
ADHD - lectuur voor kinderen en jongeren
Laatste wijziging op 11 juni 2010
Korte samenvatting boeken afgehaald van het wereldwijd web.

Titel: ADHD? Laat je niets wijsmaken.
Auteur: H. De Backer
Uitgeverij: Epo
Boekenflap:

 psycho-educatie voor pubers
In het eerste deel van het boek lees je verhalen van tieners die ontdekken dat ze ADHD
hebben. Van 'ik heb geen probleem, 't zijn de anderen die problemen met mij hebben' tot...
diagnose. In het tweede deel wordt uitgelegd wat ADHD is, welke de biologische oorzaken
zijn, de psychologische kerngegevens, de omgevingsfactoren, het gedrag...
Met veel informatie en praktische tips om jezelf te leren kennen en je problemen beter onder
controle te krijgen. Geen studieboek, maar tekst en strip door mekaar.

Titel: Alle dagen hartstikke druk.
Auteur: M. Mous
Uitgeverij: Van Holkema & Warendorf
Boekenflap:

 9-12 jaar
Indy heeft ADHD. Hij is impulsief, doet heel druk en is vlug afgeleid. Hij meent het allemaal
goed, maar zijn gedrag geeft problemen thuis en op school. Graag zou hij kunnen stil zitten
zoals zijn indiaanse held Zittende Stier. Hij is eerder Springende Stier en het geduld van zijn
omgeving raakt op. Als pillen niet echt helpen, moet Indy tegen zijn zin naar een speciale
school. Hij vindt er meer begrip en dat verhoogt zijn zelfvertrouwen. In de ik-persoon
beschrijft Indy hoe onbedwingbaar zijn reacties zijn, wat er door zijn hoofd gaat en hoe
onrechtvaardig hij zich soms behandeld voelt. De plot bestaat uit tal van anekdotes die Indy
treffend typeren en de reacties van vooral zijn ouders, meester en zus beschrijven. De opbouw
is soms wat springerig, met korte flitsen die passen bij de hoofdfiguur. Het verhaal is
realistisch en direct maar tegelijk grappig en luchtig. De tekst is in blokschikking gezet,
talrijke potloodtekeningen verluchten het boek.



Titel: Alle honden hebben ADHD.
Auteur: K. Hoopmann
Uitgeverij: Pica
Boekenflap:

Dit boeiende en informatieve boek benadert ADHD op een heel verfrissende manier. Op
humoristische en liefdevolle wijze.

Titel: Bijzonder druk. Mijn boek over ADHD.
Auteur: A. Tulleners
Uitgeverij: SWP
Boekenflap:

ADHD kan niet zomaar overgaan maar je kunt wel leren om er beter mee om te gaan. Als je
snapt hoe het komt dat je soms zo ontzettend boos wordt, woedend zelfs, kun je er ook iets
aan gaan doen. Er bestaan ook veel vooroordelen over ADHD. Kinderen met ADHD hebben
weinig vrienden, ze willen gewoon niet normaal doen, het komt van een slechte opvoeding.
Daar klopt natuurlijk niets van. In dit boek kun je je ervaringen opschrijven over alles wat met
ADHD te maken heeft. Je vindt tips, niet alleen voor jezelf maar ook voor op school en thuis,
informatie over sites, medicijnen, omgaan met anderen. Door te werken met dit boek snap je
beter wat ADHD eigenlijk is en kun je aan anderen uitleggen hoe het werkt.
Met veel informatie voor ouders, leerkrachten en professionals die met kinderen werken.

Titel: De Ad(h)d survivalgids
Auteur: J. F. Taylor



Uitgeverij: Abimo
Boekenflap:

 8-14 jaar

Vind je het moeilijk om aandachtig te zijn of om stil te zitten? Brullen ze soms naar je omdat
je praat in de klas of rondloopt? Ben je dikwijls met je gedachten ergens anders? Verlies je
huistaken? Raak je achter op school? Heb je je gedrag niet altijd onder controle? Je hebt
misschien ADD of ADHD. Deze namen gebruiken volwassenen om kinderen met die
uitdagingen te begrijpen en te helpen. Wanneer ze bij jou ADD of ADHD hebben vastgesteld,
dan is dit een boek voor jou.

Kijk binnenin en ontdek: wat ADD en ADHD betekenen en niet betekenen/  hoe je het iedere
dag thuis, op school of met vrienden wat beter kan laten gaan/ hoe je kan omgaan met
gevoelens als boosheid, zorgen en verdriet/ weetjes over de geneesmiddelen die kinderen met
ADD en ADHD gebruiken/ een lijst van voedingsmiddelen die je kunnen helpen/ grappige
quizzen die je helpen herinneren aan wat je hebt geleerd/...

Dit boek werd speciaal voor jou geschreven. Maar deel het met je ouders of een andere
volwassene. Praat er samen over en probeer wat uit. Je wordt er samen sterker van en
bovendien kan je er nog plezier aan beleven ook. Besef maar dat je er niet alleen voor staat.
Heel wat kinderen hebben ADD of ADHD. Met een beetje moeite hebben ze geleerd om te
slagen. Jij kan dat ook!

Titel: De ADHD van André. Als het te druk in je hoofd is.
Auteur: C.  Kliphuis
Uitgeverij: Sjaloom
Boekenflap:

André is altijd erg druk. Thuis en op school, overal veroorzaakt hij onrust en chaos. Andere
kinderen willen nooit met hem spelen en hij moet regelmatig op de gang werken. Juf gaat
praten met zijn ouders. Zij nemen André mee naar de dokter. Daar blijkt dat hij ADHD heeft.

Titel: Doe niet zo druk!
Auteur: W. Tulp



Uitgeverij: Van Goor
Boekenflap:

Hoe vaak per dag zullen kinderen met ADHD die zin horen? Deze zin staat ook in dit boek
centraal. Doe niet zo druk! Het boek maakt op een speelse manier begrijpelijk wat er met je
aan de hand is als je ADHD hebt. Zonder het probleem specifiek te benoemen komen de
symptomen aan bod, en worden oplossingen aangedragen om beter met de aandoening te
leren leven. Een vrolijk boek waar veel kinderen en ouders van kunnen genieten.

Titel: Er zit een leeuw in mij.
Auteur: K. Dieltiens
Uitgeverij: Clavis
Boekenflap:

 Vanaf 5 jaar
Nog voor de zon op is, is Wout al wakker. Hij springt uit zijn bed. Boink! Al zijn
knuffeldieren springen mee. Boink, boink, boink! Er is zo veel te doen vandaag! Te veel om
op te noemen. Wout heeft ADHD. Hij én zijn familie leren hier stilletjesaan mee omgaan. En
dat gaat niet altijd van een leien dakje' Een wakker boek over ADHD.

Titel: Ik en mijn adhd.
Auteur: B. Taylor



Uitgeverij: Pica
Boekenflap:

 Jongeren
Blake is van jongs af aan hyperactief, impulsief en snel afgeleid. Toen Blake vijf jaar was en
probeerde zijn jongere zusje uit haar kinderstoel te duwen, vermoedde zijn moeder voor het
eerst dat Blake ADHD had. 'Ik weet hoe het voelt als je moeder echt kwaad wordt omdat jij
leuk in de tuin met een katapult kiezels aan het schieten bent en er per ongeluk een dwars
door de glazen schuifdeur gaat. Of dat je vader je onbeleefd noemt, alleen maar omdat je wat
terugzei om je te verdedigen. Of dat je zus je een domkop noemt omdat je het grapje niet
snapt waar iedereen zo om moet lachen. Of dat de juf jou moet hebben omdat jij het wel
gedaan zult hebben, ook al was jij het niet. Of dat je tics hebt en klasgenootjes steeds naar je
staren. Of dat je vriendje niet opbelt om samen te gaan fietsen, terwijl hij het had beloofd.
En raad eens: je bent niet de enige. Jij bent niet raar, alleen heb je ADHD. En allemaal lopen
we tegen hetzelfde op. Eerst moeten we begrijpen waarom we anders zijn, en dan moeten we
ons realiseren wat we eraan kunnen doen, en hoe we de talenten die we dankzij ADHD
hebben in ons voordeel kunnen gebruiken! Je hoeft je niet te verontschuldigen voor ADHD, je
moet leren het te gebruiken.'

Titel: In mijn kop staat alles op zijn hoofd.
Auteur: S. Vanden Heede
Uitgeverij: Lannoo
Boekenflap:

10-14 jaar
Een jeugdboek over ADHD, verteld vanuit het ik-standpunt: ik zie iets en ik grijp het al. Ik
denk iets en... of nee. Denken doe ik pas daarna. Als ik mijn gedachten maar eens bij elkaar
kon houden. Als ik ze van overal in mijn lichaam terug kon roepen en samenproppen in mijn
hoofd. Zit stil. Luister goed. Let op. We gaan een boek schrijven.

Titel: Meester Max en het wiebelkind.
Auteur: R. Kromhout



Uitgeverij: Leopold
Boekenflap:

 4 -6 jaar

Invalmeester Max staat voor groep 2. Er zit een nieuw meisje in de klas: Karin. Ze kan niet goed
stilzitten, af en toe mag ze rondjes op de gang rennen. Volgens Meester Max is Karin een
wiebelkind. Wiebelkinderen kunnen voor leuke en minder leuke incidenten in de klas zorgen. Maar
saai is het nooit! Humoristische voorleesverhalen met grappige illustraties.

Titel: Schipbreuk
Auteur: M. Van Gog
Uitgeverij: CPS
Boekenflap:

 Vanaf 9 jaar
Bas en Tarik zitten bij elkaar in de klas en zijn dikke vrienden. Tarik vindt het soms best
moeilijk om vriend van Bas te zijn, want Bas heeft ADHD en doet soms heel druk. Op de
verjaardag van Tarik gaat het bij het trakteren mis door het gedrag van Bas en de jongens
krijgen ruzie. Ook bij de uitvoering van het piratenproject gaat er van alles mis.

Titel: Stijn de trein.
Auteur: C. Cogenbach
Uitgeverij: Balans
Boekenflap:

 4-8 jaar
Een verhaal over de kleine trein Stijn die erg zijn best doet om goed over de rails te rijden.
Toch komt hij steeds weer in de problemen, omdat hij erg wild doet en niet altijd goed oplet.
Stijn de Trein heeft ADHD. Hij is een prima treintje maar zijn radertjes werken niet altijd
goed samen. Gelukkig weet de monteur hoe hij Stijn en zijn vader en moeder kan helpen.

Titel: Sus Octopus



Auteur: B. Dhooge
Uitgeverij: De Eenhoorn
Boekenflap:

 vanaf 8 jaar
Sus Octopus is een leuk kinderboek, dat over een jongen met ADHD kenmerken gaat. Wilt u
ook informatie over ADHD meegeven dan is dit boek minder geschikt. Het verhaal is
fantasierijk, leuk maar het geeft niet zoveel informatie over ADHD. Wilt u het gebruiken om
met uw kind een gesprek aan te kunnen knopen over zijn of haar ADHD, dan leest u het toch
beter samen. Voor sommige kinderen kan de link in het verhaal tussen medicatie en wat Sus
overkomt, beangstigend zijn. Dus, zeker eerst zelf eens doornemen. Broertjes en zusjes die
graag lezen, willen zich misschien ook wel wagen aan Sus Octopus.

Titel: Ze vinden me druk
Auteur: M. Delfos
Uitgeverij: Nino
Boekenflap:

vanaf 5 jaar
Bram heeft ADHD, hij is druk, maar hij is niet de enige. Maartje en Jeroen zijn ook druk,
maar die hebben geen ADHD. ‘Ze vinden me druk’ is een therapeutisch verhaal voor kinderen
in de basisschoolleeftijd. Het is bedoeld voor kinderen die last hebben van hyperactief gedrag
en kinderen met ADHD. Het kan ook als voorlichtingsboek gebruikt worden om kinderen
duidelijk te maken wat hyperactief en ADHD voor hun leeftijdgenoten betekent. Dit boek is
een hulpmiddel om de problematiek uit te leggen en bespreekbaar te maken.

Titel: Weet jij wat adhd is?
Auteur: M. Baard
Uitgeverij: Pica



Boekenflap:

Dit doe-boek is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 8 jaar, die een klasgenoot, vriendje,
vriendinnetje, broertje of zusje hebben met ADHD. Toegankelijke lesstof wordt afgewisseld
met oefeningen, waarbij de lezer op een speelse manier inzicht krijgt in hoe de wereld voor
kinderen met ADHD in elkaar zit, en leert rekening met hen te houden. Er is een gratis gids
met lesideeën te downloaden via de site van de uitgeverij.


