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DEEL I. VAN ÉÉN TOT VIJF JAAR 
 
 

1.  Een baby van één jaar die zijn moeder uitdaagt 13
2.  Een peuter van drie die andere kinderen bijt 17
3.  ‘Peuterpuberen’: een lastig meisje van drieënhalf jaar oud 21
4.  Meisje van vier: oma maakt zich ongerust na de scheiding 28
5.  Een boos jongetje van vier 35
6.  Een meisje van vier dat andere kinderen pijn doet, tot bloedens toe 38
7.  ‘De school zegt dat mijn zoontje autistisch is!’ 42
8.  Een onzekere moeder met twee kindjes, vijf en twee jaar oud 46

DEEL II. VAN ZES TOT ELF JAAR

9.  Vieze woorden en seksspelletjes bij een jongetje van zes 53
10.  Drie kinderen, waarvan één doodgeboren 57
11.  Twee kleine meisjes die zich masturberen 64
12.  Een jongetje van zes dat volgens de school moet worden getest 
 op ADHD 69
13.  Een erg stout jongetje van zes 73
14.  Is dit kind nu wel of niet autistisch? 78
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15.  Op school moeilijk en thuis braaf: een jongetje van zes 85
16.  Een meisje van zes dat zou lijden aan ADHD wordt verwezen 
 naar de kinderpsychiater 88
17.  Sander slaapt nog bij zijn moeder in bed 91
18.  Moeder is ‘s ochtends al doodop door het lastig gedrag van 
 haar dochtertje 96
19.  Een jongetje van zeven met een hechtingsprobleem, ADHD en 
 nog veel meer 102
20.  Zeven jaar en nog broekpoepen 106
21.  Mogelijke gevolgen van een scheiding 113
22.  Meisje van negen dat te veel droomt op school 117
23.  Een meisje van elf in loyaliteitsconflict tussen haar 
 gescheiden ouders 121
24.  Een uitgeputte moeder van een boos en uitdagend zoontje 126

DEEL III. VAN TWAALF TOT 
NEGENTIEN JAAR

25.  Een twaalfjarige kleine heks 135
26.  Een meisje van dertien dat geld steelt van haar ouders en van oma 143
27.  Een jongen van dertien met ADHD en veel gedrags- 
 en leerproblemen  147
28.  Slechthorend en ADHD: een jongen van dertien jaar 153
29.  Een dertienjarige kleine tiran 157
30.  Een oude vader met twee tienerdochters 161
31.  Maurice is hoogbegaafd en doet niks voor school 165
32.  Een machtsstrijd tussen de dochter en de gescheiden moeder 170
33.  De dochter van veertien heeft een relatie met een oudere knul 177
34.  Een jongen van veertien met verkeerde en oudere vrienden 180
35.  Een opstandige meid van vijftien 186
36.  ‘Help, mijn zoon is een hangjongere!’ 191
37.  De moeder van René heeft zelfmoord gepleegd en hoe! 194
38.  Een verdrietige moeder van een vijftienjarige zoon 198
39.  Een onhandelbare en driftige zoon van vijftien jaar oud 202
40.  Een joyrider van vijftien jaar 206
41.  Ouders in paniek omdat hun zoon blowt 210
42.  Alfred is tot over zijn oren verliefd 213
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43.  Victor, zestien jaar oud, is schoolmoe en terroriseert het gezin  217
44.  Machteloze ouders met een zoon die lijdt aan ADHD, 
 PPD-NOS, syndroom van Asperger en die ook XTC gebruikt 224
45.  Een zestienjarige jongen die zijn moeder erg kwetst 229
46.  Een jongen van zeventien met ADD, die depressief is en 
 geschorst werd op school 235
47.  Een Marokkaanse jongen die blowt 242
48.  Driemaal blijven zitten en ouders die de hoop hebben verloren 248
49.  Oudermishandeling 252
50.  Twee volwassen zonen lekker lui thuis 257

Epiloog: het wezen van de opvoeding en de hulpverlening 263

Register 269


