DOCUDIENST SIG
Titels over het thema
‘Recente neurologische inzichten relevant voor
revalidatie’

Hieronder vindt u enkele aanbevelingen uit onze docudienst.
Op de volgende pagina’s kan u een uitgebreide themalijst nalezen.

Hanboek Neurologische communicatiestoornissen – Manders Eric (Garant, 2016)
Naast de primaire neurologische spraak- en taalstoornissen (afasie,
dysartrie en apraxie), gaat het boek ook in op communicatiestoornissen
die samengaan met andere, meer algemene neurologische dysfuncties en
condities (dementie, craniocerebrale traumata en rechterhemisfeerletsels).

Neuro-anatomie en neurofysiologie- Santens P. en De Letter Miet (Garant, 2010)
Dit eerste boek geeft een gedetailleerde beschrijving van
de neuroanatomische structuren en neurofysiologische processen die
aan spraak en taal ten grondslag liggen. Het boek bestaat uit twee
delen, waarvan het eerste deel uitvoerig de neuroanatomische
structuren met klinische correlaten illustreert. Een beknopt tweede deel
maakt duidelijk dat spraak en taal geen statische structuren zijn, maar
het resultaat zijn van een dynamische communicatie en cohererentie
tussen neuronale groepen.

Wij zijn ons brein : Van baarmoeder tot alzheimer - Swaab Dick (Contact, 2010)
Swaab is er van overtuigd dat de basis voor menselijk gedrag in de eerste
plaats in de hersenen gelegen is, maar inmiddels is dat, dankzij
geavanceerd neurobiologisch onderzoek, geen taboe meer. Dit onderzoek
vormt de basis voor het beeld dat dit boek geeft van de werking van de
hersenen.

Neurorevalidatie : Uitgangspunten voor therapie en training
na hersenbeschadiging-Van Cranenburgh Ben (Elsevier, 2004)
Neurorevalidatie gaat over herstel na hersenbeschadiging en de
mogelijkheden dit door therapie of training te beïnvloeden.

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

Uitgebreide lijst over het thema
‘Recente neurologische inzichten relevant voor revalidatie’

Boeken
Titel

Auteur

Jaar van
uitgave

Basisbegrippen logopedie deel 2: communicatiestoornissen.
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