
Michael Grotzer en Anna Sommer (vert. Martin Jan Spiering): ‘Joost en 
het gemene spookje’ Uitgegeven door Stichting STOPhersentumoren.nl, 
Driebergen 2011. ISBN 9789081803502. (Kanker/Hersentumor/AG/1) Zie ook: 
www.stophersentumoren.nl  

Soort boek/ziekte/stijl: Een prenten voorleesboek voor kinderen die te maken 
krijgen met een hersentumor.  Met het boek kunnen het kind en zijn familie kunnen 
zich er beter op voorbereiden.  In het boek wordt ingegaan op wat het kind te wachten 
staat, onder andere bij onderzoeken, operaties en therapieën. Uitgegeven door de 
stichting STOPhersentumoren.nl en daar ook te verkrijgen.  Een vertaling van “Eugen 
und der freche Wicht” Met een mooie lay out, helder en simpel geschreven. 

Korte beschrijving: Het prentenboek Joost en het gemene spookje gaat over een 
jongetje, Joost, waarbij een hersentumor wordt vastgesteld. Besproken wordt bij 
prachtige grote tekeningen hoe Joost, als hij steeds meer last krijgt van klachten, 
hoofdpijn, braken, duizeligheid, via de huisarts naar een specialist wordt 
doorverwezen. Hij krijgt een aantal onderzoeken en moet een aantal weken in het 
ziekenhuis blijven. Zijn kameel Max en een knuffel van zijn zus, de aap Oskar gaan 
met hem mee. Joost wordt geopereerd en krijgt later ook radiotherapie. Joost leert in 
het ziekenhuis Julie kennen die ook een hersentumor heeft en daarvoor 
chemotherapie krijgt. Steeds geven de prenten een beeld bij de geschreven tekst 
waarmee bijvoorbeeld geïllustreerd wordt waar de hersentumor ( een gemeen 
spookje genoemd) kan zitten en welke klachten kan geven.  Het boek maakt zo 
inzichtelijk wat er mogelijk staat te gebeuren, hoe lang dat kan gaan duren zodat 
betrokkenen en het kind zich enigszins kunnen voorbereiden op wat hen te wachten 
staat. Het boek eindigt wanneer Joost naar huis mag.   
 
Wat viel op: Dit is het soort boek dat je graag wilt hebben als je kind of  iemand 
anders onverwacht een hersentumor blijkt te hebben en je je kind daar op wil 
voorbereiden. Er bestaat een aantal voor verschillende ziekten, zoals bijvoorbeeld  
Jaap de aap gaat naar het ziekenhuis, of Brenda heeft een draakje. Dit is zeker een 
pareltje tussen de andere boeken. Er is aandacht besteed aan de lay out en de taal is 
simpel gehouden. Daarbij worden moeilijke onderwerpen besproken bijvoorbeeld een 
hersenoperatie.  
 
Citaten: ‘Een chirurg snijdt een deurtje in de schedel van Joost. (…) De chirurg 
snijdt het spookje uit de hersenen van Joost en naait de opening met speciale draden 
weer dicht. Joost merkt er helemaal niets van.’  

‘De sterke stralen van een bestralingsapparaat moeten het overgebleven armpje van 
het gemene spookje weghalen.’  
‘Joost is weer thuis. Hij moet wel regelmatig zijn hoofd laten onderzoeken in het 
ziekenhuis. Want sommige spookjes zijn zo gemeen dat ze plotseling weer ergens 
anders in de hersenen tevoorschijn komen. Maar Joost voelt zich sterk.’ 
 
Extra:  http://nahoverijssel.nl/pro/page/Nieuws?Nid=490 Door: Dani op 14-10-
2011 om 10:07: ‘ Eindelijk een boek in de taal van de kinderen. Ik heb begrepen dat ze 
via de ziekenhuizen gewoon gratis worden verstrekt, dus vraag je specialist er naar, 
dan bestelt hij/zij er een voor je.’ 
 

 


