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‘Broers en zussen van speciale en gewone kinderen’ 
is geschreven door Frits Boer, hoogleraar kinder- en 
jeugdpsychiatrie in Amsterdam. Dit boek gaat over broers 
en zussen als meest nabije reisgenoten in de tocht van 
het leven. Het boek gaat ook over broers en zussen van 
‘speciale’ kinderen. Dit boek vertelt over broers en zussen 
als meest nabije reisgenoten in de toch van het leven en 
meerbepeaald over broers en zussen van ‘speciale’ kinderen.

De uitdrukking ‘speciale kinderen’ wordt 

gebruikt voor kinderen die ernstige licha-

melijke of psychische problemen hebben 

en voor zij die kampen met verstandelijke, 

motorische of zintuigelijke beperkingen.

Veranderingen die zich voordoen in een 

gezin met een speciaal kind, worden door 

de auteur gezien als intensiveringen van 

gewone processen en worden daardoor dui-

delijker zichtbaar. Een speciaal kind werkt 

als een vergrootglas. 

Het eerste deel van het boek gaat over 

de broer-zusrelatie in het algemeen, het 

tweede deel over de broer-zusrelatie bij ver-

schillende soorten speciale kinderen. De 

auteur laat zien dat opgroeien met een ‘spe-

ciale’ broer of zus een risico tot het ontwik-

kelen van problemen kan zijn  maar dat zij 

evengoed kunnen profiteren van deze bij-

zondere ervaring. Ten slotte wordt beschre-

ven welke hulp mogelijk is voor broers en 

zussen van speciale kinderen zelf. Daarbij 

stelt de auteur duidelijk dat behandeling 

begint met preventie. Ouders kunnen ertoe 

bijdragen dat broers en zussen de weg naar 

vooruitgang kiezen in plaats van de weg 

naar problemen. In de eerste plaats door 

een positieve relatie tussen hun kinderen te 

bevorderen, in de tweede plaats door met 

hun kinderen te spreken over de problemen 

waar ze mee te maken hebben. Steeds op 

een manier die hen helpt de problemen te 

verwerken. Soms volstaat preventie niet en 

is ook professionele hulp nodig.

Het boek is bedoeld voor iedereen die –van-

uit persoonlijke interesse of beroepsmatig – 

meer wil weten over broers, zussen, hun rela-

tie en de betekenis ervan. De auteur stelt dat 

het boek niet geschreven is als een weten-

schappelijk boek, omdat hij het toeganke-

lijk wil maken voor iedereen die belangstel-

ling heeft voor dit onderwerp. Hij probeerde 

wel om zoveel mogelijk wetenschappelijk 

te verantwoorden. Dit komt ten goede aan 

de leesbaarheid. Hoewel het boek niet spe-

cifiek gaat over broers en zussen van kinde-

ren met ADHD, is het zeker een aanrader om 

te lezen. Ook voor deze doelgroep. De auteur 

maakt een mooie schets over hoe de rela-

ties tussen broers en zussen in elkaar zitten, 

om daarna in te zoomen op gezinnen die te 

maken hebben met speciale kinderen. En dit 

lijkt goed overeen te komen met de realiteit 

die we zien in de gezinnen met ADHD: bot-

singen zoals we ook zien bij ‘gewone’ broers 

en zussen, maar dan frequenter, intensiever 

en chronischer. Belangrijk is de stelling dat 

dit niet altijd negatief hoeft te zijn, maar dat 

een deel van de broers en zussen hun veer-

kracht erdoor vergroten en juist steviger in 

het leven staan.

Het laatste hoofdstuk is het belangrijkste 

als je aan de slag wilt gaan. Hier worden con-

crete tips gegeven over wat ouders preven-

tief kunnen doen voor broers en zussen. Met 

nog maar eens een bevestiging dat uitleggen 

van wat er aan de hand is al veel kan helpen, 

hoewel we intuïtief vaak angst lijken te heb-

ben om teveel uitleg te geven.  

Zeker lezen dus, als je een antwoord wilt 

op de vraag ‘En hoe moet het met de 

anderen?!’.
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In onze webshop bieden we een uitgebreid 
gamma aan literatuur aan over ADHD, ADD, 
organiseren, studeren, relaties…  Graag 
lichten we enkele publicaties uit en vertellen 
we voor wie deze boeken aan te raden zijn.

Als abonnee van ZitStil-magazine 
hebt u recht op 5% korting op 

deze en alle andere boeken die we 
aanbieden in onze webshop! Het volledige 

aanbod vind je op www.zitstil.be/shop

5%
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De Time Timer maakt het verstrijken van tijd zichtbaar. Terwijl de tijd 

verstrijkt, verdwijnt de rode schijf en wordt zichtbaar hoeveel tijd 

er nog over is. Door het visualiseren van de tijd, leert je kind er beter 

mee om te gaan. Een Time Timer kan gebruikt worden om tijdsgren-

zen te stellen, om de duur van een activiteit te meten en om kinderen 

beter gebruik te leren maken van de beschikbare tijd. Deze  klok is 

bruikbaar zowel thuis als op school als in sportclub of hobbyclub... 

De Time Timer is zo makkelijk in gebruik dat zelfs kleine kinderen 

en diegene met een handicap hun eigen geklokte activiteiten kun-

nen controleren. 

We bieden de Time Timer aan in twee formaten:  

7,5 cm x 7,5 cm (€45,99) 
18 cm x 18 cm (€51,99).

ADHD heb je met het hele gezin
ADHD beïnvloedt niet alleen het kind dat de diagnose kreeg, maar laat sporen na bij elk van de 
gezinsleden: moeder, vader en ook broers en zussen. Het thema ‘wat met broers en zussen’ zit 
meestal niet vervat in een eerste hulpvraag van ouders met een kind met ADHD, maar wordt 
vaak pas later geconcretiseerd. Vaak gestelde vragen zijn dan: ‘En wat met die ruzies?’, ‘Ze zitten 
voortdurend in elkaars haren, hoe los ik dat op?’ of ‘Hoe zorg ik ervoor dat broer en zus minder 
afgeleid worden?’. In onze zoektocht naar antwoorden hierop kwamen we uit bij twee boeken.

Auteur: Frits Boer
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Gidsen Prijs Code

ADHD, als het nooit rustig wordt in je hoofd € 5,00 [ 07 ]

ADHD bij kleuters?! € 7,50 [ 91 ]
ADHD: pillen & praten € 7,50 [ 08 ]

Met ADHD op kamp € 5,00 [ 13 ]
ADHD en succesvol verder studeren € 7,50 [ 81 ]

ADHD en drugs € 5,00 [ 49 ]
NIEUW Praten met kinderen op school, € 22,50 [101]

Algemeen
NIEUW Slim Maar... Pubereditie €29,95 [102]

Driftbuien en woedeaanvallen € 19,95 [ 86 ]
Dit is ADHD € 24,99 [ 93 ]

Zit Stil! € 19,99 [ 03 ]
Slim maar… € 29,95 [ 83 ]

[DVD]Komt een kind bij de dokter € 10,00 [ 94 ]
Diagnose ADHD € 34,40 [ 32 ]

Gedrag in uitvoering € 19,95 [ 90 ]
Vergeten, kwijt en afgeleid € 22,50 [ 88 ]

ADHD bij volwassenen
NIEUW Ontketen je brein €29,99 [98]

Aandachd Aandacht! € 8,00 [ 105 ]

ADHD bij volwassenen € 19,99 [ 74 ]
Aan de slag met de huishoudcoach € 18,95 [ 89 ]

ADHD relaties € 24,95 [ 87 ]
Aandacht. Een kopzorg? € 30,40 [ 14 ]

Opgeruimd leven met ADHD € 24,95 [ 68 ]

ADHD bij kinderen 
en jongeren

ADHD? Laat je niets wijsmaken € 17,00 [ 55 ]
Zeg vaarwel tegen uitstel € 9,95 [ 95 ]

Vlinder € 14,95 [ 92 ]
De AD(H)D Survivalgids € 11,95 [ 69 ]

Broer en zus, voor eens en altijd? € 9,95 [ 96 ]
Ze vinden me druk € 12,50 [ 63 ]

Haal de Grrrr uit agressie € 9,95 [ 79 ]
Je huiswerk maken zonder ziek te worden € 9,95 [ 82 ]

Organiseer jezelf € 9,95 [ 76 ]

Materialen
NIEUW Time Timer (18cm x 18cm) € 51,99 [100]
NIEUW Time Timer (7,5cm x 7,5cm) €45,99 [99]

Materiaal voor Trainers
Zet mij even op pauze € 99,00 [ 78 ]

Zet mij even op pauze: 5 werkboekjes € 49,00 [ 85 ]
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