
 
 

Literatuurlijst thema scheiden  

 

Voor ouders: 

● Kinderen op de eerste plaats (beschrijft ontwikkeling kinderen en omgangsregelingen 
per leeftijdsfase), auteur: Joanne Pedro-Carroll 

● Het hele brein, het hele kind (hersenontwikkeling in Jip en Janneke taal zodat je als 
ouders zicht hebt op emotionele ontwikkeling en kind kan ondersteunen), auteur: Daniel 
J. Siegel Tina Payne Bryson 

● Kinderen in spagaat (rouw en verlies na scheiding bij kinderen), auteur: Leoniek van der 
Maarel 

● Denk goed, voel je goed (werk opdrachten gedachten en gevoelens / 4G / 5G model,) 
auteur: P. Stallard Spencer Smith 

● Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren (oplossingsgerichte 
werkopdrachten), auteur: Corry Wolters 

● Liever liefde dan de beste buggy (ouderschapsbelofte en Stiefplan), auteur: Corrie 
Haverkort Marlijn Kooistra-Popelier 

● Aan alle gescheiden ouders, Villa Pinedo (psycho-educatie op basis van verhalen van 
ervaringsdeskundige kinderen), auteur: Marsha Pinedo en Petra Vollinga 

● Voorkom een vechtscheiding, auteur:Nancy Steutel 
● Scheiden zonder vechten, auteur: Yolande de Best 
● Hoe vertellen we het de kinderen, auteur: Anne Buiskool 
● Je wordt weer gelukkig, auteur: Eveline Jurry 
● Hotel Hartzeer, auteur: Susan Smit en Marion Pauw 
● Ik nog wel van jou, auteur: Elke Geurts  
● Berichten uit het tussenhuisje, auteur: Henk van Straaten  
● Los, auteur: Mayke Smit 
● Drinken, vloeken en hopen dat je bemind wordt, auteur: Tatum Dagelet 
● Eigenlijk hadden we het best goed samen (verhalen), auteur: Christina Hosman 
● De eerste 100 weken na je scheiding (verhalen), auteur: Yolande de Best  
● Beter scheiden, auteur: Petra Dey 
● Je wordt weer gelukkig, auteur: Eveline Jurry 
● Het grote co-ouder doeboek, auteur: Petra Vollinga 
● Een ouderschapsplan maken, auteur: Pieter Vermeulen 
● Lang en gelukkig uit elkaar, auteur: Katherine Woodward Thomas 

 

 

 

 



 
 

 

 

Voor kinderen: 

● Tussen je oren (psychologie in kindertaal), auteur: Ap Dijksterhuis Madelijn Strick Femke 
Tomberg 

● Ben ik in beeld (taal of beeld denken), auteur: Marion van de Coolwijk, Wendy van 
Lammers van Toorenburg en Juliette de Wit 

● Kamil de groene kameleon, auteur: Danielle Steggink 
● De kleine kolibrie laat zijn hart spreken (kinderboek scheiding), auteur: Marieke Lips 
● Bang Boos Blij (werkboek voor kind om samen met ouder(s) of vertrouwenspersoon te 

doen), auteur: Suzan van Apeldoorn, Lianne van Lith en Marieke Visser 
● Ik hoor bij jullie allebei, werkboek voor echtscheidingskinderen, auteur: Riet Fiddelaers-

Jaspers 
● Soms woon ik bij mama en soms woon ik bij papa, auteur: Melanie Walsh 
● Hoe kom ik over de scheiding van mijn ouders heen?, hulpboek voor jongeren, auteur: 

Lisa M. Schwab 
● Tijger-tijger is het waar?, auteur: Byron Katie en Hans Wilhelm 
● Gelukkig scheiden, auteur: Liesbeth Geerts 
● Van alles twee, auteur: Martine Delfos 
● Julia heeft twee huizen,  auteur: N. Wisse Smit 
● Kamil, de groene Kameleon, auteur: Danielle Steggink 
● Papa woont in een ander huis, auteur: M. Fabrega 
● Mila mist mama,  auteur: Judith Koppens 
● Niet meer samen, auteur L.Klein-Vuijst & Nynke Talsma   

● Scheidingstas, auteur: Judith van Beek 


