toponiemen); beschouwingen over naamkunde

babynamen /specifiek naam kiezen voor

kinderen (bij Voornamen OKZWVO)
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Schrift - Symbolen TATASS algemene boeken; geschiedenis van het schrift,

lezen van oude schrifturen; overzicht van tekens

en symbolen; geheimschrift; cryptografie

runen (bij Germanen OTGVGE); Chinese tekens

(bij Talen TACHSP); hiërogliefen (bij Oude

Egypte OTOEOE); Keltische symbolen (bij

Kelten OTKEKE); lettertypen (bij Toegepaste

grafiek TKTGTG); logo's (bij Logo's TKTGLO)

Spreekwoorden TATASP ook meertalige spreekwoordenboeken

Taalkunde TATATK vergelijkende taalkunde: taalatlassen, enz.; de

talen van de wereld; vergelijkende grammatica:

woordenboek met grammaticale termen;

overzichtswerken over een taalfamilie (bv.

Germaanse, Slavische, Scandinavische talen);

algemene taalwetenschap; generatieve

grammatica; algemene fonologie/fonetiek;

werken van/over taalwetenschappers/linguïsten

bv. Chomsky en Language and mind; alle

toegepaste taalkunde die niet aan een specifieke

taal in Talen AZ kan worden toegewezen

pas op: de oude talen van het Midden-Oosten

(bij Oude culturen OTOCOC)

NEDERLANDS     

Nederlands TANENE algemene werken : geschiedenis van het

Nederlands; geschiedenis van Neerlandistiek;

overzichtswerken; over varianten van het

Nederlands (bargoens, jargon, slang,

Oudnederlands, Middelnederlands ..., enz.);

Vlaams versus Nederlands; wetgeving,

taalpolitiek, taalbeleid, Taalunie; algemene

beschouwingen over het Nederlands; uitspraak,

fonetiek en fonologie van het Nederlands;

woordleer, morfologie; taalspelletjes

restboeken (vaak in woordenboekvorm) bv. alles

over woordniveau : etymologie, homoniemen,

synoniemen, leenwoorden, eponiemen,

geoniemen, barbarismen (bij Woordenboeken

TANEWO). Dialecten (bij TANEDI); thematische

woordenschat (bij Cursussen TANECU)

Brieven TANEBR algemene handleidingen : hoe schrijf ik brieven;

mengvormen van persoonlijke en zakelijke

brieven schrijven

werken die uitsluitend over

handelscorrespondentie gaan (bij

Handelscorrespondentie BDBEHC); brieven als

literair genre (bij Genres - Motieven LILGGM)
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Cursussen TANECU klassieke taalcursussen genre Assimil zoals

sets: boek + cd of cassettes, cd-rom, DVD, enz.;

hand- en oefenboeken (titel : " Vanzelfsprekend"

enz.), docentenhandleidingen voor het

avondonderwijs; leermaterialen algemeen:

oefenboekjes die niet onder een andere rug

passen bv. Prisma Taaltraining Frans;

ondersteunende woordenlijsten bij

leermethodes; leermaterialen algemeen;

materialen die de cursist voorbereiden op een

gestandardiseerde test "X als vreemde taal"

zoals TOEFL; woordenschat voor studie van die

resp. taal "woordenlijst taal xyz"; boekjes als

"Nederlands op reis"; zakwoordenboeken voor

op reis; conversatiegidsen; thematische

woordenschat

grammatica voor anderstaligen (bij Spraakkunst

TANESK); taalcursussen voor zakelijke

communicatie (bij Handelscorrespondentie

(BDBEHC)) 

Dialecten TANEDI enkel dialecten; dialectwoordenboeken bv.

Woordenboek van het Antwerps dialect,

Zakboekje Brussels; algemene overzichten

dialectologie voor die standaardtaal

varianten van een standaardtaal komen onder

de algemene rugrubriek van de standaardtaal

(bv. varianten van het Nederlands bij Nederlands

TANENE, varianten van het Duits bij Duits

TADUDU, Amerikaans Engels bij Engels

TAENEN, Vlaams als cultuurtaal bij Nederlands

TANENE, Waals als cultuurtaal bij Frans

TAFRFR, Braziliaans Portugees bij Portugees

TAPOPO, enz.)

Spelling TANESP Groene boekje en aanverwante spellingwijzer +

oefenboeken; over leestekens; buitenlandse

geografische namen in het Nederlands;

beschouwende werken over spelling en

spellingshervorming
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Spraakkunst TANESK algemene werken over spraakkunst;

voorzetselwijzers; vervoegingstabellen

werkwoorden; basisgrammatica's (ook voor

anderstaligen);

bijhorende oefenboekjes en sleutels voor

eenzelfde reeks bv. oplossingen bij de

oefeningen bij de basisgrammatica Nederlands;

didactische grammatica's voor docenten NT2

Stijl TANEST richtlijnen voor een goed/correct taalgebruik, ook

voor anderstaligen bv. Engels "English Usage";

idiomatische (taaleigen) uitdrukkingen en

zegswijzen, idioms bv. Prisma "Spreekwijzer" en

oefeningen; stijlhandboeken en schrijfwijzers;

vertaalwijzers/vertaaloefeningen/vertaalmoeilijkh

eden / valse vrienden tussen het Nederlands en

een andere taal en vice versa (bv. Taalvos,

enz.); dus breed bekeken ook algemene werken

die je een vlot, aangenaam leesbaar en foutloos

schrijven garanderen. Overlapping met spelling

en spraakkunst en schrijftechniek is

onvermijdelijk.

spreekwoorden (bij Spreekwoorden TATASP)
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Woordenboeken TANEWO verklarende woordenboeken;

beeldwoordenboeken;

etymologische woordenboeken,

synoniemenwoordenboeken,

eponiemenwoordenboeken,

geoniemenwoordenboeken,

eufemismenwoordenboeken; encyclopedische

woordenboeken (bv. Petit Larousse);

woordenboeken bargoens, jargon; 

basiswoordenboeken; woordenboeken voor

mensen die de taal leren (bv. Woordenboek voor

Nederlands als tweede taal);

reiswoordenboeken, zakwoordenboeken; vorm

(nl. A-Z lemmata) primeert op de inhoud

technische en vakwoordenboeken bij het

onderwerp bv. woordenboek met

scheepvaarttermen of uitdrukkingen afkomstig

van de scheepvaart (bij Schepen VVSCSC);

spellingswoordenboeken (bij Spelling TANESP);

correct taalgebruikwoordenboeken (bij Stijl

TANEST); dialectwoordenboeken (bij TANEDI)

AFRIKAANSE TALEN     

Afrikaanse talen TAAFAF

ALBANEES     

Albanees TAALAL

AMHARISCH     

Amharisch TAAHAH

ARABISCH     

Arabisch TAARAR

Brieven TAARBR

Cursussen TAARCU

Dialecten TAARDI

Spelling TAARSP

Spraakkunst TAARSK

Stijl TAARST

Woordenboeken TAARWO
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ARAMEES     

Aramees TAASAS

ARAWAK     

Arawak TAAWAW

ARMEENS     

Armeens TAAMAM

AUSTRALISCHE TALEN     

Australische talen TAAUAU

AZERBEIDZJAANS     

Azerbeidzjaans TAAEAE

BAHASA INDONESIA     

Bahasa Indonesia TABHBH Indonesisch (taal)

BALISCH     

Balisch TABLBL

BASKISCH     

Baskisch TABABA

BENGALI     

Bengali TABGBG

BERBERTALEN     

Berbertalen TABEBE

BIRMAANS     

Birmaans TABIBI

BOSNISCH     

Bosnisch TABOBO

BRETONS     

Bretons TABRBR
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BULGAARS     

Bulgaars TABUBU

CATALAANS     

Catalaans TACACA

CHINEES     

Chinees TACHCH

Brieven TACHBR

Cursussen TACHCU

Dialecten TACHDI

Spelling TACHSP

Spraakkunst TACHSK

Stijl TACHST

Woordenboeken TACHWO

DEENS     

Deens TADEDE

DEMOTISCH     

Demotisch TADMDM

DUITS     

Duits TADUDU

Brieven TADUBR

Cursussen TADUCU

Dialecten TADUDI

Spelling TADUSP

Spraakkunst TADUSK

Stijl TADUST

Woordenboeken TADUWO
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ENGELS     

Engels TAENEN Amerikaans (taal)

Brieven TAENBR

Cursussen TAENCU

Dialecten TAENDI

Spelling TAENSP

Spraakkunst TAENSK

Stijl TAENST

Woordenboeken TAENWO

ESKIMOTALEN     

Eskimotalen TAEKEK

ESPERANTO     

Esperanto TAEPEP

ESTISCH     

Estisch TAESES

ETRUSKISCH     

Etruskisch TAERER

FILIPIJNSE TALEN     

Filipijnse talen TAFLFL

FINS     

Fins TAFIFI

FRANS     

Frans TAFRFR

Brieven TAFRBR

Cursussen TAFRCU

Dialecten TAFRDI

Spelling TAFRSP

Spraakkunst TAFRSK

Stijl TAFRST

Woordenboeken TAFRWO
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FRIES     

Fries TAFSFS

GAELIC     

Gaelic TAGAGA

GEORGISCH     

Georgisch TAGEGE

GOTISCH     

Gotisch TAGOGO

GRIEKS (KLASSIEK)     

Grieks (klassiek) TAGKGK

GRIEKS (MODERN)     

Grieks (modern) TAGRGR

GUJARATI     

Gujarati TAGUGU

HAWAIIAANS     

Hawaiiaans TAHAHA

HEBREEUWS     

Hebreeuws TAHEHE

HETTITISCH     

Hettitisch TAHTHT

HINDI     

Hindi TAHIHI

HONGAARS     

Hongaars TAHOHO

IDO     

Ido TAIOIO
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IERS     

Iers TAIEIE

IJSLANDS     

IJslands TAIJIJ

INTERLINGUA     

Interlingua TAILIL

ITALIAANS     

Italiaans TAITIT

Brieven TAITBR

Cursussen TAITCU

Dialecten TAITDI

Spelling TAITSP

Spraakkunst TAITSK

Stijl TAITST

Woordenboeken TAITWO

JAPANS     

Japans TAJAJA

JAVAANS     

Javaans TAJVJV

JIDDISCH     

Jiddisch TAJIJI

JORUBA     

Joruba TAJOJO

KAZACHS     

Kazachs TAKAKA
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KHMER     

Khmer TAKHKH

KINYARWANDA     

Kinyarwanda TAKIKI

KIRGIZISCH     

Kirgizisch TAKGKG

KOERDISCH     

Koerdisch TAKOKO

KOPTISCH     

Koptisch TAKPKP

KOREAANS     

Koreaans TAKSKS

KROATISCH     

Kroatisch TAKRKR

LAOTIAANS     

Laotiaans TALOLO

LAPS     

Laps TALPLP

LATIJN     

Latijn TALALA

LETS     

Lets TALELE

LETZEBURGESCH     

Letzeburgesch TALBLB

LITOUWS     

Litouws TALILI
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MACEDONISCH     

Macedonisch TAMCMC

MALEIS     

Maleis TAMLML

MALTEES     

Maltees TAMAMA

MANX     

Manx TAMNMN

MAORI     

Maori TAMIMI

MONGOOLS     

Mongools TAMOMO

NEPALI     

Nepali TANPNP

NOORS     

Noors TANONO

OCCITAANS     

Occitaans TAOCOC

OEKRAÏENS     

Oekraïens TAOEOE

OEZBEEKS     

Oezbeeks TAOZOZ

PAPIAMENTO     

Papiamento TAPAPA

PAPOEATALEN     

Papoeatalen TAPTPT
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PASJTOE     

Pasjtoe TAPSPS

PIDGIN     

Pidgin TAPIPI

PERZISCH     

Perzisch TAPEPE

POOLS     

Pools TAPLPL

PORTUGEES     

Portugees TAPOPO

Brieven TAPOBR

Cursussen TAPOCU

Dialecten TAPODI

Spelling TAPOSP

Spraakkunst TAPOSK

Stijl TAPOST

Woordenboeken TAPOWO

PROVENÇAALS     

Provençaals TAPRPR

PUNJABI     

Punjabi TAPUPU

RETO-ROMAANS     

Reto-Romaans TARARA

ROEMEENS     

Roemeens TARORO
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RUSSISCH     

Russisch TARURU

Brieven TARUBR

Cursussen TARUCU

Dialecten TARUDI

Spelling TARUSP

Spraakkunst TARUSK

Stijl TARUST

Woordenboeken TARUWO

SAMOJEEDS     

Samojeeds TASJSJ

SANSKRIET     

Sanskriet TASRSR

SARDIJNS     

Sardijns TASASA

SARNAMI     

Sarnami TASNSN

SCHOTS     

Schots TASCSC

SERVISCH     

Servisch TASESE

SINGALEES     

Singalees TASISI

SLOVEENS     

Sloveens TASLSL
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SLOWAAKS     

Slowaaks TASKSK

SOEMERISCH     

Soemerisch TASHSH

SOMALI     

Somali TASOSO

SORBISCH     

Sorbisch TASBSB

SPAANS     

Spaans TASPSP

Brieven TASPBR

Cursussen TASPCU

Dialecten TASPDI

Spelling TASPSL

Spraakkunst TASPSK

Stijl TASPST

Woordenboeken TASPWO

SRANANTONGO     

Sranantongo TASGSG

SUNDAAS     

Sundaas TASDSD

SURYOYO     

Suryoyo TASYSY

SWAHILI     

Swahili TASWSW
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TADZJIEKS     

Tadzjieks TATZTZ

TAGALOG     

Tagalog TATGTG Bisaya

TAMIL     

Tamil TATMTM

THAI     

Thai TATHTH

TIBETAANS     

Tibetaans TATITI

TIGRINJA     

Tigrinja TATJTJ

TSJECHISCH     

Tsjechisch TATSTS

TSJETSJEENS     

Tsjetsjeens TATNTN

TURKMEENS     

Turkmeens TATRTR

TURKS     

Turks TATUTU

Brieven TATUBR

Cursussen TATUCU

Dialecten TATUDI

Spelling TATUSP

Spraakkunst TATUSK

Stijl TATUST

Woordenboeken TATUWO
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URDU     

Urdu TAURUR

VIETNAMEES     

Vietnamees TAVIVI

VOLAPÜK     

Volapük TAVOVO

WELSH     

Welsh TAWEWE

WIT-RUSSISCH     

Wit-Russisch TAWIWI

XHOSA     

Xhosa TAXHXH

ZOELOE     

Zoeloe TAZOZO

ZUID-AFRIKAANS     

Zuid-Afrikaans TAZUZU

ZWEEDS     

Zweeds TAZWZW
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ETEN - DRINKEN     

Eten - Drinken EDEDED materialen over eten en drinken zonder nadruk

te leggen op recepten;  de algemene

geschiedenis (enkel periode-overschrijdend);

historische receptenboeken, eetcultuur

culinaire geschiedenis van een bepaald land of

regio (bij wereldkeuken EDWEWE of Europese

keuken EDEKEK)

Horeca EDEDHO restaurantgidsen, horecaopleidingen; hygiëne

voor de horeca

restaurantgidsen die nuttig kunnen zijn om op

reis te gaan (bij Landen, bij het betreffende land

of werelddeel)

Tafelen - Feesten EDEDTA tafelversiering, -etiquette, menu's en

menukaarten;  servetten vouwen; over garneren

en versieren van gerechten en tafel, feestelijk

opdienen; feestelijk ontvangen en koken voor

gasten in één boek; organiseren van feesten,

versieren, gezellig tafelen 

wijnkeuze bij gerechten (bij Wijn EDDRWI);

menu's maken voor een bepaald feest;

versiering van huis, tuin en tafel voor een

welbepaald feest  (Kerstmis (bij Kerstmis

CBCBKE), Pasen (bij Pasen CBCBPA),

Halloween (bij Halloween CBCBHA); knutselen

met servetten (bij Papier CBKNPA)

VOEDING     

Voeding EDVOVO voeding algemeen;  over voedingsstoffen;

bio-actieve stoffen; antioxydanten, additieven in

voeding, E-nrs., enz.; voedingsleer, wetenschap

van de samenstelling van voeding en

voedingsmiddelen; caloriewijzers; voedingsschijf

en -pyramide; vitamines( cafeine, kruiden,

mineralen) 

gezond leven (combinatie van voeding en bv.

lichaamsbeweging) (bij Gezond leven LGGLGL);

voedingsadviezen voor ontwikkelingshelpers (bij

Derde Wereld SASADW); genezen via gezonde

voeding met het accent op kwalen (dus zonder

andere verwijzingen naar gezond leven (bij

Voedingstherapieën LGAGVT); vasten en

ontgiften (bij Kuren-Ontgiften LGGLKO)

Voedselveiligheid EDVOVV gekkekoeienziekte; dioxine in de voeding;

bioindustrie; kwaliteit van voedingsmiddelen;

ethiek van voeding; weg van producent naar

consument
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DIËTEN     

Diëten EDDIDI dieetleer, gezondheidsdiëten (niet direct om te

vermageren, maar heilzaam op verscheidene

vlakken); combinatiedieet;

bloedsuikerspiegeldieet; vetarme diëten;

koolhydraatdiëten; "Bloedgroepdieet" (in

voorkomend geval wordt ook het bijhorende

boek zonder recepten hier geplaatst); koken met

suikervervangers ; suikervrij en suikerarm koken 

overgewicht bij kinderen (bij Kinderen en

voeding OKGEKV); psychologisch-theoretische

achtergronden van overgewicht en

onderliggende problematiek van eetgedrag,

gewichtsfobieën (bij Anorexia - Eetstoornissen

LGZKAE); medische diëten (bij betreffende

ziekte : bv, : glutenvrij dieet, melkvrij dieet,

lactosevrij dieet (bij Allergieën LGZKAL);

suikervrij dieet voor diabetici (bij Diabetes 

LGZKDI); Moermandieet (bij Kanker LGZKKA);

cholesterolvrije of -verlagende dieten en

zoutarme dieten (bij Hart- en vaatziekten

LGZKHV) koken voor menopauze (bij

Menopauze - Vrouwenkwalen LGZKMV)

Vermageringsdiëten EDDIVE (bekende) diëten die in de eerste plaats worden

gevraagd door mensen die willen vermageren:

Montignac, Weight Watchers, Hellerdieet,

4-wekendieet, GI-dieet (glycaemische

indexfactor); caloriearme diëten

vermageren door andere middelen dan door een

dieet, zoals door beweging (bij Gezond leven

LGGLGL)

KOOKBOEKEN     

Kookboeken EDKOKO werken met hoofdzakelijk recepten,

basiskookboeken; werken over bekende

personen ( niet bekend als kok) en recepten;

koken met afrodisiaca; werken over

ingrediënten; koken met honing; dranken als

ingrediënt 

koken met kinderen (bij Actief met kinderen

OKAKAK); het kiezen van dranken bij specifieke

gerechten (bij Dranken EDDRDR en de

specifieke drank); mensen die bekend staan als

kok, al dan niet beroepsmatig (bij Beroemde

koks EDBKAZ); koken voor kinderen (bij

Kinderen en voeding OKGEKV)

Brood - Gebak EDKOBG koekjes, taarten, pannenkoeken, wafels,

combinatie van zoet en hartig gebak, suikervrij

en suikerarm gebak 

high tea/afternoon tea (bij Koffie - Thee

EDDRKT); gebak voor geboortefeesten (bij

Geboortefeesten OKZWGE) ; kindertaarten (bij

Kinderfeestjes OKAKVF)
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Buffet EDKOBU

Desserts EDKODE ijs, combinatie van gebak en andere desserts

Groenten - Fruit EDKOGF noten, peulvruchten, sojabonen; sojascheuten;

olijven

sojasaus ( bij Sauzen EDKOSZ), sojaolie (bij

Olieën - Azijn EDKOOA) sojamelk (bij Dranken

EDDRDR); gerechten met wilde vruchten, zaden

en bloemen (bij Specerijen-Kruiden EDKOSK)

Hapjes - Snacks EDKOHS antipasti (Italiaanse hapjes en snacks); tapas

(Spaanse hapjes en snacks); mezze; oosterse

hapjes

sushi (bij Oosterse keuken EDWEOK)

Oliën - Azijn EDKOOA koken met olijfolie

Ontbijt - Brunch EDKOOB Lunch

Pasta's - Rijst EDKOPR granen, polenta, couscous, quinoa

Picknick EDKOPI buiten eten; buiten koken

Pizza's - Quiches EDKOPQ hartige taarten

Salades EDKOSA

Sauzen EDKOSZ dressings, marinades en salsa's; pesto,

vinaigrette, zoete sauzen, sojasaus

Snoep - Chocolade EDKOSC pralines; marsepein, popcorn; suikergerechten suiker als thema in de geschiedenis (bij Thema's

GETHTH)

Soepen EDKOSO vegetarische soepen ( bij Vegetarische keuken

EDVKVK)

Specerijen - Kruiden EDKOSK mosterd; chilipepers, gember en knoflook;

gerechten met wilde vruchten, zaden en

bloemen; koken met zout

specerijen als thema in de geschiedenis (bij

Thema's GETHTH)

Vis - Zeevruchten EDKOVZ

Vlees EDKOVL kookboeken over vlees, wild en gevogelte

samen; slagerij

Voorgerechten EDKOVO patés en terrines

Wild - Gevogelte EDKOWG ganzenlever

Zuivel EDKOZU eiergerechten; margarine; zelf zuivelproducten

maken; soufflés
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BEROEMDE KOKS     

Beroemde koks A - Z EDBKAZ beroemde koks = bekende koks : mensen die

overwegend met koken bezig zijn; daarom niet

altijd professionele koks, maar ook mensen die

bekend zijn door de media of wiens naam als

verkoopsargument worden  gehanteerd.

Beroemde koks

WERELDKEUKEN     

Wereldkeuken EDWEWE recepten uit de hele wereld (verschillende landen

uit verschillende werelddelen en keukens);

Australische keuken; Turkse keuken 

koken met specifieke ingrediënten gaat naar de

respectievelijke rubrieken onder plank

kookboeken. Pasta's (bij Pasta's - Rijst

EDKOPR) pizza's (bij Pizza's - Quiches

EDKOPQ) groenten  (bij Groenten - Fruit

EDKOGF) Antipasti, tapas, mezze (bij Hapjes -

Snacks EDKOHS)

Afrikaanse keuken EDWEAK hier wordt zwart-Afrika mee bedoeld

Amerikaanse keuken EDWEAM Zowel Noord-Amerikaanse als

Zuid-Amerikaanse keuken, cajun, texmex

Arabische keuken EDWEAR keuken uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika;

Noord-Afrikaanse keuken : van Marokko tot

Egypte;

keuken uit het Midden-Oosten : Libanon, Syrië,

Iran (Perzische keuken) , Irak,Jordanië,

Palestina, Saoedi-Arabië; dus niet strikt

Arabisch; koken met de tajine

Joodse keuken EDWEJK Israëlische keuken

Oosterse keuken EDWEOK Aziatische keuken : Chinese, Indiase,

Indonesische of Indische keuken, Japanse,

Thaise, Vietnamese en Koreaanse keuken ;

sushi
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EUROPESE KEUKEN     

Europese keuken EDEKEK mediterrane keuken koken met specifieke ingrediënten gaat naar de

respectievelijke rubrieken onder plank

kookboeken. Pasta's (bij Pasta's - Rijst

EDKOPR) pizza's (bij Pizza's - Quiches

EDKOPQ) groenten  (bij Groenten - Fruit

EDKOGF) Antipasti, tapas, mezze (bij Hapjes -

Snacks EDKOHS)

Belgische keuken EDEKBK Vlaamse streekgerechten

Franse keuken EDEKFK

Griekse keuken EDEKGK

Italiaanse keuken EDEKIK

Spaanse keuken EDEKSK

VEGETARISCHE KEUKEN     

Vegetarische keuken EDVKVK vegetarische soepen, vegetarische

ovenschotels, enz.; veganisme; macrobiotische

keuken; vegetarisch uit de wereldkeuken

Ayurvedisch koken (vedische keuken) (bij

Ayurveda LGAGAY); vegetarisch koken voor

kinderen (Bij Kinderen en voeding OKGEKV)

BEREIDINGSWIJZEN     

Bereidingswijzen EDBEBE frituren, mixen, vacuüm bereidingen, roken;

römertopf, snelkookpan, ovenschotels, slow

cooking, moleculair koken 

Barbecue - Grill EDBEBG

Eenpansgerechten EDBEEE stoof- en stamppotten

Fondue EDBEFO

Microgolf EDBEMI Magnetron

Stomen EDBEST stomen 'en papillote'

Wok EDBEWO wadjan (= Indonesische wok)
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CONSERVEREN     

Conserveren EDCOCO diepvries; inmaken; confituren, jam, chutney en

relishes

DRANKEN - ROOKWAREN     

Dranken EDDRDR waters

Bieren EDDRBI combinatie van bier en gerechten; bierbrouwen;

brouwerijen

Cocktails - Sappen EDDRCS alcoholvrije cocktails; sapcocktails in het

algemeen; vruchten-en groentedranken;

milkshakes; smoothies, limonades

reinigende sapkuren (bij Kuren – Ontgiften

LGGLKO) ; geneeskrachtige sappen en

smoothies (bij Voedingstherapieën LGAGVT)

Koffie - Thee EDDRKT afternoon tea; high tea geneeskrachtige thees (bij Kruidengeneeswijzen

LGAGKR)

Rookwaren EDDRRO sigaren, enz.; geschiedenis van rookwaren;

tabak, tabaksindustrie

Sterke dranken EDDRSD stoken en destilleren van sterke drank, likeuren cocktails met sterke dranken (Cocktails - Sappen

EDDRCS)

Wijn EDDRWI combinatie van wijn en gerechten, port,

champagne, cava, wijnreisgidsen van meerdere

landen

wijnreisgidsen van een land of streek (bij

Landen)
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KLEDING - MODE     

Kleding - Mode KLKMKM mode-encyclopedieën; mode- en kledingmerken

die niet bij ontwerpers A-Z horen (Delvaux,

Diesel, enz); filosofie en sociologie van de mode

als verschijnsel; mode en kledingindustrie;

modefotografie; modetrends; stijliconen;

modemusea; modetijdschriften

kledingadvies (bij Uiterlijk KLUIUI); militaire kledij

en uniformen ( bij Voertuigen - Uitrusting

GEOOVU); klederdracht van oude culturen (bij

Oude culturen OTOCOC) en traditionele volken

(bij Traditionele volken OTTVTV); religieus

gebonden kleding van joden en islamieten (bij

Cultuurgeschiedenis RLJOCG en RLISCG); zelf

kleding maken (bij Creatief bezig)

Accessoires KLKMAC riemen, sieraden als onderdeel van de kleding;

reiskoffers, handschoenen, sjaals; stropdassen,

wandelstokken, waaiers, brilmonturen als

modeaccessoire, geschiedenis van accessoires

Geschiedenis kleding KLKMGK geschiedenis van kleding en mode;  

kostuumkunde en kostuumgeschiedenis,

klederdrachten, geüniformeerde kledij;

historische patronen 

geschiedenis van aparte kledingstukken (bij

benoemde kledingstukken, of bij Kledingstukken

KLKMKS)

Handtassen KLKMHT

Hoeden KLKMHO

Kledingstukken KLKMKS

Lingerie - Ondergoed KLKMLO het ondergoed, lingerie, onderrokken, mannelijk

ondergoed, corsetten, bh's, panty's,

lingerieontwerpers

Mode ontwerpen KLKMMO praktijk van de mode-ontwerper,  modeshows,

technische vorming en modetekenen, mouleren

en draperen, patroonontwerpen, ontwerpen van

modestoffen  

Schoenen KLKMSC
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ONTWERPERS     

Ontwerpers KLONAZ alleen ontwerpers van kleding; modehuizen

zoals Chanel, Givenchy, enz.

modemerken (bij Kleding - Mode KLKMKM),

ontwerpers van lingerie (bij Lingerie-Ondergoed

KLKMLO)

UITERLIJK     

Uiterlijk KLUIUI plastische chirurgie, historische werken over het

uiterlijk; allerlei boeken over het uiterlijk in

algemene zin; doe-boekjes met gemengde

inhoud zoals massageoefeningen; kleuradvies;

kledingadvies

methoden voor figuurverbetering zoals

callanetics, pilates, stepping (in de

desbetreffende rubriek bij Fitness);

borstreconstructie na borstkanker (bij Kanker

LGZKKA)

Lichaamsverzorging KLUILI hygiëne, huidverzorging, lichaamsverzorging,

tandverzorging, manicure en nagelkunst,

pedicure en voetverzorging;

verzorgingsproducten zoals crèmes en oliën en

het zelf maken ervan; baden en sauna;

behandeling van acné; lichaamshygiëne

(geschiedenis van het sanitair gebeuren, het

oosters badhuis, de bidet, sauna, wc en Japans

bad); scheren en baarden knippen

Lifestyle KLUILS tijdschriften als Nest; media over min of meer

bekende mensen; media die wonen, tuinieren,

reizen en koken combineren

Make-up - Kapsels KLUIMK haarknippen, haartooi, haaruitval, kaalheid

Modellen KLUIMO fotomodellen, missen, babes, enz.

Parfums KLUIPA over parfumflesjes, over parfums zelf, parfums

maken

Tatoeage - Piercing KLUITP bodypainting , versieringen met henna
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ETIQUETTE     

Etiquette KLETET
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WONEN     

Wonen WOWOWO geschiedenis van het wonen; beschouwingen

over het wonen, cohousing, samenhuizen

Gezond wonen WOWOGW zaken als feng shui van het wonen, gezonde

verf, aardstralen; allergievrij wonen

Huisvestingsbeleid WOWOHU sociale huisvesting

HUREN - KOPEN     

Huren - Kopen WOHKHK wetgeving

BOUWEN - VERBOUWEN     

Bouwen - Verbouwen WOBVBV woonhuizen; hier ook renovatie;

ideeën en wegwijs voor bouwers; bouwrecht;

modelwoningen

huizen van een bepaalde architect (bij

Architecten ARAZAZ)

Bouwmaterialen WOBVBO

Duurzaam bouwen WOBVDB ecologisch verantwoord bouwen en wonen;

toepassing van zonneënergie in huis; bouwen

met glas in functie van energiebesparing;

houtskeletbouw; groendaken

WOONSTIJLEN     

Woonstijlen WOWSWS sfeer-, kijk- en fotoboeken over wonen in een

bepaalde stijl of thema; verschillende stijlen en

thema's in één document 

werken over woonhuizen met plan en nadruk op

ontwerp en ruimtelijke indeling (bij Woonhuizen

ARONWH);

praktische werken over het inrichten van

woningen of woonkamers (bij Woninginrichting of

desbetreffende rug WOWI..)

Modern WOWSMO minimalistisch

Traditioneel WOWSTR historisch-culturele woontraditie van een bepaald

land of bepaalde streek, en de woonstijlen die

daarop geïnspireerd zijn; landelijke stijl, country,

cottagestijl, etnische stijl

inventaris en typologie van traditionele woningen

van een land of streek (bij Bouwkundig erfgoed

ARBEBE); bouwtraditie van een land of streek

(bij Overzichten ARAROV)
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WONINGINRICHTING     

Woninginrichting WOWIWI praktische werken (tips, ideeën) en theoretische

handboeken over het inrichten en aankleden van

een woning; decoraties en decoratieve

materialen; overzichten interieurgeschiedenis;

interieurgeschiedenis van bep. periode 

koffietafelboeken (bij Woonstijlen WOWS..)

Appartementen WOWIAP

Badkamers WOWIBA

Keukens WOWIKE

Kinderkamers WOWIKI

Kleur WOWIKL

Lofts WOWILO

Slaapkamers WOWISL

Veranda's WOWIVA

Werkruimten - Bergruimten WOWIWB

DOE-HET-ZELF     

Doe-het-zelf WODODO

Elektrische installaties WODOEI

Gordijnen - Stoffen WODOGS alles i.v.m. interieur en stoffen, dus ook kussens,

lampenkappen; stofferen van meubels

Houtbewerking WODOHO timmerwerk, maken van trappen, deuren, ramen,

lambrisering..., technieken o.a.

houtverbindingen, houtdraaien, machines en

gereedschappen, houtsoorten

maken van meubelen (bij Meubelen WODOMB)

Metselen WODOME

Meubelen WODOMB Maken en decoreren van meubelen

Tegelzetten - Vloeren WODOTV over het materiaal zelf : soorten, historisch

Verven - Behangen WODOVB decoratieve verftechnieken 

Verwarming - Sanitair WODOVS isolatie, airco
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HUISHOUDEN     

Huishouden WOHUHU onderhoud, strijken, wassen, vlekkengidsen,

zuinig wonen, energiebesparend wonen, enz;

keukengerief ...

huishoudbudget (bij Geldtips WGWEGT)
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GESCHIEDENIS     

Geschiedenis GEGEGE algemene wereldgeschiedenis

Atlassen GEGEAT historische (school)atlassen historische kaarten (facsimiles) die de

geschiedenis van een land, streek of gemeente

illustreren, komen bij de desbetreffende rubriek;

geschiedenis van de cartografie (bij Cartografie

GEGECA)

Cartografie GEGECA cartografie als wetenschap, geschiedenis ervan historische (school)atlassen (bij Atlassen

GEGEAT) ; historische kaarten (facsimiles) die

de geschiedenis van een land, streek of

gemeente illustreren, komen bij de

desbetreffende rubriek

Encyclopedieën GEGEEN chronologieën

THEMA'S     

Thema's GETHTH cultuurhistorische onderwerpen die de periodes

overschrijden: historische piraterij, courtisanes,

historische redevoeringen (verzamelbundels),

zout en specerijen, humor

Hekserij GETHHE alle tijdsperiodes, heksenvervolgingen

Ontdekkingsreizen GETHON (meestal westerse) ontdekkingsreizigers;

historische poolreizen; zoeken naar de bronnen

van de Nijl

geschiedenis van de cartografie (Cartografie

GEGECA)

Slavernij GETHSL alle tijdsperiodes

OORLOGVOERING     

Oorlogvoering GEOOOO krijgskunde (en algemene geschiedenis ervan),

oorlogsstrategieën, vestingbouwkunde; special

forces als SAS en Neavy Seals; zuiver

technisch-militaire beschrijvingen van

veldslagen; oorlogspropaganda; kindsoldaten;

oorlogsjournalistiek; luchtoorlogen 

oorlogen en oorlogsreportages in hun ruimer

historisch kader bij de desbetreffende periode,

land of bij het onderwerp ; oorlogskerkhoven bij

de betreffende oorlog; vestingswerken bij de

betreffende oorlog of plaats
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Belgisch leger GEOOBL geschiedenis; operaties in het buitenland;

materiaal en bewapening;  voertuigen te land, ter

zee en in de lucht met Belgisch kenteken

Spionage GEOOSP spionageorganisaties, geheime diensten en

spionnen 

spionnen van een benoemde oorlog (bij de

betreffende oorlog)

Voertuigen - Uitrusting GEOOVU tanks; militaire kledij; pantserwagens oorlogsschepen (bij militaire schepen VVSCMS);

oorlogsvliegtuigen (bij militaire vliegtuigen

VVVLMV)

Wapens GEOOWA bewapening van mes tot atoombom; biologische

en chemische oorlog en de

beschermingsmiddelen; burgerlijke wapens;

gasmaskers; raketten (wapens)

jachtwapens (bij Jagen DIDIJA);

ontwapeningsverdragen (bij Oorlog en vrede

SASAOV)

GESCHIEDENISWETENSCHAP     

Geschiedeniswetenschap GEGWGW wetenschappelijke discipline, de theorie, de

hulpwetenschappen, geschiedschrijving;

paleografie, archivistiek, geschiedenisfilosofie

Archeologie GEGWAR de discipline, de technieken; theorie van

industriële archeologie; handboeken,

periode-overschrijdende overzichten en

inleidingen

opgravingen in welomschreven gebieden of

culturen bij de betreffende rubriek bv. Athene (bij

Griekse oudheid OTGRGO); indien meerdere

culturen samen (bij Oude culturen OTOCOC);

industriële gebouwen (bij Industriële archeologie

ARBEIA)

Familiekunde GEGWFA theorie van de genealogie.

Heemkunde GEGWHE hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn

gemeente?

plaatselijke geschiedenis van een provincie, stad

of gemeente (bij Streekgeschiedenis GESTAZ)

Wapenkunde GEGWWA zegels van de oudheid tot nu; heraldiek
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EUROPESE VOLKSKUNDE     

Europese volkskunde GEEVEV zowel de wetenschappelijke methode als het

onderwerp van studie; het volkse leven in het

verleden, ook in België en Vlaanderen; feesten

(sinterklaas, carnaval) en folklore;

stierengevechten; oude ambachten; stoeten

volksdans (bij Dans FTDADA); volksmuziek (bij

Wereldmuziek - Volksmuziek MUPMWV)

Bijgeloof GEEVBI weerspreuken, over zwarte katers, ladders,

heksen, duivels, ritueel gebruikte planten, enz.

Sagen - Legenden GEEVSL Arthur-legenden; heilige graal, excalibur als

verhaal; Uilenspiegel, Parcifal; moderne

stadsverhalen

sagen en legenden van traditionele volken en

oude culturen (bij Oude culturen - Traditionele

volken en het volk of de cultuur in kwestie)

Sprookjes - Fabels GEEVSF fantasiefiguren; sprookjesfiguren; fabeldieren;

verzamelbundels van sprookjes uit verschillende

culturen

Volksdevotie GEEVVO bedevaarten, heiligen (volkskundige aspecten),

processies, wijwatervaten, relikwieën,

mariadevotie

bedevaarten naar Santiago de Compostella (bij

Santiago de Compostella LASPSC)

ONZE GEMEENTE     

Onze gemeente GEOGOG

STREEKGESCHIEDENIS     

Streekgeschiedenis GESTAZ  kuststreek, de Kempen, de provincie, de

gemeenten; ook de prefusienamen worden

genoemd;  indien het over meer dan één

deelgemeente gaat, wordt de

hoofdfusiegemeente rangschikkend element;

lokale geschiedenis van Belgische streken,

steden en gemeenten of materiaal waar het

plaatselijk element bepalend is; oude kaarten

van een stad of een streek

wereldoorlog I in een plaats (bij België

TWWEBE); wereldoorlog II in een plaats (bij

Wereldoorlog II TWWO.. en de rubriek in

kwestie)
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GESCHIEDENIS VAN BELGIË     

Geschiedenis van België GEBEBE geschiedenis over de verschillende periodes

heen; vanaf de 19de en 20ste eeuw en later

moeten het geen periodeoverschrijdende

onderwerpen meer zijn

geschiedenis van een bepaalde periode (bij de

periode) bv. middeleeuwen in Vlaanderen (bij

Nederlanden WEMINE); actuele politiek (bij

Politiek in België OPPBPB); geschiedenis van de

Belgische beleidsoverheden (bij Overheid in

België OPOB..)

Biografieën - Memoires GEBEBM actuele politieke figuren of politieke visies (bij

Politiek in België OPPBPB of OPPBPV);

algemene biografieën van leden van het

Belgisch koningshuis (bij Belgisch koningshuis

TWVABK)

Koloniale geschiedenis GEBEKG voornamelijk Belgisch-Congo, Burundi en

Rwanda tot aan hun onafhankelijkheid,

onafhankelijkheidsstrijd inbegrepen

Sociaal-economisch GEBESE algemene overzichtswerken;  geschiedenis van

de kleine man;  geschiedenis van Belgische

vakbewegingen

Vlaamse beweging GEBEVB de ontvoogding van het Vlaamse volk, strijd om

erkenning en het behoud van het Nederlands;

het 'activisme'

collaboratie en repressie (bij Collaboratie -

Repressie TWWOCV); communautaire kwesties

(bij Communautaire kwesties OPPBCK)

LANDEN     
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Landen GELAAZ enkel de algemene geschiedenis, de

cultuurgeschiedenis en de recente politieke

geschiedenis van de moderne staten; vanaf de

19de eeuw krijgt de geschiedenis van het land

de voorkeur op de periode : ook politieke figuren

komen dan bij GELAAZ. Voorbeelden:

Vietnamoorlog bij GELAAZ Vietnam, Palestijnse

kwestie bij GELAAZ Israël:Palestina, oorlogen in

Joegoslavië bij GELAAZ Joegoslavië,

golfoorlogen -meestal- bij GELAAZ Irak, oorlog

in Afghanistan bij GELAAZ Afghanistan, Franco

bij GELAAZ Spanje en Napoleon bij GELAAZ

Frankrijk. Voor suggesties indeling: zie

handleiding  bij geschiedenis

figuren van het Derde Rijk (bij Derde rijk

TWWODR); specifiek genoemde onderwerpen

bv. WOI België (bij België TWWEBE) : dus

onderwerpen hebben voorrang op

landenindeling bv. een boek  over het kamp van

Breendonk (bij Kampen - Jodenvervolging

TWWOKJ)

WERELDDELEN     

Afrika GEWEAF overzichtswerken over meerdere perioden en

over meerdere landen

geschiedenis van Afrika na 1945 (bij Na 1945

TWNNNN)

Amerika GEWEAM overzichtswerken over meerdere perioden en

over meerdere landen

geschiedenis van Amerika na 1945 (bij Na 1945

TWNNNN)

Azië GEWEAY overzichtswerken over meerdere perioden en

over meerdere landen; Arabisch-Islamitische

geschiedenis tussen ca. 1453 (Ottomaanse

overheersing) en 1945 ; Osmaanse rijk

de ruimere geschiedenis van de

Arabisch-Islamitische wereld (van 7de eeuw tot

nu) (bij Islam –Cultuur- Geschiedenis  RLISCG);

geschiedenis van Azië na 1945 (bij Na 1945

TWNNNN)

Europa GEWEEU overzichtswerken over meerdere perioden en

over meerdere landen

geschiedenis van Europa na 1945 (bij Na 1945

TWNNNN)

Oceanië GEWEOC overzichtswerken over meerdere perioden en

over meerdere landen

geschiedenis van Oceanië na 1945 (bij Na 1945

TWNNNN)
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PREHISTORIE     

Prehistorie OTPRPR eerste mensen (jagers-verzamelaars);

neolithicum; eerste landbouw– en

veeteeltculturen; vuursteen bewerken

Menselijke evolutie OTPRME paleoantropologie; de evolutie van aapmensen

tot Homo sapiens a.h.v. fossielen en genetische

afstammingslijnen; Neanderthalers

evolutieleer (bij Evolutie WTBIEV)

Prehistorische kunst OTPRPK rotsschilderingen, megalieten

MYTHOLOGIE     

Mythologie OTMYMY algemene (naslag)werken; beschouwende

studies over het fenomeen 'mythe'; werken over

diverse mythologieën

mythologie van een bepaalde oude cultuur of

traditioneel volk (bij Oude culturen - Traditionele

volken, bij cultuur of volk in kwestie), bv.

Keltische mythologie (bij Kelten OTKEKE) of

mythen van de Aboriginals (bij Aboriginals

OTTVAB)

OUDE CULTUREN     

Oude culturen OTOCOC impliceert verdwenen culturen; bevat: oude

culturen van Anatolië, Cyprus, voorislamitisch

Arabië, Paaseiland, Thraciërs; Scythen, Khmer,

Vietnam; Kore, Mongolen (Timoer Lenk, Djengis

Khan); Tibet; de kunst en de mythologie

oude Israel (bij Cultuur - Geschiedenis RLJOCG)

China OTOCCH Oud Chinese rijk tot en met de laatste keizer

(1911); porselein

Fenicië OTOCFE Carthago en Hannibal

Indië OTOCIN

Indonesië OTOCIO

Japan OTOCJA samoeraï

Mesopotamië OTOCME Assyrië, Babylonië, Sumerië en andere culturen,

volken in Mesopotamië; spijkerschrift,

Gilgamesjepos

G
E

S
C

H
IE

D
E

N
IS

blz 39 De meest recente versie van het schema vind je op http://openvlacc.cultuurconnect.be/portaal/OpenVlacc/ZIZO-raadpleegmodule-volwassenen

OUDE CULTUREN - TRADITIONELE VOLKEN

GESCHIEDENIS



A
nnotatieschem

a Z
IZ

O
 V

olw
assenen - 31 januari 2018

Plank Rug Code Omvat onder andere Omvat niet

Perzië OTOCPE Oud-Perzië tot ca 630 na Chr. (verovering door

de Arabieren); Achemeniden; Parthen;

Sassaniden

Perzië onder islamitisch bestuur (bij Cultuur -

Geschiedenis RLISCG); Iraans-islamitische

kunst (bij KUKSIK)

OUDE EGYPTE     

Oude Egypte OTOEOE mythologie en godsdienst, hierogliefen;

beeldende kunst en bouwkunst

hermetica (Egyptische wijsheidsleer) (bij Gnosis

SEESGN); randwetenschap over de

Oud-Egyptische beschaving (bij Mysteries

SEMYMY)

Farao's OTOEFA biografieën van hooggeplaatste Egyptenaren

GRIEKS-ROMEINSE OUDHEID     

Grieks-Romeinse oudheid OTGRGR kunst

Griekse oudheid OTGRGO Troje, Mycene en Kreta; historici zoals

Thucydides, Herodotus

Mythen - Sagen OTGRMS Griekse mythologie, Romeinse mythologie,

sagen en legenden; 

Romeinse oudheid OTGRRO Etrusken, Pompeï, vroege christendom (4de

eeuw en vroeger); werken rond Attila de Hun;

historici zoals Tacitus, Sallustius

KELTEN     

Kelten OTKEKE kunst, de mythologie; druïden (historisch) moderne druïden (bij Modern heidendom

SEMHMH)

GERMANEN - VIKINGEN     

Germanen OTGVGE de Germaanse kunst, mythologie, sagen en

legenden; runen; Edda; Nibelungen

Vikingen OTGVVI IJslandse sagen zonder de Edda
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PRECOLUMBIAANSE CULTUREN     

Precolumbiaanse culturen OTPCPC kunst, mythologie; de werken over meerdere

benoemde culturen (Maya's en Azteken)

Azteken OTPCAT

Inca's OTPCIN

Maya's OTPCMA

TRADITIONELE VOLKEN     

Traditionele volken OTTVTV algemene werken over etnografie en

verzamelwerken waarin meerdere volken aan

bod

komen, inhoud: levenswijze, kunst, verhalen,

godsdienst; werken over een bepaald volk dat in

de benoemde rubrieken niet aan bod komt;

talen, godsdienst

Antropologie OTTVAN overzichtswerken over antropologie en culturele

antropologie en de methodes ervan; ook

bestaande en verworpen theorieën over cultuur

en samenleving van primitieve volken

Aboriginals OTTVAB

Berbers OTTVBE

Eskimo's OTTVES

Indianen OTTVIN hedendaagse ethnische kunst bv. kunst van

huidige Maya's; etnografie; verhalen over

indianen uit heel Amerika

precolumbiaanse culturen (bij Precolumbiaanse

culturen OTPCPC of bij het volk in kwestie); de

verovering van het westen door de blanken (bij

Landen GELAAZ Verenigde Staten; Wilde

westen)

Maori's OTTVMA

Papoea's OTTVPA

Toearegs OTTVTO

Zigeuners OTTVZI
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Zwart-Afrika OTTVZA ethnische kunst en cultuur van zwarte volken in

Afrika, vroeger en nu, de oude cultuur van

Zimbabwe, Pygmeeën
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WESTERSE GESCHIEDENIS     

Westerse geschiedenis WEWEWE over de westerse cultuur; overzichten over

Europa en zijn koloniale rijken, vanaf de

middeleeuwen; grote gehelen zoals het

Middelandse zeegebied

Nederlanden WEWENE overzichtswerken over de Nederlanden vanaf de

middeleeuwen; titels over meerdere periodes

Vlaanderen WEWEVL

MIDDELEEUWEN     

Middeleeuwen WEMIMI Arabisch-Islamitische wereld (bij Islam –

Cultuur-Geschiedenis RLISCG)

Kruistochten WEMIKR wetenschappelijke werken over de Tempeliers

Nederlanden WEMINE Guldensporenslag

NIEUWE TIJD     

Nieuwe tijd WENTNT renaissance; en humanisme ontdekkingsreizen (bij Ontdekkingsreizen

GETHON)

16de eeuw WENTZE

17de eeuw WENTZV

18de eeuw WENTAE

Nederlanden WENTNE

80-jarige Oorlog WENTTO beeldenstorm, opstand, oorlogsverloop tot 1648,

scheiding der Nederlanden

Verenigde Provinciën WENTVP Nederland in de 17de en 18de eeuw, gouden

eeuw, Oost-Indische compagnieën (VOC)

Zuidelijke Nederlanden WENTZN onze streken in de 17de en 18de eeuw,

Boerenkrijg, Frans bewind 
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19DE EEUW     

19de eeuw WENENE figuren en gebeurtenissen binnen één land (bij

Landen GELAAZ), Napoleon (bij GELAAZ

Frankrijk)
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20STE - 21STE EEUW     

20ste - 21ste eeuw TWTWTW overzichtswerken voor de gehele 20ste en/of

21ste eeuw en over meer dan één land

figuren en gebeurtenissen binnen één land (bij

Landen GELAAZ)

VORSTENHUIZEN - ADEL     

Vorstenhuizen - Adel TWVAVA algemene naslagwerken over Europese

vorstenhuizen; ook Afrikaanse en Aziatische

vorsten uit de 20ste en 21ste eeuw 

biografieën van vorsten voor de 20ste eeuw en

specifieke vorstenhuizen ruimer dan 20ste eeuw

(bij hun periode of land) 

Belgisch koningshuis TWVABK werken over het Belgisch koningshuis, royalty,

glamour; biografieën van alle  Belgische

koningen en leden van het Belgisch koningshuis

Leopold III en de koningskwestie (bij

Geschiedenis van België GEBEBE); Leopold II

en de kwestie Kongo (bij Koloniale geschiedenis

GEBEKG); Albert I en de Vlaamse beweging (bij

Vlaamse beweging GEBEVB)

WERELDOORLOG I     

Wereldoorlog I TWWEWE de onmiddellijke nasleep van WOI; verdrag van

Versailles

Hitler in WOI (bij Hitler TWWOHI)

België TWWEBE algemene overzichten over de oorlog in België;

getuigenissen van Belgische burgers en

soldaten; de operaties op Belgisch grondgebied

activisme (bij Vlaamse beweging GEBEVB)

INTERBELLUM     

Interbellum TWININ Spaanse burgeroorlog (bij Landen GELAAZ)

WERELDOORLOG II     

Wereldoorlog II TWWOWO algemene overzichten over WO II, zonder

nadruk op krijgsverrichtingen; figuren uit WO II;

algemene werken over België in WO II

Anne Frank TWWOAF zowel primaire (het achterhuis) als secundaire

literatuur, bv. getuigenissen van mensen die

Anne Frank gekend hebben

Ardennenoffensief TWWOAO Duits tegenoffensief van december 1944 tot

januari 1945; werken over de burgerslachtoffers

van de Battle of the Bulge
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Bezetting - Verzet TWWOBV het dagelijkse leven tijdens de bezetting, het

joodse verzet; de opstand van Warschau; verzet

in België; verzetsacties, witte brigades; de

bevrijding als einde van de bezetting

de vernietiging van het getto van Warschau (bij

Kampen - Jodenvervolging TWWOKJ); werken

over het militaire aspect van de bevrijding (bij

Operaties TWWOOP); Duits verzet en

aanslagen op Hitler (bij Derde Rijk TWWODR)

Collaboratie - Repressie TWWOCV

D-day TWWODD voorbereiding landing, slag op en rond de

Normandische en Bretoense kuststrook, tot de

grote uitbraak uit de Duitse omknelling,

bevrijding van Parijs inbegrepen

van de landing tot de val van het Derde Rijk (bij

Operaties TWWOOP)

Derde Rijk TWWODR ontstaan en ontwikkeling van het nazisme; de

biografieën van de politieke kopstukken,

ideologie, economie, hitlerjugend, lebensborn;

Duitse getuigenissen van het leven in het Derde

Rijk, Neurenbergproces; figuren uit het Derde

Rijk

biografie over Hitler (bij Hitler TWWOHI);

biografieën van militaire kopstukken die zich

voornamelijk op het slagveld onderscheiden

hebben bv. Guderian, Rommel, en niet op

politiek vlak (bij Operaties TWWOOP)

Hitler TWWOHI duidelijk onderscheid tussen de geschiedenis

van het Derde Rijk en de rubriek Hitler : hier

enkel de algemene biografieën en fotoboeken

over Hitler en Hitler in Wereldoorlog I

Kampen - Jodenvervolging TWWOKJ werken over krijgsgevangenkampen en

vernietigingskampen;  egodocumenten over

vervolging en gevangenschap; holocaust en de

nasleep ervan; jacht op oorlogsmisdadigers,

verwerking van dit specifieke oorlogsverleden en

negationisme; jodenvervolging in een bepaald

land

Oorlog in Azië TWWOOA de overzichtswerken over de agressie tegenover

China, begin jaren dertig, tot de

onvoorwaardelijke capitulatie van Japan; werken

over de Japanse oorlogsmisdaden;

jappenkampen; Hiroshima, Pearl Harbor
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Oostfront TWWOOO alle acties waarbij het Rode leger betrokken is

tegenover de Duitsers; van Barbarossa tot de val

van Berlijn

Operaties TWWOOP de biografieën van officieren, ook Duitse

militairen zonder uitgesproken Naziprofiel; alle

krijgsverrichtingen van legers of legereenheden

in zoverre ze al niet benoemd zijn

Goering (bij Derde Rijk TWWODR)

NA 1945     

Na 1945 TWNNNN landoverschrijdend, Koude oorlog

Internationaal terrorisme TWNNIT Al Qaida, 09/11 en gevolgen; moslimterrorisme

als internationaal fenomeen, geschiedenis van

het terrorisme

terroristische bewegingen en terroristen gelinkt

aan een land: IRA (bij Landen GELAAZ

Groot-Brittannië), Eta (bij Landen GELAAZ

Spanje), Baader-Meinhoffgroep (bij Landen

GELAAZ Duitsland), PLO (bij Landen

GELAAZ Israel; Palestina)...

Jaarboeken TWNNJA

Midden-Oosten TWNNMO werken over de conflicten in het Midden-Oosten

algemeen en/of de Magreb; de Koerdische

kwestie

over één land (GELAAZ), Golfoorlog (bij

GELAAZ Irak), Palestijnse kwestie (bij GELAAZ

Israel; Palestina); de Koerdische kwestie in één

land (bij GELAAZ) 
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KUNST     

Kunst KUKUKU kunst en maatschappij, kunstkritiek, kunstbeleid,

kunstpsychologie 

kunstbeleid wanneer niet beperkt tot beeldende

kunst (bij Cultuurbeleid MCCUCB);

encyclopedische werken en overzichten van

benoemde disciplines (bij die discipline)

Overzichten KUKUOV algemene kunstgeschiedenis, algemene

encyclopedische werken over kunst,

kunstoverzichten

Handel - Vervalsing KUKUHV alle vervalsingen, veilingen, galerijen, handel en

handelaars, mecenaat, kunstmaffia,

kunstdiefstal, kunstroof

Kleur - Vorm - Stijl KUKUKV kleurenleer ( Itten/Goethe) vorm en compositie

Kunstfilosofie KUKUKF esthetica klassieke filosofen over kunst (bij Filosofen

FIFSAZ)

Kunst kijken KUKUKK iconografie; over de betekenis en het begrijpen

van kunstwerken; betekenis van symbolen in de

beeldende kunst

iconografie van een afgelijnd thema (bij Thema's

in de Kunst KUTK..)

Musea - Tentoonstellingen KUKUMT museumkunde en tentoonstellingskunde; (delen

van) permanente collecties van musea;

tentoonstellingen en privé- collecties die niet

onder te brengen zijn bij Kunstenaars,

Kunststromingen, Thema's in de kunst, een Land

of een Periode

gidsjes met een overzicht en snelinfo van musea

van bepaald land of streek (bij Landen AZ)

bedoeld om mee te nemen op uitstap of om een

reis voor te bereiden

Restaureren KUKURE behoud en beheer; alle restauratietechnieken

voor beeldende kunst; restauratie van beeldende

kunstobjecten

onroerend erfgoed (bij Bouwkundig erfgoed

ARBEBE)
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KUNSTSTROMINGEN     

Kunststromingen KUKSKS Biedermeier; documenten over meer dan drie

stromingen

Abstracte kunst KUKSAK abstract expressionisme

Art brut KUKSAB outsiderkunst;  kunst in de marge

Art deco KUKSAD

Art nouveau KUKSAN

Arte povera KUKSAP

Arts and crafts KUKSAC

Barok KUKSBA rococo 

Bauhaus KUKSBH

Boeddhistische kunst KUKSBK kan soms ook ruimer zijn: kunst Zuidoost- Azië

met hoofdzakelijk boeddhistische kunst maar

ook hindoeïstische kunst

Byzantijnse kunst KUKSBY

Classicisme KUKSCL empirestijl, neo-classicisme

Cobra KUKSCO

Conceptuele kunst KUKSCK neo-conceptualisme

Constructivisme KUKSCN

Dadaïsme KUKSDA

Expressionisme KUKSEX Die Brücke, Der Blaue  Reiter,

neo-expressionisme

Fauvisme KUKSFA

Futurisme KUKSFU

Gotiek KUKSGO internationale gotiek

Impressionisme KUKSIM post-impressionisme; pointillisme;

neo-impressionisme; luminisme 

Installatiekunst KUKSIL

Internetkunst KUKSIN

Islamitische kunst KUKSIK ook de niet strikt religieuze (bv. paleizen zoals

het moorse Alhambra)

Kubisme KUKSKB
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Land art KUKSLA

Latemse school KUKSLS

Minimalisme KUKSMI

Modernisme KUKSMO functionalisme, nieuwe zakelijkheid,

internationale stijl (architectuur); avant-garde;

neoplasticisme

Naïeve kunst KUKSNK

Neogotiek KUKSNE

Opart KUKSOA optische illusie (bij Optische illusie KUTKOI)

Performance KUKSPF

Popart KUKSPO

Realisme KUKSRE post-realisme, naturalisme, sociaal realisme,

fotorealisme, hyperrealisme 

Renaissance KUKSRN maniërisme

Romaans KUKSRO

Romantiek KUKSRM

Surrealisme KUKSSU

Symbolisme KUKSSY Prerafaëlieten

Videokunst KUKSVS

Vlaamse primitieven KUKSVP

Vroegchristelijke kunst KUKSVK

Wiener Werkstätte KUKSWW secessionisme

THEMA'S IN DE KUNST     

Thema's in de kunst KUTKTK ongeacht de discipline ; genreschilderkunst ;

oriëntalisme 

kleur in de kunst (bij Kleur-Vorm-Stijl KUKUKV),

kleur in de cultuurgeschiedenis (bij Thema's in

de geschiedenis GETHTH) 

Bloemen - planten KUTKBP

Dieren KUTKDI

Erotiek KUTKER

Eten - drinken KUTKED

Landschappen KUTKLA
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Optische illusie KUTKOI illusionisme, trompe l'oeil 3D-puzzel (bij Puzzels - Quizzen SSSLPQ);

trompe l'oeil, als het technieken zijn om zelf te

doen (bij Verven - Behangen WODOVB);

waarnemingsfysiologie en –psychologie bij

optische illusie (bij Denken-Hersenen PSDEHE)

Portretten - Naakten KUTKPN kinderportretten

Religie KUTKRE mythologische thema's in westerse kunst 

Stillevens KUTKST

Zee KUTKZE

PERIODEN     

Perioden KUPEPE kunst van oude culturen (bij Oude culturen

OT....); kunsthistorische werken waarbij een land

de voornaamste kapstok is (bij Landen KULAAZ)

19de eeuw KUPENE

20ste - 21ste eeuw KUPETW

Middeleeuwen KUPEMI miniaturen

Na 1960 KUPENN

Na 1990 KUPENZ

LANDEN     

Landen KULAAZ zelf in te typen

WERELDDELEN     

Afrika KUWEAF

Amerika KUWEAM

Azië KUWEAY

Europa KUWEEU

Oceanië KUWEOC
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BEELDENDE KUNST     

Beeldende kunst BKBKBK beeldende vorming op school (bij Beeldende

vorming ONDIBV)

Beeldhouwkunst BKBKBE

Graffiti BKBKGR straatkunst

Iconen BKBKIC

Schilderkunst BKBKSC miniaturen (bij Middeleeuwen KUPEMI) 

Tekenkunst BKBKTE

Vrije grafiek BKBKVG etsen houtsnede, houtblok en  prentkunst van oude

culturen (bij Oude Culturen – OTOC..)

BEELDENDE KUNSTENAARS     

Beeldende kunstenaars BKBSAZ zelf in te typen; monografieën over kunstenaars

die in hun werk bv. fotografie mengen met

andere technieken; kunstenaars die diverse

technieken beoefenen; kunstenaars van één

discipline; verzamelbiografieën die niet elders

onder te brengen zijn

architecten (bij Architecten ARAZAZ), fotografen

(bij Fotografen FVFGAZ), designers (bij

Designers TKTKDR), kunstenaars van andere

Toegepaste kunst (bij hun discipline TKTK..)  

KUNST MAKEN     

Kunst maken BKKMKM meer dan twee kunsttechnieken of

kunstdisciplines

Airbrushen BKKMAB

Aquarelleren BKKMAQ

Beeldhouwen BKKMBH beeldhouwtechnieken; boetseren ; houtsnijden boetseren met fimo enz. (bij Boetseren

CBKNBO)

Kalligrafie BKKMKG

Olieverfschilderen BKKMOS

Schilderen BKKMSC schildertechnieken, iconen schilderen, over

schilder- én tekenkunst met accent op

schilderkunst  

zijdeschilderen, batikken (bij Weefkunst -

Textielkunst TKTKWE)

Tekenen BKKMTE techniek van het tekenen; over schilder- én

tekenkunst met accent op tekenkunst ;

tekenmaterialen

strip- en cartoontekenen (bij Strips maken

LIOSSM)
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ARCHITECTUUR     

Architectuur ARARAR theorie, beschouwingen, visies over de

architectuur

Overzichten ARAROV algemene geschiedenis, naslagwerken,

geografische overzichten

beschrijvingen van monumenten (bij Bouwkundig

erfgoed ARBE..)

19de eeuw ARARNE

20ste - 21ste eeuw ARARTW

Middeleeuwen ARARME

Na 1960 ARARNZ

Na 1990 ARARNN

ONTWERPEN     

Ontwerpen ARONON theorie van het ontwerpen, handboeken,

hedendaagse ontwerpen van religieuze

gebouwen, toepassen van ornamenten als

functioneel element 

Bedrijfsgebouwen ARONBG ontwerpen van kantoren, fabrieksgebouwen zuivere theorie ivm industriële archeologie (bij

Archeologie GEGWAR)

Duurzame ontwerpen ARONDO ecologisch bewust ontwerpen ontwerpen van bedrijfsgebouwen (bij ARONBG)

of openbare gebouwen (bij ARONOB) of

woonhuizen (bij ARONWH) ; ontwerpen in een

bepaalde woonstijl (bij Modern WOWSMO of  bij

Traditioneel WOWSTR)

Materialen ARONMA ontwerpen met glas, staal, baksteen, leem, hout ontwerpen van bedrijfsgebouwen (bij ARONBG)

of openbare gebouwen (bij ARONOB) of

woonhuizen (bij ARONWH) of bij woonstijlen (bij

Modern WOWSMO of  bij Traditioneel

WOWSTR) 

Openbare gebouwen ARONOB schouwburgen, bibliotheken, bioscopen, hotels,

restaurants, scholen, sportcomplexen, winkels,

museums, gevangenissen, ziekenhuizen enz. 

Plannen - Maquettes ARONPM Architectuurtekenen, Architectuurdesign in 3D
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Thema's ARONTH ontwerpen met een specifiek thema: hightech,

organic architecture,  visionaire architectuur,

flexibel wonen, mobiel wonen, 

Woonhuizen ARONWH ontwerpen van private woningen,

eensgezinswoningen, 

RUIMTELIJKE ORDENING     

Ruimtelijke ordening ARRORO

Landschapsarchitectuur ARROLA Doelbewuste, planmatige ingrepen in de

natuurlijke omgeving in functie van de behoeften

van de mens. Kunstzinnige ingrepen in de

natuurlijke omgeving

Algemene werken over

cultuurlandschapsgeografie (bij Natuur-Milieu

NMNMNM); cultuurlandschapsgeografie over

bepaald land of streek (bij Landen )

Stadsontwikkeling ARROSO verstedelijking, stadsarchitectuur,

stadsverfraaiing, stadsvernieuwing, enz.

BOUWKUNDIG ERFGOED     

Bouwkundig erfgoed ARBEBE historische woningbouw restauratie van specifieke gebouwen (bij de

benoemde Rug)

Industriële archeologie ARBEIA molens, bedrijfsgebouwen, boerderijen, schuren zuivere theorie ivm industriële archeologie (bij

Archeologie GEGWAR)

Kastelen - Paleizen ARBEKP burchten; historische villa's, manors en

buitenhuizen

Monumentenzorg ARBEMZ behoud, beheer en restauratie restauratie van specifieke gebouwen (bij de

benoemde Rug)

Openbare gebouwen ARBEOG historische openbare gebouwen: schouwburgen,

bioscopen, casino's, hotels, restaurants,

scholen, sportcomplexen, winkels, museums,

gevangenissen, enz.

Religieuze gebouwen ARBERG historische kerken, abdijen, begijnhoven,

synagogen,...
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ARCHITECTEN     

Architecten ARAZAZ zelf in te typen; architectengroepen en

architectenbureau's

Landschapsarchitecten (bij ARROLA)
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TOEGEPASTE KUNST     

Toegepaste kunst TKTKTK kunstambachten algemeen Art Deco, Art Nouveau, Arts and Crafts en

Bauhaus, Biedermeier (bij Kunststromingen

KUKS.. en de benoemde kunststroming in

kwestie); etnische (bij Traditionele volken

OTTV..), historische titels (bij Oude Culturen

OTOC.. ), over bepaalde periode (bij KUPE..), in

bepaald land (bij KULAAZ), mozaïek zelf maken

(bij Mozaïek CBKNMO); monografieën van een

bepaalde kunstenaar bij de betreffende

toegepaste kunstdiscipline

Antiek TKTKAN catalogi over antiek

Design TKTKDE industriële vormgeving, overzicht van

hedendaags design

alleen over vormgeving van meubelen (bij

Meubelkunst TKTKME)

Designen TKTKDS theorie van de productontwikkeling, handboeken

voor designers 

Designers TKTKDR

Designgeschiedenis TKTKDG algemene historische overzichten of overzichten

van een bepaalde periode en/of land

Glaskunst TKTKGL glasschilderen; glastechnieken; glasblazen;

glas-in-lood, tiffany, gebrandschilderde ramen

Juwelierskunst TKTKJU edelsmeedkunst (ook andere voorwerpen dan

juwelen); techniek van het maken van juwelen

en sieraden

knutselboekjes (bij Sieraden CBKNSI); sieraden

als onderdeel van de kleding (bij Accessoires

KLKMAC)

Keramiek TKTKKE aardewerk, porselein, pottenbakken,

keramiektechnieken

Meubelkunst TKTKME professioneel restaureren

Smeedkunst TKTKSM kunstsmederij van ijzer, brons, niet-edele

metalen, smeedtechniek

edelsmeedkunst  (bij Juwelierskunst TKTKJU)

Tapijtkunst TKTKTA geweven tapijten; oosterse tapijten, wandtapijten

Weefkunst - Textielkunst TKTKWE zijdekunstschilderen, batikkunst
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TOEGEPASTE GRAFIEK     

Toegepaste grafiek TKTGTG afbeeldingen van eindproducten, over grafische

vormgevers, het resultaat van grafisch

vormgeven, gelegenheidsdrukwerk,

reclamedrukwerk, reclamekunst

grafische kunst (bij BKBKVG),

kinderboekillustraties (bij Over jeugdliteratuur

LIJEJE)

Affichekunst TKTGAF historische reclameaffiches; hier ook

kunstenaars indien beperkt tot affiches (bv.

tekenaar van de Red Star Line affiches)

indien zij meer dan alleen affiches hebben

gemaakt bv. Toulouse Lautrec en Mucha (bij

Beeldende kunstenaars BKBSAZ)

Druktechnieken TKTGDR om zelf te ontwerpen en te printen batikken (bij Weefkunst - Textielkunst TKTKWE)

Grafische vormgeving TKTGGV theorie van het grafisch vormgeven, handboeken

voor grafisch vormgeven

Logo's TKTGLO huis- en bedrijfstijl

Typografie TKTGTY lettertypes, ontwerpen van cijfers het vormgeven van boeken (bij

Boeken-Uitgeverijen MCMEBU)
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FOTOGRAFIE     

Fotografie FVFOFO essays over fotografie als kunstvorm;

overzichten naar land of periode; geschiedenis

van de fotografie; evolutie van de fototechniek;

filosofie van het fotograferen; fotografie en

sociologie, fotografie en kunst; overzichten van

vaste museumcollecties 

thematische overzichten (bij Thema's in de

fotografie FVTFTF) 

Persfotografie FVFOPF geschiedenis van de persfotografie; reportage-

en propaganda-fotografie; documentaire

fotografie; over persagentschappen; over

persfotografen; paparazzi; World Press

jaarboeken

THEMA'S IN DE FOTOGRAFIE     

Thema's in de fotografie FVTFTF werken met verschillende thema's of genres in

een band; werken die niet in een ZIZO rubriek

(honden, huizen....) onder te brengen zijn

wegens te verscheiden van inhoud; kunstvormen

binnen fotografie:  collage, avant-gardistische

fotografie, experimentele fotografie; naïeve

fotografie; surrealistische fotografie; pin hole

fotografie

Jaarboeken als World Press (bij Persfotografie

FVFOPF); doeboeken met fototechnieken voor

thema of genrefotografie (bij Technieken -

Onderwerpen FVFMTO of Zwartwit FVFMZW); 

fotoboeken die een meerwaarde geven aan een

ZIZO rubriek buiten kast Fotografie bv.:

modefotografie (bij Kleding - Mode KLKMKM),

dierenfotografie (bij dieren of specifieker)

Sociale groepen (bij Sociale groepen of

specifieker); muziekfotografie (bij Muziek MU....);

natuurfotografie (bij Natuur-Milieu of specifieker)

Naakten FVTFNA naaktfotografie van een fotograaf (bij Fotografen

FVFGAZ); doeboeken met fototechnieken voor

naaktfotografie (bij Technieken - Onderwerpen

FVFMTO)
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Portretten FVTFPO portretten; algemene fotoboeken met mensen

als onderwerp; overzichten hedendaagse

fotografie en historische collecties: zoals

National Geographics

portretten van in ZIZO benoemde mensen bij die

rubrieken (kunstenaars, sporters, historische

figuren ... traditionele volkeren ...); portretten van

de hand van een fotograaf (bij Fotografen

FVFGAZ); doeboeken met fototechnieken voor

portretfotografie (bij Technieken - Onderwerpen

FVFMTO)

FOTOGRAFEN     

Fotografen FVFGAZ fotograaf die werkt rond een duidelijk thema dat

een meerwaarde geeft aan een ZIZO-rubriek

buiten de kast fotografie bij die plank/rug;

modefotografie (bij Kleding - Mode KLKMKM);

dierenfotografie (bij dieren of specifieker);

Sociale groepen (ouderen, jongeren) (bij die

groep); muziekfotografie (bij muziek MU....);

persfotografen (bij Persfotografie FVFOPF)

FOTO'S MAKEN     

Foto's maken FVFMFM algemene inleidingen/handboeken, zowel

digitaal als analoog waarin basisprincipes

uitgelegd worden en alle aspecten aan bod

komen, voor een lekenpubliek (fotografie voor

dummies)  en voor gevorderden; boeken die

zowel foto's maken als foto's bewerken

behandelen als dit ongeveer gelijk opgaat 

zwart- wit (bij Zwart-wit FVFMZW), titels met

nadruk op bewerking (bij Foto's bewerken

FVFMFB); boeken die slechts een deelaspect of

een bepaald genre/thema behandelen. (bij

Technieken - Onderwerpen FVFMTO)

Apparatuur FVFMAP handleidingen bij camera's van benoemde

merken, lenzen, vergroters, hoe richt ik mijn

doka in?
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Foto's bewerken FVFMFB zowel digitaal als analoog, doka-technieken:

ontwikkelen, vergroten, afdrukken (soorten

fotopapier), inkleuren, fotogrammen maken,

restaureren, retoucheren, digitaal bewerken,

RAW, op cd branden, fotoalbums, fotobeheer ...

bekijken op tv; dia's op pc bewerken ...

de software (bij Software COSOAZ);  zwart-wit

(bij Zwart-wit FVFMZW)

Technieken - Onderwerpen FVFMTO zowel digitaal als analoog, titels die een bepaald

deelaspect behandelen, over thema's, genres:

productfotografie (voeding, vloeistoffen),

trouwfotografie,  portretfotografie, familiekiekjes,

landschap- en tuinfotografie, naaktfotografie,

interieurfotografie, stilllevens, 

onderwaterfotografie, sportfotografie, actiefoto's

...; opnametechniek, kadreren, compositie,

scherpte-diepte, belichting (gebruik van

infrarood, flitsen, softboxen, extreme

belichtingstijden, lichtmeter), studio-opstelling; 

macro/micro, close up/breedhoekfotografie,

nachtfotografie, het gebruik van vliegers, maken

van luchtfoto's

zwart-witfotografie (bij Zwart-wit FVFMZW)

Zwart-wit FVFMZW alle aspecten: van compositie, belichting ... tot

afdrukken (zone-effect) en bewerken, zowel

algemene boeken als titels over deelaspecten;

fotografiegenres in zwart-wit met nadruk op het

maken; digitale zwart-wit fotografie
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VIDEO'S MAKEN     

Video's maken FVVMVM zowel opnametechniek, apparatuur, als

bewerken

filmtechniek, filmopname, scenario's schrijven

(bij Filmtechniek FTFIFT); videokunst (bij

Videokunst KUKSVS)
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FILM     

Film FTFIFI film algemeen; filmmusea; filmtentoonstellingen;

jaarboeken; filmkunst; bioscopen; filmfestivals;

filmindustrie; filmkritiek; ethiek; censuur; affiches

videokunst (bij Videokunst KUKSVS); video's

maken (bij Video's maken FVVMVM); musicals

(bij Musicals - Filmmuziek MUPMMF)

Overzichten FTFIOV encyclopedische werken; filmgeschiedenis;

overzichten naar periode

Genres - Thema's FTFIGT filmgenres (animatiefilm, jeugdfilm, komische

film, film noir; sciencefictionfilm; oorlogsfilm enz.)

Filmtechniek FTFIFT animatietekenen, animatietechnieken; decors,

kostuums, rekwisieten; handleidingen om

scenario's te schrijven; filmtechniek;

lichtontwerpen; geluidsontwerpen; filmopname;

filmtrucage; filmcamera's, filmprojectoren;

stuntmannen

videokunst (bij Videokunst KUKSVS); video's

maken (bij Video's maken FVVMVM);

filmscenario's (bij Films FTFIAZ)

Landen FTFILA Belgische film; 

FILMS A - Z     

Films FTFIAZ zelf in te typen; filmbesprekingen; werken over

één bepaalde film of filmreeks; filmscenario's 

THEATER     

Theater FTTHTH theaterfestivals; jeugdtheater;

improvisatietheater; muziektheater;

experimenteel theater; commedia dell'arte;

volkstheater; theatergezelschap;

schimmentheater; podiumkunsten;

amateurtoneel; blijspelen; theatertendensen;

theatermanagement

hoorspelen, televisiespelen (bij Televisie - Radio

MCMETR)

Overzichten FTTHOV theatergeschiedenis; overzichten naar thema,

land of periode; encyclopedieën
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Theatertechniek FTTHTT belichting, podiumtechniek, decors, grimeren

(toneeltechnisch), schminken; theatertechniek;

geluidsontwerpen; kostuumontwerpen;

scenario's; handleiding om scenario's te

schrijven; scenario's en handleiding voor

docenten naar jeugd en jongeren toe

carnaval (bij Europese volkskunde GEEVEV);

geschiedenis van het kostuum (bij Geschiedenis

kleding KLKMGK); verkleden voor kinderen,

grimeren, schminken van kinderen (bij Actief met

kinderen OKAKAK)

Acteren - Regisseren FTTHAR dramaturgie; visies van regisseurs over hun vak;

improvisatietechnieken; plankenkoorts voor

acteurs; stemtraining

podiumangst voor uiteenlopende doelgroepen

(bij Angsten-Fobieën LGZKAF); podiumangst

voor musici (bij Muziek maken MMMMMM)   

Cabaret FTTHCA cabarettiers, cabaretteksten, teksten van

cabaretliedjes, variété

striptease en erotisch dansen (bij Spektakel

FTSPSP); songbooks van cabaretliedjes (bij

MMSOAZ)

Poppenspel FTTHPO geschiedenis, poppentheater

(cultuur-sociologisch); professioneel poppenspel

zowel voor kinderen als volwassenen;

marionetten, theaterpoppen; schaduwspel,

schimmenspel, wajang, enz.; ook teksten voor

poppenspel; marionetten en theaterpoppen

maken (professioneel); dramaturgie 

poppenkast (bij Actief met kinderen OKAKAK);

poppen maken (bij Poppen CBKNPO)

Straattheater - Mime FTTHSM pantomime; technieken voor deze disciplines

Vlaanderen - Nederland FTTHVN

ACTEURS - REGISSEURS     

Acteurs - Regisseurs FTARAZ zelf in te typen; iedereen die aan de film of het

theaterspel heeft meegewerkt

componist van de filmmuziek (bij Musicals -

Filmmuziek MUPMMF)

DANS     
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Dans FTDADA overzichtswerken; dansgeschiedenis;

geschiedenis van de dans in Vlaanderen;

encyclopedieën; dansinstructie, dansscholen;

capoeiera; jazz-dance, jazzballet; oriëntaalse

dans; salsa; tango; geschiedenis van de tango;

passe doble; stijldansen; tapdansen;

freestyledansen; buikdansen; danslessen voor

acteurs; dansexpressie; academies; dansers en

choreografen; volksdans

werken over dansmuziek bv. salsa, flamenco,

tango (bij Wereldmuziek -  Volksmuziek

MUPMWV); ballet (bij Ballet FTDABA);

striptease en erotische dansen (bij Spektakel

FTSPSP); volksmuziek (bij Wereldmuziek -

Volksmuziek MUPMWV)

Ballet FTDABA overzichtswerken; balletgeschiedenis;

encyclopedieën; balletscholen en

gezelschappen; balletdansers en choreografen;

klassiek ballet; modern ballet

SPEKTAKEL     

Spektakel FTSPSP illusionisten, straatartiesten; ook volkskundige

aspecten; goochelen voor gevorderden =

professioneel goochelen; striptease en erotisch

dansen

straattheater (bij Straattheater - Mime FTTHSM)

Circus FTSPCI circusgezelschappen; circusopleidingen;

geschiedenis van het circus; clownerie; clowns;

beroemde clowns; acrobatie; temmen van wilde

dieren

Kermis FTSPKE kermisfiguren
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MUZIEK     

Muziek MUMUMU algemeen, geschiedenis, encyclopedieën,

overzichten elektronische muziek; sociale

geschiedenis van de muziek, ook geschiedenis

van de opname van muziek, muziekesthetica,

psychologie van de muziek, geschiedenis van

platenlabels (algemeen), akoestiek en sonologie

(voor zover toegepast op muziek)

muzikale vorming op school (bij Muzikale

opvoeding ONDIMO), elektronische klassieke

muziek (bij 20ste-21ste eeuw MUKMTE),

elektronische pop (bij Pop - Rock MUPMPR) 

INSTRUMENTEN - ORKEST     

Instrumenten - Orkest MUIOAZ naam van het instrument zelf in te typen; bij

werken over meerdere instrumenten wordt niets

ingetypt; volksinstrumenten; instrumenten van

oude culturen en traditionele volken;

instrumentenbouw, zelf knutselen van

instrumenten; elektronische instrumenten;

overzichten van het repertoire van een specifiek

instrument; instrumentenbouwers bij hun

instrument; zangkunst (stem als instrument);

werken over de instrumenten van het orkest

bespelen van instrumenten (bij Instrumenten

bespelen MMIBAZ)

KLASSIEKE MUZIEK     

Klassieke muziek MUKMKM klassieke muziek algemeen; geschiedenis van

een bepaald land, van een bepaald genre (bv.

de symfonie, koormuziek); muziekanthologieën,

essays (tenzij geschreven door bekend figuur uit

A-Z); ook cd-gidsen, repertoiregidsen,

koopgidsen

18de - 19de eeuw MUKMAN classicisme, romantiek

20ste - 21ste eeuw MUKMTE van modernisme tot hedendaagse klassieke

muziek, klassieke elektronische muziek

Opera - Operette MUKMOO operazangers en diva's over een bepaalde opera (bij Componisten -

Uitvoerders MUCUAZ)
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Oude muziek MUKMOM van de middeleeuwen tot en met de barok;

polyfonie, gregoriaans; ook muziek uit de

oudheid

COMPONISTEN - UITVOERDERS     

Componisten - Uitvoerders MUCUAZ zelf in te typen; ook specifieke orkesten en

koren, dirigenten; ook componisten van opera en

operette; libretto's; volgpartituren per componist

(partituren bedoeld als documentatie, niet om als

speelpartituur te dienen)

operazangers en diva's (bij Opera's - Operettes

MUKMOO); zangers, muzikanten en groepen

van Populaire Muziek (bij MUZGAZ);

componisten van populaire muziek (bij de rug

van hun genre op de plank Populaire Muziek (bij

codes MUPM..); speelpartituren (bij MMIBAZ,

MMSOAZ of MMSASA)

POPULAIRE MUZIEK     

Populaire muziek MUPMPM encyclopedieën, overzichten, geschiedenis;

hitlijsten; (geschiedenis van) platenlabels;

populaire muziek en maatschappij; ook over

muziekindustrie; gids voor de muzikant;

(verzamelen van) platenhoezen;

Eurovisiesongfestival

overzichtswerken populaire muziekgenres bij het

genre, werken over radioprogramma's (bij

Televisie - Radio MCMETR)

Chanson MUPMCH het betere luisterlied; kleinkunst

Country MUPMCO Western-Swing; Country-Jazz; Country-Rock;

overzichten, geschiedenis, encyclopedieën

Hafabra MUPMHA harmonie, fanfare en brassband

Jazz - Blues MUPMJB ragtime, swing, memorabilia en verzamelingen;

geschiedenis, encyclopedieën, overzichten;

jazzrock, fusion; gospel en spiritual

jazz-dans (bij Dans FTDADA)

Musicals - Filmmuziek MUPMMF overzichtswerken, geschiedenis,

encyclopedieën; alle filmmuziek, theatermuziek,

jazz en andere genres
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Pop - Rock MUPMPR reggae, soul, metal, plastic pop, psychedelica,

house, rap, underground, elektronische pop,

punk, new wave, rock, rock 'n roll, beat, motown,

disco, ska, hiphop; memorabilia, geschiedenis,

encyclopedieën, overzichten; popfestivals

Wereldmuziek - Volksmuziek MUPMWV encylopedieën, geschiedenis, overzichten;

tango, flamenco, salsa, merengue; etnische

muziek van over de hele wereld; folk; ook rai;

wereldmuziekfestivals

ZANGERS - GROEPEN     

Zangers - Groepen MUZGAZ zelf in te typen; alle zangers, muzikanten en

groepen van pop, rock, wereldmuziek, chanson,

musical, jazz, blues; teksten van één groep of

zanger

Alle documenten over zangers, muzikanten en

orkesten die vallen onder klassieke muziek;

documenten die vallen onder instrumenten,

opera; componisten van populaire muziek (bij de

rug van hun genre op de plank Populaire Muziek

(codes MUPM..))

LIEDJESTEKSTEN     

Liedjesteksten MULILI liedjesteksten voor zover zij niet kunnen

ondergebracht worden bij een muziekgenre of bij

een periode in de muziek, of bij een bepaalde

zanger of groep; teksten van liedjes zonder

muzieknoten; ook teksten van volksliedjes,

nationale hymnes; hier anthologieën waar niet

duidelijk een auteur voor is (bv.

troubadoursliederen)

marktliederen, sinterklaasliedjes en carnaval (bij

Europese volkskunde GEEVEV), kinderliedjes

(bij Actief met kinderen OKAKAK of bij Muzikale

opvoeding ONDIMO); schrijven van song- en

liedteksten (bij Creatief schrijven CMSSCS)
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MUZIEK MAKEN     

Muziek maken MMMMMM voor alle muziekgenres; welk instrument voor

mijn kind; medische aspecten van het muziek

maken; specifieke boeken over software i.v.m.

muziek (bv. notenschrift, gids websites over

muziek, midi); songwriting/componeren;

podiumangst voor musici

Notenleer - Muziektheorie MMMMNM alleen over de theorie van de klassieke muziek

GITAAR SPELEN     

Gitaar spelen MMGSGS bladmuziek met als hoofdinstrument gitaar,

elektrische gitaar, basgitaar,... die niet onder te

brengen valt in de genres populaire muziek,

jazz-blues, klassieke muziek of wereld- en

volksmuziek ; algemene instructieboeken en

leermethoden; leren begeleiden op gitaar; leren

liedjes schrijven m.b.v. gitaar

Bladmuziek met als hoofdinstrument gitaar,

elektrische gitaar, basgitaar,... en als genre

populaire muziek (MMGSPM), jazz-blues

(MMGSJB), klassieke muziek (MMGSKM) of

wereldmuziek-volksmuziek (MMGSWV) ;

bladmuziek met als hoofdinstrument luit, banjo of

mandoline (bij Instrumenten bespelen MMIBAZ);

instructieboeken voor jazz en blues (bij

Jazz-Blues MMGSJB)

Populaire muziek MMGSPM bladmuziek met als hoofdinstrument gitaar,

elektrische gitaar, basgitaar,... en als genre

populaire muziek (o.a. pop, rock, chanson,

luisterliedjes, country, soul, reggae)

Jazz-Blues MMGSJB bladmuziek met als hoofdinstrument gitaar,

elektrische gitaar, basgitaar,... en als genre jazz

of blues 

Klassieke muziek MMGSKM bladmuziek met als hoofdinstrument gitaar,

elektrische gitaar, basgitaar,... en als genre

klassieke muziek

Wereldmuziek-Volksmuziek MMGSWV bladmuziek met als hoofdinstrument gitaar,

elektrische gitaar, basgitaar,... en als genre

wereldmuziek of volksmuziek (o.a.  flamenco,

bluegrass,)  

K
U

N
S

T

blz 68 De meest recente versie van het schema vind je op http://openvlacc.cultuurconnect.be/portaal/OpenVlacc/ZIZO-raadpleegmodule-volwassenen

MUZIEK MAKEN

KUNST



A
nnotatieschem

a Z
IZ

O
 V

olw
assenen - 31 januari 2018

Plank Rug Code Omvat onder andere Omvat niet

PIANO SPELEN     

Piano spelen MMPSPS bladmuziek met als hoofdinstrument piano of

keyboard die niet onder te brengen valt in de

genres populaire muziek, jazz-blues, klassieke

muziek of wereld- en volksmuziek ; algemene

instructieboeken en leermethoden; leren

begeleiden op piano of keyboard; leren liedjes

schrijven m.b.v. piano of keyboard

bladmuziek met als hoofdinstrument piano of

keyboard en als genre populaire muziek

(MMPSPM), jazz-blues (MMPSJB), klassieke

muziek (MMPSKM) of

wereldmuziek-volksmuziek (MMPSWV);

instructieboeken voor jazz en blues (bij

Jazz-Blues MMPSJB)

Populaire muziek MMPSPM bladmuziek met als hoofdinstrument piano of

keyboard en als genre populaire muziek

Jazz-Blues MMPSJB bladmuziek met als hoofdinstrument piano of

keyboard en als genre  jazz of blues 

Filmmuziek MMPSFI bladmuziek met als hoofdinstrument piano of

keyboard en als genre filmmuziek of musical

Klassieke muziek MMPSKM bladmuziek met als hoofdinstrument piano of

keyboard en als genre klassieke muziek

Wereldmuziek-Volksmuziek MMPSWV bladmuziek met als hoofdinstrument piano of

keyboard en als genre wereldmuziek of

volksmuziek 

INSTRUMENTEN BESPELEN     

Instrumenten bespelen MMIBAZ enkel voor één instrument (en evt. begeleidend

instrument); zelf in te typen; alle genres; hierbij

instructieboeken en -methoden voor één

instrument; zang, zangtechniek; koormuziek; 

samenspel van twee dezelfde instrumenten op

naam van het instrument 

bladmuziek en instructie voor gitaar, elektrische

gitaar, basgitaar,... (bij MMGS..) of bladmuziek

en instructie  voor piano of keyboard  (bij

MMPS.. )

K
U

N
S

T

blz 69 De meest recente versie van het schema vind je op http://openvlacc.cultuurconnect.be/portaal/OpenVlacc/ZIZO-raadpleegmodule-volwassenen

MUZIEK MAKEN

KUNST



A
nnotatieschem

a Z
IZ

O
 V

olw
assenen - 31 januari 2018

Plank Rug Code Omvat onder andere Omvat niet

SAMENSPEL     

Samenspel MMSASA Bladmuziek van klassieke muziek voor meerdere

evenwaardige instrumenten

als één instrument primeert en de andere

partijen ondersteunend zijn, zoals partituur voor

zang met pianobegeleiding (bij Instrumenten

bespelen MMIBAZ); samenspel van twee

dezelfde instrumenten (bij Gitaar spelen MMGS..

of Piano spelen MMPS.. of MMIBAZ met op de

rug dat instrument)

SONGBOOKS     

Songbooks MMSOAZ zelf in te typen; bladmuziek van populaire

muziek voor meerdere instrumenten op naam

van zanger/groep of genre geordend. Meestal

staat bij deze bladmuziek ook de songtekst,

maar dit is niet strikt noodzakelijk. 

voor één instrument of meerdere dezelfde

instrumenten (bij Instrumenten bespelen

MMIBAZ)
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LITERATUUR     

Literatuur LILILI encyclopedische werken over schrijvers,

personages, chronologieën, literaire feiten

en pseudoniemen, enz. die het taalgebied

overschrijden; de rubriek Literatuur moet je als

een soort snelinfo zien t.o.v. de rubriek

Literatuurgeschiedenis, naslagwerken versus

beschouwend

het object boek (bij Boeken - Uitgeverijen

MCMEBU); lezen, leesbevordering, leesgroepen

voor volwassenen (bij Lezen MCMELE)

LITERATUURGESCHIEDENIS     

Literatuurgeschiedenis LILGLG algemene werken over literatuurgeschiedenis;

stromingen: romantiek, surrealisme; essays

(bundels, taaloverschrijdend)

essays van schrijvers die ook bekend staan als

romanciers (bij fictie); een bundeling essays die

over één onderwerp gaan (bij dat onderwerp);

klassieke letterkunde (bij Klassieke literatuur

LILGKL)

Afrikaanse literatuur LILGAF

Arabische literatuur LILGAL

Chinese literatuur LILGCL

Duitse literatuur LILGDL

Engelse literatuur LILGEL taalgebied, taalfamilies, niet geografisch

(letterkunde uit Amerika, Engeland, Australië,

enz);  literatuurgeschiedenis; overzicht; dialecten

en varianten komen onder de hoofdtaal bv.

Amerikaans Engels bij Engels

Franse literatuur LILGFL taalgebied, taalfamilies, niet geografisch

(letterkunde uit Afrika, België, Zwitserland, enz.);

 literatuurgeschiedenis; overzicht; ook dialecten

en varianten van de hoofdtaal
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Genres - Motieven LILGGM fantasy, sciencefiction, horror, detective, enz.;

minderheden, racisme, noord-zuid als motief;

hierbij ook naslagwerken, bv.

science-fictionencyclopedie; geschiedenis van

het reisverhaal; essays over actuele reisboeken

werken over genres en thema's binnen een

bepaalde letterkunde (bij die letterkunde op taal)

: bv. English feminist writers (bij Engelse

literatuur LILGEL); feitelijke reisverslagen (bij

Landen); literatuur over dierenverhalen en

sprookjes (bij Sprookjes - Fabels GEEVSF);

essays over literatuur en psychiatrie (bij

Psychiatrie LGPSPS); mythologie (bij Oude

culturen - Traditionele volken en volk in kwestie);

magie in de literatuur ( bij Bijgeloof GEEVBI);

fantasiefiguren zoals kabouters, vampieren,

elfen in de literatuur (bij Sprookjes - Fabels

GEEVSF); hoeren in de literatuur (bij Prostitutie

SASAPR)

Italiaanse literatuur LILGIL

Japanse literatuur LILGJL

Klassieke literatuur LILGKL klassiek Grieks, klassiek Latijn; gemengde

Latijns-Griekse teksten; literatuurgeschiedenis;

overzicht

Literatuurwetenschap LILGLW algemene werken over literatuurwetenschap als

wetenschap op zich; algemene analyse en

vergelijking van teksten; eerder theoretisch dan

beschouwend; beschouwingen over

literatuuropvattingen, intertekstualiteit,

interpretatie, stijl en analyse enz.; niet

taalgebonden; eventueel ook semiotiek; heeft

geen betrekking op letterkunde algemeen of van

één bepaalde taal

Portugese literatuur LILGPL

Russische literatuur LILGRL

Scandinavische literatuur LILGSC

Spaanse literatuur LILGSL
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NEDERLANDSE LITERATUUR     

Nederlandse literatuur LINLNL naslagwerken en algemene overzichtswerken

die de indeling in periodes overstijgen

Vóór 1880 LINLVA Van 'hebban ollan vogalan nestas' tot de

Tachtigers, rederijkers

Na 1880 LINLNA vanaf de Tachtigers

SCHRIJVERS     

Schrijvers LISCAZ zelf in te typen; bv. één Franse schrijver;

biografieën, bibliografieën van afzonderlijke

schrijvers op naam, ook besprekingen, recensies

van werk(en) van één auteur; ook cd's en dvd's

van een schrijver die voorleest (uit eigen werk);

ook jeugdschrijvers, dichters en toneelschrijvers;

taal- overschrijdend; monografieën over een

schrijver (incl. dagboeken, brieven); 

taalwetenschappers

BOEKBESPREKINGEN     

Boekbesprekingen LIBBBB besprekingen van werken van verschillende

auteurs; gemengde bundels; vanuit eerder

schools standpunt

overzichten van werken uit de literaire canon,

literatuurgeschiedenis aan de hand van

beroemde boeken enz. (bij

Literatuurgeschiedenis LILGLG)

OVER POËZIE     

Over poëzie LIPOPO beschouwingen; kritieken; taaloverschrijdend geschiedenis van de Amerikaanse poëzie e.d.

(bij Engelse Literatuur LILGEL); biografische

werken over dichters (bij Schrijvers LISCAZ);

technische handleidingen (hoe schrijf ik een

gedicht?) (bij Creatief schrijven CMSSCS);

rijmwoordenboeken (bij Talen en betreffende

taal)
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OVER JEUGDLITERATUUR     

Over jeugdliteratuur LIJEJE over jeugdliteratuur voor een volwassen publiek

(boven 14j.); ook werken over

kinderboekillustraties, verzamelbiografieën van

illustratoren, prentenboeken enz.;

beschouwingen; kritiek;

thema's; geschiedenis

monografieën over jeugdboekenschrijvers (bij

Schrijvers LISCAZ); monografieën over

kinderboekillustratoren (bij Beeldende

kunstenaars BKBSAZ); indien het werk opgezet

is met kinderen onder de veertien als doelgroep,

kan het beter bij de kinder-zizo geplaatst

worden; een goed kinderboek kiezen, voorlezen

(bij Actief met kinderen OKAKAK); didactische

werken over het gebruik van (jeugd)boeken en

teksten in de klas (bij Werken met boeken

ONDIWB); leesbevordering, keuzelijsten

adolescenten in de klas (bij Werken met boeken

ONDIWB)

OVER STRIPS EN CARTOONS     

Over strips en cartoons LIOSOS beschouwende werken over strips en cartoons

en karikaturen; geschiedenis; kritiek;

naslagwerken; thema's in strips; bibliografieën,

catalogi, enz.

Strips maken LIOSSM techniek van het maken van strips, manga's,

scenarioschrijven, tekenen, inkleuren, cartoons

maken, enz.

Tekenaars - Reeksen LIOSTR biografieën en monografieën over striptekenaars

en stripscenaristen, cartoonisten
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WERELD     

Wereld LAWEWE algemene geografie, sociale geografie geschiedkundige informatie (bij Geschiedenis

GEGEGE), fysische geografie en geologie (bij

Aarde AHAAAA)

Atlassen LAWEAT

Naslagwerken LAWENA

Vlaggen LAWEVL

REIZEN     

Reizen LARERE algemeen reizen (geen specifieke reizen);

geschiedenis van het reizen,werken over de

toeristische industrie

Op reis gaan LAREOR voorbereiden van een reis; gezondheid-ziekte op

reis; op reis gaan met kinderen; jetlag; medisch

naslagwerk voor reizigers; vliegangst;

accommodatie; reizen voor vrouwen; boeken

over klimaat op reis; reizen in de tropen; boeken

over rechten en plichten van de reiziger;

kamperen, caravans; avontuurlijk reizen;

eco-toerisme en duurzaam reizen.

Trekking - Survival LARETS algemeen; navigatie/kaartlezen, gebruik van

kompas en gps; techniek van het Backpacken,

trekking en klimmen

met klimmateriaal bv. Klettersteigen (bij

Bergsporten SSBEBE); GR (grandes

randonnées) gidsen (bij Landen); titels over

trekking in een bepaalde geografische

regio/bergketen, land ... (bij Landen);

survivaltechnieken/EHBO (bij blessures

SSSPBL)

Wereldreizen LAREWE specifieke reizen in meerdere landen of

continenten
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AFRIKA     

Afrika LAAFAF werken over meer dan drie benoemde landen geschiedkundige informatie (bij Afrika GEWEAF)

Sahara LAAFSA

AMERIKA     

Amerika LAAMAM over Noord-Amerika en Latijns-Amerika samen;

uitsluitend over Noord-Amerika; werken over

meer dan drie benoemde landen

geschiedkundige informatie (bij Amerika

GEWEAM)

Latijns-Amerika LAAMLA Amazone

AZIË     

Azië LAAZAY werken over meer dan drie benoemde landen,

Kaukasus

geschiedkundige informatie (bij Azië GEWEAZ);

werken uitsluitend over Siberië (bij Rusland

LARURU)

Himalaya LAAZHI

Midden-Oosten LAAZMO

Zijderoute LAAZZI

Zuidoost-Azië LAAZZA

EUROPA     

Europa LAEUEU Balkan; werken over meer dan drie benoemde

landen

geschiedkundige informatie (bij Europa

GEWEEU); camping- en hotelgidsen (bij

LAEUCH); wandel- en fietsgidsen (bij LAEUWF)

Alpen LAEUAL wandelgidsen; fietsgidsen; campinggidsen;

hotelgidsen

Campings - Hotels LAEUCH campinggidsen en hotelgidsen van drie of

minder benoemde landen of streken

Scandinavië LAEUSC Lapland; wandelgidsen; fietsgidsen;

campinggidsen; hotelgidsen

Wandelen - Fietsen LAEUWF Wandel- en fietsgidsen  in meer dan drie

Europese landen of streken

Gebieden waarvoor een afzonderlijke rubriek

bestaat (vb. Scandinavië LAEUSC)
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OCEANIË     

Oceanië LAOCOC werken over meer dan drie benoemde landen geschiedkundige informatie (bij Oceanië

GEWEOC)

POOLGEBIEDEN     

Poolgebieden LAPGPG reisbeschrijvingen van poolreizen na 1945,

reisgidsen; de menselijke aanwezigheid op de

polen; fauna en/of flora, natuurkijkboeken

historische poolreizen vóór 1945 (bij

Ontdekkingsreizen GETHON)

Noordpool LAPGNO reisgidsen, reisbeschijvingen van poolreizen na

1945, menselijke aanwezigheid op de

Noordpool; fauna en/of flora, natuurkijkboeken

historische poolreizen vóór 1945 (bij

Ontdekkingsreizen GETHON)

Zuidpool LAPGZU reisgidsen, reisbeschrijvingen van poolreizen na

1945; de menselijke aanwezigheid op de

Zuidpool; fauna en/of flora, natuurkijkboeken

historische poolreizen vóór 1945 (bij

Ontdekkingsreizen GETHON)

AFGHANISTAN     

Afghanistan LAAGAG

ALBANIË     

Albanië LAALAL

ALGERIJE     

Algerije LAAIAI

AMERIKAANS-SAMOA     

Amerikaans-Samoa LAASAS

AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN     

Amerikaanse Maagdeneilanden LAAKAK

ANDORRA     

Andorra LAADAD
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ANGOLA     

Angola LAANAN

ANGUILLA     

Anguilla LAAVAV

ANTIGUA EN BARBUDA     

Antigua en Barbuda LAACAC

ARGENTINIË     

Argentinië LAATAT Patagonië

ARMENIË     

Armenië LAARAR

AUSTRALIË     

Australië LAAUAU Tasmanië; alle steden behalve Sydney

Sydney LAAUSY

AZERBEIDZJAN     

Azerbeidzjan LAAEAE

BAHAMA'S     

Bahama's LABABA

BAHREIN     

Bahrein LABIBI

BANGLADESH     

Bangladesh LABGBG

BARBADOS     

Barbados LABBBB

BELIZE     

Belize LABEBE
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BENIN     

Benin LABNBN

BERMUDA     

Bermuda LABMBM

BHUTAN     

Bhutan LABTBT

BOLIVIA     

Bolivia LABOBO

BOSNIË EN HERZEGOVINA     

Bosnië en Herzegovina LABHBH

BOTSWANA     

Botswana LABWBW

BRAZILIË     

Brazilië LABRBR

BRITSE MAAGDENEILANDEN     

Britse Maagdeneilanden LABXBX

BRUNEI     

Brunei LABYBY

BULGARIJE     

Bulgarije LABUBU

BURKINA FASO     

Burkina Faso LABFBF

BURUNDI     

Burundi LABDBD

CAMBODJA     

Cambodja LACACA
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CANADA     

Canada LACNCN

CANARISCHE EILANDEN     

Canarische eilanden LACECE El Hiero, La Palma, La Gomera, Tenerife,

Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura

CARIBISCH GEBIED     

Caribisch gebied LACGCG Maagdeneilanden

CAYMANEILANDEN     

Caymaneilanden LACMCM

CENTRAAL-AFRIKAANSE REP.     

Centraal-Afrikaanse Rep. LACFCF

CHILI     

Chili LACICI Paaseiland

CHINA     

China LACHCH

Hongkong LACHHK

Macau LACHMA

Peking LACHPE

Tibet LACHTI

CHRISTMASEILAND     

Christmaseiland LACSCS

COLOMBIA     

Colombia LACOCO

COMOREN     

Comoren LACXCX
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CONGO-BRAZZAVILLE     

Congo-Brazzaville LACBCB

CONGO-KINSHASA     

Congo-Kinshasa LACKCK

COOKEILANDEN     

Cookeilanden LACLCL

COSTA RICA     

Costa Rica LACRCR

CUBA     

Cuba LACUCU

CYPRUS     

Cyprus LACYCY Noord- en Zuid-Cyprus

DENEMARKEN     

Denemarken LADEDE

Kopenhagen LADEKO

DJIBOUTI     

Djibouti LADJDJ

DOMINICA     

Dominica LADMDM

DOMINICAANSE REPUBLIEK     

Dominicaanse Republiek LADODO

DUITSLAND     

Duitsland LADUDU

Beieren LADUBR

Berlijn LADUBE

Eifel - Moezel - Rijn LADUEM

Zwarte Woud LADUZW
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ECUADOR     

Ecuador LAECEC Galapagos eilanden

EGYPTE     

Egypte LAEGEG

EL SALVADOR     

El Salvador LAELEL

EQUATORIAAL-GUINEA     

Equatoriaal-Guinea LAEQEQ

ERITREA     

Eritrea LAERER

ESTLAND-LETLAND-LITOUWEN     

Estland-Letland-Litouwen LAESES

ETHIOPIË     

Ethiopië LAETET

FAERÖER     

Faeröer LAFEFE

FALKLANDEILANDEN     

Falklandeilanden LAFAFA

FIJI     

Fiji LAFJFJ

FILIPIJNEN     

Filipijnen LAFLFL

FINLAND     

Finland LAFIFI

FRANKRIJK     

Frankrijk LAFRFR camping- en hotelgidsen (bij LAFRCH)

Alpen - Rhônevallei LAFRAR Savoie, Haute-Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Lyon

Ardèche LAFRAD

Auvergne LAFRAV

Bourgondië LAFRBO Morvan, Yonne 

Bretagne LAFRBR
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Campings - Hotels LAFRCH campinggidsen en hotelgidsen waarvoor een

specifieke regiorubriek bestaat (vb. Provence

LAFRPR)

Champagne - Ardennen LAFRCA

Corsica LAFRCO

Côte d'Azur LAFRCD

Dordogne - Limousin LAFRDL

Elzas - Vogezen LAFREV Nancy, Straatsburg, Lotharingen, Colmar

Franse Atlantische kust LAFRFA Aquitanië, Bordeaux-streek, Charentes, Poitou-

Charentes, Vendée, Charentes-Maritimes,

Landes, Gironde

Jura LAFRJU

Languedoc - Roussillon LAFRLR Cevennen

Loire LAFRLO

Nord - Picardië LAFRNP Côte d'Opale, Pas de Calais, Somme, Roubaix,

Rijsel

Normandië LAFRNO

Parijs LAFRPA Ile de France

Provence LAFRPR

Pyreneeën LAFRPY Baskenland, Katharenland, Biarritz, Pau,

Lourdes

Spaanse Pyreneeën (bij Landen LASPNS)

FRANS-GUYANA     

Frans-Guyana LAFGFG

FRANS-POLYNESIË     

Frans-Polynesië LAFPFP Tahiti
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GABON     

Gabon LAGAGA

GAMBIA     

Gambia LAGMGM

GEORGIË     

Georgië LAGEGE

GHANA     

Ghana LAGHGH

GIBRALTAR     

Gibraltar LAGIGI

GRENADA     

Grenada LAGNGN

GRIEKENLAND     

Griekenland LAGRGR

Athene LAGRAT

Griekse eilanden LAGRGE

Kreta LAGRKR

GROENLAND     

Groenland LAGDGD

GROOT-BRITTANNIË     

Groot-Brittannië LAGBGB Noord-Ierland

Engeland LAGBEN

Kanaaleilanden LAGBKA

Londen LAGBLO

Schotland LAGBSC

Wales LAGBWA
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GUADELOUPE     

Guadeloupe LAGUGU

GUAM     

Guam LAGXGX

GUATEMALA     

Guatemala LAGTGT

GUINEE     

Guinee LAGVGV

GUINEE-BISSAU     

Guinee-Bissau LAGWGW

GUYANA     

Guyana LAGYGY

HAÏTI     

Haïti LAHAHA

HONDURAS     

Honduras LAHNHN

HONGARIJE     

Hongarije LAHOHO

Boedapest LAHOBO

IERLAND     

Ierland LAIEIE

Dublin LAIEDU

IJSLAND     

IJsland LAIJIJ

INDIA     

India LAININ
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INDONESIË     

Indonesië LAIDID

IRAK     

Irak LAIKIK

IRAN     

Iran LAIRIR

ISRAËL     

Israël LAISIS

Jeruzalem LAISJE

ITALIË     

Italië LAITIT

Dolomieten - Zuid-Tirol LAITDZ

Florence LAITFL

Italiaanse meren LAITIM Lago Magiore, Garameer, Comomeer

Milaan LAITMI

Napels LAITNA

Noord-Italië LAITNI Lombardije, Emilia-Romagna, Piemonte,

Italiaanse Riviera 

Rome LAITRO

Sardinië LAITSA

Sicilië LAITSI

Toscane LAITTC

Umbrië LAITUM

Venetië LAITVE

Zuid-Italië LAITZI Apulië, Calabrië
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IVOORKUST     

Ivoorkust LAIVIV

JAMAICA     

Jamaica LAJAJA

JAPAN     

Japan LAJPJP

JEMEN     

Jemen LAJEJE

JORDANIË     

Jordanië LAJRJR

KAAIMANEILANDEN     

Kaaimaneilanden LAKNKN

KAAPVERDIË     

Kaapverdië LAKAKA

KAMEROEN     

Kameroen LAKMKM

KAZACHTSTAN     

Kazachstan LAKZKZ

KENIA     

Kenia LAKEKE

KIRGIZIË     

Kirgizië LAKIKI Kirgizië = Kirgystan

KIRIBATI     

Kiribati LAKBKB

KOEWEIT     

Koeweit LAKOKO
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KOSOVO     

Kosovo LAKSKS

KROATIË     

Kroatië LAKRKR

LAOS     

Laos LALALA

LESOTHO     

Lesotho LALSLS

LIBANON     

Libanon LALILI

LIBERIA     

Liberia LALRLR

LIBIË     

Libië LALBLB

LIECHTENSTEIN     

Liechtenstein LALCLC

LUXEMBURG     

Luxemburg LALULU

MACEDONIË     

Macedonië LAMCMC

MADAGASKAR     

Madagaskar LAMGMG

MADEIRA     

Madeira LAMDMD

MALAWI     

Malawi LAMLML
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MALDIVEN     

Maldiven LAMVMV

MALEISIË     

Maleisië LAMAMA

MALI     

Mali LAMIMI

MALTA     

Malta LAMTMT

MAROKKO     

Marokko LAMKMK

MARSHALLEILANDEN     

Marshalleilanden LAMWMW

MARTINIQUE     

Martinique LAMQMQ

MAURITANIË     

Mauritanië LAMUMU

MAURITIUS     

Mauritius LAMSMS

MEXICO     

Mexico LAMEME

MICRONESIA     

Micronesia LAMNMN

MOLDAVIË     

Moldavië LAMMMM

MONACO     

Monaco LAMRMR
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MONGOLIË     

Mongolië LAMOMO

MONTENEGRO     

Montenegro LAMBMB

MONTSERRAT     

Montserrat LAMFMF

MOZAMBIQUE     

Mozambique LAMZMZ

MYANMAR     

Myanmar LAMYMY Myanmar = Birma

NAMIBIË     

Namibië LANANA

NAURU     

Nauru LANUNU

NEDERLAND     

Nederland LANENE camping- en hotelgidsen (bij LANECH); fiets- en

wandelgidsen (bij LANEWF)

Amsterdam LANEAM

Campings - Hotels LANECH campinggidsen en hotelgidsen waarvoor een

specifieke regiorubriek bestaat (vb.

Waddeneilanden LANEWE)

Veluwe LANEVE wandelgidsen; fietsgidsen; campinggidsen;

hotelgidsen

Waddeneilanden LANEWE wandelgidsen; fietsgidsen; campinggidsen;

hotelgidsen

Wandelen - Fietsen LANEWF wandel- en fietsgidsen waarvoor een specifieke

regiorubriek bestaat (vb. Waddeneilanden bij

LANEWE)

Zeeland LANEZL wandelgidsen; fietsgidsen; campinggidsen;

hotelgidsen
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NEDERLANDSE ANTILLEN     

Nederlandse Antillen LANDND

NEPAL     

Nepal LANPNP

NICARAGUA     

Nicaragua LANINI

NIEUW-CALEDONIË     

Nieuw-Caledonië LANCNC

NIEUW-ZEELAND     

Nieuw-Zeeland LANZNZ

NIGER     

Niger LANGNG

NIGERIA     

Nigeria LANRNR

NIUE     

Niue LANXNX

NOORDELIJKE MARIANEN     

Noordelijke Marianen LANMNM

NOORD-KOREA     

Noord-Korea LANONO

NOORWEGEN     

Noorwegen LANWNW

OEGANDA     

Oeganda LAOEOE

OEKRAÏNE     

Oekraïne LAOKOK
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OEZBEKISTAN     

Oezbekistan LAOZOZ

OMAN     

Oman LAOMOM

OOSTENRIJK     

Oostenrijk LAOOOO

Wenen LAOOWE

OOST-TIMOR     

Oost-Timor LAOTOT

PAKISTAN     

Pakistan LAPAPA

PALAU     

Palau LAPVPV

PALESTINA     

Palestina LAPSPS

PANAMA     

Panama LAPMPM

PAPOEA-NIEUW-GUINEA     

Papoea-Nieuw-Guinea LAPNPN ander stuk van het eiland Irian Yaya (bij

Indonesië LAIDID)

PARAGUAY     

Paraguay LAPYPY

PERU     

Peru LAPEPE

PITCAIRNEILANDEN     

Pitcairneilanden LAPITC
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POLEN     

Polen LAPLPL

PORTUGAL     

Portugal LAPOPO

Algarve LAPOAL

Azoren LAPOAR

Lissabon LAPOLI

PUERTO RICO     

Puerto Rico LAPUPU

QATAR     

Qatar LAQAQA

RÉUNION     

Réunion LARNRN

ROEMENIË     

Roemenië LARORO

RUSLAND     

Rusland LARURU Siberië Trans-Siberië Express (bij Azië LAAZAY);

Kaukasus (bij Azië LAAZAY)  

Moskou LARUMO

Sint-Petersburg LARUSP

RWANDA     

Rwanda LARWRW

SAINT-KITTS EN NEVIS     

Saint-Kitts en Nevis LASTST

SAINT LUCIA     

Saint Lucia LASASA
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SAINT VINCENT EN DE GRENADINES     

Saint Vincent en de Grenadines LASGSG

SAINT-PIERRE EN MIQUELON     

Saint-Pierre en Miquelon LASQSQ

SALOMONSEILANDEN     

Salomonseilanden LASSSS

SAMOA     

Samoa LASXSX

SAN MARINO     

San Marino LASBSB

SAO TOMÉ EN PRINCIPE     

Sao Tomé en Principe LASZSZ

SAUDI-ARABIË     

Saudi-Arabië LASDSD

SENEGAL     

Senegal LASESE

SERVIË     

Servië LASVSV

SEYCHELLEN     

Seychellen LASCSC

SIERRA LEONE     

Sierra Leone LASNSN

SINGAPORE     

Singapore LASISI

SINT-HELENA     

Sint-Helena LASHSH
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SLOVENIË     

Slovenië LASLSL

SLOWAKIJE     

Slowakije LASKSK

SOEDAN     

Soedan LASOSO

SOMALIË     

Somalië LASMSM

SPANJE     

Spanje LASPSP

Andalusië LASPAN Sevilla

Balearen LASPBA Mallorca, Menorca, Ibiza

Barcelona LASPBR

Catalonië LASPCA

Madrid LASPMA

Noord-Spanje LASPNS Asturië, Baskenland, Cantabrië, Navarra,

Galicië, Spaanse Pyreneeën

Santiago de Compostela LASPSC over de hele pelgrimsroute; geschiedenis;

reisbeschrijvingen van moderne pelgrims;

reisroutes

SRI LANKA     

Sri Lanka LASRSR

SURINAME     

Suriname LASUSU

SWAZILAND     

Swaziland LASWSW
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SYRIË     

Syrië LASYSY

TADZJIKISTAN     

Tadzjikistan LATDTD

TAIWAN     

Taiwan LATATA

TANZANIA     

Tanzania LATZTZ

THAILAND     

Thailand LATHTH

TOGO     

Togo LATGTG

TOKELAU-EILANDEN     

Tokelau-eilanden LATETE

TONGA     

Tonga LATOTO

TRINIDAD EN TOBAGO     

Trinidad en Tobago LATNTN

TRISTAN DA CUNHA     

Tristan da Cunha LATCTC

TSJAAD     

Tsjaad LATJTJ

TSJECHIË     

Tsjechië LATSTS

Praag LATSPR
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TUNESIË     

Tunesië LATUTU

TURKIJE     

Turkije LATRTR

Istanbul LATRIS

TURKMENISTAN     

Turkmenistan LATMTM

TURKS- EN CAICOSEILANDEN     

Turks- en Caicoseilanden LATLTL

TUVALU     

Tuvalu LATVTV

URUGUAY     

Uruguay LAURUR

VANUATU     

Vanuatu LAVAVA

VATICAANSTAD     

Vaticaanstad LAVCVC

VENEZUELA     

Venezuela LAVEVE

VER. ARABISCHE EMIRATEN     

Ver. Arabische Emiraten LAVRVR

VERENIGDE STATEN     

Verenigde Staten LAVSVS Santa Fé, Seattle

Alaska LAVSAL

Arizona - Grand Canyon LAVSAG

Boston LAVSBO

Californië LAVSCA Sierra Nevada

Chicago LAVSCH

Florida LAVSFL Miami, Keys

Hawaii LAVSHA Oahu, Maui, Molokai, Lunai, Kauai, Nihau

Las Vegas LAVSLV

Los Angeles LAVSLA
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Nationale parken LAVSNP

New Orleans LAVSNO

New York LAVSNY stad en staat 

Rocky Mountains LAVSRM

San Francisco LAVSSF

Texas LAVSTE

Washington D.C. LAVSWA

VIETNAM     

Vietnam LAVIVI

WALLIS EN FUTUNA     

Wallis en Futuna LAWFWF

WIT-RUSLAND     

Wit-Rusland LAWRWR

ZAMBIA     

Zambia LAZAZA

ZIMBABWE     

Zimbabwe LAZIZI

ZUID-AFRIKA     

Zuid-Afrika LAZUZU

ZUID-KOREA     

Zuid-Korea LAZKZK

ZUID-SOEDAN     

Zuid-Soedan LAZSZS

ZWEDEN     

Zweden LAZWZW
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ZWITSERLAND     

Zwitserland LAZTZT
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BELGIË     

België BEBEBE algemene (reis-)gidsen, adressengidsen van

hotels, restaurants in België; restaurantgidsen

die nuttig kunnen zijn om op reis te gaan;

motorroutes; dorpengidsen; gidsen met

toeristische bezienswaardigheden bv.

Buitengewoon België; stratenatlassen;

kastelengidsen bv. Kastelenwandelboek;

cafégidsen; gidsen over duurzaam toerisme;

campinggidsen bv. Handboek kamperen; gidsen

over vakantieverblijven, gastenkamers,

jeugdherbergen; routeplanners

overheid (bij Overheid in België OPOBOB); recht

(bij Recht in België OPRERB); politiek (bij

Politiek in België OPPBPB); economie (bij

Belgische economie BDECBE); geschiedenis (bij

Geschiedenis GEBEBE); gidsen van specifieke

regio's bij de betreffende regio; wegrestaurants

(bij Horeca EDEDHO); in-line skatingroutes (bij

Skaten SSSKSK); wandelen als sport (bij

Wandelsporten SSWAWA); fietsen als sport,

mountainbike (bij Wielersporten SSWIWI);

vaargidsen (bij Verkeer - Vervoer VVSCSC);

motorsport (bij Motorsport VVMOMS);

volkskunde (bij Europese Volkskunde GEEVEV);

Belgisch koningshuis (bij Belgisch koningshuis

TWVABK); musea (bij Musea -

Tentoonstellingen KUKUMT); kamperen als

onderdeel van survival (bij Trekking - Survival

LARETS); gidsen van begijnhoven ivm de

oorsprong, geschiedenis (bij Kloosterorden

RLCHKL); uitstappen met kinderen (bij Actief

met kinderen OKAKAK); gebouwen (bij

Architectuur ARARAR); monumenten (bij

Monumentenzorg ARBEMZ)

Wandelen - Fietsen BEBEWF wandel- en fietsgidsen over Vlaanderen én

Wallonië
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BRUSSEL     

Brussel BEBRBR reisgidsen over Brussel; adressengidsen van

hotels; restaurantgidsen; cafégidsen; gidsen

over stadswandelingen; fietsroutes;motorroutes;

gidsen met toeristische bezienswaardigheden;

stratenatlassen; gidsen over vakantieverblijven,

gastenkamers, jeugdherbergen; gidsen over

toeristische bezienswaardigheden; gidsen met

architectuurwandelingen; gidsen met historische

wandelingen enz.

Brussels gewest (bij Brussels Gewest OPOBBG)

VLAANDEREN     

Vlaanderen BEVLVL adressengidsen van hotels; cafégidsen;

restaurantgidsen; gidsen over duurzaam

toerisme; campinggidsen; begijnhovengidsen;

kastelengidsen; stratenatlassen; gidsen over

vakantieverblijven, gastenkamers,

jeugdherbergen; gidsen over toeristische

bezienswaardigheden; routeplanners;

motorgidsen; dorpengidsen enz.

wandel- en fietsgidsen in drie of minder

benoemde Vlaamse provincies (bij de eerst

vermelde provincie); wandel- en fietsgidsen in

meer dan drie benoemde Vlaamse provincies (bij

Wandelen-Fietsen BEVLWF)

Antwerpen (provincie) BEVLAN reisgidsen over Antwerpen (provincie); het

Neteland, de Antwerpse Kempen, de

Noorderkempen enz.; adressengidsen van

hotels; restaurantgidsen, cafégidsen; gidsen

over duurzaam toerisme; campinggidsen;

begijnhovengidsen; kastelengidsen; gidsen over

vakantieverblijven, gastenkamers,

jeugdherbergen; gidsen over toeristische

bezienswaardigheden; routeplanners;

wandelgidsen; fietsgidsen; motorgidsen;

dorpengidsen enz.

heide (bij Biotopen NMBIBI)
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Antwerpen (stad) BEVLAS reisgidsen over Antwerpen (stad); gidsen met

stadswandelingen; gidsen met

architectuurwandelingen; gidsen met historische

wandelingen; adressengidsen van hotels,

restaurantgidsen; cafégidsen; wandelgidsen;

fietsgidsen; begijnhovengidsen; gidsen over

vakantieverblijven, gastenkamers,

jeugdherbergen, gidsen met toeristische

bezienswaardigheden; historische wandelingen;

stratenatlassen enz.

diamantindustrie (bij Juwelierskunst TKTKJU);

dierentuin (bij Dierentuinen DIDIDT); haven (bij

Havens VVSCHA); mode (bij Kleding - Mode

KLKMKM); joodse gemeeschap (bij Jodendom

RLJOJO); universiteiten (bij Hoger Onderwijs

ONONHO)

Oost-Vlaanderen BEVLOV reisgidsen over Oost-Vlaanderen; het

Meetjesland, het Waasland, de Vlaamse

Ardennen, de Leiestreek enz.; adressengidsen

van hotels;restaurantgidsen; cafégidsen; gidsen

over duurzaam toerisme; campinggidsen;

kastelengidsen; begijnhovengidsen; gidsen over

vakantieverblijven, gastenkamers,

jeugdherbergen; gidsen over toeristische

bezienswaardigheden; routeplanners;

wandelgidsen; fietsgidsen; motorgidsen;

dorpengidsen enz.

Gent BEVLGE reisgidsen over Gent; gidsen met

stadswandelingen; gidsen met

architectuurwandelingen; gidsen met adressen

van hotels; restaurantgidsen; cafégidsen;

begijnhovengidsen; gidsen over

vakantieverblijven, gastenkamers,

jeugdherbergen; gidsen over toeristische

bezienswaardigheden; wandelgidsen;

fietsgidsen; motorgidsen; gidsen met historische

wandelroutes, stratenatlassen, enz.

Floraliën (bij Planten PTPLPL)
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Limburg BEVLLI reisgidsen over Limburg, het Maasland,

Haspengouw, Kempen, Voerstreek enz.;

adressengidsen van hotels; restaurantgidsen;

cafégidsen; gidsen over duurzaam toerisme;

campinggidsen; kastelengidsen; gidsen over

vakantieverblijven, gastenkamers,

jeugdherbergen; gidsen over toeristische

bezienswaardigheden; routeplanners,

wandelgidsen; fietsgidsen; motorgidsen;

dorpengidsen; begijnhovengidsen enz.

geschiedenis steenkoolwinning in België: bij

(Sociaal-economische geschiedenis GEBESE)

of (bij Streekgeschiedenis GESTAZ) of (bij Onze

gemeente GEOGOG)

Hasselt BEVLHA  reisgidsen over Hasselt gidsen met

stadswandelingen; gidsen met

architectuurwandelingen; gidsen met adressen

van hotels; restaurantgidsen; cafégidsen;

begijnhovengidsen; gidsen over

vakantieverblijven, gastenkamers,

jeugdherbergen; gidsen over toeristische

bezienswaardigheden; wandelgidsen;

fietsgidsen; motorgidsen; gidsen met historische

wandelroutes, stratenatlassen, enz.

Vlaams-Brabant BEVLVB reisgidsen over Vlaams Brabant, Hageland,

Pajottenland enz.; adressengidsen van hotels;

restaurantgidsen; cafégidsen; gidsen over

duurzaam toerisme; campinggidsen;

kastelengidsen; begijnhovengidsen; gidsen over

vakantieverblijven, gastenkamers,

jeugdherbergen; gidsen over toeristische

bezienswaardigheden; wandelgidsen;

fietsgidsen; motorgidsen; routeplanners enz.
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Leuven BEVLLE  reisgidsen over Leuven; gidsen met

stadswandelingen; gidsen met

architectuurwandelingen; gidsen met adressen

van hotels; restaurantgidsen; cafégidsen;

begijnhovengidsen; gidsen over

vakantieverblijven, gastenkamers,

jeugdherbergen; gidsen over toeristische

bezienswaardigheden; wandelgidsen;

fietsgidsen; motorgidsen; gidsen met historische

wandelroutes, stratenatlassen, enz.

West-Vlaanderen BEVLWV reisgidsen over West-Vlaanderen, de kust, de

polders, de Ijzer, de Westhoek enz.;

adressengidsen over hotels; restaurantgidsen;

cafégidsen; gidsen over duurzaam toerisme;

campinggidsen; kastelengidsen;

begijnhovengidsen; gidsen over

vakantieverblijven, gastenkamers,

jeugdherbergen; gidsen over toeristische

bezienswaardigheden; wandelgidsen;

fietsgidsen; motorgidsen; routeplanners enz.

zee, strand en duinen (bij Zee - Strand - Duinen

NMBIZS)

Brugge BEVLBR reisgidsen over Brugge; gidsen met

stadswandelingen; gidsen met

architectuurwandelingen; gidsen met historische

wandelingen; gidsen over hotels;

restaurantgidsen; cafégidsen;

begijnhovengidsen; gidsen over

vakantieverblijven, gastenkamers,

jeugdherbergen; wandelgidsen; fietsgidsen;

motorgidsen; stratenatlassen enz.

Wandelen - Fietsen BEVLWF wandel- en fietsgidsen in meer dan drie

benoemde Vlaamse provincies

wandel- en fietsgidsen in drie of minder

benoemde Vlaamse provincies (bij de eerst

vermelde provincie)
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WALLONIË     

Wallonië BEWAWA reisgidsen over Wallonië; Henegouwen;

Oostkantons enz.; adressengidsen over hotels;

restaurantgidsen; cafégidsen; gidsen over

duurzaam toerisme; campinggidsen; gidsen over

vakantieverblijven, gastenkamers,

jeugdherbergen; gidsen over toeristische

bezienswaardigheden; wandelgidsen;

fietsgidsen; motorgidsen; routeplanners enz.

Ardennen BEWAAR reisgidsen over de Ardennen; Luxemburg, enz.;

adressengidsen over hotels; restaurantgidsen;

cafégidsen; gidsen over duurzaam toerisme;

campinggidsen; gidsen over vakantieverblijven,

gastenkamers, jeugdherbergen; gidsen over

toeristische bezienswaardigheden;

wandelgidsen; fietsgidsen; motorgidsen;

routeplanners enz.

bossen (bij Bossen NMBIBO)

Luik (stad) BEWALU reisgidsen over Luik (stad); gidsen met

historische wandelingen; gidsen met

architectuurwandelingen; adressengidsen over

hotels; cafégidsen; restaurantgidsen; gidsen

over vakantieverblijven, gastenkamers,

jeugdherbergen; gidsen over toeristische

bezienswaardigheden; wandel- en fietsgidsen;

motorgidsen enz.
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ONZE GEMEENTE     

Onze gemeente OGOGOG gemeentegids, gemeentelijk informatieblad,

sociale kaart, enz.

Activiteiten OGOGAC

Bestuur OGOGBE jaarverslagen, adviesraden, beleidsplannen,

reglementen, enz.

Toerisme OGOGTO wandel- en fietsgidsen, toeristische publicaties,

kaarten, enz

Verenigingen OGOGVE info over verenigingen
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FILOSOFIE     

Filosofie FIFIFI thema's/onderwerpen in de filosofie, diverse

filosofische studies die geen overzicht zijn

mathematische logica of formele logica (bij

Wiskunde WTWIWI); argumentatieleer (bij

Spreken - Schrijven CMSSSS); filosoferen met

kinderen bij Godsdienst - Moraal ONDIGM), 

sociale filosofie (bij Samenleving SASASA);

godsdienstfilosofie (bij Religies -

Levensbeschouwingen RLRERE);  milieufilosofie

(bij Milieufilosofie NMNMMF);

wetenschapsfilosofie (bij Wetenschapsfilosofie

WTWTWF);  taalfilosofie (bij Talen  TATATA);

kunstfilosofie (bij Kunstfilosofie KUKUKF)

Ethiek FIFIET moraalfilosofie algemeen; deugden en

deugdenethiek

Leren filosoferen FIFILF inleidingen, dikwijls thematisch opgevat; voor

beginners

filosoferen met kinderen (bij Godsdienst - Moraal

ONDIGM)

Overzichten FIFIOV geschiedenis van de filosofie: algemeen en

bepaalde periodes; woordenboeken,

naslagwerken, bloemlezingen; historische,

chronologische, alfabetische, thematische

overzichten;  overzichten van deelgebieden van

de filosofie (vakdisciplines) of van een bepaalde

stroming; inleidingen tot het vak filosofie (

doelgroep=studenten )

FILOSOFEN     

Filosofen FIFSAZ de klassieke werken; zowel werken over als van;

ook niet-westerse filosofen voor zover ze tot de

canon behoren; een goede aanwijzing voor het

tot de canon behoren is het feit dat er een

biografie bestaat; de Franse 'philosophes' van de

Verlichting; van laatantieke kerkvaders hier

alleen de filosofische werken

figuren uit oosters denken (bij Oosters denken

RLODOD); humanisten uit de renaissance (bij

Nieuwe tijd WENTNT, behalve degenen die

behoren tot de canon, zoals Erasmus, Petrarca)
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RELIGIES     

Religies RLRERE religies in hun exoterische (d.w.z.

niet-esoterische, voor iedereen begrijpelijke)

verschijningsvorm; alleen nog levende religies,

algemeen en divers; 

overzichten van  de wereldgodsdiensten,

vergelijkende godsdienstwetenschap, thema's bij

verschillende religies, naslagwerken, heilige

boeken

religies van oude culturen (voor zover ze hier al

niet werden opgenomen) of traditionele volken

(bij Oude culturen - Traditionele volken, bij

cultuur of volk in kwestie)

Denken over religie RLREDR algemeen, godsdienstfilosofie, -sociologie en

-psychologie; betekenis van religie, religieuze

taal, godsvoorstellingen, waarom ontstaat

godsdienst, verhouding filosofie en religie, geloof

en ongeloof, atheïsme als kritiek op religie en

godsgeloof, agnosticisme, essays over religie

algemeen

Religie en samenleving RLRERS maatschappelijke functie van godsdienst,

godsdienstsociologie als vak, fundamentalisme

algemeen, godsdienst en geweld, verhouding

godsdienst en politiek, verhouding kerk en staat,

godsdienstvrijheid en-tolerantie, religieus

pluralisme, religie en ethiek, religie en

mensenrechten

maatschappelijke standpunten van een

specifieke religie of levensbeschouwing bij de

betreffende rug

Religie en wetenschap RLRERW verhouding geloof en wetenschap, creationisme

versus evolutie, debat over intelligent design
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BIJBEL     

Bijbel RLBIBI Oud Testament, Nieuw Testament,

bijbeluitgaven, samenvattingen van en

bloemlezingen uit de bijbel; naslagwerken over

de bijbel; apocriefen; bijbelexegese (door alle

religies), ook van stukken uit de bijbel (bv.

Hooglied, Genesis, Evangelies, Tien geboden,

Apocalyps); bijbelkritiek (bv. vanuit de ecologie,

feminisme, enz.); bijbelse symboliek; over het

'Heilig' land als het land van de bijbel (bv.

atlassen); bijbelse figuren en hun kerkelijke

verering; ook niet-canonieke teksten (zowel van

joodse als christelijke kant); ook oer-evangelie

(Q-bron); ook joodse wortels van het

christendom

volksdevotie rond bijbelse figuren, zoals

Mariaverering (bij Volkskunde GEEVVO); Nag

Hammaditeksten en andere gnostische

evangeliën, zoals het Judasevangelie (bij Gnosis

SEESGN); Joodse bijbelstudie (bij Jodendom

RLJOJO)

Dode Zeerollen RLBIDZ

Jezus RLBIJE de figuur Jezus wordt behandeld vanuit

verschillende invalshoeken: christelijk, joods,

enz.; historische studies over de figuur

CHRISTENDOM     

Christendom RLCHCH algemeen; geschiedenis; relatie tot de profane

wereld; christelijke martelaren; de vrouw in het

christendom; anti-judaïsme en verhouding

christendom - jodendom

bepaalde periodes uit de geschiedenis van het

christendom (bij domein Geschiedenis, periode

in kwestie), bv. christendom in de

Middeleeuwen, in de Romeinse Oudheid, enz.;

katharen (bij Gnosis SEESGN); Tempeliers (bij

Mysteries SEMYMY)

Gebeden RLCHGE liturgische gebeden en gezangen,

kindergebeden, brevieren, psalmen, enz.

ongeacht de kerkelijke strekking

bezinningsteksten, overdenkingen, meditaties

voor de persoonlijke geloofsbeleving, ook als ze

christelijk geïnspireerd zijn (bij Bezinningsteksten

RLBEBE)
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Geloofsbeleving RLCHGB ongeacht de kerkelijke strekking; liturgie en

feesten; communie; geloof vanuit het standpunt

van de gewone gelovige: geloofsgetuigenissen,

christelijke spiritualiteit en meditatie;

geloofsgemeenschappen; christelijke feesten en

hun betekenis; handboeken liturgiepraktijk;

biografische literatuur over spirituele figuren

(Guy Gilbert, abbé Pièrre, Merton); Keltische

christelijke spiritualiteit

liturgische gebeden en gezangen (bij Gebeden

RLCHGE); bezinningsteksten, overdenkingen,

meditaties voor de persoonlijke geloofsbeleving

(bij Bezinningsteksten RLBEBE)

Geloofsleer RLCHGL christelijke geloofsleer algemeen; van de R.K.K.

en de overige christelijk geïnspireerde kerken,

genootschappen, gemeenten, gemeenschappen

en bewegingen; theologie, geloofsinhoud en

alles wat de geloofsinhoud verduidelijkt,

theologen, sacramenten, geloofsboeken,

catechismus, encyclieken, christologie,

(toegepaste) christelijke ethiek (bv. i.v.m.

seksualiteit en huwelijk); sociale leer van de

kerk, jongeren en geloof, jongerenpastoraal,

vrouw in de kerk, priesterwijding van vrouwen,

leken in de kerk en in de liturgie; christelijk geloof

t.a.v. andere culturen en godsdiensten,

interreligieuze dialoog, oecumene, wereldkerk;

ook geloofsleer in de praktijk: beroep en

opleiding, pastoraal werk, prediking, catechese

en godsdienstonderricht, zending en missie, enz.

ongeacht de kerkelijke strekking

didactiek voor het vak godsdienst (bij Godsdienst

- Moraal ONDIGM)

Heiligen RLCHHE kerkelijke verering; de zaligverklaarden zoals

Pater Damiaan, Moeder Theresa, enz.

heiligen die ook paus waren (bij

Pausen-Vaticaan RLCHPA); volksdevotie rond

heiligen (bij Volkskunde GEEVVO)
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Kerken RLCHKE oud-katholieke kerk en Stevenisme; oosterse

kerken; anglicaanse kerken; protestantse

kerken; protestantisme algemeen en de diverse

richtingen en scholen daarin (bv. calvinisme);

protestantse kerkgenootschappen, gemeenten,

broederschappen en bewegingen, bv.

Pinksterbeweging; organisatie, recht en

geschiedenis van de diverse kerken, Amish

andere bewegingen die op een christelijke

grondslag gebaseerd zijn (Jehova's, Mormonen

...) (bij Sekten - Bewegingen RLSBSB)

Kloosterorden RLCHKL kloosterwezen en begijnhoven algemeen;

geloofsbeleving en levenswijze van

kloosterlingen 

architectuur van abdijen, kloosters en

begijnhoven  (bij Religieuze gebouwen

ARBERG)

Mystiek RLCHMY christelijke mystiek algemeen; teksten van en

over christelijke mystici, zoals Ruusbroec,

Hadewijch, enz.

westerse, niet-christelijke mystiek (bij Gnosis

SEESGN); oosterse mystiek (bij Oosters denken

RLODOD); islamitische mystiek (bij Islam -

Cultuurgeschiedenis RLISCG); joodse mystiek

(bij Jodendom -Cultuur-Geschiedenis RLJOCG)

Pausen - Vaticaan RLCHPA de curie, overzichten geschiedenis van het

pausdom, Vaticaan, conclaaf

historische biografieën van pausen (bij

desbetreffende periode of onderwerp in het

domein Geschiedenis)

Rooms-katholieke kerk RLCHRK R.K.K. algemeen, als instelling, structuur,

organisatie en recht; diverse organisaties (Opus

Dei) en bewegingen binnen de R.K.K.;

geschiedenis van de kerk; kritiek op de kerk, ook

de binnenkerkelijke; celibaat; R.K.K. in

Vlaanderen; figuren binnen de kerk die niet bij

een andere rubriek horen; inquisitie en

kettervervolgingen; missioneringswerk, pedofilie

binnen de R.K.K. 

Vaticaan, de curie, conclaaf  (bij

Pausen-Vaticaan RLCHPA)
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ISLAM     

Islam RLISIS algemene inleidingen, symbolen, feesten en

rituelen, gebruiken, wetten en gewoonten,

geloofsleer, ramadam

Cultuur - Geschiedenis RLISCG cultuurgeschiedenis en politieke geschiedenis

van de Arabisch-Islamitische wereld

(overzichtswerken van de 7de eeuw tot nu);

oriëntalisme; geschiedenis van de conflicten

tussen West en Oost; islamitische filosofie;

reisverslagen en journalistiek; soefisme als

historische stroming

islamitische filosofen die tot de westerse canon

behoren (bij Filosofen FIFSAZ); huidige

conflicten (bij Midden-Oosten TWNNMO);

Arabisch-Islamitische geschiedenis tussen ca.

1453 (Ottomaanse overheersing) en 1945 (bij

Azië GEWEAY) ; Islamitische kunst (bij

Islamitische kunst  KUKSIK)

Islam en christendom RLISIC interreligieuze dialooog

Islam en samenleving RLISIM de betekenis en de problemen van de moderne

Islam in een niet-islamitische omgeving;

islamitisch fundamentalisme; islamisme en

politieke islam in niet-islamitische landen; islam

en democratie; islam en mensenrechten; de rol

van de islam in de Europese multiculturele

samenleving; islam als bedreiging voor de

westerse waarden; verhouding religie en staat;

godsdiensttolerantie en extremisme; invloed van

de islam op het maatschappelijk en politiek

leven; islam en de moderniteit; islam en

securalisatie; ervaring van moslims in de

westerse maatschappij; islam en

homoseksualiteit

islamitisch terrorisme (bij Internationaal

terrorisme TWNNIT)

sociologische studies over de moslims als

minderheid in de samenleving (bij Migranten

SASGMG); islamisme en politieke islam in

Islamitische landen (bij Geschiedenis Landen

GELAAZ)

Islam en vrouwen RLISIV ervaringen van moslima's; maatschappelijke

positie en rechten van de vrouw in de Islam;

kritiek van vrouwen op de Islam;

hoofddoekenkwestie; onderdrukking van de

vrouw; de Koran en de vrouw; seksuele moraal

t.a.v. de vrouw

LE
V

E
N

S
V

IS
IE

S

blz 112 De meest recente versie van het schema vind je op http://openvlacc.cultuurconnect.be/portaal/OpenVlacc/ZIZO-raadpleegmodule-volwassenen

RELIGIES - LEVENSBESCHOUWINGEN

LEVENSVISIES



A
nnotatieschem

a Z
IZ

O
 V

olw
assenen - 31 januari 2018

Plank Rug Code Omvat onder andere Omvat niet

Koran RLISKO andere stichtelijke lectuur en heilige teksten;

inleiding op de koran; interpretaties en uitleg van

de koran; handleidingen bij het lezen van de

koran

Mohammed RLISMO

JODENDOM     

Jodendom RLJOJO joodse bijbelstudie

Cultuur - Geschiedenis RLJOCG cultureel en historisch materiaal; joden in de

Middeleeuwen; joden in Antwerpen; joodse

kleding, humor, levenswijze, enz.; joodse

verhalen; joodse vervolging en diaspora;

(geschiedenis van het) antisemitisme en

jodenvervolgingen buiten Wereldoorlog II; joodse

filosofie; joodse figuren; chassidische beweging

(i.e. joodse 'mystiek')

jodenvervolging tijdens Wereldoorlog II

(Holocaust) (bij Kampen - Jodenvervolging

TWWTKJ); joodse filosofen die tot de westerse

canon behoren (bij Filosofen FIFSAZ)

OOSTERS DENKEN     

Oosters denken RLODOD oosterse filosofie, religie én levensbeschouwing,

zowel exoterisch als esoterisch begrepen;

specifieke tradities (zoals zoroastrianisme,

tantrisme, shinto, enz.) en begrippen (karma,

enz.); puur filosofische feng shui algemeen; de

religieus-filosofische achtergrond van yoga;

sekten van oosterse origine of inspiratie; boeken

over 'confrontatie' en/of integratie van de

westerse en oosterse filosofie (bv. het

comparatieve model van Libbrecht); jaïnisme

toegepaste feng shui (zoveel mogelijk bij het

onderwerp zelf); titels die inspelen op de

westerse spirituele markt (zoals New

Age) (bij New Age SENANA of Spirituele

ontwikkeling SENASO); yoga als de nadruk op

de relaxatiepraktijk, de yogaoefeningen ligt

(bij Yoga LGSRYO)

Boeddhisme RLODBO

Confucianisme - Taoïsme RLODCT Chinese filosofie, I Tjing, ...
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Hindoeïsme RLODHI alle mogelijke religieuze en 'mystieke'

(esoterische) hindoeïstische stromingen en

goeroes, al dan niet rechtstreeks uit India (bv.

Aurobindo, Yogananada, Muktananda,

TM-beweging, Hare Krishna, Jnanatraditie,

enz.); Bhakti; Vedische filosofie; Advaita;  ook

randgevallen als Osho, Sai Baba, enz.

tantrisme (heeft hindoeïstische wortels én een

boeddhistische variant) (bij Oosters denken

RLODOD)

Tibetaans boeddhisme RLODTB Lamaïsme

Zenboeddhisme RLODZB

SEKTEN - BEWEGINGEN     

Sekten - Bewegingen RLSBSB zowel van christelijke als niet-christelijke

grondslag; rastafari's, jehova's, mormonen,

scientology enz.

charismatische bewegingen (algemeen

christelijke, katholieke, protestantse) (bij

Geloofsbeleving RLCHGB); sekten van oosterse

origine of inspiratie (bij Oosters denken

RLODOD); sekten van hindoeïstische origine of

inspiratie, al dan niet rechtstreeks uit India (bij

Hindoeïsme RLODHI); pinksterbeweging (bij

Kerken RLCHKE); esoterische of spirituele

bewegingen (bij Esoterie SEESES of

Spiritualiteit SESPSP)

LEVENSBESCHOUWINGEN     

Levensbeschouwingen RLLELE vrijdenkerij

Humanisme RLLEHU moderne vrijzinnige beweging, Humanistisch

verbond

filosofisch humanisme; humanisten uit de

renaissance (bij Nieuwe tijd WTNTNT);

humanistische filosofen die behoren tot de

canon zoals Erasmus, Petrarca (bij Filosofen

FIFSAZ)
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BEZINNINGSTEKSTEN     

Bezinningsteksten RLBEBE stichtelijke lectuur, bezinningsteksten,

overdenkingen, meditaties, aforismen en

spreuken, bv. teksten van Kahlil Gibran; teksten

van preken ongeacht de (religieuze of kerkelijke)

strekking

mediteren als relaxatietechniek (bij Mediteren

LGSRME)
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SPIRITUALITEIT     

Spiritualiteit SESPSP overkoepelende, encyclopedische werken: over

de gemeenschappelijke, innerlijke kern van alle

religieuze en spirituele tradities, over

onderwerpen zoals het heilige, de ziel, rituelen,

het vrouwelijke in het goddelijke (moedergodin,

heilige hoer), engelen en duivels (christelijke en

niet-christelijke, ook de cultuurgeschiedenis

ervan, ook het satanisme); religieuze concepten

over mens en kosmos; spirituele symbolen als

uitdrukking van levensvisies

ontmoetingen met engelen (bij Spiritisme

SELDSP); schriftsymbolen en

communicatietekens (bij Schriftsymbolen

TATASS); engelen in de kunst (bij KUTKTK)

Sacrale plaatsen SESPSA heilige en mysterieuze plaatsen (culturele zowel

als natuurlijke) die niet specifiek onder te

brengen zijn (bergen, cultusplaatsen,

heiligdommen, heilige stenen, landschappen,

energielijnen, leylijnen, plaatsen met grote

kracht, enz); sacrale geometrie (gulden snede,

heilige getallen, getallensymboliek in de

architectuur); geomantiek

numerologie (bij Numerologie SEOTNU)

ESOTERIE     

Esoterie SEESES de soefi-beweging (Inayat-Khan); de

hedendaagse rozenkruisers; bepaalde figuren

die menen goddelijke openbaringen te hebben

gehad, zoals Lorber, Swedenborg, enz.

niet-oosterse historische esoterische stromingen

(bij Gnosis SEESGN); oosterse historische

esoterische stromingen (zoals tantrisme) (bij

Oosters denken RLODOD)

Alchemie SEESAL

Antroposofie SEESAN werken van Steiner antroposofisch onderwijs bij Alternatief onderwijs

(ONONAO) ; antroposofische geneeskunde bij

Alternatieve geneeswijzen (LGAGAG)
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Gnosis SEESGN historische esoterische stromingen, d.w.z.

esoterische onderstromingen van de

niet-oosterse religies, alle gestoeld op het

concept van de gnosis (kennis van het

Goddelijke in de mens) dat via inwijding

doorgegeven wordt (de mysterietradities);

antieke mysteriën (Eleusinische, Orfische, enz.);

Romeins mithraïsme; neo-platoonse auteurs

zoals Plotinus, Porphirius, Jamblichus; hermetica

met teksten zoals Asclepius en Corpus

Hermeticum, en figuren zoals Marsilius Ficinus;

gnostische evangeliën zoals de Nag

Hammadi-codex en het Judasevangelie, en

figuren zoals Valentinus; gnostische invloed op

de eerste christenen en het vroege christendom;

(neo)gnostische en esoterische

bijbelinterpretatie; manicheïsme; bogomielen;

katharen; Jacob Boehme; historische

rozenkruisers; Mithrascultus

hedendaagse Rozenkruisers (bij Esoterie

SEESES); oosterse 'gnostische' tradities (bij

Oosters denken RLODOD); joodse 'gnosis':

chassidische beweging (bij Cultuur -

Geschiedenis RLJOCG) en kabbala (bij Kabala

SEESKA); islamitische 'gnosis': soefisme (bij

Cultuur - Geschiedenis RLISCG) en

Soefi-beweging (Inayat-Khan) (bij Esoterie

SEESES)

Kabbala SEESKA

Theosofie SEESTH Krishnamurti, Helena Petrovna Blavatsky

Vrijmetselarij SEESVR

OCCULTE TECHNIEKEN - MAGIE     

Occulte technieken - Magie SEOTOT waarzeggerij algemeen en divers. Creëren van

heilige ruimte, het gebruik van amuletten,

kaarsen, kristallen of speciale spreuken, meestal

om specifieke doelen te bereiken. Bewust

aanroepen van engelen via diverse kanalen.

specifieke technieken van de waarzeggerij

(handlijnkunde, kaartleggen, enz.) (bij de

gebruikte methode). Engelen als natuurgeesten

(bij Modern heidendom SEMHMH).

Communicatie met engelen (bij Spiritisme

SELDSP)

Astrologie SEOTAS dierenriem, horoscopen, sterrenbeelden medische astrologie (bij Alternatieve

geneeswijzen LGAGAG)  

Handlijnkunde SEOTHA vingertoppen lezen
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Kaartleggen SEOTKA tarot

Numerologie SEOTNU traditionele joodse numerologie (gematria): de

geopenbaarde gematria uit de joodse

bijbelstudie (bij Jodendom RLJOJO), de

'mystieke' gematria als onderdeel van de

kabbala (bij Kabbala SEESKA)

Voorspellingen SEOTVO Nostradamus e.a.

Wichelroeden - Pendelen SEOTWP energielijnen, leylijnen, krachtplaatsen (bij

Sacrale plaatsen SESPSA)

NEW AGE     

New age SENANA het fenomeen new age of het

Nieuwe-tijdsdenken: een verzamelnaam voor

allerlei spirituele opvattingen die putten uit

esoterische traditities, oosterse filosofieën en

moderne psychologie (o.a. Jung), die zich

opwerpen als alternatief voor traditionele

zingevingssystemen zoals de godsdiensten en

de wetenschappen, en die gekenmerkt worden

door een holistisch wereldbeeld en een

'esoterische' inslag (waarbij de gnosis

gepsychologiseerd wordt); ook auteurs als Zukav

en Capra (die 'mystieke' opvattingen en

natuurwetenschap met elkaar verbinden) en hun

holistische paradigma; New Scientists;

Nieuwe-tijdskinderen (Indigo-kinderen)
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Spirituele ontwikkeling SENASO spirituele kennis, spirituele psychologie,

spirituele groei, spirituele

persoonlijkheidsontwikkeling, spirituele

transformatie, lessen voor de ziel,

zelfhulpspiritualiteit (genre Redfield),

transpersoonlijke psychologie ... kortom het

spirituele pad tot verwerkelijking van het

innerlijke of hogere Zelf en/of de ziel; wat niet

verder onder te brengen is bij één van de al

benoemde alternatieve spirituele stromingen

(zoals Wicca en Neosjamanisme)

de meer 'gewone', 'herkenbare', 'reguliere',

'traditionele' persoonlijkheidsontwikkeling en

zelfontplooiing, of het bereiken van zelfkennis en

zelfacceptatie, het werken aan het zelfbeeld (bij

Zelfontplooiing PSPEZO of Zelfvertrouwen

PSPEZV) - indien het onderscheid met spirituele

ontwikkeling moeilijk te maken valt, kunnen de

uitgeverij en de bibliografie (bij spirituele

ontwikkeling meestal een mengelmoes van

inspiratiebronnen) doorgaans uitsluitsel geven;

holistische geneeswijzen (healing) (bij

Alternatieve geneeswijzen LGAGAG of bij Stress

- Relaxatie LGSRSR)

MODERN HEIDENDOM     

Modern heidendom SEMHMH neopaganisme: nieuwe vormen van religie (met

inwijdingsceremonies, bijeenkomsten, feesten,

enz. - in tegenstelling tot new age, dat meer aan

zelfhulpspiritualiteit doet) die kaderen in een

bredere beweging die terug wil aanknopen bij de

voorchristelijke religies in Europa en Amerika;

heidense feesten, jaarfeesten; modern

druïdisme, Stonehenge; maanmagie: Keltische

maankalender, invloed van de maan,

maancultus; Asatru, Odinisme, werken met

runen; 'praten' met bomen en natuurwezens,

spirituele ervaringen in de natuur, spirituele

ecologie, Keltische boomhoroscoop

wetenschappelijk verantwoorde historische

studies over de prehistorie, Stonehenge, Kelten,

Germanen, enz. (bij Oude culturen - Traditionele

volken, bij cultuur in kwestie)

Neosjamanisme SEMHNE ethnografische studies over sjamanisme (bij

Oude culturen - Traditionele volken, bij cultuur of

volk in kwestie); voodoo (bij Traditionele volken

OTTVTV)
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Wicca SEMHWI moderne hekserij; 'magie voor vrouwen'; werken

met wierook, rituelen met kaarsen,

zuiveringsrituelen

'historische' heksen en heksenvervolgingen (bij

Hekserij GETHHE)

LEVEN NA DE DOOD     

Leven na de dood SELDLD verder leven na de dood, hiernamaals

Bijna-doodervaringen SELDBD BDE

Reïncarnatie SELDRE karma, sterfbedvisioenen, prebirth experiences

(PBE's), tussenperiodeherinneringen (TPH's),

zielsverwantschap

Spiritisme SELDSP buitenzintuigelijke waarnemingen en contact met

doden, verschijningen, spookhuizen, poltergeist

rond personen of plaatsen, motorisch

automatisme (glaasje draaien, automatisch

schrift), trancemediumschap (tijdelijke

bezetenheid), geleidegeesten, engelen als

gidsen, communicatie met engelen, engelen als

brengers van boodschappen via channeling,

seances, channeling; theorie van de

fijnstoffelijkheid (aura, astraal lichaam,

Kirlian-fotografie, morfogenetische velden,

uittredingen of BLE's)

PARANORMALE KRACHTEN     
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Paranormale krachten SEPKPK wat onderzocht wordt door de parapsychologie

(grondvisie: geest/bewustzijn valt niet te

reduceren tot het lichaam, kan los daarvan

bestaan en invloed uitoefenen): zesde zintuig,

ESP en PK, helderziendheid, telepathie,

paragnosie, psychometrie, ESP bij dieren en

planten, telekinese, geller-effect,

gedachtefotografie, PK op biologische

processen (stigmatisatie, asitisme, wonderen,

levitatie, placebo-effect, vuurlopen, fakirs),

synchroniciteit (zinvol toeval, parallelle levens),

mentale beïnvloeding voor show en vermaak

magnetiseren als alternatieve geneeswijze (bij

Energetische geneeswijzen LGAGEG)

MYSTERIES     
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Mysteries SEMYMY grenswetenschap of anomale wetenschap

(empirische verschijnselen die niet in een

bepaalde gangbare theorie of wereldbeeld

passen): cryptozoölogie (Loch Ness, Yeti,

vampiers, weerwolven, enz.), 'verboden

archeologie' (vondsten die in strijd zijn met de

archeologische tijdsschaal, Atlantis, Lemuria,

Mu, Velikowsky, Ancient Astronauts), Bermuda

driehoek, perpetuum mobile, parallelle werelden,

tijdreizen, fysieke onsterfelijkheid; ook

fantastische theorieën met een sterk

'esoterische' inslag over: piramides (en

piramide-energie), Ark van het Verbond, Ark van

Noach, Sirius-mysterie, Stonehenge, Shambala,

Graalmysterie, Tempeliers, Rennes-le-Château,

Rosslyn Chapel, geheime genootschappen,

enz.; ook fantastistische theorieën over de

buitenaardse oorsprong van onze beschaving:

Von Dänicken, Atlantis, buitenaardse invloed op

oude culturen (Egypte, Maya's), enz.

wetenschappelijk verantwoorde historische

studies over sommige van deze onderwerpen,

bv. Stonehenge (bij Prehistorische kunst

OTPRPK), piramides (bij Oude Egypte

OTOEOE), tempeliers (bij Kruistochten

WEMIKR), enz.

UFO's SEMYUF buitenaards leven (zonder wetenschappelijke

fundering); ook graancirkels

Exobiologie (bij Heelal AHHEHE)
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LICHAAM - GEZONDHEID     

Lichaam - Gezondheid LGLGLG geschiedenis van de gezondheidscultuur;

algemene hygiëne, medische (folkloristische)

fabels/hardnekkige opvattingen/volkswijsheid uit

de gezondheidszorg cfr ' Wortelen zijn goed voor

je ogen'; veiligheid+hygiëne+gezondheid zeer

algemeen; encyclopedie ivm de gehele mens nl.

brein +psychologie+menselijk gedrag+cultuur

samen; humor in de

gezondheidszorg;sekseverschillen in ziekte en

gezondheid;internetgids gezondheid

gezondheidsstatus van de vrouw (bij Vrouwen

SASGVR)

Gezondheidsbeleid LGLGGE geschiedenis van de gezondheidszorg;

financiering en organisatievormen van de

eerstelijnsgezondheidszorg;

gezondheidsenquêtes; gezondheidsadviezen

van de overheid; over globalisering van de

gezondheidszorg; betaalbaarheid van de

gezondheidszorg; gezondheidsmarkt; over het

(mundiaal)recht op gezondheidszorg

ziekenhuisbeleid/management ( bij Verpleging -

Zorg LGVZVZ);mutualiteit (bij Sociaal recht

SAWESR); medisch recht, orde van

geneesheren ( bij Geneeskunde LGGEGE);

campagnes rond specifieke aandoeningen bij die

aandoening indien benoemd

Medische encyclopedieën LGLGME (vertalende) medische woordenboeken;

medische terminologie; woordenboeken

anatomie, medische encyclopedieën

terminologie ivm één discipline, bij die discipline

zetten bv. Prisma van de allergie (bij Allergieën

LGZKAL), geïllustreerd anatomisch

zakwoordenboek (bij Menselijk lichaam

LGLGML)
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Menselijk lichaam LGLGML algemene fysiologie, beschrijving van alle delen

van het menselijk lichaam; atlassen van het

menselijk lichaam; anatomie en zijn

geschiedenis; Körperwelten; algemene

bewegingsleer/kinesiologie; spier- en

skeletstelsel; bouw en functie van de huid;

morfologie van het gebit; endocrinologie;

hematologie; ademhaling; immunologie; cel-en

weefselleer; embriologie; bioritme; slaap-en

droomproces; neurologie/neurofysiologie;

gepopulariseerde werken met vragen over het

menselijk lichaam 

bioritme in  ruimere zin dan bij de mens alleen

(bij  Biologie WTBIBI); slaapstoornissen (bij

Slaapstoornissen LGZKSL); neuropathologie en

klinische neurologie (bij Neurologische

stoornissen LGZKNS); werking van de hersenen

en neuropsychologie (bij Hersenen PSDEHE);

menselijke geest en bewustzijn (bij Denken

PSDEDE)

ZIEKTEN - KWALEN     

Ziekten - Kwalen LGZKZK ziektenleer, pathologie; overzichtswerken van

niet verder benoemde aandoeningen en

behandelingen; zelfdiagnostiek; vraagbaken;

symptomenwijzers; gezondheids- en

diagnosegidsen voor de leek;  tropische ziekten

en hun geschiedenis; ziekten en kwalen

specifiek benoemd gelden ook voor kinderen

handboek pediatrie (bij Kindergeneeskunde

LGGEKG); algemene virologie (bij Biologie

WTBIBI); typische kinderziekten (bij Zieke

kinderen OKGEZK); voedselallergie, obese

kinderen, EHBO bij kinderen (bij Gezondheid

OKGEGE); diëten voor bepaalde ziekten (bij de

ziekte zelf); geschiedenis van de ziekte (bij de

ziekte zelf), tenzij binnen een bepaalde

tijdsperiode (bij die periode bv pest in de

middeleeuwen bij Middeleeuwen WEMIMI);

overzicht van alternatieve behandelingen (bij

Alternatieve geneeswijzen LGAGAG), klassieke

of alternatieve behandelingen voor een

benoemde ziekte (bij de ziekte zelf)

Aids - SOA LGZKAS seksueel overdraagbare aandoeningen;

geslachtsziekten; oorsprong van aids; Afrika en

aids; seropositieven; politieke standpunten ivm

aids; zorgbenadering van mensen met aids; aids

medisch en sociaal; getuigenissen

voorbehoedsmiddelen (bij Voorbehoedsmiddelen

LGSEVO)
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Allergieën LGZKAL alle aspecten; overzichtswerken; handboeken

allergologie; hooikoorts,

voedselallergie;dierenallergie;  kookboeken

i.v.m. allergie o.a. glutenvrij/melkvrij dieet

voedselallergie bij kinderen (bij Kinderen en

voeding OKGEKV)

Alzheimer - Dementie LGZKAD alle aspecten; zowel medisch als sociaal;

leidraad voor familie en verzorgenden;ook

vasculaire dementie;  getuigenissen; biografie

van Alois Alzheimer; geheugentraining

dementerenden

gerontopsychiatrie (bij Psychiatrie LGPSPS)

Angsten - Fobieën LGZKAF alles ivm (pathologische) angst; wezen van de

angst; angst als cultuurfenomeen; faalangst

algemeen; podiumangst voor uiteenlopende

doelgroepen; behandelingsstrategieën; ook

paniekaanvallen; sociale fobie.

vliegangst (bij Op reis gaan LAREOR); rijangst

(bij Rijbewijs VVRIRI); plankenkoorts voor

acteurs (bij Acteren-Regisseren FTTHAR), voor

musici (bij Muziek maken MMMMMM);

angst voor spreken in het openbaar (bij Spreken

in het openbaar CMSSSO); faalangst voor studie

en onderwijs (bij Leer- en gedragsproblemen

Faalangst (OKLGFA)

Anorexia - Eetstoornissen LGZKAE alle facetten van anorexia en boulimie;

psychologische-theoretische achtergronden;

problematiek van eetgedrag; (beheersing)

eetgedrag; mindful eten; opbouw gezonde relatie

met voedsel; gewichtsfobie; kinderen met

eetstoornissen 

algemeen voedingsadvies voor kinderen ( bij

Kinderen en voeding OKGEKV)

Astma - Longziekten LGZKAT hyperventilatie, cara; beroepsgebonden

allergische luchtwegenaandoeningen;

mucovisidose; respiratoire infecties; habitueel

mondademen; tuberculose;

ademhalingstechnieken met nadruk op de

kwalen; COPD = Chronic Obstructive Pulmonary

Deseases = Chronische obstructieve longziekten

bewuste ademhaling ter ontspanning (bij Yoga

LGSRYO)
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Borderline LGZKBO alle aspecten; therapie bij borderline; leven met

een borderliner; borderline hulpboek;

getuigenissen

Chronische vermoeidheid LGZKCV ME, CVS; psychologie van de vermoeidheid;

getuigenissen

vermoeidheid in het algemeen (bij Stress -

Relaxatie LGSRSR); fibromyalgie (bij Reuma -

Beenderziekten LGZKRB) ; energieboosting (bij

Gezond leven LGGLGL)

Depressies LGZKDE alle aspecten; getuigenissen; ook kinderen;

gidsen voor familieleden; omgaan met

depressie;

postnatale depressie (bij Postnatale depressie

OKZWPD); manisch-depressiviteit (bij

Psychische stoornissen LGZKPS)

Diabetes LGZKDI alle aspecten; diabetes bij kinderen; kookboeken

voor diabetici; getuigenissen

Hart- en vaatziekten LGZKHV diagnostiek en behandeling; cardiovasculaire

ziekten; psychosociale hulpverlening aan

patiënten met hart- en vaatziekten; hoge

bloeddruk; hersenbloeding; hersentrombose,

doorbloedingsstoornissen, hemofilie, hartinfarct,

aderverkalking, spataders, voeding en

cardiovasculaire preventie; cholesterol en

cholesterolarme voeding; getuigenissen

donorschap, orgaantransplantaties (bij Chirurgie

LGGECH)

Huidziekten LGZKHU dermatologie (pathologie); over huidproblemen;

eczeem; psoriasis; nagelziekten;

schimmelziekten

acné (bij Uiterlijk KLUIUI)

Kanker LGZKKA alle aspecten;  kanker bij kinderen; handboeken

oncologie; psychosociale begeleiding van

kankerpatiënten; chemotherapie; radiotherapie;

niet-toxische tumortherapie; kanker en voeding;

Moermantherapie; Houtsmullerdieet;

getuigenissen; alle kankers: prostaat-, borst-,

long-..., ziekte van Hodgkin
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Mannenkwalen LGZKMA overgangsjaren; andropauze/penopauze; lijfgids

voor mannen; gezondheidsgids voor mannen

(met kwalen); viagra; vroegtijdige zaadlozing;

erectieproblemen; prostaatklachten

prostaatkanker (bij Kanker LGZKKA)

Menopauze - Vrouwenkwalen LGZKMV gynaecologie; echoscopie; hysterectomie;

lijfboek voor vrouwen (samen met klachten); 

menopauze/overgang; gids voor gezondheid en

welzijn voor vrouwen;vrouwelijk lichaam;

vrouwen en hormonen; menstruatie;

bekkenbodemtraining;  PMS; vaginisme;

symfysiolyse; fyto-oestrogenen

alles met betrekking tot zwangerschap (bij

Zwangerschap OKZWZW), bevalling (bij

Bevallen OKZWBE), abortus (bij Abortus

OKZWAB); plastische chirurgie en borstcorrectie

(bij Uiterlijk KLUIUI); borstreconstructie na

kanker (bij Kanker LGZKKA); borstcorrectie (bij

Uiterlijk KLUIUI) ; psychologie van vrouw-zijn (bij

Vrouw zijn REPRVZ); emancipatie en feminisme

(bij Vrouwen SASGVM) 

Migraine - Pijnen LGZKMP hoofdpijn, aangezichtspijnen; chronische pijnen

allerhande ongeacht de ziekte; ook zelf

pijnklachten verminderen; pijnbeleving

algemeen; pijntherapie; neuraaltherapie;

getuigenissen

pijn als verpleegprobleem (bij Verpleging - Zorg

LGVZVZ)

Multiple sclerose (MS) LGZKMS alle aspecten; ook getuigenissen;

voedingsadvies

Neurologische stoornissen LGZKNS neuropathologie, klinische neurologie,

symptomatologie; overzichtswerken;

neuropsychologie; geheugen -en 

aandachtsstoornissen; niet aangeboren

hersenletsel;  Gilles de la Tourette; Parkinson;

neurofibromatose; bewegingsstoornissen;

epilepsie; herstel na hersenletsel;

Creutzfeldt-Jakob; klinische neuropedagogiek;

verlamming; coma;  locked-in-syndrome;

dystonie

afasie (bij Spraakstoornissen LGHASP);

structuur en functie en disfunctie van het

zenuwstelsel (bij Menselijk Lichaam LGLGML);

werking van de hersenen (bij Hersenen

PSDEHE); evenwichtsstoornissen (bij

Neus-Keel-Oorziekten LGZKNK)
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Neus-Keel-Oorziekten LGZKNK oorsuizingen; gehoorstoornissen; audiologie;

evenwichtsstoornissen; oorgerelateerde

duizeligheid; tinnitus; Ménière

Nier- en blaasziekten LGZKNB voedingsadvies bij nierziekten 

Psychische stoornissen LGZKPS beschrijving en behandeling van de

ziektesymptomen; persoonlijkheidsstoornissen;

(dwang)neurose, meervoudige persoonlijkheid;

dissociatieve identiteitsstoornis; overspanning;

burn-out; manisch depressiviteit;

stemmingsstoornissen; psychosomatiek;

hypochondrie; zelfverwonding, trichotillomanie (=

eigen haar uittrekken); stemmen horen, kinderen

van psychisch zieke ouders, getuigenissen ;

psychofarmaca met de patiënt als doelgroep

psychotherapieën, tenzij samen met

psychopathologie in één boek (bij

Psychotherapie LGPTPT); schizofrenie bij

Schizofrenie LGZKSC); borderline (bij Borderline

LGZKBO); burn-out in werksituaties (bij Welzijn

op het werk WGWEWW); burn-out in het

onderwijs (bij Onderwijs ONONON); burn-out in

de zorgsector (bij Verpleging - Zorg LGVZVZ);

ADHD (bij ADHD OKLGAD) en autisme, zowel

volwassene als kind (bij Autisme OKLGAU) 

Reuma - Beenderziekten LGZKRB leerboeken reumatologie; gewrichtsziekten;

osteoporose; artrose; artritis; reumatische

ontstekingsziekten (systeemziekten) bv. lupus;

chronisch imflammatoire bindweefselziekten;

posttraumatische dystrofie; Sudeck, jicht;

achondroplasie/botgroeistoornissen

(dwerggroei); reuma bij kinderen; fybromyalgie

RSI (bij Welzijn op het werk WGWEWW);

professionele behandeling enkel-voet-knieletsel

(bij Kine - Revalidatie LGGEKR)

Rug- en nekklachten LGZKRN hernia; whiplash; slaapsystemen en preventie

van rugklachten; rugscholing; tips voor een

gezonde rug; fitness bij rugklachten

professionele behandeling rug- en nekklachten

(bij Kine-Revalidatie LGGEKR)

Schildklierziekten LGZKSK schildklierproblemen

Schizofrenie LGZKSC alle aspecten; getuigenissen; aan schizofrenie

verwante psychosen

stemmingsstoornissen/stemmingpsychosen (bij

Psychische stoornissen LGZKPS); meervoudige

persoonlijkheid (bij Psychische stoornissen

LGZKPS)

Slaapstoornissen LGZKSL snurken; beter leren slapen; slaap en

slapeloosheid; theorie en klinische praktijk van

slapen; gezond slapen; alle stoornissen

slaapproces (bij Menselijk Lichaam LGLGML);

dromen (bij Dromen PSDRDR)
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Spierziekten LGZKSZ spierdystrofie; myopathie; ziekte van Duchenne;

ALS (amyotrofische laterale sclerose); ziekte van

Steinert (myotone dystrofie)

Spijsverteringsziekten LGZKSV ziekten van alle spijsverteringsorganen:

slokdarm, maag, darm, lever, gal, pancreas;

stoma's; ziekte van Crohn; probiotica enkel voor

goede darmflora; gastro-enterologie

algemeen heilzame werking van pre- en

probiotica en bacteriepreparaten (bij

Voedingstherapieën LGAGVT); leverontgifting

en darmreiniging (bij Kuren-ontgiften LGGLKO)

Ziek zijn LGZKZZ psychologie van het ziek zijn; beschouwingen

over ziekte/ziek zijn; ziektebegrip bij kinderen;

beleving van (langdurig) ziek zijn/chronische

ziekte; beleving van ziekte in het algemeen;

leidraad voor omgaan met ziek zijn; 

getuigenissen; ziekte als verschijnsel; visies over

ziekte; poëzie i.v.m. ziek zijn; zingeving

getuigenissen; omtrent een specifieke ziekte bij

benoemde ziekte/kwaal; alternatieve visies over

ziek zijn (bij Alternatieve geneeswijzen

LGAGAG) cfr ziekte als

kans/uitdaging/transformatie; symbolische

betekenis van ziek zijn cfr Christiane Beerlandt

Zwaarlijvigheid LGZKZW behandeling van obesitas; belevingswereld van

zwaarlijvigen in positieve zin, positief zelfbeeld

Zwaarlijvigheid bij kinderen (bij Kinderen en

voeding OKGEKV)

HANDICAPS     

Handicaps LGHAHA alle aspecten algemeen; woonvormen,

woonbegeleiding,  zorg en EHBO;  rolstoelen en

scootermobielen; looprekken; handboeken over

verschillende soorten handicaps samen;

meervoudige handicaps; adviezen voor

werkgevers en werknemers met een handicap,

arbeidsintegratie; handicap en samenleving;

sociaal beleid; sport voor mensen met een

beperking; reisgidsen voor mensen met een

handicap; psychotherapie voor gehandicapten;

zinvol spelen met gehandicapte kinderen;

beeldvorming; beleidsvisies, Vlaams Agentschap

voor Personen met een Handicap VAPH

biografieën van bekende topsporters met een

handicap (bij respectievelijke sporttak SS....);

paralympics (bij Olympische Spelen SSSPOS);

verplegen van gehandicapten (bij

Verpleging-zorg LGVZVZ) 
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Blinden - Slechtzienden LGHABS alle aspecten; tuinieren voor mensen met visuele

handicap; kinderen met visuele handicap; 

leidraad voor slechtzienden en hulpverleners;

brillen en contactlenzen; oefeningen om het

gezichtsvermogen te stimuleren,

leeshulpmiddelen, blindengeleidehonden,

kleurenblindheid, oogaandoeningen

oogheelkunde

Doven - Slechthorenden LGHADS alles over gebarentaal, handalfabet,

vingerspellen; doventolksituatie; reflecties over

dovencultuur;   socio-culturele aspecten; 

geschiedenis van het dovenonderwijs;

hoortoestellen

audiologie (bij Neus-Keel-Oorziekten LGZKNS)

Fysieke handicaps LGHAFH alle aspecten i.v.m. fysieke handicaps;

wegwijzers voor aangepast sporten;

hulpmiddelen voor éénhandigen; fotoboeken; 

zorgbeleid; persoonlijke getuigenissen; methode

Petö; seksueel misbruik van mensen met een

lichamelijke handicap (ook in instellingen)

verlamming en locked-in syndrome ( bij

neurologische stoornissen LGZKNS); afasie ( bij

Spraakstoornissen LGHASP)

Mentale handicaps LGHAMH alle aspecten rond hulpverlening in het gezin en

instellingen, mantelzorg en psychotherapie;

syndroom van Down; stress bij ouders van

mentaal gehandicapten; voorlopige

bewindvoering; mentaal gehandicapten uit

andere culturen; begeleid wonen; integratie in

samenleving en onderwijs; dagbestedingsplan;

seksualiteit en seksueel misbruik van mentaal

gehandicapten; aangepaste sport- en

activiteitenbegeleiding; creatief spelen;

beeldende kunst en gedichten van mentaal

gehandicapten; snoezelen 

voorlopige bewindvoering algemeen (zonder

benoemde specifieke handicap) (bij

Patiëntenbegeleiding LGGEPA); verplegen van

verstandelijk gehandicapten (bij Verpleging-zorg

LGVZVZ); mentaal gehandicapten en

euthanasie (bij Euthanasie); Art brut (bij

Kunststromingen KUKSAB)
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Spraakstoornissen LGHASP logopedie; alles over stotteren;

vademecum/handleiding voor de professionele

stemgebruiker; articulatiestoornissen;

taalontwikkeling/taalpathologie en taaltherapie;

spraak- en taalproblemen bij kinderen; afasie

professioneel stemgebruik voor bepaalde

doelgroep, bij die doelgroep 

(leraars/podiumkunstenaars); spreken in het

openbaar  (bij Spreken in het openbaar

CMSSSO); dyslexie, leerstoornissen (bij Leer-

en gedragsproblemen OKLGLG) 

VERSLAVING     

Verslaving LGVEVE alles over verslaving in het algemeen;

overzichtswerken met meerdere soorten

verslaving; preventie; hulpverlening;

gezinsbehandeling; allochtonen en verslaving;

zelfhulpgroepen; therapeutische benadering; 

co-verslaving; motivatiebevordering en

terugvalpreventie; geschiedenis van het

roeszoeken/ drugs; gokverslaving, kalmerings-

en slaapmiddelenmisbruik 

co-dependency (bij Psychische stoornissen

LGZKPS); geschiedenis van drugs/roeszoeken

van bepaalde afgebakende periode/cultuur bij

die periode of cultuur; seksverslaving (bij

Seksualiteit LGSESE) (kan nrgl. context ook bij

Partnerrelaties)

Alcohol LGVEAL alle aspecten; behandelingsstrategieën; alcohol

en gezin; geschiedenis van absint;

getuigenissen van ex-alcoholisten;

anti-katerboeken; over

onthoudingsverschijnselen; drinkwijzers;

alcoholgebruik, AA

Drugs LGVEDR geschiedenis; wetgeving; drugbeleid;

methadonbehandeling; druggebruik en aids; 

drugswoordenboek; encyclopedie van drugs;

drugsvademecum; therapeutische benadering;

fotoboeken; getuigenissen; beschrijving van de

afzonderijke roesmiddelen: cocaïne,cannabis,

marihuana,opium, psychoactieve planten,

hallucinogene paddenstoelen, ecodrugs,

hennep, cafeïne; autobiografische

drugsbelevenissen van (beroemde)auteurs  

oogst en handel in drugs met nadruk op situatie

boeren/vervangingsprogramma's om

drugshandel tegen te gaan (bij  Derde wereld

SASADW); Criminele drugshandel (bij 

Georganiseerde misdaad SAMGGM); marihuana

als medicijn (bij Kruidengeneeswijzen LGAGKR)

M
E

N
S

blz 131 De meest recente versie van het schema vind je op http://openvlacc.cultuurconnect.be/portaal/OpenVlacc/ZIZO-raadpleegmodule-volwassenen

LICHAAM - GEZONDHEID

MENS



A
nnotatieschem

a Z
IZ

O
 V

olw
assenen - 31 januari 2018

Plank Rug Code Omvat onder andere Omvat niet

Roken LGVERO alle aspecten; stoppen met roken; kinderen en

roken; passief roken; over nicotine

DOOD     

Dood LGDODO algemene beschouwingen rondom de dood; 

begraafplaatsen/kerkhoven; meerdere aspecten

rondom de dood samen, encyclopedieën;

fenomenen zoals levend begraven worden,

schijndood, grafschennis, lotgevallen van het

menselijk lijk, het mummiecongres;  opvattingen

over de dood; het sterfproces; wat is sterven,

wat is dood

nadruk op beschrijvingen van

grafstenenbeelden, beeldhouwwerk,

monumenten (bij Beeldhouwkunst BKBKBE);

concept, structuur en grondplan van kerkhoven

(bij Architectuur

ARARAR); beroemde begraafplaatsen en graven

als bezoekwaardig gegeven in reis-of

wandelgids  (bij Landen ) bv. Père Lachaise (bij

Parijs LAFRPA); wanneer beschreven in

historische context zoals de geschiedenis van

een stad (bij Streekgeschiedenis GESTAZ) bv.

Schoonselhof (bij Antwerpen GEANAN);

slagvelden en oorlogskerkhoven (bij

Oorlogsvoering GEOOOO of bij betreffende 

conflict); lichaamsdonatie (bij Chirurgie

LGGECH)

Erfenissen LGDOER erfrecht, nalatenschap, successieplanning,

schenking als erfenis op voorhand; praktische

erfenisgidsen

lichaamsdonatie (bij Chirurgie LGGECH)

Euthanasie LGDOEU beschouwingen rond waardig sterven :

verantwoorde zelfbeschikking en/of

levensbeëindiging; medisch-historisch en/of

medisch-ethisch onderzoek; euthanasie en

ethiek; euthanasiedebat; vrijwillige euthanasie;

auto-euthanasie; hulp bij zelfdoding van

niet-(zwaar)zieken; abstinatie ( = staken van

verder medisch handelen); beslissingen rond het

levenseinde in de zorg voor mensen met een

verstandelijke handicap
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Rituelen LGDORI uitvaart- en rouwrituelen (ook multicultureel),

uitvaartwagens, crematie, begraven in

verschillende culturen, uitvaarthandboeken, gids

bij overlijden, symbolen en gedichten op

grafstenen, grafdecoraties, rouwkransen,

handreiking bij het opstellen van

rouwadvertenties en -kaarten, tradities en

gebruiken rond het sterven

Rouwen LGDORO alles rond rouwverwerking (ook bij jongeren);

getuigenissen; behandelingsstrategieën; verdriet

om de dood van een kind; handleiding voor

weduwen/weduwnaars; afscheid van een ouder;

omgaan met verlies van een geliefde; hoe

iemand troosten; opvang van nabestaanden

rouwverwerking bij kinderen, kinderen en de

dood (bij Emoties - Relaties OKOOER); rouwen

ivm vroeggeboorte (bij Prematuren OKBAPR),

wiegendood (bij Baby's OKBABA): rouwen ivm

zelfdoding (bij Zelfdoding LGDOZE)

Stervensbegeleiding LGDOST alle aspecten rond palliatieve zorgen (ook thuis);

stervensbegeleiding (ook van kinderen);

Elisabeth Kübler-Ross; getuigenissen

Zelfdoding LGDOZE over zelfmoord, ook bij jongeren; jongerengidsen

ivm zelfmoord; zelfdoding in moreel perspectief;

studies rond zelfmoord; getuigenissen van

ouders en omgeving; werkboek voor

nabestaanden van een zelfdoding; rouwen ivm

zelfdoding

auto-euthanasie ( bij Euthanasie LGDOEU)

GENEESKUNDE     
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Geneeskunde LGGEGE geschiedenis van de geneeskunde;

deontologie, medische aansprakelijkheid,

medische wetgeving, medische blunders,

medisch recht, medisch beroepsgeheim; orde

van geneesheren; vaccinatie; medische

experimenten; medische experimenten en

doorbraken; breuken, fracturen, luxaties,

incl.sporttraumatologie;   spoedgeneeskunde; 

Artsen zonder grenzen, Rode kruis; niet verder

benoemde medische disciplines ( bv.

oogheelkunde)

gynaecologie (bij Menopauze - Vrouwenkwalen

LGZKMV); plastische chirurgie als

schoonheidschirurgie (bij Uiterlijk KLUIUI);

diergeneeskunde (bij Diergeneeskunde

DIDIDG); behandeling sportblessures/massage

voor paramedici (bij Kine - Revalidatie

LGGEKR); blessurepreventie en EHBO op het

sportveld (bij Blessures SSSPBL); typische

kinderziekten (bij Zieke kinderen OKGEZK);

vaccinatie van kinderen (bij OKGEZK); louter

orthopedische behandelingen (bij Kine -

Revalidatie LGGEKR); ouderenpsychiatrie (bij

Psychiatrie LGPSPS); virussen algemeen

(zonder pathologie) (bij Microbiologie WTBIMI);

medische biochemie (bij Moleculaire biologie);

moleculaire diagnostiek (bij Diagnostiek

LGGEDI); biografieën van geneeskundigen bij

hun specifieke discipline

Chirurgie LGGECH anesthesie; transplantatie en donorschap;

lichaamsdonatie; ervaringen en visie van de

chirurg

plastische chirurgie (bij Uiterlijk KLUIUI);

borstcorrectie na kanker (bij Kanker LGZKKA) 

Diagnostiek LGGEDI medische beeldvorming; instrumentenkennis;

handboeken onderzoek en diagnose;

bloedonderzoek; laboratoriumdiagnose

symptomenwijzers voor de leek (bij Ziekten -

Kwalen LGZKZK)
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Geneesmiddelen LGGEGM allopatische geneesmiddelengidsen;

geschiedenis van de farmacie en farmaca;

communicatie in de apotheek; bijsluiters;

farmaceutische woordenboeken; medicijnen

zonder recept, geneesmiddeleninformatie;

gebruikersinfo; medicijngebruik; farmaceutische

industrie

homeopathie (bij Homeopathie LGAGHO);

fytotherapie (bij Kruidengeneeswijzen LGAGKR);

natuurlijke geneesmiddelen en natuurlijke

antibiotica (bij Alternatieve geneeswijzen

LGAG..); psychofarmacotherapie (bij Psychiatrie

LGPSPS); psychofarmaca voor kinderen (bij

Kinderpsychiatrie LGPSKI); psychofarmaca met

als doelgroep de patiënt (bij Psychische

stoornissen LGZKPS); geneesmiddelen voor

bepaalde ziekte bij die ziekte

Geriatrie LGGEGR geneeskundig aspect ouderenpsychiatrie (bij Psychiatrie LGPSPS);

zorg (bij Ouderenzorg LGVZOZ)

Kindergeneeskunde LGGEKG algemene pediatrie typische kinderziekten bestemd voor ouders en

opvoeders (bij Zieke kinderen)

Kine - Revalidatie LGGEKR theoretische achtergronden; tapen en

bandageren voor sportbeoefening, functietests,

sportmassage, behandeling sportblessures voor

professionals/paramedici, fysiologie en

fysiotherapie in de praktijk; revalidatie (ook voor

kinderen); ergotherapie

ergotherapie voor psychiatrische patiënten (bij

Psychische stoornissen LGPSPS of bij

Kinderpsychiatrie LGPSKI); bewegingsleer (bij

Menselijk lichaam LGLGML)

Medische ethiek LGGEME wilsbekwaamheid; handel in lichaamsmateriaal;

multiculturele medische ethiek

ethiek van genetische manipulatie (bij

Biotechnologie WTBIBT) 
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Patiëntenbegeleiding LGGEPA relatie arts-patiënt en/of andere zorgverleners in

medisch verband (bv hoe slecht nieuws moet

meegedeeld worden); psychosociale aspecten

van patiëntenzorg (cfr reeks Manu Keirse),

psychosociale begeleiding van patiënten en hun

familie; gespreksvaardigheden voor de arts;

hulpverlening aan partners van patiënten met

ernstig invaliderende of levensbedreigende

ziekte; somatopsychologie; medische

psychologie; zorg voor wilsonbekwame

patiënten,(wet over)de rechten van de patiënt,

voorlopige bewindvoering; kundig redeneren en

beslissen door patiënten; praktische info over

het opvoeden van chronisch zieke kinderen;

opvang van  kinderen in het ziekenhuis

cliënten (ipv patiënten) (bij Welzijnszorg

SAWEWE), werken voor maatschappelijk

assistenten (bij Maatschappelijk werk

SAWEMW); info voor de omgeving van patiënten

met benoemde ziekte of kwaal (bij

Ziekten-kwalen LGZK..) 

Tandheelkunde LGGETK amalgaam; angst voor de tandarts; cosmetische

tandheelkunde; geschiedenis van de

tandheelkunde

VERPLEGING-ZORG     
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Verpleging - Zorg LGVZVZ verpleegkundige vaardigheden/concepten en

methoden; verpleegkunde als beroep,

verpleegkundig management; geschiedenis van

de ziekenverpleging; psychologie en recht voor

verpleegkundigen; ethiek in verpleging en zorg;

verpleegkundige diagnostiek en

-patiëntenvoorlichting; agressie en intimiteit in de

zorg; psychiatrische -, gehandicapten -,

heelkundige -, kinder- en interculturele

verpleegkunde; plichtenleer; wondzorg;

gipsverbanden; tiltechnieken; ziekenhuishygiëne

en -administratie; thuisverpleging en praktische

mantelzorg (tenzij voor specifieke groep bvb.

dementerenden (bij Alzheimer-Dementie

LGZKAD) of ouderen (bij Ouderenzorg LGVZOZ)

werken voor maatschappelijk assistenten (bij

Maatschappelijk werk SAWEMW); mantelzorg

algemeen (bij Welzijnszorg SAWEWE);

psychologie en medische kennis voor de

zorgsector algemeen (bij Welzijnszorg

SAWEWE); mantelzorg voor specifieke groepen

(bij specifieke Rug) 

EHBO LGVZEH acute hulpverlening;

gespreksvaardigheidstechnieken voor kritieke

situaties; waargebeurde verhalen van

eerstehulp-verpleegkundigen, reddings- en

reanimatietechnieken bij o.a. verdrinking

EHBO voor gehandicapten (bij Handicaps

LGHAHA); EHBO bij kinderen (bij Gezondheid

OKGEGE); EHBO bij ouderen (bij Ouderenzorg

LGVZOZ)

Ouderenzorg LGVZOZ verpleging en verzorging; praktische

vaardigheden voor omgaan met/begeleiden

van/zorgen voor ouderen; 

activiteitenbegeleiding (in rusthuizen);

bewegingstherapie en ontspanningsoefeningen;

EHBO voor ouderen; agressie; angsten en

andere gedragsproblemen; communicatie;

hulpverleners en ouderenmishandeling; leven in

het rusthuis; thuiszorg; mantelzorg voor ouderen

 mantelzorg als maatschappelijk gegeven (bij

Welzijnszorg SAWEWE), ouderenmishandeling

als maatschappelijk fenomeen (bij

Geweld-slachtofferhulp SAMGGS); analyse van

de zorgverlening (bij Welzijnszorg SAWEWE);

zorg voor dementerenden (bij

Alzheimer-dementie LGZKAD); psychotherapie

aan ouderen (bij Psychotherapie LGPTPT);

psychogerontologie (bij Ouderen SASGOU);

info over het rusthuis (bij Ouderen SASGOU)
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PSYCHIATRIE     

Psychiatrie LGPSPS beschouwende werken over psychiatrie; de

psychiater en zijn vakgebied; geschiedenis van

de psychiatrie; ethiek in de psychiatrie;

vakterminologie en psychiatrische diagnostiek; 

neuropsychiatrie; klinische psychiatrie(theorie en

psychopathologie samen); ouderenpsychiatrie;

transculturele psychiatrie; humor/misverstanden

in de psychiatrie; spoedeisende psychiatrie;

beschouwende werken over behandeling met

psychofarmaca, statuut van geestesgestoorden;

verhalen uit de praktijk/levensverhalen;

rehabilitatie, herstelprogramma's en

arbeidstrajectbegeleiding, gezinsverpleging in

Geel, collocatie

indien enkel over pathologie en behandeling van

psychische ziekten (bij Psychische stoornissen

LGZKPS); theorie en behandeling van één

enkele geestesstoornis, bij die stoornis bv.

borderline (bij Borderline LGZKBO); internering

(bij Strafrecht SAMGST)

Kinderpsychiatrie LGPSKI alle aspecten, handboeken en overzichten i.v.m.

kinder- en jeugdpsychiatrie; psychofarmaca voor

het kind; psychiatrische begeleiding van

adolescenten

algemeen problematische opvoedingssituaties

(bij Leer- en gedragsproblemen OKLGLG)

PSYCHOTHERAPIE     

Psychotherapie LGPTPT overzichtswerken psychotherapieën; inleidingen

tot de psychotherapeutische methoden;

oriëntatie in de psychotherapie; inleiding tot

behandeling/intake; verhalen uit de

psychotherapeutische praktijk; over

psychotherapie/psychotherapeutisch handelen;

relatie patiënt - therapeut; zelfonderzoek van

psychotherapeuten; niet apart benoemde

(kinder)psychotherapieën;  psychotherapie voor

ouderen; psychotrauma en traumabehandeling ;

Eye Movement Desensitization and

Reprocessing 

sekstherapie (bij Sexualiteit LGSESE);

therapieën zoveel mogelijk in specifieke

therapeutische context plaatsen, bv contextuele

therapie (bij Gezinstherapie LGPTGE) ; directe

psychologische hulpverlening aan slachtoffers

(bij Geweld – Slachtofferhulp SAMGGS) 
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Client centered therapie LGPTCC Carl R. Rogers; Rogeriaanse therapie;

gesprekstherapie; ook 'focussen'; Eugene

Gendlin

Creatieve therapie LGPTCT schilderen; boetseren; tekenen; musiceren;

drama; speltherapie;

autobiografie/levensverhaal; poppenspel;

verhalen/sprookjes; dans; tuintherapie; geleide

fantasie; beeldcommunicatie

biografiewerk

Gedragstherapieën LGPTGD cognitieve gedragstherapie; RET = Rationeel

Emotieve Therapie; ACT = Acceptance and

commitment therapy; Albert Ellis; Aaron Beck;

therapeutische zelfontplooiing

gedragstherapie voor een benoemde

ziekte/kwaal, bij die ziekte 

Gestalttherapie LGPTGT alle aspecten; Fritz Perls

Gezinstherapie LGPTGE Ivan Boszormenyi-Nagy; gedragsverandering in

gezinnen; boeken over familieopstellingen;

verborgen dynamiek van familiebanden;

contextuele systeemtherapie; intergenerationele

therapie; theorie en praktijk van de hulpverlening

aan gezinnen; multiprobleemgezinnen 

Groepstherapie LGPTGR alle vorm; themagecentreerde actie

Hypnotherapie - Regressie LGPTHR Franz Anton Mesmer; Milton H. Erickson

(bekende hypnotherapeut); alle aspecten van

hypnose; zowel medische als psychische

toepassingen; zelfhypnose; neo-hypnotherapie;

ont-hypnothisering bv In de ban van je

kinderbeelden/Siddharta van Langen;

reïncarnatietherapie

reïncarnatie als begrip (bij Reïncarnatie

SELDRE)

Integratieve therapie LGPTIT Alice Miller; Jean Janson; jeugdtrauma's; werken

met het kind en de onverwerkte kindertijd

slachtofferhulp bij acute kindermishandeling en

begeleiding (bij OKJEKI); incest (bij

Incest-Pedofilie OKJEIN)
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Lichaamsgerichte therapie LGPTLT bio-energetica; biodynamische therapie, Pesso;

haptotherapie en haptonomie; Reichiaans en

neo-Reichiaans lichaamswerk; rebirthing 

(=therapeutische ademhalingstechniek die het

mogelijk maakt je geboorte te herbeleven)

Provocatieve therapie LGPTPH Provocatieve coaching en provocatieve therapie

op basis van uitdagende, provocerende,

shockerende en/of humoristische dialogen met

als doel het zelf oplossen van de eigen

problemen; de term wordt dikwijls reeds in de

titel gebruikt

Psychoanalyse LGPTPA alle aspecten; psychoanalytische visies;

psychoanalyse bij kinderen; getuigenissen;

psychoanalytisch woordenboek;  orthotherapie

(=psychotherapeutische methode met sterk

psychoanalytische inslag); psychoanalytische

psychotherapie; schaduwwerk; analytische

psychologie (= dieptepsychologie)  

biografieën van Freud of Jung en hun primaire

teksten (bij Psychologen PSPYAZ)

Psychosynthese LGPTPS Roberto Assagioli; alle aspecten van de

psychosynthese

Transactionele analyse LGPTTA Eric Berne (Mens erger je niet); ook Thomas A.

Harris (Ik ben oké, jij bent oké)

ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN     
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Alternatieve geneeswijzen LGAGAG overzichtswerken alternatieve geneeswijzen;

opinies en kritieken over klassieke versus

natuurgeneeskunde; alternatieve visies op ziek

zijn en gezondheid, ziekte als symbool, spirituele

benadering van ziekte; alternatieve

geneeswijsgidsen, natuurlijke medicijnen en

hulpmiddeltjes; helende kracht van dolfijnen;

geneeskracht van bomen; wikkels en omslagen;

colloïdaal zilver; natuurlijke antibiotica (indien

niet enkel planten); mineraaltherapie; Schüssler

celzouten; natuurlijke hormonen (melatonine);

chelatietherapie; religieuze gebedsgenezing

(door derden); medische astrologie;  alle verder

niet apart benoemde geneeswijzen 

hippotherapie (bij Paardrijden DIPAPR);

communicatie met bomen (bij Modern

heidendom SEMHMH); genezende mediums (bij

Spiritisme SELDSP); alternatieve behandelingen

bij een benoemde ziekte (bij de ziekte zelf);

orthomoleculaire geneeskunde en genezen via

gezonde voeding met accent op de kwalen (bij

Voedingstherapieën LGAGVT)

Acupunctuur LGAGAP acupunctuuratlassen/handboeken; 

moxabehandeling; electro-acupunctuur

Aromatherapie LGAGAR etherische oliën

Aura- en chakrahealing LGAGAC alles over aura's en chakra's; genezen en healen

via deze kanalen; kundalini opwekken;

chakratherapie; aura's lezen; energetische

bescherming; spirituele genezing met energie

reiki (bij Reiki LGAGRE) 

Ayurveda LGAGAY over ayurveda algemeen; ook grondbeginselen,

diagnose, leefwijze; ayurveda en gezondheid /

genezing; biografie Deepak Chopra;

ayurvedische kruidenadviezen /

voedingsadviezen, ayurvedisch kookboek;

ayurvedische massage / huisapotheek

Bewegingstherapieën LGAGBT eutonie; euritmie; cesartherapie; Feldenkrais;

Mensendieck; Alexandertechniek;

spierspanningsklachten 
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Bloesemtherapie LGAGBL bachbloesems en andere bloesemremedies;

helende kracht van bloemen; bloemenenergie

als ondersteuning bij genezing

fytotherapie (bij Kruidengeneeswijzen LGAGKR)

Energetische geneeswijzen LGAGEG genezen met de handen (niet-oosters); genezen

met machines; magnetiseren als geneeswijze,

magneettherapie; biofeedback;

bio-energietherapie; bioresonantie;

polariteitstherapie/massage; radionica;

tachyonentherapie; neuromassage; toegepaste

kinesiologie; energetische psychotherapie; 

energiepsychiatrie;  Therapeutic touch; Touch for

Health; Quantum Touch 

reiki, chakra, klopacupressuur, EFT, TAT (bij

LGAGSA; magnetiseren in de zin van het

onderwerpen en beïnvloeden van iemands wil /

mentale beïnvloeding voor show en vermaak (bij

Paranormale krachten SEPKPK)

Homeopathie LGAGHO alle aspecten van de homeopathie; ook

homeopathie voor kinderen; homeopathie bij

specifieke aandoeningen

homeopathie bij specifieke aandoeningen bij de

benoemde ziekte/kwaal

Hydrotherapie LGAGHY spa's, modder, waterkuren; genezende kracht

van water; Kneippkuur; hydrotherapie van de

colon; waterdetox; kuuroorden SAMEN met een

beschrijving van hun aanbod aan therapieën

(anders naar reisgidsen)

louter toeristische beschrijving van kuuroorden

(bij Landen en betreffende land); zelfde

werkwijze als voor hotels

Klank- en stemtherapie LGAGKS genezende werking van klanken/geluid, 'hogere

tonen'; geneeskracht van de stem; klankschalen;

ook mantra's; Tomatis-methode; werken met

speciaal bewerkte hoge boventonen

Kleur- en lichttherapie LGAGKL helende krachten van licht; genezen door

kleuren, aura-soma; visualiseren met kleuren;

kleurenlexicon; kleurenpsychologie

Kristallen - Edelstenen LGAGKE alle soorten geneeskrachtige stenen en hun

werking; de helende kracht van metaal
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Kruidengeneeswijzen LGAGKR medicinale kruiden; fytotherapie;

kruidengeneesmiddelen; marihuana als medicijn;

 aloë vera; sint-janskruid; kamille, enz.;

geneeskrachtige theeën; teatree 

magische, rituele planten ( bij Bijgeloof GEEVBI);

heksenkruiden ( bij Wicca SEMHWI)

Mandala's LGAGMA holistisch bedoeld tot heling van lichaam en

geest; alle aspecten; tekenen en ontwerpen van

mandala's; mandalasymboolkaarten;

werkboeken; 'zien door

rozetten'; ook meditatief tekenen en schilderen;

werken met yantra's

mandala's voor kinderen (bij  Actief met kinderen

OKAKAK)

Manuele therapieën LGAGMT niet elders benoemde alternatieve manuele

therapieën zoals osteopathie,chiropractie,

holistic pulsing,cranio-sacrale therapie,

LaStone/hot stone therapie, rolfing, rebalancing,

Bowen

algemene massage (bij Massage LGSRMA);

haptonomie en haptotherapie (bij

Lichaamsgerichte therapie LGPTLT)

Oosterse geneeswijzen LGAGOG alle oosterse geneeskunde die niet benoemd

wordt in het schema : Chinese, Tibetaanse,

Japanse, Tao, Qi Gong/Qigong, enz; de 5

elementen; encyclopedieën/overzichtswerken

van oosterse geneeswijzen; Kum Nye

Reflexzonetherapie LGAGRZ voetreflexologie, handreflexologie,

oorreflexzonemassage, tenen lezen,

meridiaankogels; handhoudingen en

vingerreflexzones; mudra's

mudra's en in context met yoga (bij Yoga

LGSRYO) 

Reiki LGAGRE handboeken, lexicon, technieken, praktische

gidsen, ervaringen van Reiki-meesters

Shiatsu - Acupressuur LGAGSA acupressuur, drukpuntmassage;

meridianen/tsubo , klopacupressuur, EFT, TAT
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Voedingstherapieën LGAGVT therapeutische mogelijkheden en medische

consequenties van voeding, voedingsstoffen

(vast en vloeibare) en bepaalde ingrediënten;

behandeling van ziekten; orthomoleculaire

geneeskunde/voeding, vitamines en mineralen

(zowel preventief als curatief); komboecha;

appelazijn; brooddrank; algemeen heilzame

werking van pre- en probiotica en gunstige

bacteriepreparaten;  spirituele, mentale en

geestelijke impact van voeding (bv spirituele

groei en voeding, psyche en voeding), symboliek

van voeding (cfr Christiane Beerlandt) 

diëten; sapvasten en ontgiften (bij Kuren –

Ontgiften LGGLKO); officiële voedingsleer en

formele beschrijving van anti-oxidanten en

supplementen (bij Voeding EDVOVO); mindful

eten (bij LGZKAE); geneeskrachtige theeën (bij

Kruidengeneeswijzen LGAGKR);

sportvoedingssupplementen (bij Sportvoeding

SSSPSV); ontgiftingsdieet (bij Kuren-ontgiften

LGGLKO); voeding voor bepaalde ziekte (bij de

ziekte LGZKZK) 

Zelfhelend vermogen LGAGZV genezende kracht van de psyche op lichaam en

geest, dmv. dmv. autosuggestie, visualisatie,

imaginatie, neurospeak, silva methode,

alfatraining...; spontane genezing; kracht van

bidden genezing via persoonlijk gebed en/of

meditatie;  positieve beïnvloeding van het

immuun-, hormoon- en zenuwstelsel

(psychoneuro-immunologie en –endocrinologie) 

Sofrologie (bij Stress-Relaxatie LGSRSR);

genezende mediums (bij Spiritisme SELDSP);

religieuze gebedsgenezing door derden (bij

LGAGAG)

GEZOND LEVEN     
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Gezond leven LGGLGL combinatie van beweging, dieetvoorschriften,

positief denken, betere planning, onthaasting,

lifestyle, gezonde levensstijl; algemene wellness

voor lichaam en geest, zich goed voelen,

gezondheid stimuleren en onderhouden;

evenwichtig, gelukkig gezond leven in alle

aspecten; lichamelijke en mentale 'recepten'

voor meer energie; energieboosting (niet

gebaseerd op ziekte); gezondheidsbevordering

van het immuunsysteem

algemene recepten voor sapdranken niet in de

eerste plaats als heilzaam bedoeld (bij Cocktails

- Sappen EDDRCS); genezen via gezonde

voeding met het accent op de kwalen (dus

zonder andere verwijzingen naar 'gezond leven')

(bij Voedingstherapieën LGAGAG);

supplementen met therapeutisch of medisch

effect (bij Voedingstherapie LGAGVT);

chronische vermoeidheid (bij Chronische

vermoeidheid LGZKCV); onthaasting vanuit

persoonlijk perspectief (bij Zelfontplooiing

PSPEZO); onthaasting vanuit maatschappelijk

perspectief (bij Samenleving SASASA);

onthaasting vanuit spiritueel perspectief (bij

Spirituele ontwikkeling SENASO)

Jong blijven LGGLJB specifieke anti-aging en

verjongingsprogramma's; anti-aging kookboek

(kan combinatie zijn van meerdere elementen,

meestal geeft de titel de bedoeling van het boek

weer) 

algemene gezondheidsprogramma's (bij Gezond

leven LGGLGL)

Kuren - Ontgiften LGGLKO detox, vastenkuren, sapkuren,

ontgifting/ontslakking (combinaties met voeding

zijn mogelijk); ontzuren; vastenkuur, Mayr-kuur,

druivenkuur; leverreiniging, bloedzuivering;

semi-therapeutisch omwille van preventief effect 

medische toepassingen van voedingsstoffen bij

Voedingstherapieën (LGAGVT) of (benoemde)

Ziekte-Kwalen (LGZK..) ; geneeskrachtige thee

(bij Kruidengeneeswijzen LGAGKR)
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STRESS - RELAXATIE     

Stress - Relaxatie LGSRSR alles over stress en/of ontspanning in het

algemeen; omgaan met stress;

ontspanningsoefeningen; relaxeren (zowel

lichaam als geest); tot rust komen; stress als

fenomeen; programma's en adviezen om stress

te overwinnen; stressionele intelligentie;

stressmanagement op persoonlijk vlak of in

combinatie met werkstress; autogene training

(=diepteontspanning); sofrologie

stress op de werkvloer (bij Welzijn op het werk

WGWEWW); onthaasting in combinatie met

gezond leven (bij Gezond leven LGGLGL);

onthaasting vanuit persoonlijk perspectief (bij

Zelfontplooiing PSPEZO); onthaasting vanuit

maatschappelijk perspectief (bij Samenleving

SASASA); onthaasting vanuit spiritueel

perspectief (bij Spirituele ontwikkeling SENASO)

Massage LGSRMA alles ivm massage; zelfmassage; leren

masseren; doe-boeken

sportmassage of massage door kinesisten (bij

Kine - Revalidatie LGGEKR); Sensuele massage

(bij Seksuele beleving LGSESB)

Mediteren LGSRME Meditatietechnieken; het scheppen van de juiste

omgeving en voorwaarden; ook transcendente

meditatie; meditatieoefeningen; tips en trucs

voor succesvol mediteren; lachmeditatie;

Acem-meditatie

meditatief tekenen en schilderen (bij Mandala's

LGAGMA); meditatie voor kinderen (bij Actief

met kinderen OKAKAK); teksten (bij

Bezinningsteksten RLBEBE)

indien religieuze of filosofische context primeert,

dan (bij desbetreffende religie) ; Mindfulness (bij

Mindfulness LGSRMI)

Mindfulness LGSRMI mindfulness en spiritualiteit op het werk (bij

Welzijn op het werk WGWEWW)

Tai chi LGSRTC Alle aspecten; ook de gevechtstechnieken en

oefeningen
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Yoga LGSRYO Alle soorten yoga en oefeningen; poweryoga;

Ajnayoga; Kriya-yoga; bewuste

ademhaling/ademhalingstechnieken in context

van yoga; de zonnegroet; mudra's (in de context

van yoga)

het achterliggende religieuze en filosofische

systeem (bij Oosters denken RLODOD);

zwangerschapsyoga (bij Zwangerschap

OKZWZW); yoga voor kinderen (bij Actief met

kinderen OKAKAK); mudra's voor de gezondheid

(bij Reflexzonetherapie LGAGRZ);

ademhalingstechnieken i.v.m. lichamelijke

aandoeningen (bij Astma - Longziekten

LGZKAT); yoga als pijnbestrijding (bij Migraine –

Pijnen LGZKMP); ademhalingstechnieken voor

zangers (bij Instrumenten - Orkest MUIOAZ);

yoga op het werk (bij Welzijn op het werk

WGWEWW)

SEKSUALITEIT     

Seksualiteit LGSESE wetenschappelijke en maatschappelijke studies

(Hite rapport); relationele-psychologische

invalshoek en/of theoretische reflecties rond

seksuele relaties;  seksuologie, seksuele

problemen (zowel medisch als psychologisch),

sekstherapie; seksverslaving

seksuele opvoeding/voorlichting (bij Emoties -

Relaties OKOOER);

holebi's/travestie/transseksuelen als fenomeen

in de samenleving en functionering (bij Holebi's -

Transgenders SASGHT); seksueel geweld (bij

Geweld slachtofferhulp SAMGGS); pedofilie (bij

Incest-Pedofilie OKJEIN); geslachtsziekten (bij

Aids - SOA LGZKAS); prostitutie, verhalen en

getuigenissen van prostituees (bij Prostitutie

SASAPR); erotiek in de kunst (bij Thema's in de

kunst KUTKTK)  

Seksuele beleving LGSESB doe-boeken/expliciete beleving; alle werken

gericht op een betere beleving van de seksuele

relatie; tantra; gidsen voor een spannend

seksleven; erotische massage

seksuele voorlichting (bij Emoties - Relaties

OKOOER)

Voorbehoedsmiddelen LGSEVO sterilisatie, anticonceptiemiddelen
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PSYCHOLOGIE     

Psychologie PSPSPS sociale psychologie algemeen; enkel

vakliteratuur: algemene handboeken,

inleidingen, essays, columns diverse

onderwerpen, geschiedenis, inleidingen en

overzichten van stromingen en vakgebieden,

methodiek

Menselijk gedrag PSPSMG boeken van het type Desmond Morris;

evolutionaire psychologie; evolutionaire kijk op

het menselijk gedrag in het algemeen;

sociobiologie in het algemeen

PSYCHOLOGEN     

Psychologen PSPYAZ

PERSOONLIJKHEID     

Persoonlijkheid PSPEPE psychologische theorieën over persoonlijkheid

en persoonlijkheidsontwikkeling,

persoonlijkheidskenmerken zoals wilskracht en

introversie, persoonlijkheidstypologieën,

afzonderlijke persoonlijkheidstypen,

mensenkennis, karakteranalyse, droedels,

temperamentenleer, persoonlijkheidstests,

Chinese karakterkunde

Emoties PSPEEM algemene boeken over emotieleer;

hooggevoeligheid; (biologische grondslag van)

gevoelens en emoties; evolutionaire betekenis

van emoties

hooggevoeligheid bij kinderen (bij

Emoties-Relaties OKOOER)

Emotionele intelligentie (EQ) PSPEEI

Enneagram PSPEEN

Gelaatkunde PSPEGE

Grafologie PSPEGR

NLP PSPENL is neuro-linguïstisch programmeren
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Zelfontplooiing PSPEZO levenskunst; persoonlijke groei, zelfkennis en

zelfcoaching, bewuste keuzes maken, je eigen

leven leiden, hoe je talenten ontwikkelen,

tegenslagen overwinnen;

persoonlijkheidsontwikkeling om je leven te

verbeteren, word gelukkig en succesvol, positief

denken, efficiënte tijdsbesteding op persoonlijke

vlak of in combinatie met werkvlak

filosofie over geluk, de zin van het leven (bij

Filosofen FIFSAZ) spirituele invulling en

spirituele ontwikkeling (voor zover geen occulte

technieken) (bij Spirituele ontwikkeling SENASO)

; therapeutische

zelfontplooiing/gedragsverandering (bij

Gedragstherapieën LGPTGD)

Zelfvertrouwen PSPEZV omgaan met sociale angst, verlegenheid,

zelfbeeld, weerbaarheid, leren nee-zeggen,

charisma aankweken

DENKEN     

Denken PSDEDE bewustzijn, bewustzijnsprocessen, gebruik van

de geest (kan naargelang aspect ook bij

Psychologie PSDEHE); centraal thema is de

verhouding geest-lichaam; cognitieve

psychologie of ruimer cognitieve wetenschap;

ook bewustzijnsfilosofie; vergelijking menselijke

geest en computermodellen, voor zover nadruk

op menselijke geest; verschillende vormen van

denken, kritisch denken, leerprocessen

artificiële intelligentie toegepast in de robotica

(bij Techniek WTWTTE)

Creatief denken PSDECD mentale processen die leiden tot nieuwe en

unieke oplossingen, ideeën; divergent denken,

lateraal denken (de Bono); vooral doe-boeken:

verbeteren mentale vaardigheden,

denktechnieken zoals mindmapping en

brainstorming, innovatief denken

Geheugen PSDEGE concentratie, -training, -moeilijkheden bij

volwassenen

geheugentraining voor dementerende ouderen

(bij Alzheimer - Dementie LGZKAD)
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Hersenen PSDEHE werking van de hersenen (neurologie);

beschrijving van processen in de

hersengebieden, bv. taal; kleurenblindheid, enz.;

 foto's en werking hersenen/brein; dus de

hersenwetenschap: empirisch getoetste

medische en neurologische feiten d.m.v.

labo-onderzoek, PET-scan e.d. (fysische

processen verklaren mentale verschijnselen);

enkel de hogere mentale processen

lagere neurologische processen (bij Menselijk

Lichaam LGLGML); neurologie i.v.m.geheugen

(bij Geheugen PSDEGE) Neurologie i.v.m.

taalvermogen (bij Taalkunde TATATK);

neurologische stoornissen (bij Neurologische

stoornissen LGZKNS)

Intelligentie PSDEIN IQ-tests; dat wat gemeten wordt in

intelligentietests; over nieuwe vormen van

intelligentie

andere tests bij de betreffende rubrieken, bv.

persoonlijkheidstests (bij Persoonlijkheid

PSPEPE); psychotechnische tests (bij

Solliciteren WGSOSO)

DROMEN     

Dromen PSDRDR droomwoordenboeken; beschrijving van situaties

in dromen; droomuitlegging

dromen in de theorie en praktijk van de

psychoanalyse (bij Pschychoanalyse LGPTPA) 
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RELATIES     

Relaties RERERE typologie en psychologie van relaties;

vriendschap; cultuurgeschiedenis en typologie

van de liefde; cultuurgeschiedenis van de kus;

sociale omgang en interactie; sociale intelligentie

omgang in gezin en familie (bij Gezin-Familie

OKOKGF)

PARTNERRELATIES     

Partnerrelaties REPRPR psychologie van de liefde; problematiek en

sekseverschillen binnen liefdesrelaties;

huwelijksrelatie, liefdesrelaties, verliefdheid,

liefdesrelaties op de werkvloer, liefdesbrieven,

ontrouw, jaloezie, communicatie tussen partners;

relatietherapie 

emancipatie, feminisme (sociologisch en

historisch) (bij Vrouwen SASGVR);

holebi-relaties (bij Holebi - Transgenders

SASGHT); beroemde minnaars en minnaressen

(bij Thema's Geschiedenis GETHTH) 

Een partner zoeken REPRPA tips voor het leggen van sociale contacten met

emotioneel en lichamelijk partnerschap tot doel;

dating

Man zijn REPRMZ psychologie van de man; manbeeld binnen

partnerrelaties 

manbeeld in de samenleving (bij Sociale

Groepen SASGSG)

Partnergeweld REPRPG (h)erkennen van partnergeweld; psychologisch

profiel van de partnermishandelaar; geestelijke

mishandeling tussen partners

geweld binnen het gezin, kinderen en

partnergeweld  (bij Gezin-Familie OKOKGF) 

Singles REPRSI psychologie van de alleenstaande; single-zijn als

keuze; intimiteit en alleenzijn; tips voor het leven

als alleenstaande 

Vrouw zijn REPRVZ psychologie van de vrouw; vrouwbeeld binnen

partnerrelaties 

vrouwbeeld in de samenleving,

vrouwenemancipatie (bij Sociale Groepen –

Vrouwen SASGVR); carrièretips en –planning

(bij Loopbaanplanning WGWELO)
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TROUWEN - SAMENWONEN     

Trouwen - Samenwonen RETSTS etiquette ivm huwelijk; bruidsjurken en

-boeketten ; rechten en plichten van partners;

huwelijksrecht

Scheiden RETSSC echtscheiding; echtscheidingsbemiddeling;

echtscheidingsleidraad; co-ouderschap

nieuwsamengestelde gezinnen, stiefouderschap

(bij Nieuwsamengestelde gezinnen OKOKNG) 
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NATUUR - MILIEU     

Natuur - Milieu NMNMNM algemene werken over ecologie;  Gaia

hypothese; gemengde werken over dieren,

planten en mensen; biodiversiteit; werken over

natuur en milieu (fauna, flora en ecosystemen);

natuurbehoud, natuurbeheer, groenbeheer;

natuurontwikkeling; natuur en milieu als thema in

de cultuurgeschiedenis; algemene overzichten

national geographic; interactie mens-natuur;

biogeografie; milieukunde; algemene werken

over cultuurlandschapsgeografie, geschiedenis

van cultuurlandschappen; seizoenen

biologie (bij Biologie WTBIBI)  biotopen,

natuurgidsen van een bepaald land of streek (bij

Landen); milieubescherming (in de praktijk, door

activisten...) (bij Milieuproblemen NMNMMP);

cultuurlandschapsgeografie van een bepaald

land of streek (bij Landen); fysische geografie

(bij Aarde AHAAAA) 

Duurzaam leven NMNMDL wat je als individu zelf kan doen ten aanzien van

een duurzame samenleving; duurzaam

consumeren en produceren in de praktijk 

specifieke onderwerpen, bv duurzaam

huishouden (bij  Huishouden WOHUHU);

duurzaam wonen (bij Duurzaam bouwen

WOBVDB); duurzaam ontwerpen (bij Duurzaam

ontwerpen ARONDO); zelfvoorzienend tuinieren

(bij Biologisch tuinieren PTTUBT); theorie over

transitie en duurzame samenleving (bij

Duurzame ontwikkeling SASADO)

Milieubeleid NMNMMB milieuhygiëne; milieurecht; milieuwetgeving;

ecotaks; milieuheffingen; Kyoto-verdrag;

milieurapporten; bodemsanering (uitgaande van

de overheid); milieuvergunningen;

milieueffectenrapporten, -beleid;

milieucommunicatie; milieuhandhaving en

financiële aansprakelijkheid; informatierecht

inzake milieu; natuurbehoudrecht (EU,

internationaal); afvalstoffendecreet; gids voor de

milieucoördinator; jaarverslagen (A.M.I.N.A.L,

dept. leefmilieu....)

milieubehoud (bij Natuur-Milieu NMNMNM);

algemeen natuurbeheer (bij Natuur-Milieu

NMNMNM); groenbeheer (bij Natuur-Milieu

NMNMNM)

Milieufilosofie NMNMMF milieu-ethiek
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Milieuproblemen NMNMMP luchtverontreiniging, watervervuiling,

broeikaseffect  olievervuiling, mestoverschot, het

gat in de ozonlaag; vervuiling door zware

metalen, bodemverontreiniging, straling (bv.

gsm-straling), zure regen, geluidshinder;

milieubescherming, milieuactivisten

(Greenpeace); afvalverwerking (o.a.recycleren);

afvalwatermanagement; milieuchemie; algemene

asbestproblematiek; gevaarlijke stoffen;  

vervoer van gevaarlijke stoffen (bij

Verkeer-Vervoer VVVVVV); gebruik van

pesticiden in de tuin (bij Tuinieren PTTUTU),

gebruik van pesticiden op grote schaal

(Landbouw NMLVLA); visstandbeheer voor

sportvissers (bij Hengelsport DIVIHE);

Visstandbeheer voor visserij/overbevissing (Bij

Vissen DIVIVI); milieubescherming in wetten

(Milieubeleid NMNMMB); bescherming van het

regenwoud (Bij Bossen NMBIBO);

woestijnvorming (bij Woestijnen NMBIWO);

Kernernergie en milieugevolgen (bij Kernenergie

WTENKE); Klimaat in functie van

weersvoorspellingen (bij Weer AHWEWE) 

BIOTOPEN     

Biotopen NMBIBI bergen en hoogvlakten, meren en moerassen,

rivieren en beken, taiga, pampa's, steppen,

heide en veen; polders, savannen, prairie, 

natuurstudies (inventarissen van fauna en flora)

natuurreisgidsen (bij Landen); poolgebieden (bij

Poolgebieden LAPGPG, Noordpool LAPGNO,

Zuidpool LAPGZU);  toendra (bij Noordpool

LAPGNO); kijkboeken die de natuur in een

bepaalde streek/bepaald land belichten (bij dat

bepaalde land of die bepaalde streek bij Landen)

Bossen NMBIBO tropisch regenwoud; bosbeheer; bosbouw;

bescherming van het regenwoud

bomen (bij Bomen PTBOBO); 

Natuurreservaten NMBINA wildparken; nationale parken; Kalmthoutse

Heide;  Hoge Venen; Zwinstreek

Natuurreservaten in de VS (bij Natuurparken

LAVSNP)

Woestijnen NMBIWO natuurkijkboeken; woestijnflora; woestijnfauna;

woestijnvorming; 

steppen (bij Biotopen NMBIBI)

Zee - Strand - Duinen NMBIZS schelpen; koralen en koraalriffen; kusten; fauna

en flora van oceanen
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LANDBOUW - VISSERIJ     

Landbouw NMLVLA alles ivm boerenbestaan; ook economisch;

landbouwwetgeving; kweken van

landbouwgewassen, glastuinbouw, tuinbouw,

biologische landbouw op industriële schaal;

bemesten en gewasbescherming op industriële

schaal;  landbouwwerktuigen; veeteelt en

veeteeltsector

kweken van planten, gewasbescherming op

kleine schaal (bij Tuinieren in de desbetreffende

rubrieken); werktuigdragers zoals traktoren=

landbouwvoertuigen (bij Vrachtwagens

VVAUVR); houden van dieren voor particulier

gebruik (bij Vee DIZOVE)

Visserij NMLVVI economisch aspect van de visserij; walvisvangst;

visstandbeheer; overbevissing

scheepstypes (bij Schepen VVSCSC);

visstandbeheer voor sportvissers (bij

Hengelsport DIVIHE)
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PLANTEN     

Planten PTPLPL herbaria; algemene werken over planten; giftige

planten; plantenanatomie; plantkunde; pollen;

beschermde planten; etymologie van bloemen-

en plantennamen; etnobotanie; beroemde

botanisten; plantenjagers; geschiedenis van

plantententoonstellingen (Gentse Floraliën)

cultuurgeschiedenis van een specifieke

nutsplant (zoals aardappel) met overwegend oog

voor socio-economisch aspect (bij Thema's

GETHTH), folklore-aspect (bij Europese

volkskunde GEEVEV)

Encyclopedieën PTPLEN van a tot z; woordenboeken met plantennamen

Veldgidsen PTPLVG determinatiegidsen, gidsen over flora,

beschermde planten; wilde vruchten, mossen,

algen, varens, grassen (in de natuur)

sierplanten, siergrassen (bij Sierplanten -

Bloemen PTSBSB); alle a-z gidsen die niet

compact/praktisch genoeg zijn om als veldgids te

dienen (bij Encyclopdieën PTPLEN); gidsen met

louter geneeskrachtige kruiden (bij

Geneeswijzen LGAGKR); paddenstoelengidsen

(bij Paddenstoelen PTPAPA)

PADDENSTOELEN     

Paddenstoelen PTPAPA gidsen; zwammen, schimmels hallucinogene (geestverruimende)

paddenstoelen (bij Drugs LGVEDR); het kweken

van paddenstoelen (bij Groenten - Fruit

PTTUGF)

BOMEN     

Bomen PTBOBO determinatiegidsen voor bomen en wilde struiken struiken (bij Sierstruiken - Hagen PTSBSH);

bosbouw, bosbeheer (bij Bossen NMBIBO)

TUINIEREN     

Tuinieren PTTUTU telen van planten; bemesten en pesticiden voor

gebruik in de tuin; gazons; tuinonderhoud;

composteren; zaaien en vermeerderen;

bodembewerking (verbeteren van de grond);

voorkomen, herkennen en behandelen van

problemen in de tuin; tuinieren in kassen voor de

liefhebber

glastuinbouw, tuinbouw, biologische landbouw,

telen van gewassen op grote schaal, bemesten

en gewasbescherming op grote schaal (bij

Landbouw NMVLA)
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Biologisch tuinieren PTTUBT biologische groenteteelt; ecologisch tuinieren;

milieuvriendelijk tuinieren; biologisch

verantwoorde onkruidbestrijding; biodynamisch

tuinieren 

 biologische landbouw (bij Landbouw NMLVLA)

Groenten - Fruit PTTUGF het kweken van paddenstoelen; de moestuin

Kruiden PTTUKR kruidentuinen; kruiden kweken in potten kruiden-specerijen als thema in de

cultuurgeschiedenis (bij Thema's GETHTH);

koken met kruiden (bij Specerijen - Kruiden

EDKOSK); kruidengeneeskunde (bij

Kruidengeneeswijzen LGAGKR

Snoeien - Stekken PTTUSS enten; snoeivormen

TUINAANLEG     

Tuinaanleg PTTATA ideeën voor tuinen : hoe ze moeten worden

aangelegd in de praktijk, met plannetjes en uitleg

over de te gebruiken planten; ontwerpen en

aanleggen van cottagetuinen, stadstuinen,

feng-shui tuinen, patiotuinen, rotstuinen,

Japanse tuinen, wintertuinen, tropische tuinen,

schaduwtuinen; borders; 

borderplanten (bij Sierplanten - Bloemen

PTSBSB); vijverplanten (bij Vijvers PTTAVI);

kleine tuinornamenten (bij Tuinornamenten

PTTATO)

Serres - Kassen PTTASK oranjerieën; tuinieren in kassen en serres (bij Tuinieren

PTTUTU); kijkboeken met historische kassen en

serres (kassen paleis van Laken) (bij Tuin -

Parken PTTPTP)

Tuinornamenten PTTATO decoraties in de tuin; tuinkabouters; tuinbeelden;

mozaïek in de tuin; kleine waterornamenten

(fonteinen); tuinvazen

grote speeltuigen en constructies (pergola,

tuinhuis ...) (bij Tuinprojecten PTTATP)

Tuinprojecten PTTATP pergola's, tuinhuizen, speeltuigen,

speelboomhutten, tuinverlichting, terrassen,

tuinmuren, trappen, tuinpaden, zwembaden

Vijvers PTTAVI natuurlijke zwemvijvers; vijverplanten; beken  vijvervissen (bij Aquaria DIVIAQ)
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TUINEN - PARKEN     

Tuinen - Parken PTTPTP specifieke tuinen, voorbeeld kasteeltuin;

beroemde tuinen; tuinen van tuinarchitecten;

botanische tuinen (arboretum) om te bezoeken;

geschiedenis van de tuinen; biografieën van

tuinarchitecten; kijkboeken met historische

serres en kassen (kassen van paleis van Laken)

tuinreisgidsen met aanzienlijk aandeel

reisinformatie voor een bepaald land of streek

(bij Landen); Kruidtuinen (bij Kruiden PTTUKR)

SIERPLANTEN - BLOEMEN     

Sierplanten - Bloemen PTSBSB siermossen, -varens, -grassen; vaste planten,

tuinplanten; borderplanten; bamboe; rotsplanten

geschiedenis van Gentse Floraliën (bij Planten

PTPLPL); vijverplanten (bij Vijvers PTTAVI);

woestijnplanten (bij Cactussen PTSBCA)

Bollen - Knollen PTSBBK sneeuwklokjes; irissen; lelies; dahlia's;

begonia's; krokussen

Bonsai PTSBBO

Cactussen PTSBCA vetplanten; woestijnplanten

Fuchsia's PTSBFU

Kamerplanten PTSBKA

Klimplanten PTSBKL clematis; klimop; klim-, lei- en slingerplanten

Orchideeën PTSBOR

Rozen PTSBRO

Sierstruiken - Hagen PTSBSH azalea's, rododendron, buxus, heesters,

coniferen

Terras - Balkonplanten PTSBTB kuipplanten; plantenbakken voor aan de gevel;

hangmanden; daktuinen 

groendaken (bij Duurzaam verbouwen

WOBVDB); kruiden kweken in potten (bij Kruiden

PTTUKR); aanleg van terras (bij Tuinprojecten

PTTATP)  
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DIEREN     

Dieren DIDIDI uitgestorven dieren die geen prehistorische

dieren zijn zoals dodo; over verscheidene

soorten huisdieren; materialen over

verschillende diersoorten; dierkunde; anatomie

niet beperkt tot één diersoort; relatie mens-dier;

giftige dieren; diersporen; essays over dieren;

jonge dieren; rouwproces bij verlies van een

huisdier; dierennamen; nachtdieren; dieren in de

tuin; 

anatomie van een bepaalde diersoort bij de

betreffende diersoort bv. anatomie van de hond

(bij Honden DIHOHO); biotopen (bij Biotopen

NMBIBI); vee (bij Vee DIZOVE); pluimvee (bij

Kippen - Pluimvee DIVOKP) 

Encyclopedieën DIDIEN

Dierenbescherming DIDIDB dierenrechten; bedreigde diersoorten;

dierenasiels; dierenrechtenorganisaties;

proefdieren

dierproeven; klinisch onderzoek met dieren (bij

Wetenschap WTWTWE)

Dierentuinen DIDIDT dierenparken

Diergedrag DIDIDD trek (algemeen) gevoelsleven van dieren,

seksuele gedragingen; intelligentie en denken bij

dieren; gedragsstoornissen; zintuigen en taal

van dieren; ethologie; dierenpychologie;

communicatie bij dieren

vogeltrek (bij Vogels DIVOVO); jachtinstinct (bij

Roofdieren DIZORO)

Diergeneeskunde DIDIDG algemene werken bij benoemde, specifieke dieren

Jagen DIDIJA jachtgeweren; africhten van dieren voor de jacht andere wapens dan jachtgeweren (bij Wapens

GEOOWA) of (bij Schieten SSMISC)

Prehistorische dieren DIDIPD dinosauriërs; mammoeten; prehistorische

zeedieren; sabeltijgers

uitgestorven dieren die geen prehistorische

dieren zijn (bv. dodo) (bij Dieren DIDIDI)
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ZOOGDIEREN     

Zoogdieren DIZOZO algemene werken; hoefdieren; buideldieren;

vleermuizen; olifanten; neushoorns; nijlpaarden;

egels; kamelen; lama's; ezels; koala's

Apen DIZOAP

Beren DIZOBE panda's; ijsberen 

Roofdieren DIZORO vossen; wolven; leeuwen; katachtigen;

luipaarden; coyotes; otters; fretten; dassen;

hyena's; wilde honden

combinatie van roofdieren (zee-, zoog- en

roofvogels)  bij Dieren (DIDIDI)

Vee DIZOVE alle boerderijdieren zoals koeien, varkens,

geiten, schapen; werken die zowel over vee als

over pluimvee gaan; varkenspest

pluimvee (bij Kippen - Pluimvee DIVOKP)

Zeezoogdieren DIZOZE robben, walrussen, zeeleeuwen en zeehonden;

walvissen en dolfijnen; bruinvissen; orka's

therapie met dolfijnen (bij Alternatieve

geneeswijzen LGAGAG); walvisvangst als

economische activiteit bij (Visserij NMLVVI)

HONDEN     

Honden DIHOHO hondensport, blindengeleidehonden;

hondentraining; hondenopvoeding;

hondengedrag; hondenfokkerij

Hondenrassen DIHOHR opvoeding van een bepaald ras (alle aspecten);

kiezen van een ras; verschillende rassen; 

Hondenverzorging DIHOHV diergeneeskunde toegespitst op honden;

hondenvoeding; hondenziekten

KATTEN     

Katten DIKAKA diergeneeskunde toegespitst op katten
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KNAAGDIEREN     

Knaagdieren DIKNKN boeroendoeks, eekhoorns, ratten, muizen,

cavia's, hamsters, chinchilla's, gerbils, degoes,

enz.

Konijnen DIKNKO

PAARDEN     

Paarden DIPAPA pony's; diergeneeskunde toegespitst op

paarden, paardenziekten; domesticatie van het

paard; relatie mens-paard; communicatie met

paarden; paardenfokkerij

ezels (bij Zoogdieren DIZOZO)

Paardrijden DIPAPR paardensport;  mennen, paardendressuur; de

koetsen zelf; hippotherapie

VOGELS     

Vogels DIVOVO algemene werken over vogels; vogelveren;

voeding voor vogels; vogelkastjes; gedrag van

vogels; encyclopedieën; vogelbescherming; de

vogeltrek; uilen, wilde ganzen en eenden,

pinguïns;  algemene beschrijvingen en kijk- en

fotoboeken (in groot formaat, salontafelboeken)

over bepaalde soorten, families: over

watervogels, roofvogels, vogels uit specifieke

biotopen, vogels uit een bep. streek of land;

vogelgedrag: trek, nestbouw,broedgedrag;

encyclopedieën; inventarissen en bio-geografie

(vogelgebieden) ornithologie; tellen van

vogelpopulaties; nestkastjes; AVmateriaal 

determinatiegidsen voor volièrevogels (bij

Volièrevogels DIVOVV)

Duiven DIVODU duivensport; sierduiven; postduiven

Kippen - Pluimvee DIVOKP hanengevechten; kippen, kalkoenen, hoenders,

tamme eenden en ganzen; vogels die gekweekt

worden voor de jacht

Vogelgidsen DIVOVG determinatieboekjes en veldgidsen; het

waarnemen en herkennen van vogels
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Volièrevogels DIVOVV siervogels, kooivogels; kanaries, papegaaien,

zebravinken, agaporniden; parkieten;beo's; ook

vinkensport; bouwen van een volière; voeding

voor volièrevogels

VISSEN     

Vissen DIVIVI inktvissen (bij Ongewervelde dieren DIODOD)

Aquaria DIVIAQ de vissen die in aquaria leven; goudvissen;

tuinvijvervissen (koi); aquariumplanten

Hengelsport DIVIHE visstandbeheer voor sportvissers visstandbeheer voor visserij of natuurbeheer (bij

Visserij NMLVVI)

AMFIBIEËN - REPTIELEN     

Amfibieën - Reptielen DIARAR kikkers, salamanders, krokodillen en alligators,

slangen, schildpadden, hagedissen, padden,

leguanen,... 

TERRARIA     

Terraria DITETE paludaria

ONGEWERVELDE DIEREN     

Ongewervelde dieren DIODOD weekdieren, schelpdieren, krabben, kreeften,

slakken, pissebedden, duizendpoten,

schaaldieren; inktvissen; zeespinnen;

zeepaardjes

schelpen (bij Zee - Strand - Duinen NMBIZS)

Bijen - Imkeren DIODBI alternatieve geneeswijzen met

bijen/bijenproducten  (bij Alternatieve

geneeswijzen LGAGAG)

Insecten DIODIN mieren, hommels, wespen, sprinkhanen,

wandelende takken, krekels, kevers, vliegen,

lieveheersbeestjes en libellen.

Spinnen DIODSP spinachtigen (schorpioenen)

Vlinders DIODVL motten, rupsen ; vlindertuinen vlindervriendelijk tuinieren (bij Tuinieren

PTTUTU)
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OUDERS - KINDEREN     

Ouders - Kinderen OKOKOK 'het' vaderschap en 'het' moederschap,

materialen die niet louter over opvoeding gaan;

uitgesteld ouderschap; cultuurgeschiedenis van

het kind; veranderende ideeën over het kind;

vrijwillige kinderloosheid; tienerouderschap  

ouderschap in de praktijk, opvoedingstips (bij

Opgroeien-Opvoeden OKOOOO); Holebi

ouderschap (bij Holebi's - Transgenders

SASGHT); kinderen leren leren (bij Leren leren

ONDILL)

Adoptie OKOKAD getuigenissen van alle partijen; adoptieouders,

adoptiekinderen, afstandsmoeders, adoptie als

factor in opvoeding en ontwikkeling,

hechtingsproblemen na adoptie, info voor

aspirant adoptie-ouders; open-gesloten adoptie,

interculturele adoptie

adoptie uitgelegd aan kinderen (bij

Jeugdcollectie); adoptie door Holebi's (bij

Holebi's-Transgenders SASGHT)

Gezin - Familie OKOKGF broers en zussen; volwassenen reflecteren over

hun plaats in het gezin, omgang tussen

volwassen familieleden; schoonfamilie;

eenoudergezinnen; 

kinderen zijn getuige van geweld in het gezin;

oudermishandeling; gezinsbeleid; beleid en

jaarboeken van Kind en Gezin, Gezinsbond

opvoedingssituaties thuis van jongeren vanaf 13

jaar (bij Jongeren OKOOJO);

opvoedingsproblematiek bij alleenstaande

ouders (bij Opgroeien-Opvoeden OKOOOO);

geweld t.a.v. bejaarde ouders (bij Ouderenzorg

LGVZOZ of Slachtofferhulp SAMGGS); geweld

tussen ouders (bij Partnergeweld REPRPG);

geweld t.a.v kinderen (bij Kindermishandeling

OKJEKI); concrete opvoedingstips (bij

Opgroeien-Opvoeden OKOOOO); activiteiten

met kinderen (bij Activiteiten met kinderen

OKAKAK); gezinstherapie (bij Gezinstherapie

LGPTGE)

Grootouders OKOKGO doelpubliek bestaat voornamelijk uit grootouders,

ook over 'het' grootouderschap, activiteiten voor

grootouders met kleinkinderen
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Jeugdbeleid OKOKJE beleid i.v.m. inspraak voor kinderen en jongeren;

theorie over jeugdwerk

jeugdbewegingen (bij OKAKJE); jeugdstrafrecht

(bij Jeugdcriminaliteit SAMGJE);

jeugdbeschermingsrecht (bij Jeugdzorg

OKJEJE); rechtspositie van jongeren (bij

Jongeren SASGJO); praktijk van het jeugdwerk

(bij Jeugdbewegingen OKAKJE); kinderrechten

(bij Mensenrechten SASAME) 

Kinderopvang OKOKKI inrichting van kribbes en peutertuinen;

materialen voor kinderverzorgsters (in spe) en

zelfstandigen in de kinderopvang; regelgeving;

werkvormen in kinderopvang; pedagogische

strekking in kinderopvang; seksuele voorlichting

in kinderopvang; omgaan met ouders en

inspraak; kinderopvang als economische

activiteit; kinderopvang kiezen; voor- en

naschoolse opvang 

Nieuw samengesteld gezin OKOKNG stiefouderschap co-ouderschap (bij Scheiden RETSSC)

Werk en ouderschap OKOKWO de praktijk van combinatie van werk en gezin op

persoonlijk vlak

sociologische studies over man-vrouw

tegenstellingen, combinatie werk-gezin en

emancipatie (bij Sociale Groepen – Vrouwen

SASGVR)

ZWANGERSCHAP     

Zwangerschap OKZWZW overkoepelende titels zwangerschap én baby's;

zwangerschapscomplicaties; (gezonde) voeding

voor zwangeren; kijkboeken; prenatale tests;

besluitvorming, morele dilemma's bij gewenste

maar ongunstig verlopende zwangerschap;

binding met ongeboren kind; fit zwanger;

zwangerschapsyoga; gymnastiek en voeding na

de bevalling; gezinsplanning; ongewenste

zwangerschap; zwangerschapsbegeleiding 

miskraam, afbreken van zwangerschap na

complicaties en rouwaspecten daarvan (bij

Miskramen  OKZWMI); neonatologie (bij

Kindergeneeskunde LGGEKG)
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Abortus OKZWAB bewust afbreken van zwangerschap;

psychologische verwerking en begeleiding

miskramen en afbreken van zwangerschap na

complicaties (bij Miskramen OKZWMI);

gynaecologie voor professionals (bij LG....) ;

materiaal voor ethici (bij Medische ethiek

LGGEME) 

Bevallen OKZWBE vroeggeboorte (couveusebaby's) en de latere

evolutie van te vroeg geboren kinderen (bij

Prematuren OKBAPR); neonatologie (bij

Kindergeneeskunde LGGEKG)  

Geboortefeesten OKZWGE geboortekaartjes, kraamcadeautjes maken,

koken voor geboortefeesten, ...

Meerlingen OKZWME twee- en meerlingen; nadruk op

zwangerschap/bevalling en eerste levensjaren

psychologische en niet-opvoedkundige aspecten

(bij Menselijk gedrag PSPSMG)

Miskramen OKZWMI ook afbreken van zwangerschap na complicaties

; perinatale sterfte; doodgeboorte;

zuigelingensterfte; rouwaspect 

wiegendood (bij Baby's OKBABA)

(On)vruchtbaarheid OKZWVR vruchtbaarheidsproblemen en – oplossingen bij

man en vrouw; medische en psychische

begeleiding, draagmoederschap; ongewenste

kinderloosheid 

Postnatale  depressie OKZWPD materialen voor vrouwen met postnatale

depressie, partners, mantelzorgers en

eerstelijnsbegeleiders

materialen voor psychotherapeuten (bij LGPT..)

Voornamen OKZWVO etymologische woordenboeken over voornamen

(bij Naamkunde TATANA)
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BABY'S     

Baby's OKBABA 0 tot 18 maanden ; wiegendood; opvoeden;

babyverzorging; babyvoeding; theoretische

werken over baby lichaamstaal

over zwangerschap én baby's (bij Zwangerschap

OKZWZW); opvang en verzorging van baby's in

kinderdagverblijf bij OKOKKI); borstvoeding (bij

Borstvoeding OKBABO)

Actief met baby's OKBAAB babymassage, zwemmen met baby's,

(taal)spelletjes met baby's

actief met meerdere leeftijdscategorieën (bij

Actief met kinderen OKAKAK)

Borstvoeding OKBABO kiezen voor borstvoeding;

borstvoedingsadviezen

overige babyvoeding (bij Baby's OKBABA)

Huilen - Slapen OKBAHS slaapliedjes; huilbaby's; hoe baby's troosten;

laten (door)slapen; slaap-waakritme; inbakeren

slaapgedrag, huilen en troosten van kinderen

ouder dan 18 maand (bij benoemde categorie

onder Opgroeien-Opvoeden of bij meerdere

leeftijdscategorieën (bij Gezondheid OKGEGE))

Prematuren OKBAPR vroeggeboorte (couveusebaby's);  de latere

evolutie van te vroeg geboren kinderen

neonatologie (bij Kindergeneeskunde LGGEKG)

OPGROEIEN - OPVOEDEN     

Opgroeien - Opvoeden OKOOOO concrete tips over opvoeden, opgroeien en

opvoedkundige ondersteuning;

opvoedingsproblematiek bij alleenstaande

ouders; grenzen stellen; leeftijdoverschrijdende

doc. (van 0 tot 13 jaar); doc. over onbenoemde

thema's

opgroeien-opvoeden in schoolcontext (bij

Onderwijs ONON..); opgroeien-opvoeden van

baby's (bij Baby's OKBABA); problematische

opvoedingssituaties (bij Leer- en

gedragsproblemen OKLG..)

Bedplassen OKOOBP problematische incontinentie bij oudere kinderen indien specifiek voor één benoemde

leeftijdscategorie (bij die categorie);

zindelijkheidstraining (bij Peuters-Kleuters

OKOOPK) 
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Emoties - Relaties OKOOER relationele sociale ontwikkeling en opvoeding;

omgaan met dood, rouw, verlies, verlegenheid,

stress; zelfvertrouwen, zelfbewustzijn;  agressie

en angst (niet als gedragsstoornis) omgaan met

geweld;  weerbaarheid; hooggevoeligheid bij 

kinderen; kinderverdriet; seksuele opvoeding; 

kinderen en religie; hoe praten met kinderen

indien specifiek voor één benoemde

leeftijdscategorie (bij die categorie); faalangst (bij

Faalangst OKLGFA); agressie en angst als

gedragsstoornis (bij Leer- en Gedragsproblemen

OKLGLG); benoemde therapieën (bij

Psychotherapie  LGPT..)

Jongeren OKOOJO over opvoedingssituaties thuis van jongeren 13

jaar en ouder 

jongeren in maatschappij (bij Jongeren

SASGJO); voeding voor jongeren (bij Kinderen

en voeding OKGEKV)

Kinderen OKOOKI lagereschoolleeftijd 6 jaar tot ongeveer 13 jaar voeding voor kinderen (bij Kinderen en voeding

OKGEKV)

Kinderen en media OKOOKM kinderen en internet; tv; invloed van tv-geweld

op kinderen  

indien specifiek voor één benoemde

leeftijdscategorie (bij die categorie); informatica

als schoolvak, ICT in de klas (bij Informatica

ONDIIN)

Peuters - Kleuters OKOOPK 18 maanden tot 6 jaar;  ook documenten over

baby's én peuters én kleuters (van 0 tot 6 jaar );

zindelijkheidstraining

Voeding voor peuters en kleuters (bij Kinderen

en voeding OKGEKV)

ACTIEF MET KINDEREN     

Actief met kinderen OKAKAK daguitstappen met kinderen, knutselen, koken

met kinderen; meditatie voor kinderen; yoga voor

kinderen

baby's (bij Actief met baby's OKBAAB) ,

peuters-kleuters (bij Peuters en kleuters

OKOOPK); grootouders actief met kleinkinderen

(bij Grootouders OKOKGO) ;

kinderverzorg(st)ers actief met kinderen (bij

Kinderopvang OKOKKI); actief in jeugdbeweging

(bij Jeugdbeweging OKAKJE); didactische

activiteiten binnen schoolvak (bij Didactiek

ONDI..)

Jeugdbewegingen OKAKJE geschiedenis, structuur, praktijk jeugdwerk algemeen (bij jeugdbeleid OKOKJE)
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Spelen OKAKSP verantwoord speelgoed, kiezen van speelgoed;

spelletjes om in het gezin of in een groep te

spelen; over het kinderspel

Kinderfeestjes OKAKVF kindertaarten, kindertraktaties

GEZONDHEID     

Gezondheid OKGEGE algemene titels over gezondheid van kinderen;

veiligheid in huis en ehbo speciaal voor

kinderen; slaap en slaapproblemen; voorkomen

van rugklachten bij kinderen; het kindergebit 

slaapproblemen bij baby's (bij Huilen-Slapen

OKBAHS); vakmateriaal voor kinderartsen (bij

Kindergeneeskunde LGGEKG), vakmateriaal

voor verpleegkundigen (bij Verpleegkunde

LGVZVZ)•

Kinderen en voeding OKGEKV verduidelijking en advies i.v.m. gezonde voeding,

overgewicht, voedselallergie en eetproblemen;

koken voor kinderen; koken voor kinderen met

voedselallergie; voeding voor peuters en

kleuters; maaltijdplanners; vegetarische voeding

voor kinderen 

koken met kinderen (bij Actief met kinderen

OKAKAK); babyvoeding (bij Baby's OKBABA);

anorexia (bij Anorexia - Eetstoornissen

LGZKAE); borstvoeding (bij Borstvoeding

OKBABO); voeding tijdens zwangerschap (bij

Zwangerschap OKZWZW); alg. doc. over

voedselallergie (bij Allergieën LGZKAL)

Zieke kinderen OKGEZK kinderziekten verklaard voor ouders; vaccinatie

van kinderen

medische werken voor professionals  (bij

Kindergeneeskunde LGGEKG); niet-typische

kinderziekten (bij Ziekten-Kwalen LGZKZK) 

LEER- EN GEDRAGSPROBLEMEN     

Leer- en gedragsproblemen OKLGLG problemen waarvoor ouders professionele hulp

zoeken en die ambulant geremedieerd kunnen

worden; moeilijk gedrag in problematische

opvoedingssituaties; concentratiemoeilijkheden;

beelddenken; problematische agressie en angst

bij kinderen; DCD; NLD; PDD-NOS; dyscalculie

gedragsproblemen in kader van jeugdzorg ;

kinder- en jeugdpsychiatrie (bij Kinderpsychiatrie

LGPSKI); leren leren (bij Leren leren ONDILL);

bedplassen (bij Bedplassen OKOOBP) 

ADHD OKLGAD ADD, ook volwassenen met ADHD of ADD

Autisme OKLGAU Asperger; ook volwassenen met autisme of

Asperger

Dyslexie OKLGDY ook volwassenen met dyslexie
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Faalangst OKLGFA faalangst in schoolcontext algemene faalangst (bij Angsten - Fobieën

LGZKAF); assertiviteit en weerbaarheid bij

kinderen (bij Emoties-Relaties OKOOER)  

Hoogbegaafdheid OKLGHO ook volwassenen met hoogbegaafdheid

Pesten OKLGPE assertiviteit en weerbaarheid bij kinderen (bij

Emoties-Relaties OKOOER); algemene sociale

vaardigheden en omgangsvormen in de klas (bij

Didactiek ONDIDI)

JEUGDZORG     

Jeugdzorg OKJEJE instellingen; de officiële Bijzondere Jeugdzorg en

aanverwanten (soms ook nog

kinderbescherming genoemd); over de opvang

van kinderen uit probleemgezinnen, zowel

aanpak in de gezinssituatie als residentieel of

semi-residentieel; ook preventie van problemen

door andere zorgverstrekkers zoals

wijkverpleegsters, kinderverzorgsters,

onderwijzers; jeugdbeschermingsrecht (jongere

is slachtoffer of deel van het probleem en dient

beschermd)   

jeugdwerk (bij jeugdbeleid OKOKJE);

jeugdcriminaliteit (bij Jeugdcriminaliteit

SAMGJE)

Incest - Pedofilie OKJEIN ook daders buiten de familiekring daderhulp (bij Geweld - Slachtofferhulp

SAMGGS);  pedofilie in de kerk (bij

Rooms-katholieke kerk RLCHRK),

kinderprostitutie en pedofielennetwerken  (bij

Prostitutie SASAPR) 

Kindermishandeling OKJEKI preventie; signaleren; begeleiden van

slachtoffers en gezinnen

psychotherapie om trauma te verwerken (bij

Psychotherapie LGPT..); pedofilie (bij

Incest-Pedofilie OKJEIN)

Pleegzorg OKJEPL ervaringen van pleegkinderen en pleegouders;

pleegkinderen in de klas
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ONDERWIJS     

Onderwijs ONONON algemeen, verschillende onderwijstypes,

analfabetisme in Vlaanderen; teamwork in het

onderwijs

Alternatief onderwijs ONONAO Steinerscholen, Freinetscholen, Leefscholen,

Jenaplan

Basisonderwijs ONONBA desbetreffende didactiek; lager onderwijs vakdidactiek van één van de benoemde vakken

(bij betreffende vak)

Buitengewoon onderwijs ONONBO desbetreffende didactiek; inclusief en adaptief

onderwijs; algemene werken, betreffende types

bij hun specifieke doelgroep

vakdidactiek van één van de benoemde vakken

(bij betreffende vak)

Ervaringsgericht onderwijs ONONEO

Hoger onderwijs ONONHO desbetreffende didactiek vakdidactiek van één van de benoemde vakken

(bij betreffende vak)

Intercultureel onderwijs ONONIO

Kleuteronderwijs ONONKL desbetreffende didactiek vakdidactiek van één van de benoemde vakken

(bij betreffende vak)

Onderwijsbeleid ONONOB

Secundair onderwijs ONONSO desbetreffende didactiek vakdidactiek van één van de benoemde vakken

(bij betreffende vak)

PEDAGOGIE     

Pedagogie ONPEPE

Orthopedagogie ONPEOR algemeen theoretische werken leer- en gedragsstoornissen (bij Leer- en

gedragsproblemen OKLGLG) of (bij Handicaps

LGHAHA)
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DIDACTIEK     

Didactiek ONDIDI didactiek voor volwassenenonderwijs concrete uitgewerkte lesideeën (bij betreffende

rubriek)

Beeldende vorming ONDIBV manuele expressie; maken van video en film als

kunstzinnige vorm; kunstgeschiedenis

Bewegingsopvoeding ONDIBE lichamelijke opvoeding

Dramatische opvoeding ONDIDO

Godsdienst - Moraal ONDIGM filosoferen in de klas

Informatica ONDIIN

Leren leren ONDILL zowel het begeleidend aspect (van leraar of

ouder) als wat de leerling zelf moet doen

examenvrees (bij Faalangst OKLGFA)

Muzikale opvoeding ONDIMO

Taal ONDITA leren lezen en schrijven

Wereldoriëntatie ONDIWE natuuronderwijs; hierbij aardrijkskunde,

geschiedenis, wetenschappen, maatschappelijke

vorming, sociale vaardigheden, relationele

vaardigheden, informatieopvoeding (=leren

omgaan met informatie en massamedia)

Werken met boeken ONDIWB werken met boeken in de klas, o.a. voorlezen in

de klas, keuzelijsten, leesbevordering voor

kinderen; boeken over leesbevordering voor

jongeren en adolescenten +12j., leeswijzers enz.

Wiskunde ONDIWI rekenen

STUDIEKEUZE     

Studiekeuze ONSTST de educatieve wegwijzer : bv. Mijn toekomst;

werken als student, op kot, enz.; voor alle

onderwijsniveaus
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LEVENSLANG LEREN     

Levenslang leren ONLLLL volwassenenonderwijs, tweedekansonderwijs didactiek (bij Didactiek ONDI..) 

Basiseducatie ONLLBA structuur, adressen, organisatie; alfabetisering
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SAMENLEVING     

Samenleving SASASA de problemen in de samenleving in een ruim

kader; waarden (ook overtuigingen, houdingen

van de Belgen, de Europeanen) is een begrip

dat door de sociologie beschreven wordt, maar

de beschrijvende titels (niet de sociologische

uitleg) komen bij Samenleving; sociale filosofie;

taboes, sociale geboden en verboden, sociale

normen; het post-modernisme (algemeen);

vormen van samenlevingen (dorp, stad,

platteland, enz.); de consumptiemaatschappij;

solidariteit en cohesie in de samenleving,

algemene trends en trendwatching,

individualisering, onthaasting, tolerantie; sociaal

kapitaal

specifieke problemen (bv. discriminatie) horen bij

de rubrieken van de betreffende groepen;

cohousing, samenhuizen  (bij Wonen

WOWOWO)

Armoede - Welvaart SASAAW welvaartstaat; de manier waarop armen/rijken

leven, bv. eliteclubs voor rijken; de '100 rijkste

families van '; kansarmoede, generatiearmoede,

vierde wereld; inkomensongelijkheid;

geschiedenis van de armenzorg en Bergen van

barmhartigheid en de verhouding tussen religie

en armoede; daklozen/thuislozen, landloperij,

bedelarij, logementbewoners, tunnelmensen;

moderne slavernij/huisslaven; reportages over

(leven aan) de ondergrens van de samenleving
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Derde wereld SASADW analfabetisme in de derde wereld;

ontwikkelingshulp; voedingsadviezen voor

ontwikkelingswerk; vervangingsprogramma's om

drughandel tegen te gaan; kinderarbeid in de

derde wereld(landen), straatkinderen; positie en

situatie van vrouwen in derde wereld(landen);

vrouwenrechten in derde wereld(landen); Plan

International; NCOS, ngo's, eerlijke handel, fair

trade en Max Havelaar-producten; honger;

noord-zuidverhouding; bevrijdingsbewegingen;

de digitale kloof met de derde wereld

Duurzame ontwikkeling SASADO combinatie  van sociaal-economische en

ecologische belangen, theorie rond transitie,

deeleconomie 

specifieke onderwerpen, bv duurzaam

huishouden (bij  Huishouden WOHUHU);

duurzaam wonen (bij Duurzaam bouwen

WOBVDB); duurzaam ontwerpen (bij Duurzaam

ontwerpen ARONDO); duurzaam leven (bij

Duurzaam leven NMNMDL)

Globalisering SASAGL antiglobaliseringsbewegingen; vanuit

economisch-theoretisch standpunt; productie in

lageloonlanden

Informatiemaatschappij SASAIN digitale kloof, invloed van informatie- en

communicatietechnologie (ICT) en sociale media

op de maatschappij, netwerkmaatschappij 

Maatschappelijke acties SASAMA demonstraties, betogingen, kraakbewegingen,

burgerlijke ongehoorzaamheid;

kabouterbeweging = Provo; geschiedenis van

sociale bewegingen; rechten bij openbare acties

actiegroepen rond één specifiek onderwerp (bv.

milieu, emancipatie, globalisering) komen bij het

desbetreffende onderwerp
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Maatschappijvisies SASAMV publieke opinie; kritiek, maar ook algemene

beschouwingen; kritische beschouwingen over

de samenleving; wanneer de auteur duidelijk

een eigen mening geeft en een eigen oplossing

of alternatief voorstelt; vooruitgangsdenken en

de kritiek erop; vraagcultuur, commercialisering

liberalisme, socialisme, communisme (bij

Politieke stromingen OPPOPS)

Mensenrechten SASAME Amnesty International, volkerenrecht, vrije

meningsuiting, censuur, persvrijheid;

vrouwenrechten; kinderrechten; recht op privacy;

recht op godsdienst; antidiscriminatiewet;

schending van de mensenrechten zoals

martelingen; politieke gevangenen

asielrecht (bij Migranten SASGMG); doodstraf

(bij Doodstraf SAMGDO); boekencensuur (bij

Boeken - Uitgeverijen MCMEBU);

muziekcensuur (bij Muziek MUMUMU); censuur

en persvrijheid in de media algemeen (bij Media

MCMEME), censuur en persvrijheid t.a.v. de

pers (bij Pers MCMEPE);  mensenrechten en

–activisten in één bepaald land (bij Landen

GELAAZ); vrouwenrechten in derde

wereld(landen) (bij SASADW)

Multicultureel samenleven SASAMS sociaal-wetenschappelijke en sociologische

studies, het multiculturalismedebat; interculturele

verdraagzaamheid; cultuurverschillen;

inburgering; participatiebeleid;  verslagen over

leven tussen een andere cultuur, in een

multiculturele buurt

Oorlog - Vrede SASAOV denken, filosoferen over de vredesproblematiek;

oorlogstribunalen, vredesbeweging,

bewapening, wapenwedloop, sociale en ethische

aspecten vd. wapenhandel, Star Wars;

Nobelprijzen voor de vrede; polemologie

specifieke oorlogen en conflicten (bij Landen

GELAAZ)

Prostitutie SASAPR pornografie, sex-industrie; vrouwenhandel in

functie van prostitutie; sekstoerisme,

kinderprostitutie, pedofielennetwerken

Racisme SASARA als maatschappelijk vraagstuk antisemitisme (bij Cultuur - Geschiedenis

RLJOCG)
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Wereldbevolking SASAWE demografie, overbevolking

SOCIALE GROEPEN     

Sociale groepen SASGSG mannen

Holebi's - Transgenders SASGHT gay culture, drag queens, discriminatie; travestie,

transseksualiteit; holebi- ouderschap, adoptie

door holebi's

Jongeren SASGJO probleemjongeren; jongeren die verslaafd zijn;

over jongeren (als groep) en de samenleving;

psychologie, relaties en emoties van jongeren in

de samenleving; jongerencultuur; rechtspositie

van jongeren

opvoedingsaspecten bij jongeren (bij Jongeren

OKOOJO); jeugdcriminaliteit en jeugdstrafrecht

(bij Jeugdcriminaliteit SAMGJE); functioneren

van jongeren binnen het gezin (bij Jongeren 

OKOOJO) 

Migranten SASGMG migranten als groep, hun ervaringen met de

migratie, discriminatie; asielzoekers, asielrecht;

ook toelatingsbeleid

interculturele communicatie (bij Intercultureel

CMCMIN); multicultureel samenleven (bij

Multicultureel samenleven SASAMS),

mensensmokkel (bij Mensenhandel (SAMGME)

Minderheden SASGMN allochtonen

Ouderen SASGOU sociale aspecten van/rond ouderen; 

oudereneducatie; (huisvestings)beleid en

voorzieningen voor ouderen (homes,

serviceflats, e.d.); theoretisch kader en reflecties

over (toekomstige) woon- en leefsituatie van

ouderen; rapporten en beeldvorming over

serviceflats/rusthuizen/intramurale ouderenzorg;

specifieke info voor senioren die de keuze van

het bejaardentehuis overwegen; activiteiten en

verenigingen voor senioren; zingeving en

tijdsbesteding na pensioen; beleving van het

ouder worden; psychologie van het ouder

worden/gerontologie  

medische aspecten van en praktische zorg voor

hulpbehoevende ouderen (bij Ouderenzorg

LGVZOZ, Alzheimer - Dementie LGZKAD,

Mannenkwalen LGZKMA,  Menopauze -

Vrouwenkwalen LGZKMV, Geriatrie LGGEGR

...); gezond leven (bij Gezond leven LGGLGL)

Vrouwen SASGVR discriminatie van de vrouw; emancipatie van

vrouwen; feminisme; de vrouw in onze

samenleving; genderproblematiek

vrouw in de Islam (bij Islam en vrouwen RLISIV);

vrouwen en vrouwenrechten in de Derde wereld

(bij Derde wereld SASADW)
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MISDAAD - GEWELD     

Misdaad SAMGMI misdaadpreventie; buitenlandse politie- en

veiligheidsdiensten; ontvoeringen

Criminologie SAMGCR algemene vakliteratuur

Doodstraf SAMGDO

Forensisch onderzoek SAMGFO daderprofielen, ballistiek, DNA-onderzoek, ...in

functie van het gerechtelijk onderzoek;

CSI-materie; alle sporenonderzoek ten behoeve

van strafrechtelijk onderzoek, politiefotografie 

Georganiseerde misdaad SAMGGM maffia, hormonenmaffia; witwassen van geld,

fraude, drugshandel, corruptie; bendes zoals die

van Nijvel; moderne zeeroverij

hooligans (bij Sport en geweld SSSPSG);

belastingonduiking en fiscale fraude (bij

WGGEBE).

Gevangenissen SAMGGE getuigenissen, leven in de gevangenissen in

binnen- en buitenland; internationale

samenwerking en uitwisseling; problematiek van

de familie van gevangenen, elektronisch toezicht

jeugdgevangenissen (bij Jeugdcriminaliteit

SAMGJE)

Geweld - Slachtofferhulp SAMGGS geweld in de samenleving als fenomeen;

eerwraak; seksueel geweld en de opvang ervan;

daderhulp/opvang; crisispsychologie;

slachtofferbejegening; directe psychosociale

bijstand

omgaan met agressie voor een bepaalde

doelgroep, hooligans (bij Sport en geweld

SSSPSG); psychotraumatherapie zowel van

slachtoffer als van hulpverlener (bij

Psychotherapie LGPT..) ; hulpverlening en

interventies bij ouderenmishandeling (bij

Ouderenzorg LGVZOZ) ; pedofilie in de kerk (bij

Rooms-katholieke kerk  RLCHRK) ; geweld

tegen holebi's en transgenders (bij

Holebi-Transgenders SASGHT)

Jeugdcriminaliteit SAMGJE misdaad door jongeren als groep,

jeugdstrafrecht en straf, jeugdgevangenissen,

misdaad bij allochtone jongeren, daderhulp,

maatschappij en misdadige jongeren: preventie,

onderzoek, probleemstelling

jeugdzorg en jeugdbeschermingsrecht (bij

Jeugdzorg OKJEJE) 
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Mensenhandel SAMGME mensensmokkel vrouwenhandel in de seksindustrie (bij Prostitutie

SASAPR)

Moord SAMGMO ouders van vermoorde kinderen; reconstructies

van moordzaken, inclusief de slachtoffers en het

proces

Seriemoord SAMGSE de zaak Dutroux, inclusief de slachtoffers en het

proces

Strafrecht SAMGST verzamelwerken over processen, gerechtelijke

dwalingen, niet verder onder te brengen

strafprocessen, alternatieve straffen,

projecttaakstraffen, gerechtelijke psychiatrie

Zelfverdediging SAMGZE zelfverdedigingstechnieken, bodyguards vechtsporten (bij Vechtsporten SSVEVE) 

SOCIALE WETENSCHAPPEN     

Sociale wetenschappen SASWSW alle alfawetenschappen (ook

cultuurwetenschappen, antropologie, enz.);

enkel de algemene werken

specifieke thema's (bij de betreffende rubrieken);

antropologie (bij Antropologie OTTVAN)

Sociologie SASWSO

WELZIJNSZORG     

Welzijnszorg SAWEWE management en personeelsbeleid ivm de

gezondheidszorg; kwaliteitsbevordering in de

zorgsector; mantelzorg en thuiszorg indien

algemeen; Tele-onthaal

sociale kaarten (bij Sociale kaart SAWESK);

beleidsnota's (bij Welzijnsbeleid SAWEWB);

maatschappelijk werk ( en technieken) (bij

Maatschappelijk werk SAWEMW)

Welzijnsbeleid SAWEWB beleidsnota's, over de welvaartstaat

Maatschappelijk werk SAWEMW technieken van het maatschappelijk werk;

maatschappelijk werk bij jongeren; alle theorie

en methodiek van het maatschappelijk werk

individueel of met groepen (intake, werken met

drama en rollenspel, enz.);

groepsmaatschappelijk werk; buurtwerk,

samenlevingsopbouw; bemiddeling, sociale

agogiek, supervisie
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OCMW SAWEOC interactie tussen OCMW en gemeentebestuur;

leefloon

Sociaal recht SAWESR subsidieregels; sociale zekerheid; mutualiteit;

sociaal zakboekje

Sociale kaart SAWESK sociale wegwijzers; overzicht van organisaties

binnen de welzijnssector
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MEDIA     

Media MCMEME journalistiek algemeen, niet specifiek voor één

van de genoemde media; beeldvorming in/via de

media; communicatiewetenschap, die de

hieronder benoemde media bestudeert

communicatietheorie (bij Communicatie

CMCMCM), nieuwe media (bij Multimedia

COMUMU)

Boekbinden MCMEBO boekverzorging; herstellen boekbanden,

restauratie boeken, strijd tegen vocht en 

papierworm, bescherming en conservatie van

boeken;  duurzaamheid van boeken, 

geschiedenis van papier, papiersoorten

Boeken - Uitgeverijen MCMEBU het boek als object, geschiedenis van het boek,

uitgeverij, boekdrukkunst (historisch), historische

verzamelingen van boeken; het boek in

Vlaanderen; handschriften, incunabels,

getijdenboeken; het geïllustreerde boek;

ABCdéria; algemene naslagwerken over

boekillustratoren; boekverzorging; het

vormgeven van boeken; boekhandel;

editiewetenschappen; schrijfsels van bibliofielen;

historische verzamelingen van boeken

(boekcollecties - bibliotheken)

monografieën over boekillustratoren (bij

Beeldende Kunstenaars BKBSAZ); werken over

jeugd- en kinderboeken (bij Over jeugdliteratuur

LIJEJE)

Lezen MCMELE het boek als medium; over"het lezen";

leesbevordering; geschiedenis van het lezen;

(materiaal voor) leesgroepen voor volwassenen;

ontlezing; leesgedrag, leescultuur

leesbevordering voor kinderen en adolescenten

(keuzelijsten, makkelijk lezen,

Fahrenheit-project) (bij Werken met boeken

ONDIWB); voorlezen aan kinderen (bij Actief met

kinderen OKAKAK);

Pers MCMEPE gedrukte pers

Televisie - Radio MCMETR
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CULTUUR     

Cultuur MCCUCU cultuurdebat (hogere vs. lagere cultuur;

massacultuur vs. elitaire cultuur);

cultuurrelativisme; Snoecks; populaire cultuur;

massacultuur

Bibliotheken MCCUBI archieven, documentatiecentra, thesaurusbouw,

bibliotheekwetenschappen

Cultuurbeleid MCCUCB amateurkunst, volksontwikkeling, culturele centra

Cultuur in Vlaanderen MCCUCV

Sociaal-cultureel werk MCCUSC

Voor organisatoren MCCUOR zoeken en regelen van sponsoring; marketing in

de culturele sector; adresgidsen van artiesten,

evenementenbureaus, enz.

Vrijetijdsbesteding MCCUVR onderzoek naar kijk- en leesgedrag als het alleen over lezen gaat (bij Lezen

MCMELE)
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OVERHEID     

Overheid OPOVOV openbaar bestuur; bestuurskunde algemeen;

beleidsinstrumenten; cultuur van het besturen;

staatskunde (wat is de staat?)

Internat. instellingen OPOVII UNO, NATO, OESO; IMF en Wereldbank,

GATT, UNCTAD, OPEC, NAFTA, OAE, Benelux,

Gladio; Rode Kruis, Unicef, enz

Europese Unie OPOVEU Europese instellingen; geschiedenis van de EU;

Europese grondwet; verdragen, Europees recht

indien algemeen; werking en impact van EU

binnen en buiten EU; schandalen in de EU,

toekomst van de EU, EU-uitbreiding,

Europarlement

als het een specifiek recht is zoals 

Bosman-arrest (bij Sport - Spel SSSPSB)

OVERHEID IN BELGIË     

Overheid in België OPOBOB Nationale Bank; protocol, consulair recht,

ambassadeurs

Brussels Gewest OPOBBG statuut van Brussel; De Brusselwet;

beleidsgeschiedenis, algemene (cijfer)gegevens

en rapporten

communautaire conflicten in België (bij

Communautaire  kwesties OPPBCK)

Federale overheid OPOBFO staatshervorming en -inrichting,

beleidsgeschiedenis, de werking van het

Parlement (wetgevende macht) van de Ministers

(uitvoerende macht); wegwijs in Federaal België;

staatsschuld, openbare financiën, begrotingen,

Rekenhof; overheidsbedrijven en privatisering

algemeen; onderzoekscommissies;

ombudsdienst Federale overheid; federale

ambtenaren; publiek recht, grondwet,

staatsrecht, taalwetgeving; algemene

(cijfer)gegevens en rapporten

de wetteksten van publiek recht, grondwet enz.

(bij Wetboeken OPREWE); communautaire

conflicten in België (bij Communautaire kwesties

OPPBCK)
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Gemeenten OPOBGE hierbij ook intercommunales; citymarketing,

gemeentefinanciën, gemeentewet;

gemeentebeleid, gemeentelijk

communicatiebeleid; beleidsgeschiedenis,

algemene (cijfer)gegevens en rapporten

Provincies OPOBPR beleidsgeschiedenis; algemene (cijfer)gegevens

en rapporten

Veiligheidsdiensten OPOBVE politie, brandweer, staatsveiligheid, civiele

bescherming, kustwacht; internationale

samenwerking tussen politiediensten; Belgische

veiligheidsdiensten

politie in het buitenland (FBI, Scotland Yard) (bij

Misdaad SAMGMI)

Vlaamse Gemeenschap OPOBVG beleidsgeschiedenis ; algemene (cijfer)gegevens

en rapporten

RECHT     

Recht OPRERE rechtsfilosofie

Recht in België OPRERB wegwijsboeken; organisatie van het

rechtssysteem, rechtbanken, Raad van State,

Orde van Advocaten, Justitie, enz.

Wetboeken OPREWE de algemene werken zoals grondwet, burgerlijk

recht, administratief recht, enz.

wetboeken die bij een bepaald onderwerp

kunnen gezet worden bv. wetgeving op vzw's (bij

VZW's  BDBEVZ)

POLITIEK     

Politiek OPPOPO actuele politieke gebeurtenissen en politieke

figuren (bij Landen GELAAZ); actuele politieke

gebeurtenissen en politieke figuren in België (bij

Politiek in België)

Internationale politiek OPPOIP algemene theorie, geopolitiek, internationale

betrekkingen, internationale diplomatie; mondiale

ethiek, internationale rechtvaardigheid

niet-Belgische politici en hun visies (bij

desbetreffende land bv. Mitterand bij

Geschiedenis - Frankrijk)
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Politieke stromingen OPPOPS politiek extremisme zowel links als rechts;

politieke actiegroepen en sociale bewegingen

algemeen; nationalisme, neonazime, fascisme,

neoliberalisme, liberalisme, ecologisme,

communisme, socialisme, christendemocratie,

marxisme, conservatisme, anarchisme,

sociaaldarwinisme

politieke actie i.v.m. bepaalde onderwerpen bij

die onderwerpen (bijv, vredesbeweging, vierde

wereld actiegroep, enz); louter economische

theorieën (bij Economie BDECEC)

POLITIEK IN BELGIË     

Politiek in België OPPBPB Belgische politieke actualiteit, actuele politici en

politieke partijen; verkiezings- en andere

campagnes in de Belgische politiek; samengaan

van politieke partijen; achtergrond van het

politieke bedrijf, lobbywerk, cordon sanitair, kloof

burgerpolitiek, wantrouwen van de burger,

nieuwe politieke cultuur,vrouw in de politiek;

politiek zakboekje; politieke journalistiek;

politieke analyse

memoires en biografieën van niet-actuele politici

(bij Biografieën - Memoires GEBEBM);

geschiedenis van een politieke partij (bij

Geschiedenis van België GEBEBE)

Communautaire kwestie OPPBCK alle actuele zaken rond staatshervorming en

communautaire conflicten in België

geschiedenis van de Vlaamse beweging (bij

Vlaamse beweging GEBEVB)

Politieke visies OPPBPV visie van actieve politici, partijvisies,

partijprogramma's en journalistieke analyses van

een visie door bv een journalist

Verkiezingen OPPBVE informatie over verkiezingen op alle

beleidsniveau's; kiesstelsel en stemrecht;

verkiezingsuitslagen; techniek van het stemmen,

lijst- en naamstem; onderzoek naar het

stemgedrag, opiniepeilingen 
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ECONOMIE     

Economie BDECEC algemene werken over economie,

macro-economie, theoretische economie,

econometrie; economische scholen;

economische visies

Belgische economie BDECBE sectoriële onderwerpen

Bedrijven BDECBD beschrijvingen van individuele bedrijven en

bedrijfstakken 

Internationale economie BDECIE handelsbetrekkingen, internationale handel,

protectionisme, invloed van de internationale

betrekkingen op de wereldeconomie

globalisering als maatschappelijke evolutie (bij

Globalisering SASAGL); monetaire theorie (bij

WGGEGE); kapitaalverkeer (bij WGGEGE)

MANAGEMENT     

Management BDMAMA managementconcepten, managementmodellen,

bedrijfsbeleid, ook management voor de

non-profitsector, adviseren en beslissen,

groeimanagement, crisismanagement,

projectmanagement, spiritueel management,

timemanagement, managementblunders,

consultancy

Crisiscommunicatie (bij Public Relations

BDMRPR); reputatiemanagement (bij Public

Relations BDMRPR); communicatiemanagement

(bij Interne Communicatie BDMAIC); externe

communicatie (bij Public Relations BDMRPR);

communicatie bij veranderprocessen (bij

Verandermanagement BDMAVE)

Bedrijfseconomie BDMABE de typische micro-economische theorie; 

financieel management; bedrijfsfinanciering;

kostprijsberekening 

Competentiemanagement BDMACO ontwikkelen en inzetten van persoonlijke

talenten en kwaliteiten, selecteren, assessment,

training en opleiding, functieprofielen, evalueren

van competenties, functionerings- en

waarderingsgesprekken

E-business BDMAEB e-commerce, elektronisch zakendoen

(inkoop-verkoop), e-managen

marketing via Internet (bij Marketing BDMRMR)

Ethisch ondernemen BDMAEO duurzaam ondernemen, maatschappelijk

verantwoord ondernemen; kritiek op onethisch

ondernemen, bedrijfsethiek

diversiteitsmanagement (bij

Personeelsmanagement BDMAPE) 
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Interne communicatie BDMAIC informatiebeleid, bedrijfsbladen, nieuwsbrieven;

communicatiemanagement; (trainen en coachen

van) communicatievaardigheden om beter te

functioneren binnen een bedrijf

algemene HRM (combinatie van: motiveren,

leiding geven, competentiemanagement, interne

communicatie) (bij Personeelsmanagement

BDMAPE); algemene conflicthantering (bij

Communicatie CMCMCM), lichaamstaal (bij

Non-verbaal CMCMNV), interculturele

communicatie (bij Intercultureel CMCMIC);

externe communicatie (bij Public relations

BDMRPR); communicatie bij veranderprocessen

(bij Verandermanagement  BDMAVE) 

Je eigen zaak starten BDMAJZ starten als freelancer, businessplan,

startkapitaal, starten met franchise, startende

ondernemingen

Kwaliteitszorg BDMAKW iso-normen

Leiding geven - Coachen BDMALC sociale vaardigheden en psychologisch inzicht

voor leidinggevenden, communiceren door

leidinggevenden, coachen van teams,

leidinggeven aan teams

stressmanagement (Bij Welzijn op het werk

WGWEWW)

Logistiek BDMALO inkoop, magazijnbeheer, voorraadbeheer,

distributie, logistiek ketenmanagement

Managers BDMAMN visies van bekende managers vanuit hun

praktijkervaring

theorieën over management (bij Management

BDMAMA)

Motiveren BDMAMO empowerment, werkklimaat bevorderen,

zelfmotiveren, zelfmanagement,

performance-management

(prestatiemanagement op persoonlijk vlak)

samenwerken (bij Teamwork BDMATE),

werkstress (bij Welzijn op het werk WGWEWW),

stressmanagement op persoonlijk vlak (of in

combinatie met werkstress) (bij Stress-Relaxatie

LGSRSR), timemanagement op het werk (bij

Welzijn op het werk WGWEWW), tijdsbesteding

op persoonlijk vlak (bij Zelfontplooiing PSPEZO)

Ondernemen BDMAON zaken doen, drive en motivatie van een

ondernemer, theorie van ondernemen, zakelijke

etiquette, wereldwijd handel drijven

richtlijnen voor het starten van een zaak (bij Je

eigen zaak starten BDMAJZ), bedrijfsfinanciering

(bij Bedrijfseconomie BDMABE)

S
A

M
E

N
LE

V
IN

G

blz 186 De meest recente versie van het schema vind je op http://openvlacc.cultuurconnect.be/portaal/OpenVlacc/ZIZO-raadpleegmodule-volwassenen

BEDRIJF

SAMENLEVING



A
nnotatieschem

a Z
IZ

O
 V

olw
assenen - 31 januari 2018

Plank Rug Code Omvat onder andere Omvat niet

Organisatieleer BDMAOR productieprocessen, organisatiecultuur,

organisatieveranderingen, procesmanagement,

productontwikkeling, operationeel management,

management van fusies,outsourcing 

organisatiestrategie (bij Strategisch management

BDMASM), logistiek ketenmanagement (bij

Logistiek BDMALO)

Personeelsmanagement BDMAPE loopbaanbegeleiding, verloning en beloning,

bieden van doorstromingskansen, promoties,

algemene HRM (combinatie van: Motiveren,

Leiding geven, Competentiemanagement,

Interne communicatie),

diversititeitsmanagement, sociale innovatie,

oudere werknemers, salarissen

stressmanagement vanuit het bedrijf (bij Welzijn

op het Werk WGWEWW), sociale psychologie bij

het leidinggeven (bij Leidinggeven- Coachen

BDMALC), sociale psychologie bij het

samenwerken (bij Teamwork BDMATE),

stressmanagement op persoonlijk vlak (bij

Stress-Relaxatie LGSRSR)

Strategisch management BDMASM specifieke bedrijfsplanning gebaseerd op 4

pijlers: bedrijfs- en marktanalyse -  formulering

van de bedrijfsvisie - implementatie -

evaluatie/controle)

Teamwork BDMATE samenwerken, dynamische werkrelaties,

zelfsturende teams, groepsdynamiek, conflicten

in teams

groepswerk in een specifieke beroepsgroep: in

het sociaal-cultureel werk, vormingswerk (bij

Sociaal-cultureel werk MCCUSC), in klas of

onderwijs (bij Onderwijs ONONON of Didactiek

ONDIDI), in het maatschappelijk werk (bij

Maatschappelijk werk SAWEMW)

Verandermanagement BDMAVE begeleiden en sturen van personeel bij grote

veranderingen in een bedrijf, omgaan met

weerstand tegen veranderingen 

wijzigen van organisatiestructuur (bij

Organisatieleer BDMAOR)

BEDRIJFSADMINISTRATIE     

Bedrijfsadministratie BDBEBE

Boekhouden BDBEBO accountancy, balanslezen, handelsrekenen,

jaarrekeningen, consolidatie

Handelscorrespondentie BDBEHC alle zakelijke brieven, taalcursussen voor

zakelijke communicatie  
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Handelsrecht BDBEHR Europees handelsrecht; verschillende

bedrijfsvormen v, bvba, coöp,

éénpersoonsvennootschap, enz.; octrooi en

patentrecht (dwz. de juridische en

administratieve aspecten van patenten),

merkenrecht

Kantoor BDBEKA office management; (kantoor)inrichting,

kantoororganisatie; telefonie, callcenters;

secretariaatswerk, steno, typen

Vzw's BDBEVZ fiscale aspecten; vrijwilligers in vzw's;

verzekeringen voor vzw's

MARKETING     

Marketing BDMRMR marketing via internet (e-marketing),

telemarketing ; marktonderzoek,

productonderzoek ; direct marketing ;

marketingcommunicatie

Consumentengedrag BDMRCG

Inrichting - Etalage BDMRIE beursopbouw, stands, presenteren,

winkelinrichting

Omgaan met klanten BDMROM service- en accountmanagement; klachten en

hun behandeling; business-to-business

Public relations BDMRPR beurzen; PR via pers, media; corporate image;

reputatiemanagement, bedrijfsimago ;

voorlichting; huisstijl; externe communicatie;

crisiscommunicatie

Reclame BDMRRE psychologie van de reclame; merken (brands en

branding); campagnes (ook mislukte),

adverteren ; ook direct mail

reclamekunst, ontwerpen van logo's en

verpakkingen (bij Toegepaste grafiek TKTGTG),

reclameaffiches (bij Affichekunst TKTGAF)

Verkooptechnieken BDMRVE relatiemanagement/relatiemarketing; sales audit,

sales management, prospectie;

verkoopspsychologie
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WERKEN     

Werken WGWEWE jobstudenten; uitzendarbeid; arbeidsmarkt; loon;

alg. principe van basisinkomen; flexibiliteit,

deeltijds werken; arbeidsmoraal, arbeidsethos;

werken in het buitenland

Arbeidsrecht WGWEAR statuten, verschil statuut arbeider en bediende;

ARAB; tijdskrediet, educatief verlof; je rechten

als werknemer; werkongevallen

Loopbaanplanning WGWELO carrièreplanning; opleidingsaanbod loopbaan in specifieke beroepsgroep 

Pensioen WGWEPE Financiële aspecten van de pensioenen,

pensioenbeleid, Zilverfonds, generatiepact,

brugpensioen, management en pensioen

Zingeving na pensioen, tijdsbesteding en

pensioen  (bij Ouderen SASGOU),

pensioensparen (bij Geldtips WGWEGT)

Sociaal overleg WGWESO rol en werking van vakbewegingen,

ondernemingsraden

geschiedenis van Belgische vakbewegingen bij

Geschiedenis van België - Sociaal-economisch

(GEBESE) ;

geschiedenis van buitenlandse vakbewegingen

bij geschiedenis van hun land (GELAAZ)

Vrijwilligerswerk WGWEVR

Welzijn op het werk WGWEWW pesten op het werk, mobbing; omgaan met

(lastige) collega's en leidinggevenden,

arbeidsvreugde en -verdriet, kantoorinnovatie in

functie van ergonomie en welzijn; ergonomie;

feng shui op het werk; yoga, mindfulness en

spiritualiteit op het werk, stress en burn-out op

de werkvloer; rsi door het werk; maatregelen en

richtlijnen ivm stressmanagement en

ziekteverzuim, beeldschermwerk,

timemanagement op de werkvloer

wetgeving ivm Welzijn op het werk (bij

Arbeidsrecht WGWEAR)

Werkgelegenheidsbeleid WGWEWG overheidsinformatie; arbeidsbemiddeling

Werkloosheid WGWEWL arbeidsbemiddeling; psychologie van de

werkloze
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SOLLICITEREN     

Solliciteren WGSOSO vacatures; personeelsselectie indien van belang

voor de sollicitant; schrijven van

sollicitatiebrieven; sollicitatietechnieken;

voorbeeldbrieven, cv's maken, outplacement;

assessment centers

Psychotechnische tests WGSOPT IQ-tests en persoonlijkheidtests alleen indien in

functie van solliciteren

GELD     

Geld WGGEGE banken; loterijen, winnaars van kansspelen;

kapitaalverkeer, munten, de euro, monetaire

theorie, inflatie, rente, kredieten; elektronisch

betalingsverkeer

witwassen van geld (bij Georganiseerde

misdaad SAMGGM))

Belastingen WGGEBE alle soorten belastingen zoals

personenbelasting, vennootschapsbelasting,

btw, belastingsparadijzen, douane,

belastingontduiking, fiscale fraude.

Beurs - Beleggen WGGEBB verschillende producten : sparen, kasbons,

aandelen, opties, enz.; verschillende beurzen en

regelgeving; Dow Jones, Easdaq; beleggersinfo;

beleggen in vastgoed 

Geldtips WGWEGT combinatie van sparen, beleggen en andere

manieren om je geld te laten

opbrengen; huishoudbudget; pensioensparen

Verzekeringen WGGEVE verzekeringen allerlei en in het algemeen;

wettelijke aansprakelijkheid

specifieke verzekeringen bij het betreffende

onderwerp bv. autoverzekeringen (bij Auto's

VVAUAU))
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CONSUMENTENINFO     

Consumenteninfo WGCOCO beurzengidsen; verantwoord kopen, enz.;

Test-Aankoop; uitgaven Consumentenbond

indien het verschillende soorten producten

betreft, bv. additieven in voeding én cosmetica

én geneesmiddelen samen

indien over specifieke onderwerpen, bij

desbetreffende onderwerp; E-nummers (bij

Voeding EDVOVO)
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SPORT     

Sport SSSPSP algemene overzichtswerken: woordenboeken

encyclopedieën, jaarboeken,

historische,geografische overzichten,

filosofie;sociologie van de sport; vrouwen in de

sport; sportkritiek; beschouwingen; fotoboeken

over sport

overzichten van een aantal sporten uit

verschillende disciplines in ZIZO elk benoemd op

een verschillend rugniveau (bv. extreme sporten

met zowel winter-als luchtsporten ) (bij

Sporttakken SSSTST); gehandicaptensport (bij

Handicaps LGHAHA)

Blessures SSSPBL voorkomen/behandelen van blessures; EHBO op

het sportveld, ongelukken bij het sporten;

bestemd voor lekenpubliek, ook voor specifieke

sporten

traumatologie (incl. sportblessures) = voor

professionals (bij Geneeskunde LGGEGE) tapen

en bandageren (voor sport), functietests,

sportmassage/behandeling sportblessures voor

professionals/paramedici, (bij Kine-revalidatie

LGGEKR) 

Doping SSSPDO zowel algemeen als bij een bepaalde

sportdiscipline; ook antidopingbeleid;

dopingdebat; bloeddoping: anabole steroïden,

EPO; dopingwetgeving , WADA,

dopingcommissie Vlaamse Gemeenschap

natuurlijke doping met fruit, aminozuren en

andere gewone voedingsmiddelen (biodoping) 

(bij Sportvoeding SSSPSV)

Olympische Spelen SSSPOS alles over moderne Olympische Spelen van

1896 tot heden: geschiedenis, fotoboeken van

bepaalde OS, het IOC en BOIC; werken met

gemengde inhoud (moderne en klassieke

Olympische Spelen); paralympics

Olympische Spelen in de oudheid (bij Griekse

oudheid OTGRGO); biografieën van bekende

topsporters (bij hun specifieke sporttak SS....)

Sport en geweld SSSPSG hooliganisme

Sportbeleid SSSPSB sportrecht, arrest Bosman en transfers; rechten

en plichten van de sporter,clubleden recreant;

politiek; organisatie van sportevenementen;

jeugdsportbeleid; sponsoring; sportmanagement;

sportspecifieke reglementen bij die sporttak
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Sportvoeding SSSPSV gezonde voeding, voedingsadviezen; ook voor

specifieke sporten; recepten voor sporters;

legale voedingsupplementen , dranken voor

sporters in het algemeen; zogenaamde

biodoping

FITNESS - TRAINING     

Callanetics SSFTCA

Fitness SSFTFI lichte oefeningen voor leken in het kader van

algemene fitness; algemene

fitnessprogramma's; overzichten van

verschillende methodes; algemene

fitnessoefeningen, niet verder benoemd;

powerplate (trilplaat); aquafitness; aquatraining;

muziekcompilaties voor fitnesssessies;

buikspieroefeningen; aerobics

titels die naast fitnessoefeningen ook

voedingsadviezen en uitgewerkte

trainingsschema's bevatten (bij Training

SSFTTR); titels die alle aspecten van gezond

leven behandelen en eerder holistisch van

benadering zijn (bij Gezond leven LGGLGL)

Krachttraining SSFTKT bodybuilding

Pilates SSFTPI ground control

Spinning SSFTSP indoor cycling; muziek voor spinning sessies

Stepping SSFTST muziek voor stepsessies en powerstep

Stretching SSFTSR

Training SSFTTR verschillende aspecten van het trainingsproces

voor alle sporters: trainingsleer; conditietraining;

veilig trainen: opwarmen; kledij; schoeisel;

duurtraining; intervaltrainen; trainen met

hartslagmeter; psychologische en mentale

begeleiding, scouten, testen en meten van

sportief talent voor verschillende sporten

specifieke training voor een bepaalde sporttak 
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SPORTTAKKEN     

Sporttakken SSSTST algemene, gemengde inhoud; overzichten die

sporten uit verschillende sporttakken

combineren; verzamelbiografieën van sporters

uit verschillende sporttakken; niet benoemde

sporten en sporttakken zoals extreme sporten

sport met dieren : imkeren (bij Bijen - Imkeren

DIODBI); paardensport (bij Paardrijden DIPAPR

duivensport (bij Duiven DIVODU),

hengelsport(bij Hengelsport DIVIHE); sport met

vervoermiddelen : autosport (bij Autosport

VVAUAS)  , motorrijden (bij Motorsport

VVMOMS) 

ATLETIEK     

Atletiek SSATAT

Lopen SSATLO hoe lopen?; looptrainingschema's van beginners

tot gevorderden; dagboeken, getuigenissen van

lopers/sprinters; biografieën van lopers en

sprinters; afstanden tot 10.000 meter; horden;

steeple

marathonlopen (bij Marathon SSDUMA);

triathlon (bij Triatlon SSDUTR); oriëntatielopen

als Olympische discipline (bij Oriëntatielopen

SSDUOL); afstanden van meer dan 10.000

meter (bij Duursporten SSDUDU)

BALSPORTEN     

Balsporten SSBABA overkoepelende werken; onbenoemde

balsporten zoals kaatsen

American football SSBAAF rugby (bij Rugby SSBARU)

Basketbal SSBABB

Cricket SSBACR

Handbal SSBAHA

Hockey SSBAHO veld- en zaalhockey rolhockey (bij Skaten SSSKSK); ijshockey (bij

IJshockey SSWSIJ)

Honkbal SSBAHB softbal

Korfbal SSBAKO

Rugby SSBARU American football (bij American football

SSBAAF)

Voetbal SSBAVO geschiedenis van het voetbal; fotoboeken;

jeugdvoetbal; voetbal voor meisjes; columns en

interviews; voetbalhymnes op cd; FIFA

Voetbalcompetitie SSBAVC nationale competitie; WK; EK

V
R

IJE
 T

IJD

blz 194 De meest recente versie van het schema vind je op http://openvlacc.cultuurconnect.be/portaal/OpenVlacc/ZIZO-raadpleegmodule-volwassenen

SPORT - SPEL

VRIJE TIJD



A
nnotatieschem

a Z
IZ

O
 V

olw
assenen - 31 januari 2018

Plank Rug Code Omvat onder andere Omvat niet

Voetballers SSBAVL biografieën, ook van scheidsrechters en

voetbaltrainers, keepers, clubmanagers;

verzamelbiografieën

Voetbalploegen SSBAVP voetbalclubs, nationale elftallen

Voetbaltraining SSBAVT didactiek; jeugdtraining; keeperstraining;

voetbalconditie

Volleybal SSBAVB beachvolleybal

Zaalvoetbal SSBAZV

BERGSPORTEN     

Bergsporten SSBEBE algemene, overkoepelende werken over

bergsporten; veiligheid; het weer in de bergen

voor bergsporters; fotoboeken over bergsport

(genre National Geografic); geschiedenis van het

alpinisme; cultuurgeschiedenis van bergtoppen;

titels als 7summits: de toppen die op je palmares

horen; routes voor (overwegend) klimmers;

klettersteigen; fotoboeken

technische boeken over trekking/bergwandelen

(bij Trekking-Survival LARETS); routes voor

trekking/bergwandelen in een bepaalde streek,

land of gebergte (bij Landen A-Z en het

betreffende land of bij benoemd gebergte)

Canyoning SSBECA technieken voor het afdalen en trekken in

"canyons"; het afdalen van rivierbeddingen;

routebeschrijvingen

Klimervaringen SSBEKE (auto)biografische klimervaringen; dagboeken en

verslagen van klimtochten door klimmers, 

sherpa's; reisverhalen van klimmers; historische

klimtochten en bergexpedities 

algemene geschiedenis van het alpinisme (bij

Bergsporten SSBEBE); klimroutes (bij

Bergsporten SSBEBE)

Klimtechniek SSBEKT rots- en muurklimmen; klimtechnieken;

touwtechnieken in de bergen

knopen, knooptechnieken (bij Watersport

SSWTWT)

Speleologie SSBESP veiligheid voor speleologen; technieken; routes,

sites
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BILJARTEN     

Biljarten SSBIBI bandstoten; driebanden, kader 38/2 en

materialen over de verschillende takken samen

Poolbiljarten SSBIPO

Snooker SSBISN

DUURSPORTEN     

Duursporten SSDUDU afstanden vanaf 10.000 meter; titels over

verschillende duursporten; duathlon;

kwartmarathon; halve marathon; 

duurtraining voor sporters algemeen (bij Training

SSFTTR)

Marathon SSDUMA over deze specifieke afstand: 42.195 km. andere afstanden dan 42,195 km indien >

10.000 meter (bij Duursporten SSDUDU) indien

< 10.000 meter; lopen algemeen (bij Lopen

SSATLO)

Oriëntatielopen SSDUOL oriëntatielopen is een zeer specifieke

sportdiscipline: een combinatie van een

loopwedstrijd en een oriëntatieproef

kompas- en kaartlezen en andere

oriëntatietechnieken,  survival als sport (bij

Trekking - Survival LARETS)

Triatlon SSDUTR zwemmen en fietsen en lopen

LUCHTSPORTEN     

Luchtsporten SSLULU geschiedenis van recreatiesport in de lucht;

overzichten van verschillende disciplines; kiting

vliegtuigbouw; burgerluchtvaart; geschiedenis

van de burgerluchtvaart; reglementen van de

burgerluchtvaart (bij Vliegtuigen VVVLVL)

Ballonvaart SSLUBA geschiedenis van de heteluchtballon; zelf vliegen

met de heteluchtballon.

zeppelins (bij Vliegtuigen VVVLVL)

Parachutespringen SSLUPS als sport

Parapente SSLUPP

Vliegsport SSLUVL vliegen met sportvliegtuigen, stuntvliegen vliegtuigbouw; burgerluchtvaart; geschiedenis

van de burgerluchtvaart; reglementen (bij

Vliegtuigen VVVLVL)

Zweefvliegen SSLUZW aerodynamica en thermiek voor zweefvliegers.
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MIKSPORTEN     

Miksporten SSMIMI boomerangwerpen; bowls messenwerpen, lassowerpen (bij Circus

FTSPCI)

Boogschieten SSMIBS handboog, liggende/staande wip

Bowling SSMIBW

Darts SSMIDA

Golf SSMIGO reisgidsen met golfbanen; geschiedenis van

clubs, vrouwen en golf

Petanque SSMIPE jeu de boules

Schieten SSMISC pistool-, karabijn-, geweer- en kleiduifschieten;

als sport

de wapens zelf (bij Wapens GEOOWA)

RACKETSPORTEN     

Racketsporten SSRARA met racket of palet

Badminton SSRABA

Squash SSRASQ

Tafeltennis SSRATA

Tennis SSRATE

SKATEN     

Skaten SSSKSK inline skating en rolhockey

TURNEN     

Turnen SSTUTU toestelturnen en turnen als olympische

discipline: tumbling; acrogym; ritmisch turnen

algemene gymnastiekoefeningen voor sporters

algemeen (bij Training SSFTTR); stretching (bij

Stretching SSFTST); gymnastiekoefeningen voor

leken in het kader van gezonder leven, vaak in

combinatie met een gezondere levensstijl,

voedingsadviezen ... eerder holistisch (bij

Gezond leven LGGLGL), in het kader van

algemene fitnessoefeningen (bij Fitness 

SSFTFI) "turnen" als schoolvak (bij

Bewegingsopvoeding ONDIBE)
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VECHTSPORTEN     

Vechtsporten SSVEVE overzichtswerken bv. verscheidene oosterse

vechtsporten; filosofie voor meerdere

budosporten, (contemplatie en meditatie); kata's

= bewegingschema's/ 'vormen' voor

verschillende budosporten; vechtsporten die niet

op rugniveau benoemd zijn; vo dao e

zelfverdediging voor leken,vrouwen, kinderen,

enz. titels genre: 'Van aanval tot zelfverdediging

: 250 tips voor je eigen veiligheid en die van je

kinderen"' (bij Zelfverdediging SAMGZE) tai chi

én tai chi chuan (bij Tai chi LGSRTC)

Aikido SSVEAI

Boksen SSVEBO free fight

Hapkido SSVEHA

Jiujitsu SSVEJJ verwante scholen; escrima

Judo SSVEJU

Karate SSVEKA

Kendo SSVEKE

Kickboksen SSVEKI savate (= boxe française);  thaiboksen

Schermen SSVESC

Taekwondo SSVETA

Worstelen - Sumo SSVEWS

WANDELSPORTEN     

Wandelsporten SSWAWA power walking; wandelen als sport;

conditietraining of sociaal gebeuren 

routes voor ongeoefende, occasionele

wandelaars en GR (bij Landen A-Z)

Nordic walking SSWANW

WATERSPORTEN     
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Watersporten SSWTWT materialen die voor verschillende watersporters

interessant zijn; veiligheid; bevlagging voor

watersporters; webgidsen; wateralmanakken;

vaargidsen; kaarten/routes; vaarreglementen;

brevetten; marifoongebruik; zeemanschap

algemeen; onderhoud bootmotoren; knopen en

schiemanswerk; weer voor watersporters;

navigatie; getijtafels; radar, gps voor

watersporter; ankers; pyschonautica (hoe ga je

om met de bemanning; psychologische aspecten

van watersporten; zeeziekte) ook niet nader

benoemde disciplines en takken zoals

motorbootvaren

scheepsbouw, werken voor beroepsvaart,

geschiedenis van de scheepvaart algemeen en

beroepsvaart in bijzonder (bij Schepen

VVSCSC); schoonspringen; plankspringen (bij

Zwemmen SSWTZW)

Duiken SSWTDU snorkelen, sportduiken,

diepzeeduiken,vrijduiken; duikgidsen voor

specifieke wateren/regio's/ reisgidsen naar

duikgebieden; veilig duiken

Kano SSWTKA kayak, zeekayakken

Rafting SSWTRA wildwatertochten, routes, ervaringen

Roeien SSWTRO alle disciplines

Strandzeilen SSWTST landzeilen (met zeilwagens)

Surfen SSWTSU met bodyboards, stand up paddling, surfcultuur;

reisgidsen voor surfers

alle disciplines windsurfen (bij Windsurfen

SSWTWI)

Waterpolo SSWTWP

Waterskiën SSWTWS klassiek, monoski, bare foot, free style

Windsurfen SSWTWI
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Zeilen SSWTZE (sport-)zeilen; zeilschepen (verschillende

klassen in de sportvaart, oude zeiljachten voor

pleziervaart); zeiltechniek ; tuigage, zeiltrim en

zeilvoering; onderhoud van zeilen;

wedstrijdzeilen (techniek, bemanning, tactiek,

reglementen); zeilen bij zwaar weer

beroepsvaart, scheepsbouw/scheepsontwerp (bij

Schepen VVSCSC); historische zeilschepen

(geen jachten) en geschiedenis van de zeilvaart

met nadruk op beroepsvaart (bij Schepen

VVSCSC) werken die voor alle, ook andere

watersporters, relevant zijn over navigatie,

vaarwijzers, vaarroutes, knopen, enz. (bij

Watersport SSWTWT)

Zeiltochten SSWTZT verslagen van reizen in een zeilboot;

reisverhalen met een zeilboot; de ervaring, het

avontuurlijke aspect staan centraal; ook het

overdoen van historische tochten, eventueel in

replica's

historische zeiltochten; genre: ontdekkingsreis

algemeen (bij Ontdekkingsreizen GETHON);

expeditie binnen bepaalde tak van de

wetenschap bv. 'reis van de Beagle' van Darwin,

= biologie, evolutieleer (bij Evolutieleer WTBIEV)

Zwemmen SSWTZW algemene zwemdidactiek ook in het kader van

competitie -en clubzwemmen; schoonspringen; 

plankspringen

babyzwemmen (bij Actief met baby's OKBAAB),

peuter- en kleuterzwemmen  voor ouders (bij

Peuters - Kleuters OKOOPK); zwemdidactiek

voor professionals zoals leerkrachten LO,

"badmeesters" etc. ... (bij Bewegingsopvoeding

ONDIBE)

WIELERSPORTEN     

Wielersporten SSWIWI overkoepelende werken voor alle fietsers

(toerfietsers, mountain bikers, wielertoeristen,

enz.); werken die onderwerpen/aspecten uit de

aparte ruggen combineren: bv. jaarboek

wielersporten;  training voor wielersporten in het

algemeen; fietsen in de bergen

Fiets SSWIFI geschiedenis van de fiets; fietstechniek, -

herstellingen, -onderhoud; fietstypes: tandems,

ligfietsen, driewielers, kinderfietsen, enz.

fietsroutes (bij Landen reisgidsen A-Z);

eenwielfietsen (bij Circus FTSPCI)

Mountainbiken SSWIMB techniek van het mountainbiken, ook 'extreme

mountainbiken'; routes voor het mountainbiken;

mountainbikers
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Veldrijden SSWIVE Veldrijders

Wielerwedstrijden SSWIWW prestaties of belevenissen van wielerfiguren in

een bepaalde wielerwedstrijd; organiseren van

wedstrijden

Wielrennen SSWIWR alles over wielrennen op de baan/piste als sport;

naslagwerken/columns over deze sporttak;

training voor profs; tactiek en strategie;

wielerploegen; wielerjournalistiek

Wielrenners SSWIWS algemene biografieën; verzamelbiografieën veldrijders (bij veldrijden SSWIVE) en

mountainbikers (bij mountainbiken SSWIMB)

WINTERSPORTEN     

Wintersporten SSWSWS algemene gidsen; skigebieden; training voor

wintersporters; snowshoeing

IJshockey SSWSIJ schaatstechniek voor ijshockey

Langlaufen SSWSLA biathlon

Schaatsen SSWSSC kunstrijden, ijsdansen, toerschaatsen,

wedstrijdschaatsen, short track;

recreatieschaatsen; schaatsen in de lage

Landen en andere geschiedenisoverzichten;

Elfstedentocht

schaatstechniek voor ijshockey (bij IJshockey

SSWSIJ)

Skiën SSWSSK Alpijns, telemarkafdaling, cross country;

conditietraining voor skiërs; mono-skiën,

schansspringen, enz.

snowboarden (bij Snowboarden SSWSSN)

Snowboarden SSWSSN free style

SPEL     
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Spel SSSLSL geschiedenis van spelletjes; kansspelen,

dobbelspellen, caféspellen; tafelvoetbal;

volksspelen als ze nog courant gespeeld

worden; ook binnenhuisspellen,

gezelschapspellen; denkspelletjes op het

internet

gokverslaving (bij Verslaving LGVEVE);

spelletjes om met kinderen te spelen (bij Spelen

OKAKSP); spelletjes voor baby's 0-12 maanden

(bij Actief met baby's OKBAAB); spelen specifiek

in jeugdbeweging (bij Jeugdbewegingen

OKAKJE); speelgoed maken (bij Knutselen

CBKNKN); spelen/spellen voor specifieke

doelgroepen: ouderen (bij Ouderen SASGOU);

spelen in schoolcontext zoals didactische

groepsspelen, rollenspelen voor

groepsdynamiek in de klas etc (bij Onderwijs

rugrubriek afhankelijk van niveau,

onderwijsvorm, schoolvak); gehandicapten, bij

de desbetreffende groep (bij Handicaps

LGHAHA); volksspelen en oude kinderspelen die

niet meer beoefend worden (bij Europese

volkskunde GEEVEV); geschiedenis van spelen

en speelgoed in een welbepaalde door ZIZO

benoemd(e)trad.volk/ oude cultuur enz. bv.

speelgoed in de oudheid (bij Oude Culturen

TOOCOC en evt. specifiëren);

Bordspelen SSSLBO dammen, backgammon, monopoly, ganzenbord

enz. 

Bridge SSSLBR speltechniek, handleidingen; ook cd-roms

Computerspelen SSSLCO algemene inleidingen over pc en videospellen;

sociologie van; videospellen; spelregels;

handleidingen

spellen die onder specifieke ruggen horen bv.

schaken, puzzels, poker

Kaartspelen SSSLKA alle kaartspelen (klaverjassen, kleurenwiezen

enz); geschiedenis van de speelkaart; ook

cd-roms

bridge (bij Bridge SSSLBR); poker (bij Poker

SSSLPO); Tarot (bij  Kaartleggen SEOTKA)

Moppen SSSLMO moppenverzamelingen, grappen Joodse humor (bij Cultuur - Geschiedenis

RLJOCG)
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Poker SSSLPO

Puzzels - Quizzen SSSLPQ quizvragen over algemene onderwerpen (ook

tv-quizzen); raadsels; breinbrekers; paradoxen;

taalspelletjes; denksport: puzzelwoordenboeken,

kruiswoordraadsels, cryptogrammen,

anagrammen, scrabble; wiskundige puzzels;

doolhoven; optische puzzels/optisch bedrog

media die inhoudelijk veel uitleg geven over een

onderwerp (plaatsen bij dat onderwerp);  boeken

over tv-quizzen die de geschiedenis van het

programma belichten (bij Televisie - Radio

MCMETR)

Schaken SSSLSC leerboekjes, spelanalyse; geschiedenis van het

spel en de stukken;

memoires;biografieën;schaakmatchen

van grootmeesters; beschouwingen over

schaken; cd-roms met schaakspellen;

schaakcursus

Weetjes SSSLWE weetjesboeken, Guinness book of records,

triviale feiten; bv. encyclopedie van de

misverstanden/ fouten en aanverwante

toestanden ( vraagbaken, vooroordelen)

weetjes zoveel mogelijk bij onderwerp zelf;

wetenschappelijke trivia (tw wetenschap);

popularisering (bij Weetjes WTWTWT)
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CREATIEF BEZIG     

Creatief bezig CBCBCB meerdere technieken; knutselen en hobby's die

niet specifiek benoemd zijn; geschenken maken

geschenkverpakkingen (bij

Geschenkverpakkingen CBKNGE)

Halloween CBCBHA knutselen voor Halloween;  koken voor

Halloween

Kerstmis CBCBKE knutselen voor Kerstmis; koken voor Kerstmis

Pasen CBCBPA knutselen voor Pasen; koken voor Pasen

VERZAMELEN     

Verzamelen CBVEVE jukeboxen

Munten - Biljetten CBVEMB Penningen

Postzegels CBVEPO

Speelgoed CBVESP geschiedenis van het speelgoed, speelgoed

afzonderlijk : flipperkasten, poppen, beren,

barbie (als object); trapauto's; poppenhuizen;

dinky toys

speelgoed maken (bij Knutselen CBKNKN) of

volgens materiaalsoort bv. houten speelgoed

maken/ teddyberen breien; modeltreinen (bij

Modelbouw CBMOMO); verantwoord speelgoed

kiezen voor kinderen (bij Opvoeden - Opgroeien

OKOO en dan eventueel op leeftijd)

MODELBOUW     

Modelbouw CBMOMO

KNUTSELEN     

Knutselen CBKNKN speelgoed maken met diverse materialen;

lampenkappen : hier knutselboekjes; dozen

versieren behalve voor geschenken; gebruik van

piepschuim, gips en rubber; 3D-decoraties;

stempelen en sjabloneren als knutselactiviteit

grote, ingrijpende interieurdecoratie (bij

Woninginrichting WOWOWI of bij de benoemde

rubriek)

Boetseren CBKNBO brooddeeg, fimo, klei, zoutdeeg

Geschenkverpakkingen CBKNGE geld als geschenk

Hout CBKNHO figuurzagen

Kaarsen CBKNKA gelkaarsen; hier ook wind- en tuinlichten

Metaal CBKNME aluminiumfolie, draadfiguren, ...
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Mozaïek CBKNMO mozaïektechnieken, mozaïek zelf maken historische mozaïekkunst van cultuur of volk (bij

OT....), over bepaalde periode (bij KUPE..), in

bepaald land (bij KULAAZ); mozaïek in de tuin

(bij Tuinornamenten PTTATO)

Natuurlijke materialen CBKNNM kurk, het drogen van materialen, zand,

strandjutten, stro,...

Papier CBKNPA inclusief perkamentpapier (pergamano),

theezakjes, servetten, origami, papier-maché,

kartonnage, golfkarton, zelf papier maken (ook

met planten) , papier knippen en vouwen,

embossen, papier prikken, papiertouw, boekjes

maken op knutselniveau

boekbinden, professioneel, (bij Boekbinden

MCMEBO)

Poppen CBKNPO knuffels; poppenhuis en poppenkast, plus beren

en knuffels, marionetten en handpoppen ;

poppenkleren

Poppen breien en haken (bij CBHAHA, CBHABR

of CBHAHK) 

Sieraden CBKNSI

Textiel CBKNTE knutselen met vilt, wol, ...

Vliegers CBKNVL

Wenskaarten CBKNWE wenskaarten voor specifieke feesten (bij die

feesten CBCB..)

HANDWERKEN     

Handwerken CBHAHA boeken over kwasten, afbiezen (passement)

linten en strikken.

Borduren CBHABO met de machine, met lint en kralen; borduren op

papier; merklappen

Breien CBHABR voor het interieur;  voor de machine; poppen

breien

Haken CBHAHK voor het interieur; poppen haken

Kantklossen CBHAKA klos- en naaldkunst

Knoop- en vlechtwerk CBHAKV macramé, frivolité, mandenwerk
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Naaien CBHANA naaimachines en hun toebehoren, naaien van

kledij; hierin komen alle boeken op het niveau

van snit en naad; basistechnieken zowel voor

patronen als voor het naaien zelf; ook het zelf

maken van kinderkleding (én patronen);

patroontekenen

werken mét en over historische patronen (bij

Geschiedenis kleding KLKMGK); werken die

dieper ingaan op de technische vorming bv. over

mouleren en draperen (bij Mode ontwerpen

KLKMMO)

Patchwork - Quilten CBHAPQ appliqueren

Weven CBHAWE

BLOEMSCHIKKEN     

Bloemschikken CBBLBL bloemsierkunst rouwkransen en grafdecoraties (bij

Dood-Rituelen LGDORI), bruidsboeketten (bij

Trouwen-Samenwonen RETSTS)
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WETENSCHAP     

Wetenschap WTWTWE in principe exacte

wetenschappen/natuurwetenschappen; werken

over meerdere wetenschappen (alfa en beta)

samen; wetenschappelijk onderzoek en de

techniek ervan; symmetrie in de

natuurwetenschappen; wetenschappelijke

communicatie, presenteren van

onderzoeksrapporten; toekomstvisie voor de

wetenschap; maten, eenheidstelsels;

wetenschappelijke musea, verzamelingen;

maatschappelijke impact van de wetenschap;

kritiek op pseudowetenschappen

grenswetenschap, randgebieden van de

wetenschap (bij Mysteries SEMYMY). Algemene

werken over alfawetenschappen (bij SASWSW).

Techniek WTWTTE interactie mens en techniek; normalisatie

(CEE-normen, BIN-normen); robotica,

kunstmatige intelligentie; gereedschappen

algemeen en hun geschiedenis; schaalmodellen;

nanotechnologie algemeen; polytechnisch

zakboekje en woordenboeken

Technisch tekenen WTWTTT werktuigbouwkundig tekenen (bij WTTMWT)

Tijdmeting WTWTTM tijdsgevoel, tijdsbelevening (vanuit

wetenschappelijke benadering)

Uitvindingen WTWTUI historische overzichten van aangevraagde

patenten (dus eigenlijk uitvindingen); ook

werkjes zoals 'hoe werkt dat?'

patentrecht (bij Handelsrecht BDBEHR)

Unificatietheorie WTWTUT theorie van alles, eenheidstheorie, chaostheorie,

kosmologie, chaostheorie, snarentheorie, theorie

van parallelle universums (Multiversum-theorie) 

chaostheorie louter wiskundig (bij Wiskunde

WTWIWI)

Weetjes WTWTWT wetenschappelijke weetjes, doe-proefjes triviale weetjes (bij Weetjes SSSLWE)

Wetenschapsbeleid WTWTWB
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Wetenschapsfilosofie WTWTWF ethiek van de wetenschappen en de

wetenschapper, vragen bij methoden,

betrouwbaarheid, grenzen, mogelijkheden en

doeleinden van de wetenschap 

wetenschapsfilosofie van specifieke

vakgebieden bij het vakgebied

Wetenschapsgeschiedenis WTWTWG geschiedkundige overzichten,

biografieënverzamelingen van wetenschappers,

monografieën en biografieën van

(natuur)wetenschappers gestorven voor 1800,

natuurwetenschappelijke verzamelingen,

natuurwetenschappelijke expedities

biografieën van wetenschappers gestorven na

1800 die duidelijk tot een bepaalde discipline

kunnen gerekend worden; Mercator bij

Cartografie (GEGECA); overzicht geschiedenis

van benoemde wetenschapstak (bv.

geschiedenis van de wiskunde (bij Wiskunde

WTWIWI)

WISKUNDE     

Wiskunde WTWIWI lineaire programmering, analyse, functies,

chaostheorie puur wiskundig

wiskundige puzzels (bij Puzzels - Quizen

SSSLPQ); chaostheorie algemeen (bij

Unificatietheorie WTWTUT)

Landmeten WTWILA Bouwmeten, geodesie, topografie

Logica WTWILO

Meetkunde WTWIME bol- en driehoeksmeetkunde, 4de dimensie,

perspectief, fractals, stereometrie

Rekenkunde WTWIRE getallen/cijfers waaronder pi; getaltheorie,

algebra, theorie van het kansrekenen (als vorm

van rekenkunde), discrete wiskunde

Statistiek WTWIST techniek van het maken van statistieken;

toepassing van kansberekening in statistiek enz.

NATUURKUNDE     

Natuurkunde WTNANA

Kernfysica WTNAKE straling, deeltjesfysica, atoomfysica, subatomaire

fysica, röntgen, quarks, radioactiviteit,

elementaire deeltjes
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Kwantummechanica WTNAKM Kwantumelektrodynamica Vereniging van kwantummechanica en

relativiteitstheorie (bij Unificatietheorie

WTWTUT), kwantumbiologie (zie bij Moleculaire

biologie WTBIMB)

Mechanica WTNAME dynamica, statica, akoestiek, evenwicht,

zwaartekracht

Optica WTNAOP

Relativiteitstheorie WTNART

Sterkteleer WTNASL

Stromingsleer WTNAST golven, trillingen, turbulentie en kinetica,

granulaire stromingen 

Toegepaste warmteleer WTNATW techniek van de airco, warmtepompen,

stoomtechniek, koeling, enz.;

condensaatsystemen

Warmteleer WTNAWA warmteoverdracht; thermodynamica

TOEGEPASTE MECHANICA     

Toegepaste mechanica WTTMTM

Bouwkunde WTTMBO toegepaste akoestiek, productietechniek

Energietechniek WTTMET regelkleppen, vacuümtechniek

Hydraulica - Pneumatica WTTMHP pompen, compressoren, hydrostatica

Lassen - Solderen WTTMLS

Materiaalkunde - Meten WTTMMM materiaal gereedschapsleer

Metaalbewerking WTTMMB metaaltechniek, montage, aluminiumconstructie smeedkunst en smeedtechniek (bij Smeedkunst

TKTKSM), edelsmeedkunst (bij Juwelierskunst

TKTKJU) 

Openbare werken WTTMOW

Verspaningstechniek WTTMVT draaien, frezen, boren, stansen

Verspaningsloze techniek WTTMVL walsen, buigen

Wegenbouwkunde WTTMWB bruggenbouwkunde

Waterbouwkunde WTTMWK Deltawerken, inpoldering 
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Werktuigbouwkunde WTTMWT machinewerktuigbouw, machineonderdelen,

modelmaken, matrijzen, glijlagers, tandwielen,

werktuigbouwkundig tekenen

ELEKTRICITEIT - ELEKTRONICA     

Elektriciteit WTEEEK magnetisme; wissel- en gelijkstroom;

netwerktheorie, circuits, elektrostatica,

bliksembeveiliging, elektrische aandrijving,

elektromotoren

praktische toepassing en doe-het-zelf,

elektriciteit in de woning (bij Elektrische

installaties WODOEI)

Elektronica WTEEEL microelektronica, laser, transistoren;

frequentietabellen; mpeg video coding

standards; halfgeleiders

Analoge techniek WTEEAT

Audiotechniek WTEEAU Audiotechniek voor zelfbouw, luidsprekers,

versterkers, audio-elektronica, geluidsopname

en -weergave 

Digitale techniek WTEEDT

Elektrotechniek WTEEET

IC - Schakelingen WTEEIS sensoren, I2C-bussen, microprocessors

Meten - Testen WTEEMT

Telecommunicatie WTEETM is analoge en digitale communicatie : isdn,

datacommunicatie, telefonie, modems, faxen,

gsm's, satellieten, televisie, Open Systems

Interconnections (OSI), signaalverwerking; radar,

glasvezeltechnieken, radio, antennes,

opto-elektronica

Vermogenselektronica WTEEVE
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ENERGIE     

Energie WTENEN energiebeleid;  steenkoolwinning,

energievraagstuk, geopolitieke werken,

economische thema's

geschiedenis steenkoolwinning in België: bij

(Sociaal-economische geschiedenis GEBESE)

of (bij Streekgeschiedenis GESTAZ) of (bij Onze

gemeente GEOGOG) naargelang de invalshoek

van het werk.

Aardolie - Aardgas WTENAA

Duurzame energie WTENDE zonne-energie, windenergie, bio-energie,

warmtekracht, waterkracht, geothermische

energie, lichaamswarmte

Kernenergie WTENKE kernreactoren, kernfusie, plutonium, kernrampen

bv. Tsjernobyl

MEET- EN REGELTECHNIEK     

Meet- en regeltechniek WTMRMR is de combinatie van elektriciteit en mechanica in

industriële processen; ook Plc-sturingen,

servosysteem, fuzzy logic, simulatie, numerieke

besturing; procestechnische berekeningen;

analoge en digitale controlesystemen

SCHEIKUNDE     

Scheikunde WTSCSC scheidingsmethoden of -processen;

chromatografie; periodiek systeem; analytische

chemie; chemische reactie; polymeren;

spectrometrie; reactiekinetica; colloidchemie;

aërosols; kristalkunde; photoelektrochemie;

laboratoriumwerk, ook veiligheid; klinische

chemie; quantumchemie; kleuren (mauve)

Anorganische scheikunde WTSCAS

Organische scheikunde WTSCOS

Toegepaste scheikunde WTSCTS polymeren, plastics, lijmen, organische en

anorganische kleurstoffen, verf, productie van

synthetische vezel, composiet materialen,

bakeliet, kunststoffen
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BIOLOGIE     

Biologie WTBIBI

Biotechnologie WTBIBT genetische manipulatie, klonen

Erfelijkheid WTBIER Mendel, genetica

Evolutie WTBIEV de veranderingen van soorten; Darwin evolutie van aapmensen tot Homo sapiens (bij

Menselijke evolutie OTPRME); evolutie versus

creationisme, ID (bij Religie en wetenschap

RLRERW)

Microbiologie WTBIMI bacteriën, gist, virussen medische virologie (bij Geneeskunde LGGEGE)

Moleculaire biologie WTBIMB fotosynthese, biochemie, kwantumbiologie erfelijkheid, dna, genetica (bij Erfelijkheid

WTBIER)
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AARDE     

Aarde AHAAAA geologie = aardkunde; fysische geografie;

natuurkundige aardrijkskunde; catastrofetheorie;

satellietfoto's van de aarde; gletsjers

sociale geografie (bij Wereld LAWEWE) ;

cultuurlandschapsgeografie (bij Natuur-Milieu

NMNMNM; cartografie als wetenschap, ook

geschiedenis ervan (bij Cartografie GEGECA)

Delfstoffen AHAADE steenkool en bruinkool (bij Energie WTENEN);

gas, olie (bij Energie WTENAA).

Natuurrampen AHAANR Rampen als gevolg van orkanen,

vulkaanuitbarstingen, aardbevingen,

aardverschuivingen, tsunami, sneeuwlawines,

overstromingen

Vulkanen algemeen, zie bij Aarde (AHAAAA) of

bij het specifieke land

Stenen - Fossielen AHAASF mineralen

Zeeën - Oceanen AHAAZO oceanografie werken die uitsluitend over fauna en flora

handelen  (bij Zee - Strand - Duinen NMBIZS)

WEER     

Weer AHWEWE klimaat (-gordels), wind, ...

HEELAL     

Heelal AHHEHE exobiologie = astrobiologie = het

wetenschappelijk onderzoek naar leven in het

heelal; astrofysica; sterren, sterrenstelsels,

Hubble; documenten van en over

sterrenkundigen; meteoren en meteorieten

ufo's (bij UFO's SEMYUF, kosmologie (bij

Unificatietheorie WTWTUT)

Sterrenkijken AHHESK materiaal voor amateurastronomie : telescopen,

sterrenkaarten

Zonnestelsel AHHEZS planeten, manen, planetoïden, kometen
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RUIMTEVAART     

Ruimtevaart AHRURU maanlandingen
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COMPUTERS     

Computers COCOCO woordenboeken over computers en nieuwe

media; praktische gidsen voor startende

gebruikers zowel van desktop als van laptop;

computergeschiedenis en supercomputers;

design van de buitenkant van pc's; digitale

wereld en cultuur; iMac en iBook

de digitale samenleving algemeen (bij

Samenleving SASASA); programmeren voor

beginners (bij Informatica COCOIN);

toetsenbordvaardigheid (typen op de pc) (bij

Kantoor BDBEKA)

Informatica COCOIN handboeken voor opleiding informatica;

computerwiskunde, algoritmen; theoretische

informatica; software metriek; testprogramma's

voor kwaliteitscontrole software; programmeren

voor beginners; systeemarchitectuur en

management van databanken los van een

bepaalde software; informatiebeveiliging;

informatiesystemen (ook bestuurlijke),

toegepaste informatica; expert-en

kennissystemen; informaticarecht

Scannen - Printen COCOSP gebruik van randapparatuur binnen een

computerconfiguratie, toestellen voor

beeldbewerking; printer manuals, 3D-printproces

software voor randaparatuur (bij Software

COSOAZ); printers en scanners als machine (bij

Hardware COHAHA)

MULTIMEDIA     

Multimedia COMUMU podcasting, smartphones, slimme gsm's, pda,

mp3, ipod, e-reader, pocket-pc, tablet-pc, palms,

apps, apps ontwikkelen, augmented reality 

apps ontwikkelen met 1 specifiek programma (bij

COSOAZ), besturingssystemen (bij COSOAZ)

Cd's - Dvd's COMUCD branden, rippen, lp's en videobanden

digitaliseren, dia's kopiëren
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HARDWARE     

Hardware COHAHA pc bouwen, onderhouden en uitbreiden,

pc-poorten, usb-poort, microprocessors,

-techniek, ZIP (= externe schijf); hardware;

elektronica; printers en scanners als machine op

zich (elektronica, interne onderdelen)

beeldbewerken van foto's (bij Foto's bewerken

FVFMFB), bios (bij Software COSOAZ); gebruik

van randaparatuur (printers, scanners ...) (bij

Scannen-Printen COCOSP) 

COMPUTERNETWERKEN     

Computernetwerken CONENE datacommunicatie binnen computernetwerk;

intranet; netwerkbeheer, bedrijfs- en

thuisnetwerken; cloud computing, LAN

ISDN (bij Telecommunicatie WTEETM)

INTERNET     

Internet COININ gebruik van de informatiesnelweg; geschiedenis

van het internet, invloed van internet op het

persoonlijk leven, organiseren van je

internetgebruik, stress en stresspreventie door

internetgebruik, algemene internetgidsen

(=adresboeken), censuur op internet; Google en

andere zoekrobots; kopen op internet, e-bay,

internet als marktplaats, downloaden van films,

WAP

e-Business (bij E-Business BDMAEB);

materialen over specifieke benoemde software

programma's voor Internet: browser software

(explorer, navigator); beveiligingssoftware

(Norton, firewall) (bij Software COSOAZ);

handleidingen voor ouders die hun kinderen

willen begeleiden op het internet (bij Kinderen en

media OKOOKM);  internet in de klas (bij

Informatica ONDIIN ); schrijven voor het net

(teksten maken voor websites en blogs) (bij

Webdesign COINWE), invloed van ICT en

sociale media op de maatschappij (bij

Informatiemaatschappij SASAIN) 

Beveiliging COINBE hacken en anti-hacking, gids gratis

softwareprogramma's ter beveiliging; firewalls,

spyware, pc-beveiliging, versleuteling, internet

en privacy 

algemene informatiebeveiliging (bij Informatica

COCOIN)

Sociale media COINEC spam, telefoneren via internet, webcam;

digi-taal,Facebook, gebruik van sociale media 
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Webdesign COINWE voorbeeldboeken websites (die alle aspecten

van het ontwerpen behandelen); creatie en

onderhoud van websites en weblogs (grafisch en

redactioneel) 

benoemde software (bij Software COSOAZ)

SOFTWARE     

Software COSOAZ handleidingen, over basic tools; ongeacht of het

software (Word...) een programmeertaal (C,

Java... ) of een besturingssysteem ( Windows,

Linux...) of  een protocol (http,...),  een browser,

een formaat (JPEG) of firmware (=in pc

ingeprogrammeerde software) (bios...) is

handleidingen (doorgaans met programma gratis

bijgeleverd) voor zeer specifieke doeleinden

(muziek maken, woninginrichting, opstellen

stamboom, boekhouden) worden bij het

specifieke onderwerp zelf geplaatst
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VERKEER - VERVOER     

Verkeer - Vervoer VVVVVV sociologie van het autorijden, mobiliteit,

fileprobleem, verkeersongevallen,

weekendongevallen (jongeren), ongevallen (alg);

algemene werken over vervoermiddelen; sociale

verkeerskunde; vervoersystemen; wegtransport;

EU regelgeving; openbaar vervoer;

navigatiesystemen (gps)

Verkeersbeleid VVVVVB verkeers - en verkeersveiligheidsbeleid zowel

nationaal als internationaal; infrastructuur;

openbare werken 

RIJBEWIJS     

Rijbewijs VVRIRI theorie voor het rijexamen (alle types, ook

motoren); rijexamenangst; wetboek,

verkeersreglement verkeersrecht; rijangst,

rijvaardigheid, autorijtechniek; defensief rijden; 

AUTO'S     

Auto's VVAUAU diverse modellen; oldtimers; figuren uit de

(geschiedenis van de) autoindustrie; conceptcars

en design van auto's; geschiedenis en symboliek

van merktekens, stijlelementen; terreinwagens

voor zover niet voor transport bedoeld;

sportwagens

Autosport VVAUAS racetechniek; tuning (technisch aanpassen),

beroemde racecircuits en racewedstrijden,

Formule 1, Grand Prix Autoraces; biografieën

van racers; racewagens: merken, types en

geschiedenis; karting; truckraces

sportwagens (zijn geen racewagens) (bij Verkeer

-Vervoer VVAUAU)

Autotests VVAUAT

Autotechniek VVAUAN onderhoud en herstelling, algemeen en per merk

(type Vraagbaak)
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Vrachtwagens VVAUVR transportwagens, autobussen,

brandweerwagens, politievoertuigen,

uitzonderlijk vervoer; tractoren , maai- en

dorsmachines; rupsvoetuigen, bulldozers, snij-

en graafmachines,  pletwalsen, kranen, heftrucks

problematiek rond transport (bij Verkeer-Vervoer

VVVVVV)

MOTOREN     

Motoren VVMOMO motortechniek(vraagbaken); motorfietsen,

scooters

Motorsport VVMOMS racetechniek; biografieën; circuits; motorcross

SCHEPEN     

Schepen VVSCSC scheepvaartmusea; algemene geschiedenis van

schepen en scheepstypes; interieurs van

schepen; sleepboten; rederijen en hun

geschiedenis; visserijschepen;

zeevaartgeschiedenis

zeilvaartgeschiedenis (bij Zeilvaart VVSCZV),

loodswezen (bij Havens VVSCHA), alles ivm met

recreatief gebruik van schepen, schepen voor

recreatief gebruik (bij  Watersporten SSWT.. in

desbetreffende ruggen) 

Binnenvaart VVSCBV waterwegen, kanalen, duwvaart;

binnenschippers

Havens VVSCHA ontwikkeling van havens en hun geschiedenis,

goederenbehandeling- naties; havenbestuur, 

haven-en water gebonden beroepen (waterklerk

...), loodswezen

sleepboten (bij Schepen VVSCSC)

Militaire schepen VVSCMS slagschepen, vliegdekschepen, vloot opbouw, 

duikboten

Belgische zeemacht (bij Belgisch leger

GEOOBL)

Scheepsrampen VVSCSR historische scheepsrampen; scheepswrakken,

scheepsbergingen, reddingsdiensten en

reddingsvaartuigen

scheepwrakken als duikplaats voor sportduikers

(bij Duiken SSWTDU); ongevallen bij recreatief

gebruik (bij Watersporten SSWT..)

Scheepstechniek VVSCST stromingsleer; scheepswerven;

scheepsarchitectuur; corrosie; theoretische

scheepsbouw; voortstuwingsinstallaties;

scheepsbouwers biografieën
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Zeevaartkunde VVSCZK beroepsvaardigheden van de zeeman;

psychonautica; reglementering op zee en aan

boord; vuurtorens; lichtschepen; navigatie;

zeekaarten; beladingstechnologie - stabiliteit;

nautische terminologie; zeevaartonderwijs; 

zeevaartrecht; zeevaartgoederenrecht

Zeilvaart VVSCZV geschiedenis van de zeilvaart en zeilschepen, 

historische reisverslagen;  replica's van

historische zeilschepen; boegbeelden

(verslagen van) ontdekkingsreizen/expedities

met zeilschepen (bij Ontdekkingsreizen

GETHON); piraten en piraterij bij Thema's

GEGETH; geschiedenis VOC (bij Verenigde

Provinciën WENTVP); sportzeilen (bij Zeiltochten

SSWTZT)

TREINEN - TRAMS     

Trams VVTTTA trolleybussen; metro; metroplannen

Treinen VVTTTR spoorwegmaatschappijen;  exploitatie van het

spoorwegennet; geschiedenis van spoorwegen

en treinen; treintypes;  stations en hun ontwerp

(inclusief stationsbuurt); specifieke trajecten:

tandradbanen, IJzeren Rijn, Alpenbanen,

HST-TGV

beroemde trajecten (beroemde treinreizen

Ampac, Transsiberië ...)(bij Wereldreizen

LAREWE of per werelddeel)

VLIEGTUIGEN     

Vliegtuigen VVVLVL algemene geschiedenis van de luchtvaart;

vliegtuigtypes; biografieën van pioniers en

vliegtuigbouwers; vliegshows, luchthavens;

luchtvaartmaatschappijen; vliegrampen;

zeppelins; theorie voor het vliegbrevet; techniek

van het vliegen; vliegtuigbouwkunde 

recreatief gebruik van

vliegtuigen/sportvliegtuigjes/(zweef) vliegen als

sport ... (bij Vliegsport SSLUVL of Zweefvliegen

SSLUZW)

luchtballons, ballonvaart (bij Ballonvaart

SSLUBA)

Helikopters VVVLHE militaire types Belgische luchtmacht (bij Belgisch leger

GEOOBL)

Militaire vliegtuigen VVVLMV zowel historische als hedendaagse types; Belgische luchtmacht (bij Belgisch leger

GEOOBL)
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