DOCUDIENST SIG
Titels over het thema
‘Autismespectrumstoornissen’

Hieronder vindt u enkele aanbevelingen terug.
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Boeken:
Autisme en zintuiglijke problemen – Ina Van Berckelaer-Onnes, Steven Degrieck en
Miriam Hufen (Boom,2017)
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.

Meer rust en minder stress bij autisme: een praktische stappenplan voor
volwassenen met autisme – Marja Boxhoorn (Hogrefe, 2015)
In zeven stappen leer je waar stress vandaan komt, hoe je stresssignalen kunt herkennen en wat je zélf kunt doen om beter met stress
om te gaan.

De geweldige 5-puntsschaal: ondersteun kinderen en jongeren in het sociale
verkeer en met hun emoties – Karin Dunn Buron en Mitzi Curtis (Pica, 2015)
De 5-puntsschaal is ontwikkeld om kinderen en jongeren te helpen hun
emoties bij en reacties op allerlei gebeurtenissen beter te begrijpen. Dit
boek bevat een uitbreiding met toepassingen voor jongere kinderen, en
personen met kenmerken van klassiek autisme.

Deze en vele andere titels kan u gratis ontlenen in onze docudienst!
Interesse? De docudienst is elke weekdag open van 9 - 12u (liefst na afspraak)
Boeken kunnen ook opgestuurd worden.
Neem contact op met Sarah Persyn via docudienst@sig-net.be

