Plotseling komt Jeroen onder de glijbaan vandaan.
Zo hard als hij kan, rent hij naar de boom op het pleintje.
Samen rennen ze om het hardst naar de boom.
Het is héél spannend. Wat gaan ze hard!
'Jeroen' is een therapeutisch verhaal voor kinderen van ongeveer 3 tot 7 jaar. Het is bedoeld
voor kinderen met astma en kinderen die ermee te maken hebben. Het (voor)lezen van het
boek draagt bij aan herkenning en erkenning van de problemen die kinderen met astma
kunnen ervaren. Het samen bespreken van het verhaal kan leiden tot een betere acceptatie en
manier van omgaan met het astma. De vrolijke en grappige hoofdpersoon Jeroen biedt volop
mogelijkheden tot identificatie. Hij laat zien hoe hij met zijn astma een normaal leven leidt.
‘Jeroen de hardloopkampioen met astma’ is geschreven door Rebecca Coenraads en Yaron
Kaldenbach. De uitgever heeft de verkoop overgedragen aan Yaron Kaldenbach, bij wie u het
boek tegen gereduceerd tarief (€7,95) kunt bestellen (adviesprijs boekhandel is €13,50).
Download hier de kleurplaat van Jeroen.
Rebecca Coenraads
Na haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening, waarvoor zij onderzoek in Engeland verrichtte naar
copingstrategieën bij kinderen met astma, werkte Rebecca enkele jaren op de Kinderobservatie van
astmacentrum Heideheuvel. Daarna heeft ze voor de kinder- en jeugd afdeling van het Nederlands
Astmacentrum Davos in Zwitserland gewerkt, waarbij zij onder andere zeer actief betrokken is geweest bij de
behandeling van kinderen met astma, het Moeder-Met-Kind project, beleidsontwikkeling en een training voor
kleuters met astma. Momenteel is Rebecca onder meer werkzaam in het Emma Kinderziekenhuis AMC en heeft
zij een eigen praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding (www.blijvendverbonden.nl).
Drs. Yaron Kaldenbach
Yaron is gezondheidszorgpsycholoog/kinder- en jeugdpsycholoog en werkzaam in de GGZ. Hij werkte ruim vijf
jaar op astmacentrum Heideheuvel en kortdurend als waarnemend psycholoog op de kinder- en jeugdafdeling
van het Nederlands Astmacentrum Davos in Zwitserland. Ook voerde hij wetenschappelijk onderzoek uit bij
kinderen met astma en was hij van 1995 t/m 2013 actief betrokken bij verschillende therapeutische
vakantiekampen voor kinderen met astma, allergie en eczeem. Regelmatig publiceert hij in vaktijdschriften (zie
www.apollopraktijk.nl). Eerder werkte hij onder meer in een academisch centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie, was hij behandelcoördinator binnen een orthopedagogische en forensische setting, en zette hij
zich enkele jaren in als hulpverlener en voorlichter bij de Kindertelefoon.
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