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Autisme Centraal
Sterk! in autistisch denken

Vanuit gedegen theoretische kennis en jarenlange praktische ervaring
ontwikkelde Autisme Centraal een goed onderbouwde methodiek waarin
de wijze waarop mensen met autisme betekenis geven aan de wereld
centraal staat.
Begrip voor en kennis van het autistisch denken is ons vertrekpunt en
contextblindheid speelt hierbij een centrale rol.
Autisme Centraal vertrekt vanuit de kwaliteiten en sterktes van mensen
met autisme en de methodiek steunt op enkele belangrijke fundamenten.

Autistisch denken
Basisrust
Concrete Communicatie
Dubbelspoor
Eigenheid
Functioneel

De bouwstenen van de AutismeCentraalMethodiek kan je makkelijk onthouden met de eerste zes letters van het alfabet.

JE KAN ALLE BOEKEN ONLINE BESTELLEN VIA WWW.AUTISMECENTRAAL.COM IN ONZE WEBSHOP
DE VERWANTE CURSUSSEN KAN JE OOK OP DEZE SITE TERUGVINDEN
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Autisme als
contextblindheid

Brein bedriegt
Autisme en normale tot
hoge begaafdheid

VERMEULEN Peter

VERMEULEN Peter

Acco, Epo, Autisme Centraal,
2009
p. 327 - € 22,50
ISBN 978 90 334 7612 9

Acco, EPO, Autisme Centraal,
2013
p.240 - € 21
ISBN 978 90 6445 717 3

Autisme als contextblindheid

Brein bedriegt

In dit boek gaat Peter Vermeulen op zoek naar de rol van context in de
menselijke waarneming en informatieverwerking. Op een begrijpelijke
manier vat hij wetenschappelijk onderzoek naar de rol van context in
de werking van het menselijk brein samen. Talrijke anekdotes en voorbeelden illustreren hoe contextblindheid een verklaring kan bieden voor
het denken en gedrag van mensen met autisme.

Met meer dan 20.000 verkochte exemplaren is Brein bedriegt een bestseller onder de autismeboeken. Voor heel wat mensen betekent Brein
bedriegt een moment van herkenning en zelfs de uitweg uit een jarenlange zoektocht naar een diagnose.
In deze compleet herziene editie herleest Peter Vermeulen het oorspronkelijke boek en biedt hij nieuwe inzichten, onder meer over diagnostiek
en begeleiding. De inhoud is nieuw, de stijl dezelfde als toen.
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Mijn kind heeft autisme
Gids voor ouders,
leerkrachten en
hulpverleners
DEGRIECK Steven,
VERMEULEN Peter
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Autismespectrumstoornis
Alles op een rijtje
ROEYERS Herbert
Acco, 2014
p. 127 - € 20,50
ISBN 978 90 7972 992 0

Lannoo, 2015
p. 304 - € 20
ISBN 978 94 0142 441 7

Mijn kind heeft autisme

Autismespectrumstoornis

Sinds de eerste editie van Mijn kind heeft autisme verscheen, inmiddels
bijna tien jaar geleden, hebben meer dan tienduizend ouders en leerkrachten dankbaar gebruik gemaakt van deze basisgids. Voor deze
nieuwe, volledig herziene, editie werd het boek helemaal herwerkt aan
de hand van de recentste wetenschappelijke kennis en inzichten.

Dit boek zet de huidige wetenschappelijke kennis over autisme op een
rijtje en vertaalt ze naar de praktijk. De auteur gaat ook in op veelgestelde vragen als “Komt autisme alsmaar vaker voor?”, “Wat is het verschil
tussen autisme en het syndroom van Asperger?”, ... Het boek richt
zich in eerste instantie naar professionelen en studenten die iets meer
willen weten over autisme en verwante stoornissen, maar ook ouders en
andere geïnteresseerden vinden er zeker hun gading in.

Dit allesomvattende, maar toegankelijke boek geeft een antwoord op de
meest voorkomende vragen die ouders, leerkrachten en begeleiders van
kinderen met autisme zich stellen.
Interessante opleiding bij dit thema: De AutismeCentraalMethodiek
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Het autistische brein
Voorbij het spectrum
denken
GRANDIN Temple,
PANEK Richard
Nieuwezijds, 2013
p. 272 - € 20
ISBN 978 90 5712 387 0

Het autistische brein
Temple Grandin is een van ’s werelds bekendste en meest getalenteerde volwassenen met autisme.
Grandin verlegt de gebruikelijke focus op tekortkomingen van mensen
met autisme naar hun sterke kanten. Op die manier kunnen ze, met of
zonder hulp, gericht bouwen aan hun toekomst.
Dit boek biedt een nieuwe kijk op de wereld om ons heen, en op
onszelf. Het is een eye-opener voor mensen met autisme, voor hun
partners, ouders en andere familieleden, voor docenten, hulpverleners,
therapeuten en artsen.

Syndroom van
Asperger
Een antwoord op 101
vragen
FONDELLI Thomas,
VERMEULEN Peter
Lannoo, 2008
p.120 - € 10
ISBN 978 90 209 8044 8

Autisme
Verklaringen van het
raadsel
FRITH Uta
EPO, 2005
p.302 - € 22
ISBN 90 6445 383 7
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Dit is de titel
Over autistisch denken

Een gesloten boek
Autisme en emoties

VERMEULEN Peter

VERMEULEN Peter

EPO, 1996
p.127 - € 17,50
ISBN 90 6445 123 0

Acco, 2005
p.185 - € 21
ISBN 90 334 5909 4

Denk & doe
Praktische ideeën voor
de eerste stappen in het
leerproces bij mensen
met autisme en mensen
met een ontwikkelingsachterstand

Werk maken van vrije tijd
Autisme en vrije tijd

DEGRIECK Steven

Interessante cursus bij dit thema:
Vrije tijd aanleren, aanpassen en
organiseren bij verstandelijke
beperking

Interessante cursus bij dit thema:
Emoties begrijpen en verhelderen

EPO, 2001
p.170 - € 18,50
ISBN 90 6445 248 2
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DEGRIECK Steven
EPO, 2004
p.142 - € 18,50
ISBN 90 6445 325 X
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Geprikkeld om te weten
Studeren met autisme
ROEYERS Herbert,
VAN HEES Valérie
Academia Press, 2014
p. 97 - € 22
ISBN 978 90 3822 269 1

Geprikkeld om te weten
Over autisme &
communicatie
De kunst om verkeerd te
begrijpen
VERMEULEN Peter
EPO, 1999
p.141 - € 17,50
ISBN 90 6445 221 0

Dialogica
Autisme en kunst
VERMEULEN Peter,
FINK Christoph
EPO, 2003
p.124 - € 5
ISBN 90 6445 262 8

Het educatief pakket Geprikkeld om te weten - studeren met autisme
zorgt voor een boeiende leerervaring. Als we mensen met autisme
begrijpen, kunnen we een veilige en duidelijke leer- en leefomgeving
creëren en gepaste ondersteuning bieden zodat studenten met autisme
oprechte kansen krijgen om hun mogelijkheden en talenten verder te
ontwikkelen.
Met dvd
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Leren met autisme
Leren en studeren is niet altijd een pretje. Of je nou autisme hebt of niet.
Wanneer ouders of onderwijsprofessionals geconfronteerd worden met
gedrag dat dit duidelijk maakt, liggen oplossingen niet meteen voor de
hand.
Dit boek wilt verder kijken dan gedrag. Aan de hand van de
AutismeCentraalMethodiek worden heel wat uitspraken met een andere,
inspirerende blik bekeken. Wat is de mogelijke oorzaak van moeilijkheden en vooral, hoe kunnen we ze autismevriendelijk en efficiënt
aanpakken?
Interessante cursus bij dit thema: Leren leren

Leren met autisme
Autistisch denken in de
onderwijspraktijk
VANROY Kobe
Autisme Centraal, EPO, 2015
p. 152 - € 20
ISBN 978 94 6267 057 0
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Autisme en normale
begaafdheid in het
onderwijs
VERMEULEN Peter
MERTENS Annemie,
VANROY Kobe

Verder studeren met
autisme
Praktische handvatten
voor studenten, docenten
en begeleiders in het
hoger onderwijs
DE PAU Ruth,

Acco, Epo,
Autisme Centraal, 2010
p. 184 - € 20
ISBN 978 90 3348 208 3

Autisme en normale begaafdheid in het
onderwijs
Dit boek wil iedereen inspireren die de uitdaging aangaat om les te geven
aan (rand)normaalbegaafde leerlingen met autisme. Vertrekkend van de
specifiek autistische manier van waarnemen en informatie verwerken,
met een ongewone leerstijl als gevolg, schetst dit boek de krijtlijnen
voor een autismevriendelijke onderwijsstijl. De sleutelbegrippen worden
rijkelijk geïllustreerd met concrete tips. Er is ook aandacht voor de keuze
voor gewoon of speciaal onderwijs, het creëren van een autismecultuur
op school en hoe je als leerkracht best omgaat met moeilijk gedrag bij
de leerling.
Dit boek is een compleet herziene uitgave van Voor alle duidelijkheid
uit 2002.

VLOEBERGHS Isabelle
UPA, 2014
p. 148 - € 15
ISBN 978 90 5718 407 9

Verder studeren met autisme
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt het leren en leven van intelligente jongvolwassenen met autisme in beeld gebracht. Daarnaast
komen studieloopbaan, studiekeuze en werk zoeken, samen met tien
thema’s uit het studentenleven, uitgebreid aan bod. Telkens met oog
voor de sterktes en beperkingen van studenten met autisme. Dit boek
heeft een praktijkgerichte invalshoek met tips, vragenlijsten en checklists voor het zoeken naar oplossingen voor kleine en grote problemen.
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Een schrijfprogramma
voor kinderen met
autisme
aap-zee-koe schrijven

Kinderen met autisme
leren lezen
aap-zee-koe lezen

VAN ACKER Anke,
VANROY Kobe

VAN BEVERSLUYS Ilse

Autisme Centraal, 2014
p. 60 - € 25
ISBN 978 94 62670 11 2

Een schrijfprogramma voor kinderen met
autisme
Dit boek biedt een pak aan ideeën en tips die rekening houden met het
uniek autistisch denken. Aan welke voorwaarden moet een kind met
autisme voldoen om te leren schrijven? Hoe verhelder je de zithouding of de pengreep? Wat met kinderen die het moeilijk hebben om hun
blad juist te positioneren? Hoe visualiseer je een beweging? Wat kan je
doen om de transfer te bevorderen? Het zijn maar enkele van de vragen
waarop dit schrijfprogramma een autismevriendelijk antwoord aanreikt
om het schrijvende kind te ondersteunen.
Met meer dan honderd visualisaties, oefeningen en werkbladen

11

CORNELIS Hilde,

EPO, 2006
p.80 - € 25
ISBN 90 6445 384 5

Kinderen met autisme leren lezen
Aap-zee-koe is een leesprogramma om kinderen met autisme te leren
lezen met veel aandacht voor betekenisverlening.
Kinderen met autisme hebben nood aan het visualiseren van abstracte
zaken, en wat is er abstracter dan onze gesproken of geschreven taal?
Van in het begin wordt duidelijk gemaakt dat lezen te maken heeft
met de realiteit: de woorden die je leest, verwijzen naar dingen uit de
werkelijkheid.

Werkboek en werkbladen op cd-rom

Interessante cursus bij dit thema: Aap-zee-koe, schrijfprogramma voor
kinderen met autisme, introductie of verdieping
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Autisme en
tijdsbesef
Tijd verhelderen met
het 10-stappenplan
DEGRIECK Steven
Lannoo campus, 2014
p. 176 - € 23
ISBN 978 94 014 2148 5

Autisme en
eetproblemen
FONDELLI Thomas
Lannoo campus, 2012
p. 126 - € 20
ISBN 978 94 014 0743 4

Autisme en tijdsbesef

Autisme en eetproblemen

Mensen met autisme hebben het vaak moeilijk om een overzicht in de
tijd te houden. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn dagschema’s die
als een concrete en visuele vorm van communicatie de nabije toekomst
verduidelijken.

Autisme en eetproblemen bestaat uit twee delen. In het eerste
deel wordt een kader aangereikt dat inzicht probeert te bieden in
hoe eetproblemen ontstaan bij mensen met autisme en waarom
deze problemen zo hardnekkig zijn. De focus ligt daarbij vooral op
mensen met autisme die te weinig of nauwelijks gevarieerd eten.

Dit praktijkboek helpt iedereen die verduidelijking en voorspelbaarheid wil bieden aan mensen met autisme, op weg bij het opstellen van
dagschema’s, aangepast aan elke unieke persoon, zowel voor normaal
begaafde mensen als mensen met een verstandelijke beperking.

In het tweede deel van het boek worden tal van handvatten aangereikt
om mensen met autisme te ondersteunen in het leren eten.
Interessante cursus bij dit thema: Eetproblemen begrijpen en aanpakken

Dit boek is een herziene editie van En dan… En dan?, aangevuld met
werkbladen.
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Autisme en
verstandelijke
beperking in de
leefgroep
Wat kan ik doen?

Prikkels in de groep!
DE HOOG Robert,
STULTIENS-HOUBEN Sandra,
VAN DER HEIJDEN Ingrid
Garant, 2012
p. 171 - € 21
ISBN 978 90 441 2939 7

DEGRIECK Steven
Lannoo campus, 2012
p.126 - € 20
ISBN 978 94 014 0439 6

Autisme en verstandelijke beperking
in de leefgroep
Mag hij alleen eten tijdens de maaltijd? Kunnen we nog uitstappen
maken? Mag hij altijd dezelfde puzzel maken? Wat kan ik doen als hij
zichzelf verwondt? Heeft hij echt beloningen nodig?
Dit boek vertrekt vanuit dagelijkse situaties, erg gericht op de praktijk.
Boordevol concrete tips en aandachtspunten, in een heldere en
duidelijke stijl.
Voor iedereen die werkt in een leefgroep waar mensen met autisme
verblijven, maar ook voor psychologen, orthopedagogen, logopedisten,
ergotherapeuten...
Interessante cursus bij dit thema: In de leef/woongroep

13

Prikkels in de groep!
Er zijn kinderen die voortdurend alert zijn op wat er in hun omgeving
gebeurt, kinderen die altijd een voorwerp in de hand houden om eraan
te voelen, kinderen die bij het horen van harde geluiden uit de groep
rennen, kinderen die regelmatig aan hun groepsgenootjes ruiken.
Prikkels in de groep! biedt handvatten om te werken aan een sensorische waardevolle omgeving voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.
De lezer kan met de uitleg, voorbeelden en de praktische oplossingen
goed aansluiten bij de prikkelbehoefte van de kinderen en passende
begeleiding bieden aan de groep.
Interessante cursus bij dit thema: Een andere zintuigelijke verwerking
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Relaties@autisme.kom
Een programma voor
relationele en seksuele
vorming voor jongeren en
volwassenen met autisme

Seks@autisme.kom
Een programma voor
relationele en seksuele
vorming voor jongeren en
volwassenen met autisme

CARETTE Sylvie, VERMEULEN Peter

CONIX Greet, HELLEMANS Hans,
VERMEULEN Peter

Acco, Autisme Centraal, EPO, 2011
p.160 - € 32
ISBN 978 94 9129 714 4

EPO, 2006
p.226 - € 30
ISBN 90 6445 430 2

Relaties@autisme.kom

Seks@autisme.kom

Een werkgroep van autismedeskundigen inventariseerde de voornaamste vragen van jongeren met autisme over relaties. Het boek dat
daaruit volgde, biedt inspiratie om het thema op een bevattelijke wijze
bespreekbaar te maken. Met respect voor de autistische stijl van informatieverwerking worden de vaak ongeschreven wetten en verborgen
sociale regels van relaties verhelderd.

Seks@autisme.kom komt tegemoet aan de grote nood aan seksuele
vorming voor jongeren en volwassenen met autisme. Een werkgroep
van autismedeskundigen, onder leiding van Dr. Hans Hellemans, paste
een werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking (seks@
relaties.kom) aan voor het gebruik bij (rand) normaalbegaafde jongeren
en volwassenen met autisme.

Naast het boek zijn er 6 downloadbare modules met werkbladen.
Interessante cursus bij dit thema: Relaties ondersteunen en inzichtelijk
maken

Interessante cursus bij dit thema: Seksueel grensoverschrijdend gedrag
bij (rand)normale begaafdheid
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Mijn zelfportret
Groepswerk rond
zelfbeeld voor
adolescenten met
autisme

Het
vollehoofdenboek
Een werkboek
voor kinderen en
volwassenen

AERTS Ilse, BUYS Peter

KRAIJENHOFF Linde

Garant, 2011
p.196 - € 24
ISBN 978 90 1142 771 3

Acco, 2010
p.131 - € 30
ISBN 978 90 3347 940 3
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Mijn zelfportret

Het vollehoofdenboek

Dit werkboek beschrijft een reeks zorgvuldig uitgetekende groepssessies met focus op het (zelf)portret. Naast inhoudelijke thema’s biedt
het een leidraad voor zelfonderzoek in groep.
Het is een praktische handleiding voor professionelen die jongeren met
autisme willen ondersteunen in de opbouw van een positief realistisch
zelfbeeld.

Dit psycho-educatief boek is geschreven voor kinderen vanaf 8 jaar die
een ‘snel vollopend hoofd’ hebben. Deze metafoor slaat op kinderen met
problemen in de informatieverwerking. Dit kan autisme zijn, ADHD, DCD,
hoogsensitiviteit of andere. De hersenen worden vergeleken met een
landkaart waarop snelwegen (snel denken en begrijpen) en omweggetjes (meer tijd nodig om te denken en te begrijpen) zijn aangeduid. Het
kind leert zijn eigen landkaart tekenen en leert ook hoe je een rustplek
kunt zoeken op je kaart. Het boek is bedoeld om samen met de kinderen
te lezen. De tekst is vlot leesbaar en steeds geïllustreerd met een verduidelijkende tekening.

Interessante cursus bij dit thema: Zelfbeeld
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Mindfulness bij
volwassenen met
autisme
Een wegwijzer voor
hulpverleners en
mensen met ASS

Ik ben speciaal 2
Werkboek psycho-educatie
voor mensen met autisme
VERMEULEN Peter
EPO, 2005
p.246 - € 25
ISBN 90-6445-369-1

SPEK Annelies
Hogrefe, 2013
p. 191 - € 22,50
ISBN 978 90 7972 933 3

Mindfulness bij volwassenen met autisme

Ik ben speciaal 2

Dit boek biedt een praktische beschrijving van mindfulness aan (jong)
volwassenen en hun behandelaars/begeleiders. Hierbij is rekening
gehouden met de verschillende kenmerken van autisme zoals het letterlijk nemen van de taal en de behoefte aan structuur, duidelijkheid
en visuele ondersteuning. Ook zijn enkele mensen met autisme nauw
betrokken geweest bij het schrijven van het boek om de aansluiting bij
hun specifieke manier van informatie verwerken zo optimaal mogelijk
te maken.

Met het uitleggen aan ouders en dienstverleners van wat autisme is,
is men al jaren bezig. Normaal begaafde mensen met autisme stellen
zelf ook de vraag naar autisme, direct of indirect. Voor hen heeft Peter
Vermeulen dit werkboek geschreven. Zij lezen, denken of begrijpen
namelijk anders. Lay-out en inhoud houden daarmee rekening.

Interessante cursus bij dit thema: Mindfulness bij (jong)volwassenen met
autisme en een (rand)normale begaafdheid

Interessante cursus bij dit thema: Ik ben speciaal

‘Ik ben speciaal’ is, in de nieuwe gereviseerde versie, een programma
voor psycho-educatie met als doel personen met autisme zelfkennis bij
te brengen, kennis van (het eigen) autisme en hoe ermee om te gaan.
Het hanteert een empowerende, socratische methode.
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Ik ben speciaal - Het spel
Een spel voor 2 tot 6 spelers, vol humor en spanning, waarmee je met
jongeren met autisme speels de kernbegrippen van Ik ben speciaal zoals
binnenkant, buitenkant, talenten, beperkingen en autisme, verkent.
Het Ik ben speciaal-spel is er voor normaal begaafde jongeren tussen 10
en 16 jaar, maar kan eveneens gespeeld worden met jongeren met een
licht verstandelijke beperking uit de leeftijdsgroep 14 tot 18 jaar.

Interessante cursus bij dit thema:
Ik ben speciaal: het spel

Ik ben speciaal
Het spel
AUTISME CENTRAAL
Autisme Centraal, 2015
spel - € 88
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Het Grote Sociale
Verhalen Boek
GRAY Carol
Pica, 2014
p. 288 - € 25
ISBN 978 94 9180 600 1

Ella kan
achtersteboven
Sociale verhalen voor
kleuters met autisme
BILLEN Goedele
Acco, 2015
p.106 - € 30
ISBN 978 94 6292 170 2

Het Grote Sociale Verhalen Boek
Ella kan achtersteboven
Carol Gray ontwikkelde in 1991 Sociale Verhalen (Social Stories) om
kinderen en jongeren met autisme sociale situaties beter te laten
begrijpen.
Nu, twintig jaar later, heeft Carol haar standaardwerk volledig herzien
en uitgebreid. In Het Grote Sociale Verhalen Boek vind je meer dan 150
voorbeeldverhalen. Daarnaast legt de auteur je in tien stappen uit hoe je
zelf Sociale Verhalen kunt maken.

Interessante cursus bij dit thema: Sociale inzichten en vaardigheden
leren, normale begaafdheid

Ella kan achtersteboven beschrijft voor het eerst voor heel jonge
kinderen met autisme hoe je tot een sociaal verhaal of een stappenplan
komt. De ‘Social Stories’ van Carol Gray inspireerden tot deze verhalen.
Goedele Billen toont zowel aan professionele begeleiders als aan ouders
hoe je tot communicatie komt met een vroeg gediagnosticeerde kleuter
met autisme. En hoe je via die beginnende communicatie de wereld verduidelijkt. Het boek brengt een hoopvolle boodschap op een positieve,
humoristische en vooral praktische wijze.
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Zeno alleen?

Gewoon
buitengewoon

VAN DEN BOSSCHE Inne

VERSPEETEN Ellen

Abimo, 2009
p. 24 - € 12
ISBN 978 90 5932 555 5

EPO, 2010
p. 40 - € 15
ISBN 978 90 6445 645 9

Zeno alleen?

Gewoon buitengewoon

Vandaag is geen gewone schooldag voor Zeno. Zijn juf is er niet en dat
is een hele uitdaging want Zeno is geen gewone jongen. Zeno heeft
autisme en daarom heeft hij het moeilijk als hij niet weet wat hij kan
verwachten. Maar zijn juf kent hem wel en heeft daarom de dag goed
voorbereid... tot Zeno’s vriendje Jens plotseling ziek wordt.

Ward is dol op treinen, op zich niet zo speciaal maar Ward kan er wel
uren over praten, gaat elk weekend met zijn papa naar de treinen kijken
en als hij tekent... zijn het vaak treinen. In de klas zit Ward een beetje
apart en ook op de speelplaats loopt hij wel eens helemaal alleen. Hij
reageert een beetje vreemd op andere kinderen en zijn klasgenootjes
stellen zich dan ook heel wat vragen. Ze lijken zich ook wel eens te
ergeren aan het feit dat voor Ward soms andere regels gelden.
Gelukkig is er Noor, Wards vriendinnetje. Zij neemt Ward gewoon zoals
hij is, en past zich een stukje aan hem aan zodat ze samen toch plezier
kunnen beleven.

Voor kinderen vanaf 6 jaar

Voor kinderen vanaf 7 jaar
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Jikke Pikke komt
er wel

Gewoon Anders
DESCAMPS Luc

VEENSTRA Renée

Abimo, 2012
p. 172 - € 16
ISBN 978 90 5932 901 0

EPO, 2003
p.131 - € 15
ISBN 90 6445 296 2

Jikke Pikke komt er wel

Gewoon Anders

Jikke is een jongen van 8 met bruine krullen. Pestkoppen roepen soms
“Jikke Pikke” naar hem. Dat komt omdat hij wel slim is, maar toch ook
anders. Praten bijvoorbeeld: Jikke praat met de bomen. En wanneer hij
het naar zijn zin heeft, praat hij hardop met zichzelf. Maar praten en
tegelijk zijn veters strikken, dat gaat niet goed. Dat komt omdat Jikke
een jongen met autisme is.
Het is leuk te lezen wat Jikke allemaal denkt en doet: in de tuin, in
het bos, bij de tandarts, in het zwembad, op de kinderboerderij, op een
feestje. Want Jikke wil het liefst net zoals de andere kinderen zijn. En
erbij horen.

Samuel is zestien en autistisch. Hij spreekt niet en vermijdt elke vorm
van contact. Wanneer Rani zijn nieuwe buurmeisje wordt, verandert er
echter iets. Rani kan prachtig zingen. Met de klank van haar stem bereikt
ze iets waar anderen niet in slagen: ze komt binnen in Samuels stille
wereld.

Voor kinderen van 8-10 jaar

Voor kinderen vanaf 13 jaar
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De Autisme
Survivalgids

Mijn broer heeft autisme,
autisme,... autisme!!

DESCAMPS Luc

BRAEM Benny

Abimo, 2011
p. 160 - € 12
ISBN 978 90 5932 737 5

Abimo, 2011
p.160 - € 13,50
ISBN 978 90 5932 800 6

De Autisme Survivalgids

Mijn broer heeft autisme, autisme,... autisme!!

Deze vrolijke survivalgids is speciaal geschreven voor kinderen, om zelf
te lezen en om zichzelf te kunnen helpen. In vijftien duidelijke hoofdstukken geven we heel wat praktische tips: hoe overleef ik in de klas,
op feestjes, op vakantie, op het schoolplein, als ik ziek ben, als ik niet
krijg wat ik wil?
Verder vind je leuke weetjes, mopjes en grappige cartoons. Een aanrader!

Een boek voor broers en zussen van een normaal begaafd kind met
autisme.

Voor kinderen vanaf 8 jaar

21

Maren en Raf zijn een tienjarige tweeling en hoewel tweelingen vaak
samen avonturen beleven in boeken is dit hier niet echt het geval. Als
je dit boek leest zal je merken dat ‘vreemd’ ook te begrijpen valt als je
maar genoeg weet over hoe het voor die ander is. Als je iets begrijpt,
wordt het daarom nog niet altijd leuk, maar het helpt wel om er mee
om te gaan. Ook een brusje heeft dus nood aan uitleg, begrip en steun.
Dit alles zit aangenaam verwerkt en verstopt in gewoon een vlot lezend
boek vol meeslepende avonturen van Raf en Maren.
Voor kinderen vanaf 9 jaar
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Ik wil een vriend
met rode schoenen
aan

Doe-kijk-luister-zeg
Communicatieve
interventies voor
kinderen met
autisme

DIELTIENS Kristien
Clavis, 2007
p. 34 - € 14
ISBN 978 90 4480 716 5

QUILL Kathleen Ann
Acco, 2012
p.172 - € 31,50
ISBN 978 90 334 8681 4

Ik wil een vriend met rode schoenen aan

Doe-kijk-luister-zeg

Ik wil een vriend met rode schoenen aan is een informatief prentenboek.
Het wil een realistisch beeld geven van een kind met autisme.
In dit boek wordt een poging gedaan om autisme te bespreken met
kinderen. In de bijsluiter vinden ouders, opvoeders en leerkrachten
achtergrondinformatie over autisme.

Deze publicatie is opgebouwd rond een uitgebreid onderzoeksinstrument, met daarbij honderden creatieve ideeën om aan de slag te gaan
rond sociaal-communicatieve leerdoelen. De achtergrondinformatie
over perspectieven binnen autisme en de concrete richtlijnen voor het
ontwikkelen en toepassen van leerdoelen maken dat dit boek een goed
evenwicht biedt tussen theorie en praktijk.

Voor kinderen vanaf 5 jaar
Doe-kijk-luister-zeg bevat ook eenvoudig te gebruiken observatieformulieren die helpen om de vooruitgang van het kind in kaart te brengen.
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ASS bij je man,
wat dan?
Partnercursus
Autisme
BLIJD-HOOGEWYS Els,
TALBOOM Anja
Hogrefe, 2014
p. 223 - € 27,50
ISBN 978 90 7972 992 0

ASS bij je man, wat dan?
In dit programma is er niet alleen aandacht voor autisme bij de man,
maar ook voor het effect hiervan op de vrouw en de partnerrelatie.
Gevoed vanuit de praktijk is het Els Blijd-Hoogewys en Anja Talboom
gelukt om ingewikkelde materie toegankelijk te maken. In 10 stappen
krijgen vrouwen van een man met autisme niet alleen meer kennis over
autisme, maar ook meer begrip voor hun man. Daarnaast worden handvatten aangereikt voor het dagelijks leven, waardoor de partnerrelatie
kan verbeteren en de vrouw ook weer meer dingen voor zichzelf kan
doen. Respect voor de partner met autisme staat hoog in het vaandel.

Partners in autisme
Relaas van (on)gewone
relaties
SCHILTMANS Cis
EPO, 2006
p.217 - € 17
ISBN 90 6445 423 X

Dag vreemde man
Over partners met autisme
BEEL Veerle
EPO, 2000
p.199 - € 17
ISBN 90 6445 206 7
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Leven als geen ander
Over een vrienden- en
kenissenkring

Autisme verteld
Verhalen van
anders zijn

FIEMS Ann,

KOCH Paul, SCHILTMANS Cis

SCHILTMANS Cis
Vlaamse Vereniging Autisme,
2004
p.351 - € 6
ISBN 2004 4878 1

EPO, 2002
p.193 - € 16

Gewoon een jongen
met autisme

Gewoon een huis in
autismeland

LAUWERS Chris

LAUWERS Chris

EPO, 2004
p.191 - € 17
ISBN 90 6445 343 8

EPO, 2010
p.240 - € 17,50
ISBN 978 90 6445 572 8
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Ze noemen mij Gabriël
Opgroeien met
ernstig autisme

In de coulissen
Leven met een
autistisch gezin

RANKIN Kate

WITVROUWEN Lea

EPO, 2006
p.272 - € 16,50
ISBN 90 6445 405 1

Vrijdag, 2012
p. 190 - € 18
ISBN 978 94 6001 168 9

Gedichtenbundel
Autisme
50 x geopend

Gedichtenbundel
Autisme
50 x gedicht

SCHAUWVLIEGE Evi

SCHAUWVLIEGE Evi

Autisme Centraal, 2010
p.50 - € 6,50

Autisme Centraal, 2010
p.50 - € 6,50
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Zie wie ik ben
Autisme in
woord en beeld

Autimatisch
Een visuele uitleg over
autisme door mensen
met autisme

RENODEYN Stef,
VAN PEER Cis

DEKEUKELEIRE Det,
VAN STEELANDT Phil

Lannoo, 2012
p. 192 - € 25
ISBN 978 94 0140 004 6

Autisme Centraal, 2003
dvd - € 25
ISBN 807168 1 2

Zie wie ik ben

Autimatisch

Zie wie ik ben wil de gangbare stereotypen doorbreken en de mensen
achter het autisme laten zien. Centraal staat de vraag hoe ze zich een
weg banen door een voor hen vreemde en vaak stresserende wereld.
Waar voelen ze zich thuis? Waar vinden ze – letterlijk en figuurlijk –
houvast en zekerheid?

Dvd over normale begaafdheid en autisme of 61233 beelden over
autisme. Een groep volwassenen met autisme vertelt over hun diagnoseweg en hun leven met autisme. De film illustreert de specifieke
moeilijkheden waarmee ze te maken krijgen. Ze stoten op veel onbegrip
en ongeloof bij het uitleggen van hun handicap: “Ons autisme is niet
altijd even zichtbaar en zeker niet op de klassieke manier.”
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Marsman

Ben X
Stripverhaal

SERCU Mathias

BALTHAZAR Nic, nDurlie

Segunda, 2014
dvd - € 30,50

Lannoo, 2015
p. 120 - € 20
ISBN 978 94 0142 283 3

Marsman

Ben X

Marsman is een tv-serie, geschreven door Mathias Sercu. Hij wilde geen
reeks maken over autisme, maar vooral het verhaal vertellen van een
man die op verschillende kruispunten in zijn leven staat. Hoe moet hij de
zorg voor zijn broer combineren met zijn werk en privéleven? Beetje bij
beetje probeert hij zijn nieuwe parcours uit te stippelen en een oplossing
voor zijn autistische broer te vinden.

Graphic novel naar het boek en de bekroonde film van Nic Balthazar:
Ben is anders. De dokters zeggen dat hij autisme heeft. School is een
hel. Enkel tijdens het gamen is Ben een onoverwinnelijke held, met een
heldin aan zijn zijde. Wanneer zijn pesters hem ook online achtervolgen,
is het tijd voor actie.
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Het geheim van de
ruimtelift
Stripverhaal en dvd
THYS Erik
Autisme Centraal, 2009
p. 160 - € 25
ISBN 978 90 6445 308 3

Het geheim van de ruimtelift

Eendoostaken

Erik Thys brengt een verhaal in beeld dat herkenbaar is voor veel
begaafde mensen met autisme, maar ook voor hun omgeving.
Het stripverhaal vertelt het verhaal van Linus, een jongen met een passie
voor computers en liften. Het maakt autisme toegankelijk en bespreekbaar voor een breed publiek.
Op de dvd krijg je de getuigenis van mensen met autisme te zien. Zij
vertellen hun ervaringen bij het lezen van het stripverhaal.

Ontwikkelingsgericht spelmateriaal
voor mensen met een verstandelijke
beperking. Elke doos heeft een ander
doel.

Eendoostaken
GERAEDTS Michel

Met bijlagen die vertellen hoe je het stripverhaal en de dvd kan gebruiken
bij psycho-educatie en sensibilisering.
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GERAEDTS Michel, 2010
werkinstrument - € 19,50
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Zakboekje
autismevriendelijk
proberen zijn
AUTISME CENTRAAL

AUTISMEVRIENDELIJKHEID

Autisme Centraal, 2010
p. 63 - € 5

Zakboekje autismevriendelijk proberen zijn

ABC koffer

Vanuit ervaring met autisme ontwikkelde Autisme Centraal een filosofie
en concrete handvaten om mensen met autisme volwaardig te laten
deelnemen aan onze samenleving. Concrete communicatie helpt misverstanden te vermijden en doet wederzijds begrip groeien.

Het AutismeBelevingsCircuit is er voor iedereen die de mogelijkheden
en beperkingen van autistisch denken en waarnemen wil beleven. Hoe
voelt het wanneer je zintuigen je overprikkelen? Wat gebeurt er wanneer
communicatie botst? Wat doet het met je wanneer een overzicht
ontbreekt en oplossingen niet voor de hand liggen? Beleef nu zelf waar
andere enkel over schrijven.

In dit zakboekje krijg je naast een heldere uitleg over autisme talloze tips
voor autismevriendelijkheid in verschillende contexten.

Je kan deze koffer huren of kopen. Voor meer info mail naar
info@autismecentraal.com
Interessante cursus en training bij dit thema:
AutismeBelevingsCircuit of train de begeleider ABC
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Bloknootjes en Wenskaarten
De cartoons en wenskaarten verwijzen naar de autistische denkstijl:
woorden worden letterlijk begrepen.

Bloknootjes

Wenskaarten

WIJ

WIJ

12 edities
Autisme Centraal, 2013
€ 2,50

Autisme Centraal, 2016
5 kaarten - € 6
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In het tijdschrift brengen gevestigde waarden verslag uit van hedendaagse ontwikkelingen, samen met columns, boekenrecensies,
tips voor ouders en professionals en zo veel meer. Geen moeilijke
theoretische artikels, maar een vlotte koppeling van de theorie met
de praktijk.

“Concrete verhalen, pakkende beelden,
recente inzichten en praktische tips”
“Informerend, inspirerend,
en met oog voor de kwaliteiten van
mensen met autisme”
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Sterk! in autistisch denken

A U T I S ME C E N T RAAL
G R O O T B E G IJ N HOF 85 |B 9040 GENT
T + 3 2 9 2 3 8 1 8 18 |F +32 9 229 37 03
IN F O @ A U T IS M E CENTRAAL.COM |W W W.A UTISMECENTRA A L . COM
T E L E F O N IS C H B EREIKBAAR TUSSEN 10:00 EN 12:00 UUR
IB A N B E 9 5 0 0 1 2 5794 0658 |BIC GEBABEBB
A U T IS M E C E N T RAAL IS PARTNER BINNEN PASFORM EN VIJF TA CT
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“We proberenADOLESCENTE
EN
ouders sterker
VOLWASSEN
te maken“
BRUSSEN

Bedoeling
10 jaar A-sportdag effecten en
uitleggen bij
cyberpesten
SOCIAL
STORIES ©
AUDITIEVE
van theorie
PRIKKELING:
naar de
TIPS BIJ GEHOOR
praktijk
BESCHERMERS

“Hoe moeilijk het ook is,
Stan is een toffe gast”
interview

Zeu ren of zwo ege n
M-DECREET
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STERK! IN AUTISME
2015/05

Door mensen te informeren, te inspireren en op te leiden vertalen
we theoretische kennis over autisme in concrete handvatten voor
de praktijk. Naast onze publicaties, webshop, opleidingen en evenementen is ook ons tijdschrift Sterk! in autisme een inzichtelijk
stukje autismevriendelijkheid.
Via actuele thema’s belichten we de veelzijdigheid van autisme in
onze concrete en positieve huisstijl, met oog voor de sterke kanten
van autisme.
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STER K! IN AU TISM E 2015/06

Tweemaandelijks tijdschrift
‘Sterk! in autisme’
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