DOCUDIENST SIG
Ouderbegeleiding bij autismespectrumstoornissen

Hieronder vindt u enkele aanbevelingen terug.

Boek
Professionele ouderbegeleiding: Een systemische wegwijzer voor hulpverleners –
Jo Weijenberg (Van Gorcum, 2011)
De systeemtheorie en de communicatietheorie dienen als theoretisch kader
en beide theorieën worden op een praktische wijze aan de orde gesteld.

Boek
Mijn kind heeft autisme: gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners –
Peter Vermeulen en Steven Degrieck ( Lannoo, 2015)
Deze basisgids vertelt ons dat er zijn geen 'vele vormen' van autisme zijn. Er
is alleen maar autisme. En dat autisme komt bij elke persoon op een unieke
manier tot uiting.

Boek
Waakzame zorg: hoe je als ouders je kinderen houvast kunt bieden als dat nodig
is – Haim Omer (Hogrefe, 2015)
Natuurlijk wil je als ouder je kind beschermen tegen gevaren zoals drugs,
verkeerde vrienden of roekeloos gedrag. Aan de andere kant wil en kun je
je kind niet voortdurend in de gaten houden. Of te streng zijn en daardoor
de band met je kind op het spel zetten. Met als gevolg dat je jezelf steeds
afvraagt : waar trek ik de grens, wanneer grijp ik in?

Boek
Kinderen met autisme en een normale begaafdheid: Een begeleidingsprogramma
voor oudergroepen – André Kuyper en Serge Tibergien (Lannoo, 2006)
Dit groepsprogramma omvat een reeks van elf bijeenkomsten met
informatieoverdracht, praktische oefeningen en inlevingsoefeningen,
(thuis)opdrachten, videomateriaal, uitwisselingsmomenten tussen de ouders
onderling en ruimte voor discussie

Artikel
Ouderbegeleiding bij autismespectrumstoornissen : een houvast voor begeleiders
in moeilijkheden – Wilfried Peeters (TOKK: Jrg. 36, nr. 1, 2-17 p., 2011)
Dit artikels geeft tips aan hulpverleners bij het begeleiden van ouders van
kinderen met ASS.

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

