
D
e Z

iek
en

b
o

eg

De Ziekenboeg

De Vier Windstreken

Christine Kliphuis (1957) schreef naast 
haar werk als communicatieadviseur en 
tekstschrijver de afgelopen jaren 20 boeken, 
waarvan 19 voor kinderen. Ze begon met het 
schrijven van de serie ‘De ziekenboeg’ omdat 
ze vond dat er meer boeken voor kinderen 
over medische onderwerpen moesten komen. 
Voor elk boek praatte ze eerst met dokters en 
andere deskundigen.

Helen van Vliet (1963) is van kleins af aan met 
potlood en papier in de weer. Ze studeerde 
aan de Academie voor Beeldende Vorming 
in Tilburg en illustreerde daarna voor 
tijdschriften, kranten, kinderboekenuitgevers 
en ontwerpbureaus. Haar werk is meerdere 
malen bekroond door de BNO en de Vlaamse 
kinder- en jeugdjury. In 1992 begon Christine 
Kliphuis de serie ‘De ziekenboeg’, waar Helen 
vaste illustrator van werd. Als research voor 
Het been van Heleen heeft ze zich zelfs 
helemaal laten ingipsen! 

Kinderen zien vaak op tegen een bezoek aan 
de dokter of het ziekenhuis, omdat ze zich 
geen voorstelling kunnen maken van wat hen 
te wachten staat. De serie ‘De ziekenboeg’ 
bereidt ouders en kinderen voor op de 
behandeling of helpt ze bij de verwerking 
ervan. De informatieve, vlot geschreven 
verhalen vertellen vanuit de belevingswereld 
van een kind over een ziekte, aandoening 
of medische ingreep. De vele illustraties 
ondersteunen en verluchtigen de situaties 
en verduidelijken de gebruikte medische 
voorwerpen. Achterin staat nuttige informatie 
voor de ouders.

Er zijn meer deeltjes in 

‘De ziekenboeg’ verkrijgbaar:

•	 Het	oor	van	Leonoor 

Over buisjes in je oren

•	 Het	been	van	Heleen 

Over je been in het gips

•	 De	darm	van	Harm 

Over blindedarmontsteking

•	 IJs	voor	Matthijs 

Over je amandelen knippen 

•	 Het	genies	van	Annelies 

Over hooikoorts en allergie

•	 De	tand	van	Wijnand 

Over een afgebroken tand

•	 De	buik	van	Bram 

Over pijn in je buik

•	 De	ogen	van	Olivia 

Over een lui oog en scheelzien

•	 De	jeuk	van	Joep 

Over waterpokken

‘De ziekenboeg extra’ gaat over  

chronische ziekten:

•	 De	astma	van	Alex 

Als	je	soms	moeite	hebt	met	ademen

•	 De	diabetes	van	Daan 

Als	je	elke	dag	moet	opletten

•	 De	migraine	van	Madeleine 

Als	hoofdpijn	je	ziek	maakt

•	 De	epilepsie	van	Annemarie	 

Als	je	hersens	soms	op	hol	slaan

•	 De	ADHD	van	André	 

Als	het	te	druk	is	in	je	hoofd
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Jop doet zijn ogen weer dicht. Hij heeft geen zin om te praten. Hij voelt 
zich ziek en zijn hoofd doet zeer. Net alsof iemand er met een hamer op 
heeft geslagen.
Jop is uit een boom gevallen en heeft een hersenschudding. Hij 
hoeft van de dokter niet in bed te blijven, maar hij moet wel heel 
rustig aan doen.

In De kop van Jop komen het onderzoek 
door de dokter, de symptomen van een 
hersenschudding en de herstelperiode 
uitgebreid aan de orde.
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