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Een leer-, ontwikkelings- of gedragsstoornis komt zelden alleen. Zo zou je de kern van dit boek kunnen samenvatten. Voor veel kinderen die met een probleem worden aangemeld, geldt dat ze vaak symptomen, tekenen
vertonen van verschillende stoornissen tegelijkertijd. Vanuit dit vertrekpunt geeft de auteur een kijk op deze
stoornissen die meer omvat dan we gewoon zijn.
Het eerste hoofdstuk gaat over het stellen van een diagnose. Hierin legt de auteur uit dat ouders en leerkrachten
een heel belangrijke rol – kunnen en moeten – spelen in de diagnose omdat zij de meeste observatiegegevens uit
de eerste hand hebben, ook al zijn deze vaak niet eenduidig in functie van het stellen van slechts één diagnose.
Eenvoudiger gezegd: de ouders en leerkrachten zijn zich er heel vaak van bewust dat er iets met het kind aan de
hand is, ook al kunnen ze het niet benoemen. Daarbij staat hij – mijns inziens terecht - stil bij een aantal valkuilen.
Tot slot van dit hoofdstuk licht hij het professionele onderzoek, het stellen van de definitieve diagnose en het
vaststellen van de juiste behandeling toe. Een belangrijk aspect van deze behandeling komt ruim aan bod in het
tweede hoofdstuk. De auteur heeft het daarin over algemene richtlijnen die gelden voor alle stoornissen. Het zijn
meer aanbevelingen geformuleerd voor de ouders en leerkrachten. Ze gaan over het bijstellen van het eigen
denkkader, het leren begrijpen van het denkkader van het kind en het veranderen van het gedrag van het kind door
positiviteit en kalmte.
In de volgende hoofdstukken komen dan verschillende stoornissen uitgebreid aan bod. Het zijn de volgende:













Hoofdstuk 3:
Hoofdstuk 4:
Hoofdstuk 5:
Hoofdstuk 6:
Hoofdstuk 7:
Hoofdstuk 8:
Hoofdstuk 9:
Hoofdstuk 10:
Hoofdstuk 11:
Hoofdstuk 12:
Hoofdstuk 13:
Hoofdstuk 14:

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)
Leerstoornissen en leerverschillen
Stoornissen in het autismespectrum
Aspergersyndroom
Angststoornis en obsessief-compulsieve stoornis
Sensorische integratiestoornis
Tics en Tourette
Depressie
Bipolaire stoornis
Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis
Centraal-auditieve verwerkingsstoornis (CAPD)
Meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis (MCDD)

De structuur van deze hoofdstukken komt er in het kort op neer dat er telkens eerst een duidelijke beschrijving is
van wat de stoornis eigenlijk inhoudt. De ene stoornis wordt al uitgebreider beschreven dan een andere, iets wat
vaak meebepaald wordt door de complexiteit ervan die zich niet altijd op een eenvoudige manier laat vatten of
beschrijven. In elk hoofdstuk is er eveneens aandacht voor de behandeling. In enkele gevallen wordt er expliciet
verwezen naar de verbanden met andere stoornissen of de moeilijkheid om de stoornis te onderscheiden van
andere. Doorheen alle hoofdstukken is er (vaak uitgebreid) aandacht voor concrete en praktische ouder- en
leerkrachtentips die onmiddellijk aan de praktijk kunnen getoetst worden.
Het vijftiende en laatste hoofdstuk gaat dieper in op het gebruik van medicatie bij enkele stoornissen. Het beperkt
zich tot een bondige uitleg over de werking van verschillende (groepen) medicijnen en het beantwoorden van een
aantal algemene vragen.
Drie interessante bijlagen maken het boek compleet: een gedragscontrolelijst, een vragenlijst over de executieve
functie en een uitgebreide literatuurlijst (boeken en websites).
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Als besluit kunnen we stellen dat de lezer met dit boek op korte tijd heel veel informatie verwerft over diverse
stoornissen. De dichtste begeleiders van deze kinderen (ouders en leerkrachten) krijgen een waaier aan concrete
en praktische tips om het kind met (een van deze) stoornissen beter te begeleiden én te begrijpen. Als naslagwerk
is het zijn ondertitel meer dan waard: De complete gids voor ouders, docenten en andere professionals.
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