
 

 
   

 

Literatuurlijst voor kinderen met AD(H)D    
 
INFORMATIEBOEKEN VOOR OUDERS EN LEERKRACHTEN: 
 
Opvoedwijzer ADD & ADHD. 
Auteurs: Edward Hallowell & Peter Jensen 
Uitgeverij Hogrefe. Prijs €19,95 
 
De opvoedwijzer ADD & ADHD biedt ouders en leerkrachten handvatten om het beste te halen 
uit kinderen met ADD en ADHD door te focussen op hun sterke kanten. 
 
 
Slim maar…. 
Auteurs: Peg Dawson & Richard Guare. 
Uitgeverij Hogrefe. Prijs €29,95 
 
Dit boek geeft ouders en professionals praktische adviezen en tips om kinderen te helpen hun 
talenten te benutten door versterking van de executieve functies. Het boek bevat werkbladen, 
vragenlijsten en informatie waarmee een effectief actieplan gemaakt kan worden. 
 
 
Dit is ADHD. 
Auteurs: Prof. Dr. Jan Buitelaar & Arga Paternotte. 
Uitgeverij LannooCampus. Prijs €24,99 
 
In dit boek staat informatie over de kenmerken, diagnose, behandeling en aanpak van ADHD. 
Dit boek is geschikt voor ouders en leerkrachten. 
 
 
Diagnose ADHD 
Auteur: R. Barkley 
Uitgeverij Pearson Assessment and Information. Prijs €30,90 
 
Diagnose ADHD biedt een compleet overzicht aan ouders, leerkrachten en hulpverleners van 
kinderen, pubers en jongvolwassenen met ADHD. 
 
 
Vergeten, kwijt en afgeleid. 
Auteurs: Joyce Cooper-Kahn & Laure Dietzel. 
Uitgeverij Hogrefe. Prijs €22,50. 
 
Dit boek biedt ouders handvatten om hun kind te helpen bij het versterken van de executieve 
functies. 
 
 
ADHD bij kinderen. 
Auteur: Anneke Eenhoorn. 
Uitgeverij LannooCampus. Prijs €19,99 
 
Dit boek geeft ouders, leerkrachten en hulpverleners een inzicht in alles wat met ADHD en 
ADD bij pubers en kinderen te maken heeft. Het beschrijft wat ADHD precies is, hoe het 
ontstaat, hoe het brein en puberbrein zich ontwikkelen en welke rol executieve functies spelen. 

http://www.bol.com/nl/b/boeken/pearson-assessment-and-information/2740709/index.html?lastId=204


 

 
   

 

 
 
 
Het vollehoofdenboek  

Auteur: Linde Kraijenhoff Uitgeverij: Acco. Prijs €30,25 

 
Dit boek kan gebruikt worden als psycho-educatie voor kinderen, om inzicht te geven in hoe 
het werkt in hun hoofd en hoe anderen hen hierin kunnen ondersteunen. Het boek bevat ook 
tips en oefeningen.  
 
 
PSYCHO-EDUCATIE VOOR KINDEREN: 
 
Bijzonder druk. 
Auteur: Astrid Tulleners. 
Uitgeverij Nino/SWP. Prijs €14,50 
 
Dit boek is gemaakt voor kinderen met ADHD. In dit boek kun je je ervaringen opschrijven over 
alles wat met ADHD te maken heeft. Je vindt ook tips, niet alleen voor jezelf maar ook voor op 
school en thuis. Door te werken in dit boek snap je beter wat ADHD is en kun je aan anderen 
uitleggen hoe het werkt. 
 
 
Alle dagen hartstikke druk (alle dagen heldendaden)  
Auteur: Mirjam Mous. ISBN: 9789000358953; €11,99 
 
Een humoristisch kinderboek over een jongen met ADHD 
 
 
Zo snel als een… 
Auteurs: Tirsta Ehrlich & Jacqueline Hilbers. Uitgeverij Nino/SWP. Prijs €16,90 
 
Dit boek is bedoeld als voorlichtingsverhaal over ADHD voor kinderen in de basisschool 
leeftijd. Ouders en leerkrachten kunnen dit boek samen met de kinderen lezen. 
 
 
Weet jij wat ADHD is? 
Auteur: M.J. Baard. Uitgeverij Pica. Prijs €10,00 
 
Dit doe-boek is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 8 jaar die een klasgenoot, broertje, 
zusje, vriendje of vriendinnetje hebben met ADHD. 
 
 
Ze vinden me druk 
Auteur: Martine Delfos. Uitgeverij Samenwerkende uitgevers VOF 
 
Dit boek vertelt een therapeutisch verhaal over ADHD en helpt om deze manier de moeilijke 
problematiek rondom drukke kinderen en ADHD uit te leggen en bespreken met kinderen, 
ouders en leerkrachten. 
 
 
 
 
 
 



 

 
   

 

Brammetje Baas 
Auteur: Tamara Vos. Uitgeverij Zwijsen. Prijs €8,75 
 
Dit is een voorleesboek voor kinderen van 5 tot 7 jaar, waarin een verhaal geschreven staat 
over Brammetje, die ADHD heeft. 
 
 
ADDavid; ADDaisy 
Auteur: Tirtsa Ehrlich. Uitgeverij: SWP. Prijs €16,50 
 
ADDaisy en ADDavid zijn voorlichtingsverhalen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 
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