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aar eigen ervaringen in de ggz en de achterliggende vraag  
‘snapt de rest van de wereld soms wel hoe het leven werkt?’ 

vormden voor kunstenaar Emmy van Heugten de basis voor het Mooi 
Kut-magazine. Voor dit project is van Heugten op zoek gegaan naar 
verhalen, onzekerheden en gedroeftoeter van anderen, om een podium 
te bieden voor de minder leuke kanten van het leven. Zo is de burn-out 
volgens Van Heugten het nieuwe normaal geworden en vier op de tien 
Nederlanders heeft ten minste één keer in zijn leven last van psychi-
sche klachten.

 Haar kunstproject  levert in combinatie met een prachtige vorm-
geving prikkelende en waarschijnlijk voor velen herkenbare ‘kut-
quotes’ op. Wie denkt er bijvoorbeeld niet eens aan om eindelijk van 
baan te wisselen: ‘Ik roep al drie jaar dat ik een nieuwe baan wil, maar 
heb geen flauw idee wat ik dan met mijn leven moet. Dus blijf ik maar 
zitten waar ik zit.’  Of neem Festivalleed: ‘Dat moment dat je op een 
festival je afvraagt waar iedereen het in godsnaam zo leuk mee heeft.  
Ik ben de helft van de tijd mijn vrienden kwijt, mijn tent lek, ik ken de 
meeste bands helemaal  niet en ik heb al twee dagen niet kunnen 
poepen.’  Of mijn persoonlijke favoriet De Dubbelkut: ‘Je kut voelen 
omdat je je kut voelt.’  

 Mooi Kut werd eerder gepresenteerd als afstudeerproject en 
enthousiast ontvangen op de Dutch Design Week 2019. Na een 
succesvolle crowdfunding bij voordekunst.nl  werd in december 2019 
het magazine een feit. En gelukkig maar. Het Mooi Kut-magazine is een 
jaloersmakend goed geslaagd kutinitiatief dat humoristisch en met 
absurdistische fotografie  op zeer originele wijze herkenning en 
openheid creëert over onze geestelijke gezondheid. 

Het Mooi Kut-magazine is te bestellen via via mooikut.com en te volgen op 
Instagram via @mooi_kut.

Fantastisch 
kut!
Recensent: Vittorio Busato
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Ga naar www.hogrefe.nl voor meer informatie over deze en andere boeken.

Ook een boekadvertentie plaatsen? Neem voor informatie en 

 tarieven contact op via 073-689 58 89 of depsycholoog@performis.nl

ACT in de praktijk

Russ Harris, 2020, Hogrefe Uitgevers,  

Amsterdam, 432p., €35,-

De ideale introductie voor therapeu-
ten die kennis willen maken met 
Acceptatie- en commitmenttherapie. 
Maar ook voor meer gevorderden 
biedt het inspirerende nieuwe 
inzichten en handvatten. Deze geheel 
herziene en uitgebreide editie bevat 
nieuwe hoofdstukken over zelfcom-
passie, schaamte, flexibel perspectief 
nemen, werken met trauma, en meer!

Werkboek De opwaartse spiraal

Alex Korb, 2020, Hogrefe Uitgevers,  

Amsterdam, 176p., €25,-

In zijn eerste boek De opwaartse 
spiraal liet Alex Korb aan de hand van 
de werking van het brein zien hoe 
neurale circuits vast kunnen komen 
te zitten en hoe dit is te doorbreken. 
In dit praktische werkboek gaat Korb 
nog een stap verder. Gebaseerd op de 
neurowetenschap geeft hij concrete 
oefeningen en vaardigheden om stap 
voor stap je depressie te overwinnen.

Diagnostiek en behandeling van 

gedragsproblemen bij jongeren

Walter Matthys, 2019, Hogrefe Uitgevers, 

Amsterdam, 160p., €25,-

Een gedegen overzicht van de huidige 
wetenschappelijke kennis gecombi-
neerd met uiterst praktische voorbeel-
den, handvatten en adviezen maken dit 
boek een onmisbare bron van informa-
tie voor de brede doelgroep die te 
maken heeft met kinderen en jongeren 
met gedragsproblemen.




