DOCUDIENST SIG
Titels over het thema
‘ADHD bij kinderen’

Hieronder vindt u enkele aanbevelingen uit onze docudienst.

Boeken:
Handboek ADHD en comorbide stoornissen: alles over diagnose, beloop en
behandeling – Jan Buitelaar en Constance Dolman (LannooCampus, 2016)
In dit boek bespreken negen topdeskundigen, van verschillende Nederlandse
universiteiten en GGZ-centra, welke comorbide stoornissen voorkomen bij
ADHD.

Dit is ADHD: alles over kenmerken, diagnose, behandeling en aanpak thuis en op
school – Jan Buitelaar en Arga Paternotte (LannooCampus, 2013)
Deze geheel herziene versie van het succesvolle Het is ADHD geeft een
actueel en compleet verhaal over alles wat er zich rondom ADHD afspeelt.
Met deze kennis kan iedereen aan de slag om het gedrag van kinderen met
ADHD beter te begrijpen en te begeleiden.
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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

