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De vlot geschreven verhalen uit de serie ‘De ziekenboeg’ en ‘De 
ziekenboeg extra’ gaan over medische situaties, verteld vanuit de 
belevingswereld van het kind. Boeken uit ‘De ziekenboeg’ behandelen 
acute ziektes, aandoeningen of medische ingrepen, en helpen kinderen 
bij de voorbereiding op de behandeling of ingreep en de verwerking 
ervan. In de boeken uit ‘De ziekenboeg extra’ komen chronische 
ziektes aan bod. Het verhaal gaat over de ziekte, de gevolgen en de 
behandeling, en helpt het kind bij het verwerken van de situatie. 
Ook is ‘De ziekenboeg extra’ een goed hulpmiddel om de omgeving  
– bijvoorbeeld de klas – te laten begrijpen wat er speelt.
De vele illustraties ondersteunen en verluchtigen de situaties en 
verduidelijken de gebruikte medische voorwerpen.  Achterin staat 
nuttige informatie voor de ouders.

Annemarie begreep er niks van. Had ze zo raar op de grond liggen doen? 
Wat stom. Zelf wist ze alleen nog maar dat haar buik naar aanvoelde en dat 
ze heel bang werd. Van de rest wist ze niets.
Annemaries hersens werken soms een beetje anders dan die van 
andere kinderen. Soms valt ze zomaar op de grond, en dan weet ze 
later niet meer wat er is gebeurd. Ze heeft epilepsie.

De epilepsie van Annemarie beschrijft wat er in je hoofd gebeurt als je 
epilepsie hebt, het onderzoek in het ziekenhuis en de behandeling. 
Ook wordt verteld wat het betekent om epilepsie te hebben.
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Een nieuwe school

‘Mam, ik wil mijn haar in een staartje.’
Annemarie staat voor de spiegel. Vandaag gaat 
ze voor het eerst naar haar nieuwe school. Ze is 
een beetje zenuwachtig. Hoe zal haar nieuwe 
klas zijn?
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‘Ik heb al met de juf gepraat,’ zegt haar moeder. 
‘Ze vindt het heel leuk dat je bij haar in de klas 
komt. En ze vindt het erg goed van je dat je 
zelf aan de klas wilt vertellen dat je epilepsie 
hebt. Als je een keer een aanval krijgt, weten 
de kinderen uit je klas wat er aan de hand is.’
Annemarie zucht. Ze weet dat het goed is 
om haar klasgenootjes over haar epilepsie 
te vertellen. En zelf wil ze het ook. Op haar 
vorige school heeft ze het ook gedaan en de 
kinderen waren heel aardig. Niemand pestte 
haar ermee. Maar ze vindt het niet leuk om 
het te vertellen. Ze wou dat ze geen epilepsie 
had. Soms schaamt ze zich ervoor.

Een jaar geleden begon het. Ze zat gewoon 
op de bank limonade te drinken. Toen kreeg 
ze plotseling een naar gevoel in haar buik. Ze 
werd heel bang en de wereld zag er ineens heel 
raar uit. Daarna wist ze niets meer. Totdat ze 
wakker werd en het verschrikte gezicht van 
haar moeder zag. Ze had geen idee wat er was 
gebeurd. Ze lag op de grond in de kamer, naast 

de bank. Haar hele lijf deed pijn. Het ergste was 
de hoofdpijn en de pijn in haar tong. Daar had 
ze op gebeten, zonder dat ze het had gemerkt. 
Ze had ook in haar broek geplast. Ze was heel 
erg moe en wilde het liefst meteen gaan slapen.

De huisarts was snel gekomen. Haar moeder 
vertelde hem wat er was gebeurd. 
Ze was net even in de keuken, toen ze hoorde 
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dat Annemarie een rare gil gaf. Ze was snel 
naar de kamer gegaan en schrok toen heel erg. 
Annemarie lag op de grond en schokte wild 
met haar armen en benen. Haar kiezen waren 
op elkaar geklemd. Uit haar mond kwam spuug 
met wat bloed. En haar gezicht was een beetje 
blauw. Het zag er eng uit. Ze had geprobeerd 
Annemarie wakker te maken, maar dat lukte 
niet. Het leek of ze heel vast sliep. Even later 
was het schokken gestopt en lag Annemarie stil 
op de grond. Daarna was ze langzaam wakker 
geworden.

‘Het duurde alles bij elkaar maar een paar 
minuten, maar het leek wel een uur!’ zei haar 
moeder tegen de dokter.

Annemarie begreep er niets van. Had ze zo 
raar op de grond liggen doen? Wat stom. Zelf 
wist ze alleen nog maar dat ze een naar gevoel 
in haar buik kreeg en dat ze heel bang werd. 
Van de rest wist ze niets. Maar haar moeder 
wel.  
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Annemarie vond het vervelend dat ze haar 
moeder zo aan het schrikken had gemaakt. En 
zelf was ze ook erg geschrokken. Er was van 
alles gebeurd zonder dat ze het had gemerkt. 
En zonder dat ze er iets tegen had kunnen 
doen.

Van de huisarts moest ze naar het ziekenhuis 
voor onderzoek. Haar moeder vertelde dat ze 
naar een speciale dokter ging, een neuroloog.
‘Die dokter weet veel over hersens en hoe die 
werken,’ zei haar moeder. ‘Hij gaat kijken hoe 
het komt dat je een aanval hebt gekregen. Het 
kan zijn dat er in je hersens iets aan de hand is.’
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