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Soort boek/Ziekte/Stijl: 

Een indrukwekkend boek met verhalen die binnenkomen. Ouders vertellen openhartig 

over schrijnende situaties vol onmacht en verdriet. Doordat de veertien jarige Valentina 

zelf over haar hechtingsstoornis vertelt, wordt het onderwerp vanuit verschillende 

oogpunten belicht. De verhalen worden afgewisseld met tips en theorie over 

hechtingsproblematiek wat maakt dat dit boek een bron van herkenning en informatie 

zal zijn voor ouders die dagelijks met deze problematiek te maken hebben. Voor lezers 

die niet heel bekend zijn met hechtingsproblematiek gaat een wereld open. Een 

aanrader voor iedereen die te maken heeft met deze problematiek: ouders, verzorgers, 

leerkrachten, therapeuten, orthopedagogen en andere professionals. Maar ook zeker de 

moeite van het lezen waard voor iedereen die meer wil weten over deze ingewikkelde 

problematiek. 

 

Over de auteur: 

Annemieke Terpstra en Veronique Renting zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van 
hechtingsproblematiek. Zij hebben beiden adoptie- en pleegkinderen met 
hechtingsproblemen en vroegkinderlijke trauma’s. Door de combinatie van eigen 
ervaringen en geleerde theorie hebben ze grote kennis vergaard op dit gebied. Zij 
merkten dat er een wereld van verschil zit tussen de kennis van professionals en de 
ervaringen van ouders. Met dit boek hopen de schrijfsters beide werelden dichterbij 
elkaar te brengen waardoor er meer wederzijds begrip ontstaat. Hechtingsproblematiek 
heeft naar de mening van de schrijfsters meer bekendheid nodig, omdat alleen met de 
juiste diagnostiek, ondersteuning en begrip het kind te helpen is. 
 
Inzien: 
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11016 → inkijk 
 
Extra/Recensies: 
https://www.kampen-live.nl/2020/10/13/wethouder-meijering-ontvangt-eerste-
exemplaar-ik-haat-je-blijf-bij-mij/  
 
 

Wat een herkenning in dit boek. Soms voel je je als ouder heel alleen en 
onbegrepen, het is fijn om te lezen dat deze problemen niet alleen bij 
ons thuis spelen. Een aanrader ook voor hulpverleners, leerkrachten, 
intern begeleiders; dit boek is een goede manier om de kennis omtrent 

hechtingsproblematiek bij te spijkeren! 
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