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Bij kinderen en jongeren is het belangrijk om signalen die op een probleem wijzen, snel op te pikken. Alleen
zijn deze signalen vaak veel minder duidelijk en anders dan bij volwassenen. Vroegtijdige onderkenning en
behandeling zorgen er voor dat de klachten fors afnemen op latere leeftijd. Reden genoeg dus om ouders
en leerkrachten sterker te maken in het onderkennen van deze signalen. En hen te helpen om er op de
juiste manier mee om te gaan. Dit is in kort bestek de bedoeling van het boek Angst en depressie.
In dit boek komen niet alleen angst en depressie aan bod. Ook de problemen en stoornissen waarin angst
en depressie een belangrijke rol spelen krijgen een plaats. Concreet betekent dit dat het boek gaat over:











angst
depressie
zelfbeschadiging
suïcidaliteit
hechtingsstoornissen
eetstoornissen
schizofrenie en psychose
persoonlijkheidsstoornissen
ADHD
autismespectrumstoornissen

Verwacht dus vooral geen therapieën. Die zijn het werk van beroepsmensen. De auteur wil aan ouders en
leerkrachten een leidraad geven. Enerzijds om signalen bij kinderen en jongeren vroegtijdig te (h)erkennen.
Anderzijds om deze kinderen en jongeren op een goede manier te begeleiden. Het is dan ook een echt
handelingsgericht boek.
Onder het motto “Je kunt maar zien wat je kent” geeft de auteur bij elke stoornis eerst de nodige uitleg. Hij
beantwoordt vragen zoals:










Wat is het?
Hoe vaak komt het voor?
Wat is de oorzaak?
Welke vormen bestaan er?
Welke functie heeft dit probleem?
Wat zijn de symptomen?
Wat zijn de risicofactoren?
Zijn er mogelijke bijkomende problemen?
Welke behandelingen zijn er?
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Wat zijn de gevolgen van die stoornis voor het kind?
Wat zijn de gevolgen van die stoornis voor zijn omgeving?

Op basis van deze kennis formuleert hij kijk- en handelingswijzers voor de ouders en de school. Dit zijn geen
abstracte denkkaders, wel zeer praktische en glashelder geformuleerde adviezen. Nergens belerend of beschuldigend leert hij ouders en leerkrachten vat te krijgen op een voor hen niet vanzelfsprekende situatie.
Daarbij gaat zijn bezorgdheid niet enkel naar het kind of de jongere, maar ook naar zijn directe omgeving,
in het bijzonder de ouders en de andere gezinsleden.
Dit boek hoef je niet meteen in zijn geheel te lezen. Je kunt je beperken tot het hoofdstuk dat betrekking
heeft op de stoornis waarover je meer wilt weten. Als je eerst de hoofdstukken over angst en depressie
hebt gelezen. Want die zijn de ruggengraat van het boek. Geschreven voor ouders en leerkrachten, heeft
het boek zeker ook een praktische meerwaarde voor de (beginnende) hulpverlener. Die kan de kijk- en
handelingswijzers gebruiken voor de eigen observaties, het ordenen van de gegevens uit de anamnese en
het begeleiden van ouders en leerkrachten.
Wie meer achtergrondinformatie wenst, vindt achteraan in het boek een uitgebreide lijst van geraadpleegde en te raadplegen boeken. Een handige index laat toe om snel de nodige informatie terug te vinden.
Een boek zoals er veel te weinig geschreven worden.
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