www.autismecentraal.com

Autisme en zintuiglijke problemen

Fien is een vijfhoekje

VAN BERCKELAER-ONNES Ina,
DEGRIECK Steven,
HUFEN Miriam

VAN SEVER Nadja,
SCHEERS Fran,
VAN DEN BOSCH Wilma

Boom, 2017
p. 152 - € 34,95
ISBN 978 90 2440 671 5

Clavis, 2017
p. 120 - € 14,95
ISBN 978 90 448 2979 2

Autisme en zintuiglijke problemen

Fien is een vijfhoekje

Autisme en zintuiglijke problemen geeft inzicht in de aard van deze uiteenlopende zintuiglijke problemen die tot heftige stress kunnen leiden.
Het geeft richtlijnen voor de onderkenning van deze problematiek en
gaat uitgebreid in op mogelijke interventies.

Fien is een beetje anders dan de andere kinderen. Ze houdt van gaten in
haar kleren, van alles rood te kleuren en van de eerste te zijn. Het borrelt
in haar buik als dingen niet gaan zoals zij wil. Dan wordt Fien boos. Als
Fien borden steelt in de supermarkt, haar fiets verft, in de vinger van
de tandarts bijt en zomaar voor een auto loopt, heeft mama het gehad.
Waarom gedraagt Fien zich zo vreemd? Er moet iets gebeuren. Maar
wat?

Dit boek geeft belangrijke concrete adviezen aan alle hulpverleners die
zich bezighouden met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme,
waaronder (ortho)pedagogen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en anderen die de vertaalslag naar de
klinische praktijk moeten maken. Ook ouders van kinderen met autisme
vinden in dit boek waardevolle inzichten en adviezen om thuis mee aan
de slag te gaan.
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Een eerlijk en grappig boek voor kinderen vanaf 7 jaar over een meisje
met autisme.
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Autisme is niet blauw. Smurfen wel

Sociaal denken

Peter Vermeulen hekelt de populaire tendensen in autisme, en gaat
tegen de stroom in door kritische vraagtekens te plaatsen bij gangbare
ideeën over autisme. Zo ergert hij zich blauw aan het blauw van
wereldautismedag, bekritiseert hij de inflatie van het begrip en vindt
hij het welletjes geweest met het inzetten van autisme als verklaring en
alibi voor elke scheet die een autist laat. Vermeulen doet evenwel meer
dan het vertellen van een aantal politiek incorrecte verhalen. Hij biedt
ook een oplossing: back to basics! Dat is: autisme reduceren tot wat het
was en wat het ook “maar” is: een etiket voor een brein dat niet werkt
zoals de meeste. Van hieruit houdt hij een pleidooi voor neuroharmonie
waarbij de term autisme niet meer maar ook niet minder aandacht krijgt
dan nodig is.

Je bent sociaal vaardig wanneer je je gedrag en denken kunt aanpassen
aan wat verwacht wordt in een bepaalde situatie. Voor velen is dat iets
vanzelfsprekends. Maar kinderen met sociaal-cognitieve problemen
leren dat niet ‘zomaar’. Zij moeten expliciet aanleren wat anderen
intuïtief doen. Dat is de focus van de methodiek Social Thinking/Sociaal
Denken: beter leren begrijpen hoe ons sociale brein werkt en hoe je het
kan inzetten om jouw doelen te bereiken.
De Werkbladen Sociaal Denken zijn concrete, overzichtelijke minilessen
waarin je samen met je leerlingen stap voor stap die sociale informatie
gaat analyseren en inoefenen, net zoals bij een vak als wiskunde. In dit
boek gaan we dieper in op de vier communicatiestappen, de basis van
Sociaal Denken, en verkennen we de verborgen regels.
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