Hieronder vind je interessante websites en literatuur over de meest voorkomende
ontwikkelingsstoornissen kan je hier vinden. Voor het adres van een hulpverlener in
je buurt contacteer je best de zorgcoördinator of het CLB.
Deze informatie werd voor u bij elkaar gezocht door Kristel Liessens, lid van de ouderraad. Zij
heeft door haar werk veel ervaring met deze onderwerpen. Hartelijk bedankt, Kristel !

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Websites/verenigingen
www.zitstil.be
Centrum ZitStil geeft informatie, vorming, training, ondersteuning en onderneemt
maatschappelijke actie om iedereen die te maken heeft met ADHD/ADD vooruit te helpen.
Wij zijn er voor alle leeftijden (van 0 tot 99) én voor iedereen ! Voor personen met
ADHD/ADD zelf maar ook voor de ouders, grootouders, leerkrachten, jeugdmonitoren,
opvoeders en hulpverleners, werkgevers, artsen ...
www.adhd-monitor.be
Uitvoerige website van een CLB over ADHD (hoe herkennen, stappenplannen, adviezen,…).

Literatuur voor volwassenen
Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen. K. Timmerman.
ADHD, laat je niets wijsmaken. H. De Backer.
Zit Stil! op school. Omgaan met ADHD in de klas. R. Bollaert.
Zit stil. Een handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen T. Compernolle.
Hoe breng ik mijn kind (en mezelf) structuur aan? Een gids voor ouders, leerkrachten en
hulpverleners. Peerlings W. (2006)
Verschillende brochures te verkrijgen via Zit Stil te Wilrijk (zie boven)

Kinderboeken
Er zit een leeuw in mij. Kristien Dieltiensen Peter Adriaenssens. Uitgeverij Clavis, 2005. Voor
kinderen vanaf 5 jaar.
Zeno zweeft’. Zit stil. Uitgeverij Abimo, 2007. Vanaf 5 jaar.
De AD(H)D survivalgids. John F. Taylor. Abimo Uitgeverij.
Bijzonder druk. Mijn boek over ADHD. Astrid Tulleners. Uitgeverij: Niño. In dit boek kun je als
kind je ervaringen opschrijven over alles wat met ADHD te maken heeft. Je vindt tips, niet
alleen voor jezelf maar ook voor op school en thuis, informatie over sites, medicijnen,
omgaan met anderen.
Ze vinden me druk. Over drukke kinderen en ADHD. M. Delfos. Uitgeverij EPO. ISBN: 978 90
8560 502-7 (vanaf 5 jaar).
ADDaisy en ADDavid. Tirtsa Ehrlich. Uitg EPO. ISBN: 978 90 8560 584 3. Een boek voor
meisjes en een boek voor jongens waarin Daisy en David uitleggen wat ADD voor hun
betekent. De tekst en het ADD-lied zijn te beluisteren op de bijgesloten CD.

Leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie)
Websites/ouderverenigingen
www.letop.be
www.sprankel.be
www.modemadvies.be
MODEM Adviescentrum voor concrete ondersteuning op vlak van communicatie en
computeraanpassingen en software
Doornstraat 331
2610 Wilrijk
03/8206350
Tijdens een consult kan je verschillende computerprogramma’s uitproberen die bv personen
met dyslexie ondersteunen.
Voor wie op een speelse manier schoolse vaardigheden wil oefenen:
- www.hotpotatoes.be
- www.spelletjesplein.nl

- www.monkeytalesgames.com (enkel rekenen), 15 euro in de Standaard, specifiek voor
leermoeilijkheden
- www.ikind.nl : zeer goede website, ruime doelgroep

Literatuur volwassenen
Brochure dyslexiesoftware! En nu?
Voor leerlingen met harnekkige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen betekenen ICThulpmiddelen een flinke stap vooruit om te volgen in de klas. Toch zitten leraren, directies en
ouders met vragen over die computerhulp. De nieuwe online brochure is bedoeld als
inspiratiebron voor het gebruik van ICT-hulpmiddelen en dyslexiesoftware in de school- en
klaspraktijk. Meer info: www.ond.vlaanderen.be/publicaties (gratis).
Kinderen met geheugen- en inprentingsproblemen. K. Timmerman en D. Van der Schoot.
Kinderen met ruimtelijk-visuele problemen. K. Timmerman en D Van der Schoot.
Ik schreif faut. Omgaan met dyslexie. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. M.
Ceyssens.
Ik heet niet dom. Leren leven met leerstoornissen. A. Cooremans en M. Bringmans (2002).
Ik reken fout. Omgaan met rekenproblemen. Gids voor ouders, leerkrachten en begeleiders.
M. Ceyssens.

Kinderboeken
Leren studeren. Een doe-boek voor ouders en kinderen (9-13j). Desodt S.
De dyscalculie survivalgids. De Bondt en De Brackeleer. Abimo uitgeverij. (8 tot 12 jaar)
De dyslexie survivalgids. De Bondt en Deschamps. Abimo uitgeverij.(8 tot 12 jaar)

Autismespectrumstoornis (ASS)
Websites
http://autisme.start.be
Startpagina over autisme in België
www.participate-autisme.be
Website die heel wat wetenschappelijk correcte informatie verschaft over ASS,
gesponsord door Mobistar.
www.autismevlaanderen.be
Vlaamse Vereniging Autisme (oudervereniging)
Groot Begijnhof 14
9040 Gent.
Tel: 078/152252
www.autismecentraal.com
Kennis- en ondersteuningscentrum (o.a. overzicht vorming voor ouders, leerkrachten,
professionelen)
www.brussen.be
www.brusjes.nl
Activiteiten voor broers en zussen van kinderen met o.a. autisme.
www.baert.be
Aanvinken dat je leerkracht ben om bvb een time timer (om tijd te visualiseren) te kunnen
bestellen. Via volgende link krijg je een hele brochure, want je hebt de time timer nu ook met
lege achtergronden, waarop je zelf met stift iets kunt schrijven of pictogrammen kunt
plakken, als cijfers nog moeilijk zijn.
http://www.robo-toys.com/brochures/ROB_TimeTimer.html
Ook bij www.eelkeverschhur.nl/webwinkel kan je een time timer bestellen. Hou wel rekening
met wat portkosten vanuit Nederland, maar wel goede service.
www.sclera.be
Meer dan 3000 pictogrammen die u gratis kan downloaden. Handleidingen hoe je schema’s of
stappenplannen met de computer maakt en nog veel meer handige toepassingen.
http://www.ikkannietpraten.be
Informatie en links om visualisaties allerhande te maken vb dagschema met pictogrammen.
www.pictoselector.eu
Gratis en handig programma om snel zelf je eigen schema’s te maken met pictogrammen.
www.marsival.be Educatief materiaal, time timer, zandloper, dagritmekaarten.
www.kleurenklok.nl

www.betavzw.be
U kan gratis zwart-wit prenten downloaden voor eigen gebruik binnen het gezin of de klas
(Klikken op “Prenten” in het menu bovenaan: zwart-wit prenten zijn alfabetisch
gerangschikt).Via deze website kunt u ook kennismaken met andere producten.
http://office.microsoft.com/nl-be/clipart Tienduizenden gratis afbeeldingen en geluiden.
Opmerking: gratis ActiveX®-besturingselement downloaden zodat u op Office Online
automatisch illustraties, media en sjablonen kunt downloaden
http://home.casema.nl/fako/Dagritmekaartjes.htm . Eenvoudige zwart-wit pictogrammen
http://users.fulladsl.be/werkenmetvisualisaties Informatie over het gebruik van visualisaties
in het dagelijkse leven
MODEM Adviescentrum voor concrete ondersteuning op vlak van communicatie en
computeraanpassingen en software
Doornstraat 331
2610 Wilrijk
03/8206350
www.modemadvies.be
Tijdens een consult krijg je praktisch advies over het maken van dag- en weekschema’s en
kan je verschillende voorbeelden bekijken.

Literatuur Algemeen
Dit is de titel. Over autistisch denken. Vermeulen Peter. Autisme Centraal/EPO, 1999
Brein bedriegt. Als autisme niet op autisme lijkt. Vermeulen Peter. EPO, VVA, 1999
Het gesloten boek. Autisme en emoties. Vermeulen Peter. Acco, 2005
Mijn kind heeft autisme. Gids voor ouders, leerkrachten en hupverleners. Vermeulen Peter &
Degrieck Steven. Lannoo, 2006
Over autisme en communicatie. De kunst om verkeerd te begrijpen. Vermeulen Peter. EPO,
VVA, 2001
Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs. P. Vermeulen en A. Mertens. Uitg EPO,
2010.
Mijn hoofd heeft het nogal druk vandaag. Een moeder, een zoon, en hun wonderlijke reis in
de wereld van autisme. Georgina Derbyshire. Lannoo 2010.
En dan … En dan …? Tijd verhelderen voor mensen met autisme. Degrieck Steven. Uitgeverij
Terra - Lannoo, 2007
Werk maken van vrije tijd. Autisme en vrije tijd. Degrieck Steven. Uitgeverij Epo, 2003
Autisme: Alles op een rijtje. Herbert Roeyers. Acco, 2008.
De dinoman en het muziekmeisje. Ginette Wieken. Uitgeverij: Nieuwezijds. ISBN:
9057121778 . Doelpubliek: familie, ouders
Jij begrijpt mij, hé mam. Ketelaar-Blokpoel Inge. Uitgeverij: bestellen via mail
info@jelmereninge.nl. Doelpubliek: familie, ouders
Oudergids autisme: een praktische handleiding. Caroline Van De Velde. Uitgeverij
Nieuwezijds.
Pubergids autisme. Een praktische handleiding. Van Der Velde Caroline. Uitgeverij
Nieuwezijds, 2007
Autisme in de praktijk: 1001 ideeën, tips en strategieën voor ouders en leerkrachten. E.
Notbohm en V.Zysk, ISBN 9789077671245, uitgeverij Pica.
Autisme van binnen uit. Een praktische gids. Hilde De Clercq. Houtekiet, 2005.
Autisme wegwijzer. Doeltreffende oplossingen voor alledaagse problemen. Betts Dion &
Patrick Nancy. Uitgeverij Pica, 2007
Explosief gedrag bij autisme . Woodcock en Page. ISBN 9789077671580
Prijs: € 17,50. Verschijnt: april 2011
Spelenderwijs leren communiceren. 300 activiteiten en spellen voor kinderen met autisme.
Griffin en Sandler. ISBN 9789077671542. Prijs: € 15,00
Autisme en spel. Jannik Beyer en Lone Gammeltoft. ISBN 9789077671443
Moeilijke eters : Lori Ernsperger en Tania Stegen-Hanson. ISBN 9789077671399
Meisjes en vrouwen met Asperger. Tony Attwood, Temple Grandin e.a. ISBN 9789077671221
Het geheim van de ruimtelift. E. Thijs en Autisme Centraal. Epo 2008. Een stripverhaal over
autisme voor adolescenten en volwassenen.
Autisme relaties & seksualiteit. Gerland Gunilla. Uitgeverij: Houtekiet
ISBN: 9789052408743

Syndroom van Asperger (variant van ASS)
Het syndroom van Asperger. Een gids voor ouders en hulpverleners. Tony Attwood.

Coping. Overlevingsgids voor mensen met het Aspergersyndroom. Marc Segar. Garant, 2002.
Marsmannetje op school. Over schoolkinderen met Aspergersyndroom. Clare Sainsbury.
Houtekiet, 2000.
Het Aspergersyndroom. Praktische oplossingen bij sensorische integratieproblemen. Brenda
Myles. Uitgeverij Pica.
Syndroom van Asperger. Een antwoord op 101 vragen. P. Vermeulen en T. Fondelli. Lannoo,
2008.
Oudergids Aspergersyndroom. 200 tips en strategieën. Boyd Brenda. Uitgeverij Nieuwezijds,
2007.
Aspergersyndroom & seksualiteit. Uitgeverij: Nieuwezijds ISBN: 9789057122101

Kinderboeken
Mijn broertje heeft autisme. Moore-Mallinos Jennifer. Uitgeverij: Bakermat. ISBN: 978905461-432-6
Doelpubliek: beroepskrachten, broers en zussen, familie, kinderen, ouders
Mijn broer heeft autisme, autisme, autisme…autisme! Benny Braem. Abimo, 2011. (Vanaf 9
jaar.)
De autisme survivalgids; Luc Deschamps i.s.m. Autisme Centraal. Abimo,2011. (8 tot 12
jarigen).
Roel eet zand. Gys Griet - Swannet Ruben. Uitgeverij: Ouders voor inclusie
ISBN: www.oudersvoorinclusie.be
Jikke Pikke komt er wel. R. Veenstra. EPO 2003 (voor kinderen van 8 tot 10 jaar)
Stijn is anders. M. Vanvuchelen. Lannoo 2002 (voor kinderen van 3 tot 7 jaar)
Ik wil een vriend met rode schoenen aan. Dieltiens &Nauwelaerts. Uitg Clavis. ISBN:
9789044807165 (een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 5 jaar)
Zeno alleen? Van Den Bossche Inne. Uitg Abimo, 2009. ISBN: 9789059325555
De wereld van Luuk. Over autisme. M . Delfos. Uitgeverij Nino. ISBN: 978 90 8560 513 3
(vanaf 5 jaar).
Heb ik dat? Over Tourette, PDD-nos en ADHD. Uitg EPO. ISBN: 978 90 8560 571 3.
Hoe ga je om met Tourette, PDD-nos en ADHD in het gezin, met je vrienden, op school, met
je broertjes en zusjes? De achtjarige Julian geeft veel tips en duidelijke informatie voor
kinderen die het ook hebben en voor ouders en professionals. (vanaf 8 jaar)
Jessica op vakantie. Florine Puts. Uitgeverij Pica 2010. Gratis via uitgeverij Pica (vanaf 8 jaar)
Altijd weer wat! Florine Puts . Uitgeverij Pica, 2008. ISBN: 9789077671238 (vanaf 9 jaar).
Het is het verhaal van Jessica en Julian, een tweeling van tien jaar. Door zijn autisme
gedraagt Julian zich vaak anders, kan hij niet tegen verrassingen, neemt hij dingen letterlijk
en is hij een makkelijk slachtoffer voor pesterijtjes. Jessica vindt het niet altijd even fijn om
zo'n broer te hebben. Als een 'grap' van hun klasgenootjes uit de hand loopt, vinden de
ouders van Jessica en Julian het tijd worden om in te grijpen...

DVD’s
Drona en ik. Catharina van Campen . Zuidenwind Filmproducties, 2009 .
In de film wordt een portret geschetst van de autistische, Hindoestaanse Drona (9 jaar), door
de ogen van zijn broer Arjun (12 jaar). Het portret van Drona toont daarmee ook hoe
kinderen zich verhouden tot een verstandelijk gehandicapte broer of zus. Via het oudere
broertje wordt ook de complexiteit van autisme prachtig in beeld gebracht. De film is
bekroond met de Mediafondsprijs Kids&Docs 2009.
Een verrassend begin (deel 1: kinderen met autisme). Uitgeverij: NVA / Wonderlandfilm
2006.
In deze voorlichtingsfilm vertellen de ouders van Thimo en Ewout op een openhartige manier
over het autisme van hun zoons. Thimo is een jongetje van bijna vier jaar met de diagnose
klassiek autisme. Ewout heeft de diagnose Asperger gekregen en is negen jaar oud. We
volgen beide jongens en hun ouders in hun dagelijks leven.
Wat betekent het voor ouders om een kind met autisme te hebben? De ouders vertellen
hierover op een eerlijke, herkenbare en soms ook humoristische manier. Over hun leven met
ups en downs, over het genieten van de unieke karakters van hun zoons én over de
moeilijkheden die ze ondervinden in het omgaan met hun autisme. Eén van de thema’s in
deze film is de diagnose. Komt er met de diagnose een einde aan de onzekerheid en twijfel?
Sta je hiermee aan het begin van een moeilijke weg of helpt het je juist om er beter mee om
te kunnen gaan? En, wat doet de diagnose met je?
Autimatisch: 61233 beelden over autisme en normale begaafdheid.

Det Dekeukeleire & Phil Steelandt. Uitgeverij: Autisme Centraal / Viko 2003. ISBN: 807168-12. De visuele uitleg over autisme door mensen met autisme en een normale begaafdheid is nu
ook op DVD beschikbaar.
Een groepje 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."

Developmental coördination disorder (DCD)
Websites/verenigingen
www.dyspraxis.be
Dyspraxis vzw
Oudervereniging van kinderen met DCD
Stetro: hulpstukje om over gewoon potlood te schuiven ifv juiste potloodgreep
Te verkrijgen bij firma Baert, F. Lecharlierlaan 93, 1090 Jette , www.baert.com .
Ook te verkrijgen bij speelgoedwinkel Dox op de Antwerpsesteenweg in Lier.
MODEM Adviescentrum voor concrete ondersteuning op vlak van communicatie en
computeraanpassingen en software
Doornstraat 331
2610 Wilrijk
03/8206350
www.modemadvies.be
O.a. advies en uitproberen aangepast typprogramma,…

Literatuur
Kinderen met ontwikkelingsdyspraxie. Leidraad voor beginners en ouders. P. Calmeyn en G.
Dewitte. Uitgeverij ACCO. ISBN 90-334-4807-6
Mijn kind heeft DCD. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. G. Dewitte en P.
Calmeyn. Uitgeverij Lannoo. ISBN 978-90-209-7178-1
De DCD survivalgids. P. Calmeyn. Abimo uitgeverij.

