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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Kinderboeken geschreven door Chris Veraert over een opa die MS heeft en een opa die 
dementerend is. Geïllustreerd door Gerrie Hondius. Hij beschrijft gebeurtenissen uit zijn 
dagelijkse leven. 
 
Opa Toetoet vertelt aan zijn kleindochter hoe hij als jonge vader te horen krijgt dat hij 
multiple sclerose (MS) heeft. Toch geniet hij hartstochtelijk van het leven. Dat is het 
geheim van opa Toetoet. Geschikt voor kinderen van 4-7 jaar. Alle pagina's prachtig 
fullcolour geïllustreerd door Gerrie Hondius. 
 
In samenwerking met de MS Vereniging Nederland en stichting MS Research.  

Recensie(s) 

Opa Toetoet begint eerst dagelijkse dingetjes te vergeten, dan raakt hij ook de naam van 
zijn kleinkind Roos kwijt....hij is aan het dementeren. Chris Veraart beschrijft de 
dagelijkse gebeurtenissen op de manier zoals Opa Toetoet het zelf beleeft: hij doet niet 
gek, maar de wereld om hem heen begrijpt hem steeds verkeerd.  
 
Over de schrijver: 
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Chris_Veraart: Chris Veraart (Wassenaar, 8 juni 1944 
– Bergen, 24 oktober 2014) was een Nederlands advocaat, dichter en schrijver. Over zijn 
ziekte multiple sclerose schreef Chris Veraart in Ja kun je krijgen!,  korte verhaaltjes, 
waarin verwikkelingen naar aanleiding van het samengaan van zijn ziekte en zijn beroep 
als advocaat zijn beschreven.  
 
Recensies/Extra: 
www.bol.com: Mart Seerden: ‘(…) In mooie beelden passeert zijn leven de revue: wonen 
in een wit huisje midden in de natuur; vrouw en drie kinderen; de eerste verschijnselen 
van MS; moeten leren leven met deze beperkende ziekte; oog leren krijgen voor wat wel 
nog kan; voortbewegen in een elektronische rolstoel ('Toet Toet!'); de geboorte van 
kleindochter Roos; ouder worden en uiteindelijk doodgaan. Een verhaal waarin op 
sprookjesachtige wijze een geheim wordt geopenbaard en invulling aan wordt gegeven: 
ook ziek zijn hoort bij jou en bij jouw leven en het is de kunst om te leren vriendschap te 
sluiten met je ziekte en maximaal te genieten van wat wel nog kan in het leven. (…)De 
uitgave kent een nauwe relatie met de Stichting MS Research. Bewustmakende uitgave 
voor kinderen vanaf ca. 7 t/m 10 jaar.’ 
 
En  
Mac Steenaart: ‘Opa Toetoet wordt vergeetachtig en zijn directe omgeving begint daar 
last van te krijgen. Ook kleindochter Roos heeft het er moeilijk mee. Als oma hem niet 
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langer kan helpen, moet opa worden opgenomen. Prachtig en ontroerend verhaal over 
opa Toetoet waarin het thema dementie/Alzheimer centraal staat. De oblong uitgevoerde 
prentvertelling kent niet alleen een mooi verteld verhaal (helder taalgebruik, grote letter, 
zinnen steeds op een nieuwe regel, veel dialoog), maar ook duidelijke en aansprekende 
gekleurde illustraties. Tekst en tekeningen zijn volledig in balans met elkaar. (…)’ 
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/als-opa-raar-doet/   
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