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Uitleg, adviezen, tips en trucs over ADD voor jongeren en hun omgeving

Met de Wonderlijke Wazigheid heeft Tirtsa Ehrlich, zoals we dat intussen van haar gewoon zijn, een bijzonder helder en
onder-houdend boek geschreven over ADD. De volgende tekst op de achterflap van het boek maakt zijn belofte dan ook
helemaal waar:
Jongeren vanaf 12 jaar, met of zonder diagnose, docenten, ouders en andere familieleden kunnen na het lezen
van dit boek goed uitleggen dat ADD niet hetzelfde is als ADHD, en vooral vertellen wat het wel is en hoe je
ermee om kunt gaan.
Zeg nu zelf: wat kun je nog meer van een boek verwachten. Ik doe het zelden, maar de inhoudstafel op zich spreekt
voor zich; de volgende thema’s komen aan bod:














Wat is ADD
Oorzaken van ADD
ADD en behandeling
Tips en trucs voor het dagelijks leven
Tips en trucs voor de middelbare school
Tips voor docenten van leerlingen met ADD
Tips en trucs voor een vervolgopleiding
Adviezen voor ouders van ADD-ers
ADD en werken
ADD en humor
ADD en je rijbewijs
ADD en de liefde
ADD en de gevaren van alcohol en drugs

Met andere woorden: de titel van dit boek had evengoed Alles wat je altijd al wilde weten over ADD kunnen zijn. Maar
toegegeven de titel Wonderlijke Wazigheid klinkt veel sympathieker.
Vergis je echter niet. Dit boek is niet zomaar het zoveelste in de rij van boeken over aandachts- en concentratieproblemen. Omwille van zijn volledigheid en zijn zeer toegankelijke schrijfstijl is dit het werk bij uitstek voor iedereen
die heel snel zowel theoretische als praktische informatie wil verwerven over ADD. Met toegankelijke schrijfstijl bedoel
ik niet alleen dat het vlot geschreven is. Voor een keer dekt de vlag de lading niet. Met toegankelijk bedoel ik vooral het
volgende:




De lay-out van het boek is zo opgesteld dat je weinig of niet afgeleid wordt van de tekst. Het bevat weinig
afbeeldingen die dan ook nog eens zeer strategisch in de tekst zijn ingewerkt: ze ondersteunen de lezer en
leiden hem niet af. Bovendien bevat de tekst ook nog visuele aanwijzingen die aangeven wat de hoofdzaken
zijn. Ideaal dus voor iedereen die moeite heeft met het lezen van lange stukken tekst;
Bij elk hoofdstuk laat Tirtsa in schuin gedrukte, blauwe tekst ervaringsdeskundigen aan het woord die alles veel
herkenbaarder en waarachtiger maken.
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Zelden heb ik een boek gelezen dat zo volledig en zo beknopt een thema op de kaart zet. Dit kun je als auteur
alleen maar als je een kei in jouw vak bent. Of zoals Johann Wolfgang von Goethe het ooit neerzette: In der
Beschränkung zeigt sich erst der Meister.

Kortom: ik kijk uit naar het volgende boek van Tirtsa Ehrlich!
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