
Boeken in verband met (onder andere) hoogbegaafdheid 
Hieronder vindt u een beknopte lijst van boeken met meer duiding en  
informatie: 
 
Hoogbegaafde kinderen opvoeden 
praktische gids voor de sociaal-emotionele begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren 
Carl D’hondt en Hilde Van Rossen ISBN 90-441-2426-2 
 
Hoogbegaafde kinderen, op school en thuis 
Een gids voor ouders en leerkrachten 
Carl D’hondt en Hilde Van Rossen ISBN 90-441-2419-4 
 
Didactisch werkboek hoogbegaafden 
werkgroep didactiek Bekina VZW ISBN 90-8141-690-0 
 
Hoogbegaafd 
Tessa Kieboom ISBN 90-209-6982-5 
 
Handboek Hoogbegaafdheid 
een compleet overzicht van ontwikkelingen op het gebied van hoogbegaafdheid 
Eleonoor van Gerven ISBN 90-232-4481-3 
 
Help, mijn dochter is hoogbegaafd! 
een persoonlijke getuigenis door Mariette Boulanger; wetenschappelijk omkaderd door dr. Willy 
Peters en drs. Lianne Hoogeveen 
M. Boulanger en W. Peters en L. Hoogeveen ISBN 90-518-9856-9 
 
Het hoog sensitieve kind 
help je kinderen op te groeien in een wereld die hen overweldigt 
Elaine N. Aron ISBN 90-6305-118-2 
 
Als je kind moeilijk slaapt 
Frits Boer ISBN 90-3137-485-4 
 
Luisteren naar kinderen 
de Gordonmethode: de methode voor overleg in het gezin 
Thomas Gordon ISBN 90-4390-7588 
 
Muziek tussen schoot en school 
muziek met het jonge kind in gezin en groepsverband 
Marijke Albers ISBN 90-6020-7386 
 
Met kinderen groeien 
over aandacht in opvoeding en gezin 
Myla Kabat-Zinn & J. Kabat-Zinn ISBN 90-5670-0464 
  
Een nieuw gezin 
als je man al kinderen heeft 
C. Jolles ISBN 90-3251-0525 
 
Familieyoga 
yoga, spel en massage voor het hele gezin 
Helen Purperhart  ISBN 90-8840-0083 
 
Bij mij thuis 
ieder gezin is anders, hoe is het bij jou? 
Sara Kroos & Bloemen, B, ISBN 90-2040-8782 
  
Gezin als onderneming 



hoe je huishouden organiseren 
Mariangeles Nogueras ISBN 90-2696-1839 
  
Kind in balans 
gids en werkboek voor meer evenwicht in je gezin 
Karin de Roos & Jan-Willem van Aalst ISBN 9058778079 
 
Praten met je kind 
de weg naar een harmonieus gezin 
Agnes Verboven ISBN 90-0222-2610 
  
Winterfun 
de beste buitenideeën voor het hele gezin 
Dagmar Jeurissen ISBN 90-2154-6442 
  
De kracht van het gezin 
handboek gezinscoach 
Sylvia Roosendaal ISBN 90-5599-2364 
 
Alle gedrag is communicatie 
Wat we doen is niet normaal 
Michiel Hogerhuis en Martijn van Oorschot ISBN 90-6665-8004 
 
Kinderen vragen om duidelijkheid 
het belang van het stellen van grenzen en het omgaan met die grenzen 
Hans Janssen ISBN 90-6009-901-8 
 
Grenzen & Kinderen 
vaststellen van grenzen binnen het gezin 
Henry Cloud ISBN 90-7619-30-61 
 
Opvoeden binnen grenzen 
versterk de band met je kind met grenzen en gezag 
J. Catshoek ISBN 90-666-5743-4 
 
De morele intuitie van kinderen 
respect en verantwoordelijkheid vrijheid en geweten 
T. Kroon ISBN 90-666-5687-5 
 
Van kwaad naar erger  
agressie bij kinderen en jongeren 
Lieve Swinnen ISBN 90-5617-918-2 
 
Het angstige kind  
angstverschijnselen bij kinderen en jongeren begrijpen en aanpakken 
Jean Dumas ISBN 90-209-6548-3 
 
De eigen wijsheid van het kind  
geleide fantasie-oefeningen voor kinderen 
Henri de Vidal de St.Germain ISBN 90-902-8265-4 
 
Ja, je tiener is crazy!  
een overlevingsstrategie voor ouders 
Michael J. Bradley ISBN 90-209-5025-8 
 
Waarom doet mijn puber zo vreemd 
het brein van de tiener 
Barbara Strauch ISBN 90-225-3581-9 
 
De kunst van het luisteren 



communiceren met kinderen op school en thuis 
Erik Verliefde en Marta Stapert ISBN 90-334-5299-5 
 
Kinderen in de syndroommix 
de complete gids voor ouders, docenten en andere professionals 
Martin L. Kutscher ISBN 90-5712-225-1 
 
Gevoelige kinderen, wat kun je voor ze doen 
massage, aromatherapie en oefeningen voor kinderen 
Anne Marie van Bilsen ISBN 90-559-9226-3 
 
Ieder kind in z’n eigen kracht  
gedrag en intuïtief bewustzijn 
Carla Muijsert-van Blitterswijk ISBN 90-202-8540-8 
 
Kinderen opvoeden: zo lukt het beter 
praktische tips en richtlijnen bij het opvoeden 
Wendy Bosmans ISBN 90-022-1974-1 
 
Mijn kind is bang (en ik ook) 
opvoeden tot weerbaarheid 
Peter Adriaenssens ISBN 90-209-3120-2 
 
Weerbare ouders, weerbare kinderen 
tips voor assertieve weerbaarheid 
Theo De Gelaen ISBN 90-5466-281-6 
 
Luister nu eens naar mij!  
ondergesneeuwd gevoelens bij kinderen en jongeren 
Lut Celie ISBN 90-5617-848-2 
 
Je kind op de sofa 
een kinderpsychiater vertelt 
Lieve Swinnen ISBN 90-5617-595-5 
 
Mindfulness  
een pad van vrijheid 
David Dewulf ISBN 90-3346-692-2 
 
Mindfulness voor jongeren 
David Dewulf ISBN 90-209-8450-7 
 
 
 
Deze lijst werd samengesteld door 
www.aQuaDesino.com  
 
Regina Moonens 
psychotherapeute-coach 
0486/82.07.11 
regina@aQuaDesino.com 
 
Carl Bormans 
analist-coördinator 
0497/45.29.71 
carl@aQuaDesino.com  


