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Deze Survivalgids is een boekje dat geschreven werd voor kinderen en jongeren van 8 tot 14 jaar. Het is de 
bedoeling dat het ook gelezen wordt door hun ouders of een andere volwassene. Op die manier worden ADHD en 
ADD bespreekbaar. 
 
In dit boekje wordt eerst zeer helder uitgelegd wat AD(H)D nu eigenlijk is. Dit gebeurt aan de hand van vier soorten 
kenmerken die kort beschreven en toegelicht worden met concrete uitspraken van kinderen met ADHD of ADD: 
hyperactiviteit, onaandachtigheid, impulsiviteit en besluiteloosheid. Deze worden nog eens extra samen-
gebracht op een checklist waarbij de kinderen hun gedrag concreet in kaart kunnen brengen. Ook de positieve 
kenmerken en talenten van kinderen met AD(H)D komen aan bod. Heel waardevol is het tweede hoofdstukje 
Iedere dag een stukje beter. Hier krijgen de kinderen en jongeren een strategie aangereikt waarmee ze hun 
zelfbeeld positief kunnen ondersteunen. Mooi is ook de herdefiniëring van een fout als Leerzaam, Normaal, 
Accidenteel en Pareltjes van inspanning. Het derde hoofdstukje gaat over het hulp zoeken bij ADHD en ADD. Het 
gebruik van medicatie wordt hier zeer duidelijk uitgelegd, met aandacht voor de voor- en nadelen. Het vierde 
hoofdstukje vult dit aan door het belang van een juiste voeding te onderstrepen. Hoofdstukken 5, 6 en 7 geven de 
kinderen en jongeren heel wat concrete tips mee over het (over-)leven thuis en op school en het maken van 
vrienden. Tips van allerlei aard passeren de revue. Deze gaan van "opschieten met broers en zussen" over 
"samenwerken met leerkrachten en hulpverleners" naar "zeven manieren om vrienden te maken... en te blijven". 
Aan dat laatste wordt er trouwens een volledig hoofdstuk besteed. Het laatste hoofdstuk geeft tips om met sterke 
gevoelens om te gaan.  
 
Alle moeilijke woorden en afkortingen die in het boekje voorkomen zijn achteraan opgenomen in de verklarende 
woordenlijst. Een katern met een boodschap voor ouders, leerkrachten en zorgverleners sluit het boekje af. In deze 
katern worden tips gegeven om de inhoud van het boekje met de kinderen en jongeren te bespreken. 

In de praktijk van de leerlingenbegeleiding is er heel wat nood aan dergelijke werkjes. Ze verschaffen inzichten en 
inhouden aan kinderen, jongeren en volwassenen en maken het thema op een constructieve manier bespreekbaar. 

[2007-08-23] 


