
 
  
Anjet van Dijken: ‘Broers-en zussen in en om het ziekenhuis’ Praat klets doeboek. Uitgeverij 
Lannoo Campus Houten, 2017. ISBN: 9789401438285 (Ziekenhuisopname/ Zieke 
Kinderen/ Familieverhoudingen/ Coping/ Educatief/ PO/AG) Zie ook: 
www.lannoocampus.nl, www.kindenziekenhuis.nl en www.brussenboek.nl.  
 
Soort boek/ziekte/stijl:  
Covertekst: ‘Je bent niet de enige! 690.000 kinderen in Nederland en België hebben een 
broer of zus met een (chronische) ziekte. Gaat jouw broer of zus geregeld of voor langere 
tijd naar het ziekenhuis? Of krijgt je broer of zus zorg thuis? Of is het al een tijd geleden, 
maar denk je er nog aan? Dit stoere PRAAT-KLETS-DOEboek helpt je om te begrijpen 
wat er gebeurt, om er over te praten en om uit te leggen: Hoe het is, voor jou!  
 
Waarom een boek voor jou? 
Om iets voor mezelf te hebben. - Olivia (6 jaar) Voor als ik mijn papa of mama heel erg 
mis. - Isa (8 jaar) Om me een beetje op te vrolijken. - Romy (8 jaar) Omdat het 
verschrikkelijk cool is! - Floris (10 jaar)Voor tips hoe om te gaan met mijn drukke papa 
en mama. - Finn (10 jaar)Om te lezen wat anderen meemaken als hun broer of zus ziek 
is. - Suus (13 jaar) 
 
Kijk binnenin en ontdek:- 21 verrassende PRAATvragen om te beantwoorden, zoals:- 
Wat wil je uitvinden om je broer of zus te helpen?- Hoe wil je het ziekenhuis fijner 
maken voor jezelf ? 
Dat doe je niet alleen: 17 broers en zussen tussen de 6 en 16 jaar helpen je op weg. 
- 21 interessante KLETSverhalen, met tips & trix van: 
- oudere broers en zussen en ouders, en meer - zelfs een blogger!- mensen in & om het 
ziekenhuis en wat zij voor JOU kunnen doen;- 21 keer DOEN: ter afleiding, als je je 
verveelt of om lekker niets te doen. 
 
Over de schrijfster: Anjet Dijken is journalist. Ze groeide op naast een blinde, 
verstandelijk gehandicapte broer. Zij schreef eerder het Brussenboek vanwege een 
persoonlijk gemis aan ervaringsverhalen en informatie. Haar broer woonde in een instelling. 
Door het overlijden van haar ouders kreeg zij rond haar twintigste de verantwoordelijkheid 
voor de zorg voor haar broer. Op verschillende momenten in haar leven had ze graag willen 
weten dat ze niet de enige was met een broer met een handicap. En had ze vragen over hoe 
andere ‘brusjes’ (samentrekking van broers en zusjes) omgaan met bepaalde situaties.  
 
Inzien: https://www.bol.com/nl/p/broers-en-zussen-in-en-om-het-
ziekenhuis/9200000076517321/?Referrer=ADVNLGOO002008P-G-52300460283-S-
440829631144-
9200000076517321&gclid=Cj0KCQjw9LPYBRDSARIsAHL7J5nbwBGU2xDFmEkGTGoEgx
VUjob1lpev_bSWQtoNU0IXqa0QNUv-A9YaAmqEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds#modal_open    
 
Recensies/extra:  
https://www.lannoo.be/nl/broers-en-zussen-en-om-het-ziekenhuis ‘ Voor een kind is 
het niet makkelijk wanneer een broer of zus vaak in het ziekenhuis moet zijn. De een is 
vooral bezorgd, de ander heeft er last van dat alle aandacht daarnaar uitgaat en voor 
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de meesten is veel wat er gebeurt niet duidelijk. Dit boek kan kinderen helpen om van 
zo'n negatieve ervaring iets positiefs te maken - voor henzelf én voor hun zieke broer of 
zus.’ 

Prof. dr. Frits Boer, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie AMC 

 


