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Anke van Puijenbroeck
Spoor ik wel?!
Mijn naam is Anke. Op mijn achtste kreeg ik de diagnose autisme. Ik heb dit boek geschreven om jou een kijkje te geven in mijn hoofd
zodat ik je kan laten zien hoe ik dingen ervaar en beleef. Ik heb dit geschreven in de hoop dat mensen me beter gaan begrijpen. Want
ik heb me altijd onbegrepen en ongehoord gevoeld. Vaak is het met een vleugje humor geschreven. Ik wil jullie op een grappige manier
mee laten kijken met de dingen waar ik het moeilijk mee heb in het dagelijkse leven. Maar met veel moeite heb ik ook een aantal
serieuze hoofdstukken op papier gekregen. Een boek vol illustraties gemaakt door mij over de dagdagelijkse frustraties van het leven.
Geniet ervan!

Bieke Geenen
Hoogsensitief ouderschap
'Hoogsensitief zijn: er is al zoveel over gezegd en geschreven, maar een boek dat me vertelt hoe ik als hoogsensitieve ouder ook goed
voor mezelf kan blijven zorgen, ben ik nog niet tegengekomen. Dat is de uitnodiging van dit boek. Pik eruit wat voor jou goed aanvoelt
en vertaal het naar je eigen situatie. Vertrouw op jezelf: jij kent je gezin het beste. Wees ook mild voor jezelf: je bent sowieso als
hoogsensitieve ouder iemand die geeft en blijft geven. Je gezin zal niets tekortkomen, daar ben ik zeker van. Ik wil je gewoon tonen
hoe je af en toe je eigen grenzen wat beter kunt bewaken, zodat je ook de mooie kanten van het ouderschap en jouw hoogsensitiviteit
meer mag beleven.'

Blijdorp
bewust basaal- de gouden gids van de basale stimulatie
Basale stimulatie is een manier van omgaan en communiceren
met mensen met een ernstig tot diep meervoudige beperking:
lichamelijke bewegingen en zintuiglijke prikkels bieden
mogelijkheden om in contact te komen. Andreas Fröhlich
ontwikkelde deze methode in de jaren zeventig.
Het boek omvat drie delen:
• In deel één - de theorie - focussen we op wat basale stimulatie is. Verder beschrijven we de groei van een basale
grondhouding naar een basale ontmoeting en geven we weer voor welke doelgroep we basale stimulatie aanwenden.
• In deel twee ‘Basale stimulatie in de praktijk’ beschrijven we de aandachtspunten en geven we praktische tips en tricks.
• In het derde deel publiceren we een reeks activiteitenfiches waarbij we o.a. telkens vermelden op welke zintuigen we
focussen en welk materiaal nodig is. Enkele voorbeelden: toveren, theekransje, schuimfestival …
Doelgroep:
In eerste instantie voor iedereen die privé of professioneel regelmatige contacten heeft met mensen met een ernstig
meervoudige beperking: ouders en familie, (activiteiten)begeleiders, therapeuten (logopedist, ergotherapeut,
muziektherapeut, fysiotherapeut …), verpleegkundigen, studenten in de zorg … Daarnaast is het ook toepasbaar op o.a.
personen met dementie of autisme, baby’s en peuters of kinderen met gedragsproblemen.

Brooke Ingersoll and Anna Dvortcsak
Teaching social comminication
For young children with autism spectrum disorder (ASD) and others who have challenges in interacting and communicating, early
intervention is key--and parents can play a vital role. Developed through work with hundreds of families, this book presents engaging,
evidence-based techniques for enriching your child's social communication skills (up to age 6). The strategies can be easily integrated
into daily routines, such as meals, bathtime, bedtime, and playtime. Designed for use as part of a therapist-guided program, the manual
has a convenient large-size format and includes 20 reproducible forms. You also get access to a companion website, where you can
download and print the forms for repeated use and view video clips of parents using the techniques. Professionals who want to
implement Project ImPACT should purchase the authors’ two-book set (ISBN 978-1-4625-3814-0), which includes this manual plus a
coach's guide.
New to This Edition
*Reflects the latest research and the ongoing development of the authors' approach.
*Even more user friendly; skills parents need to learn are simplified and streamlined.
*Chapter on managing challenging behavior.
*Numerous graphics to help you remember and use the strategies.
*Appropriate for a broader range of children, including those without an ASD diagnosis.
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Brooke Ingersoll en Anna Dvortcsak
Trainen van sociaalcommunitatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis
Trainen van sociaalcommunicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis 1e druk is een boek van Brooke
Ingersoll uitgegeven bij Uitgeverij Acco. ISBN 9789033489624
Trainen van sociaalcommunicatieve vaardigheden aan kinderen met een autismespectrumstoornis. Handleiding voor hulpverleners
biedt een oudertraining aan die toegankelijk en wetenschappelijk onderbouwd is. Het boek bevat stap-voor-stap richtlijnen om
oudertraining te geven, individueel of in groep. De effectieve technieken om de sociaalcommunicatieve vaardigheden van jonge
kinderen met autisme (tot zes jaar) te verbeteren worden in eenvoudige stappen uitgelegd zodat ouders zich de technieken snel eigen
kunnen maken. De handleiding omvat ook 30 herbruikbare handouts en formulieren.
OVER DE AUTEURS
BROOKE INGERSOLL is psycholoog en erkend gedragsanalyst en doctor in de experimentele psychologie. Op dit moment is ze
professor psychologie aan de Michigan State University.
ANNA DVORTCSAK is spraak- en taalpatholoog in een priv?praktijk in Portland, Oregon. Ze biedt trainingen aan aan professionals en
families met kinderen met autisme en geeft
daarnaast ook ge?ndividualiseerde uitspraak- en taaltrainingen.
HERBERT ROEYERS, gewoon hoogleraar, is verbonden aan de Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie,
Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit Gent.

Eva Van der Linden
Gewoon een beetje anders dan de rest
Dit lees- en verwerkingsboek wil een kind met autisme en zijn/haar naaste omgeving op verschillende manieren tot meer (zelf)inzicht
brengen.
Het verhaal geeft een inkijkje in het dagelijks leven van een kind met autisme; Daarnaast stimuleren de reflectievragen op een
ongedwongen manier een gesprek tussen het kind en een volwassene.

Intrabartolo, Josina; Kemp, Sonja
Kleuter Smoeltjesschrift
Exemplaarinfo: K
Vanaf nu kunnen kleuters in dit rijk geïllustreerde boek - met behulp van kleurrijke stickers - kwijt hoe hun dag is geweest en welke
emoties zij hebben gevoeld. Daarnaast is er veel ruimte om hun creativiteit de vrije loop te laten. Het KleuterSmoeltjesSchrift zorgt
ervoor dat ook kleuters voortaan met een 'opgeruimd hoofd' kunnen gaan slapen.

Judith Visser
Zondagskind
"Pijnlijk prachtig', boek van de maand bij Koffietijd
Een pure en overdonderende roman over opgroeien met autisme
Jasmijn Vink praat niet. Wel met haar hond. En met Elvis. Die zeggen namelijk niets terug en dat is fijn. Hoe kan het dat anderen wel
weten hoe ze zich moeten gedragen? Dat mensen zich kunnen afsluiten voor alle prikkels, die ervoor zorgen dat haar hoofd
implodeert?
Zondagskind neemt de lezer mee in de belevingswereld van iemand met Asperger. Met vallen en opkrabbelen leert Jasmijn
hoe ze zich in sociale situaties staande kan houden.
Een pure en overdonderende roman over opgroeien met autisme
Over Zondagskind
"Razendgoed geschreven.'- Linda
"Visser raakt de lezer recht in haar ziel.' - Noordhollands Dagblad
"Geen roman zo persoonlijk als Zondagskind.' - De Telegraaf
"Het verhaal is van het begin tot einde aangrijpend. Een pakkende en diepgaande roman.' - NBD Biblion
"Pijnlijk prachtig', boek van de maand bij Koffietijd
"Visser raakt de lezer recht in haar ziel.' Noordhollands Dagblad
'Pijnlijk prachtig boek, dat je meeneemt in de belevingswereld van iemand met Asperger.' - Vriendin

Lien Maes en Vanessa Wouters
Op weg zonder jou
Rouwboekje voor en door jongeren
Dit boekje over rouw is geschreven voor en door jongeren die een dierbare verloren. Wij willen graag onze eigen ervaringen delen
zodat andere jongeren herken-ning vinden in het ingrijpende verlies dat hen is over-komen. Met dit rouwboekje willen wij jou laten
weten dat jij niet de enige jongere bent die iemand heeft verloren en dat de overdonderende gevoelens heel normaal zijn.
In dit boekje ontdek je wat rouwen is, hoe zich dit kan uiten en wat de gevoelens zijn die jij kan ervaren als je rouwt. Tot slot kan je je
laten inspireren door verschillende manieren die je troost kunnen bieden doorheen
jouw rouwproces.
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Luk Dewulf
Ik kies voor mijn talent
Nauwe integratie van online tool: ontdekken, gebruiken, delen van je talent
Radicaal kiezen voor je eigen talent is de weg naar zelfrealisatie en authenticiteit. 'Doen waar je goed in bent' is een garantie op
blijvende goesting in werken en leren, ook op gevorderde leeftijd. Deze herziene editie is volledig in lijn met de online tool op
www.mytalentbuilder.com. Daarmee ontdek je gemakkelijk jouw unieke talentenprofiel en leer je hoe je dat op de beste manier kunt
inzetten in een professionele omgeving. Ook voor werkgevers biedt de tool een handige methode om de sterktes van hun team perfect
in te schatten.

Luk Dewulf en Peter Beschuyt
Ik kies voor mijn talent Toolbox
Ik kies voor mijn talent Toolbox 1e druk is een boek van Luk Dewulf uitgegeven bij Lannoo Campus. ISBN 9789401451659

Wat zijn jouw talenten? Hoe kun je ze herkennen thuis en op het werk? Hoe haal je meer uit je talenten? Waar komen je talenten
helemaal tot hun recht?
Deze toolbox met 40 duidelijk omschreven talenten en hefboomvaardigheden helpen je om aan de slag te gaan met je talenten.
Met inspirerende werkvormen en tools om individueel, in team, in coaching te gebruiken.

Luyck, Anneleen
Autisme, de superkracht van Oscar en zijn vrienden
Exemplaarinfo: A
Oscar is een jongen met autisme. Autisme zorgt ervoor dat Oscar zich af en toe wat anders voelt dan andere kinderen. Door de
opdrachten in dit boek alleen of met je vrienden, ouders of klasgenoten te maken, kom je meer te weten over autisme en hoe je met
autisme kunt omgaan. Er zijn verschillende soorten autisme en je merkt het bij iedereen op een andere manier. Daarom stelt Oscar jou
zijn vrienden voor, die ook autisme hebben. Zij vertellen jou hun verhaal. Zo leer je hoe je kinderen met autisme kunt helpen, maar
vooral ook hoe kinderen met autisme jou kunnen helpen, want zij hebben superkrachten! Dit werkboek is bedoeld voor kinderen van 9
tot 12 jaar. Het extra werkmateriaal kun je downloaden, printen, knippen en zo vaak gebruiken als je maar wilt.

Mouton Nina
Mild ouderschap
zelfs tijdens de woedeaanval in de supermarkt
Een boek voor ouders vanuit de ervaring als moeder, vrouw en gezinspsychologe van de schrijfster om te helpen bij de zoektocht naar
je moeder- en vadergevoel.
Er worden thema's behandelt als eten, emoties en slapen.
Ook zelfzorg komt aan bod.

Nele Reynders
Mama's grommende grizzly
Vanuit een kwetsbaarheid, groeide een sterkte.
Een epos over de psychische kwetsbaarheid van een ouder die worstelt met het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. De
Grommende Grizzly neemt beslag op dat beeld.
Hoe gaat Mama Kangoeroe hiermee om ?
Speciaal toegankelijk gemaakt voor de emotionele wereld van de kleutertjes en oudere kinderen.
Om met het boek de situaties rond het zelfbeeld te kunnen plaatsen en de verbinding te kunnen zijn tussen ouder en kind.
Laten we oprecht in de spiegel kijken en goed kijken, iedereen is immers in mindere of meerdere mate kwetsbaar, ookal ontkennen
we...dus mogen velen hier zich in erkennen, herkennen, het taboe doorbreken.
Mogen we de kinderen in deze hyperefficiënte, snelle, maatschappij een hart onder de riem steken. Hen begeleiden naar een gezonde
identiteit.
Met een hart voor een warmere samenleving.
Het boek dient om met je kind in gesprek te gaan over een psychiatrische opname van de ouder. Geschreven door de bril van een
ervaringsdeskundige mama.
Liefs,
Nele Reynders
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Nele Reynders
Mama's grommende grizzly
Mama Kangoeroe heeft een grizzly in haar kop.
Grizzly is heel erg groot. Oei.
Wat moet mama Kangoeroe doen?
Wat moet baby Kangoeroe doen?
Baby kangoeroe stelt vragen en de wijze uil geeft raad.
Mama Kangoeroe gaat op zoek naar het praatbos...

Omer, haim; Wiebenga, Eliane
Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van geweldadig en zelfdestructief gedrag
van kinderen en adolescenten
Exemplaarinfo: G
Agressief en zelfdestructief gedrag stelt menig ouder, leraar en hulpverlener voor een dilemma. Of het nu gaat om geweld, woedeuitbarstingen, liegen, stelen of om extreme angst, dwang, schoolverzuim of internetverslaving, met regelmaat wordt gepleit voor een
‘hardere’ aanpak, maar escalatie ligt op de loer. Een effectief alternatief is te vinden in de basisprincipes van ‘geweldloos verzet’ waarin
vastberaden verzet (zonder dreigen en straffen) en positieve aanwezigheid (zonder toegeven) worden gecombineerd. Gesteund door
hun netwerk leren gezagsdragers om zowel hun gezag als de relatie met het kind op een positieve manier te herstellen. Van (on)macht
naar kracht! Dit boek opent met een bespreking van Gandhi’s methode van geweldloos verzet en de toepassing daarvan binnen de
context van het gezin. Inzicht in escalatieprocessen tussen opvoeders en kinderen kan helpen bij het voorkomen daarvan. Het boek
bevat een praktische handleiding met heldere en concrete instructies voor ouders. Daarmee kunnen zij de principes van geweldloos
verzet direct in praktijk brengen. Verder wordt aandacht besteed aan specifieke thema’s als geweld tegen broers en zusjes, kinderen
die het gezin ‘terroriseren’, het belang van samenwerking tussen ouders en leerkrachten en de toepassing van geweldloos verzet in de
gemeenschap. Deze tweede druk bevat een geheel herziene handleiding met enkele nieuwe interventies. Nieuw is ook de bijlage met
een aangepaste handleiding voor gezinnen met kinderen en/of opvoeders met een verstandelijke beperking. Het boek is geschreven
voor therapeuten, hulpverleners en opvoeders die in werk of gezin geconfronteerd worden met gewelddadig en zelfdestructief gedrag
van kinderen. Het biedt inzicht in processen die dit gedrag in stand houden en praktische handvatten voor het doorbreken hiervan.
De auteur Haim Omer is hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Tel Aviv, Israël. Eliane Wiebenga is klinisch
psycholoogpsychotherapeut in het Lorentzhuis, centrum voor systeemtherapie, opleiding en consultatie te Haarlem.

Percival, Tom
Lotjes zorg
Lotje vindt het heerlijk om Lotje te zijn, tot ze op een dag een Zorg krijgt. Eerst is het maar een klein Zorgje, en dat is niet erg: iedereen
heeft wel eens zorgen! Maar dan begint het te groeien… Elke dag wordt het groter en groter, en het maakt Lotje verdrietig. Hoe kan
Lotje haar Zorg kwijtraken en opnieuw vrolijk worden?

Peter A. Levine en Maggie Kline
Het weerbare kind
Dit boek assisteert ouders en andere opvoeders bij het voorkomen en behandelen van trauma's. Het is een praktische gids met
voorbeelden die helpt bij het signaleren van stress en die de weerbaarheid van kinderen vergroot. Op deze manier kunnen zij
gemakkelijker omgaan met een snel veranderende wereld waarin falen, prestatiedruk en turbulentie op de loer liggen. Levine en Kline
bieden opvoeders eerste hulp bij de vroegste tekenen die een kind vertoont als het te veel negatieve prikkels te verduren krijgt. Zij laten
zien dat een sterk negatieve prikkel het lichaam en het zenuwcentrum beïnvloedt, wat weer de evenwichtigheid en balans van een kind
verstoort. Agressie, hyperactiviteit en depressie zijn dan het gevolg. Door middel van instrumenten die kunnen worden ingezet in de
opvoeding, worden het zelfvertrouwen, de weerbaarheid en het gevoel van compassie van het kind vergroot.
Peter Levine promoveerde in de medische bio-geneeskunde aan de universiteit van Californië; ook is hij afgestudeerd psycholoog. Hij
ontwikkelde de Somatic Experiencing Technique en was stressconsultant voor de nasa. Maggie Kline heeft meer dan dertig jaar
ervaring als lerares, familie- en kindtherapeut, schoolpsycholoog en ouder. Ze is oudgediende bij Levine's professionele
trainingsprogramma.
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Portzky, Michael
Jongerenveerkracht
Neuropsycholoog Michael Portzky over wat het recentste onderzoek naar veerkracht bij jongeren in Vlaanderen en Nederland ons leert.
De overheid vroeg hem zijn veelgebruikte veerkrachtschalen aan te passen voor gebruik bij jongeren.
Maya Franssens behoort tot de absolute top van de psychodiagnostici, zeker wat jongeren betreft. In haar praktijk binnen de
jongerenpsychiatrie en als erkend gerechtsdeskundige ziet zij dagelijks de gevolgen van een gebrekkige veerkracht en hogere
kwetsbaarheid van jongeren en/of het systeem waarin zij worden grootgebracht.
Gwendolyn Portzky is een nationaal en internationaal erkend specialiste inzake zelfmoordonderzoek en -preventie. Zij is coördinator
van het Vlaams Instituut voor Suïcidepreventie en werkte mee aan de ontwikkeling van het domein Suïciderisico binnen de
Jongerenveerkrachtschaal, alsook het "Suïcide-alarm'.
Frederik Declercq beschrijft hoe makkelijk bepaalde valkuilen om de hoek loeren binnen de schoolwerking en hoe we het zelfbeeld en
de veerkracht van een jongere kunnen bevorderen in de klas. Een bijdrage waar heel wat leerkrachten en schooldirecties iets aan
zullen hebben.
Marcel Hendrickx is dé referentie als het gaat om coaching van perfectionisme. De valkuil van het perfectionisme kan al vroeg in het
leven
de veerkracht van een individu zo aanvreten dat vroeg of laat de rekening wordt gepresenteerd, in de vorm van een burn-out, een
depressie, een
relatiebreuk, ontslag enz. Hij lijst enkele van die valkuilen op.
Marc Vande Gucht getuigt over de impact van de suïcide van zijn dochter Joke en beschrijft wat de kostprijs kan zijn als we bepaalde
signalen niet zien of niet genoeg naar waarde schatten.
Kurt Drubbel maakte het omslag voor dit boek. Wie het werkelijke verhaal achter deze cover leert kennen, zal begrijpen dat "every
picture tells a thousand stories'. Het geeft dit boek een ziel en een hart, dat eeuwig zal blijven kloppen…

Portzky, Michael
Veerkracht - onze natuurlijke weerstand tegen een leven vol stress
Veerkracht is vandaag hét sleutelwoord als het gaat om de manier waarop we in het leven staan. Wat er ook gebeurt in ons leven
(veranderingen, negatieve gebeurtenissen, een verlies, een burn-out, een depressie, problemen veroorzaakt door stress op het werk...)
, steeds weer wordt de manier waarop we ons een weg banen door het leven bepaald door onze veerkracht. Wetenschappelijk
onderzoek leert ons steeds meer over het belang van veerkracht. Is veerkracht een persoonlijkheidskenmerk of iets wat door onze
omgeving wordt beïnvloed? Is veerkracht iets wat aangeboren is of kan je
veerkracht aankweken? Kan je je eigen veerkracht meten? En kan je je eigen veerkracht ook doen groeien?
Michael Portzky is neuropyscholoog. Hij is de auteur van zowat alle Nederlandstalige vragenlijsten over mentale veerkracht en bouwde
de voorbije jaren een sterke reputatie op in het lezingencircuit. In dit boek legt hij in begrijpelijke taal uit wat we moeten weten over
veerkracht. Bovendien ontwikkelt hij een concreet en onmisbaar actieplan voor wie de schade die veroorzaakt is door stress en
aanverwante problemen stap voor stap wil herstellen... Over veerkracht bij jongeren schreef hij ook het boek Jongerenveerkracht.

Robbins, Rose
Praten is niet mijn ding
Ik praat niet. Mijn broer Robbie gebruikt woorden, maar ik vind dat moeilijk. Robbies zusje Roos legt in gedachten uit hoe ze
gebarentaal gebruikt voor de communicatie.

V.U. Steven Gielis, ZITDAZO
Over ons van ons
een positief gezinsdagboek
een positief gezinsdagboek
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van de Sande, Jacqueline
Druk en dan weer dromerig, doeboek voor meisjes met ADHD van 8 tot 13 jaar
Exemplaarinfo: D
Kiki houdt erg van bewegen, ze is heel snel en heeft heel veel energie. Ze is grappig en ze vindt van alles leuk! Kiki is ook erg
behulpzaam en maakt met iedereen een praatje. Ze ziet en hoort alles om haar heen. Ze is moedig en ze maakt van alles mee. Kiki
heeft namelijk ADHD!
Kiki is een meisje van tien jaar met ADHD. Ze beleeft allerlei avonturen: leuke, grappige, spannende en soms vervelende. Haar leven is
nooit saai! Kiki kan heel druk zijn, maar ook heel dromerig. Vaak voelt ze zich vrolijk en blij, soms verdrietig en boos. Kiki vindt het niet
altijd gemakkelijk om ADHD te hebben, maar soms vindt ze het juist fijn. In haar dagboek schrijft ze hoe ze zich voelt en wat ze denkt.
Ze vertelt wat ze goed kan en wat haar moeite kost.
Meisjes met ADHD kunnen met de verhalen, tips, weetjes, raadsels, puzzels, spelletjes en opdrachten in dit doeboek ontdekken waar
ze goed in zijn en wat ze moeilijk vinden. Ze leren positief over zichzelf te denken en zichzelf te accepteren.
Voor meisjes vanaf ongeveer 8 jaar, ouders en leerkrachten.
Jacqueline van de Sande schrijft uit eigen ervaring. Zij was zelf een meisje met (ongediagnosticeerd) ADHD en werkt al meer dan 15
jaar in de jeugdzorg. Eerder schreef zij voor ouders en leerkrachten het eveneens op biografische gegevens gebaseerde Druk en
dromerig, ADHD bij meisjes.

Vanden Broele
Sociale landkaart 2020
SOCIALE LANDKAART: uw gids bij sociale rechten en voorzieningen
Hoeveel bedraagt de inkomensvervangende tegemoetkoming waar ik recht op heb? Waar moet ik een rolstoel aanvragen? Aan welke
voorwaarden moet ik voldoen om als mantelzorger een vergoeding te krijgen? Hoe lang kan ik tijdskrediet nemen voor de zorg van een
ziek kind? Waar kan mijn cliënt terecht voor tijdelijk onderwijs aan huis? Vanaf wanneer kan mijn cliënt aanspraak maken op een
huurpremie?
Met zulke vragen wordt u als hulpbehoevende, mantelzorger of professionele hulpverlener voortdurend geconfronteerd … En jammer
genoeg zijn de antwoorden niet altijd even gemakkelijk te vinden. Waarom? Omdat de Belgische sociale zekerheid zoveel rechten,
tegemoetkomingen en voorzieningen herbergt, dat het soms moeilijk is om door de bomen het bos te zien. De Sociale Landkaart
schept al jarenlang klaarheid en biedt alle informatie die u nodig hebt om vooruit te kunnen.
Kortom, bent u wegens gezondheidsproblemen of een handicap zorgafhankelijk en/of financieel kwetsbaar? Of staat u
hulpbehoevenden dagelijks bij? Dan mag deze vlot raadpleegbare gids niet ontbreken in uw boekenkast. De slimme structuur van de
Sociale Landkaart zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk de informatie vindt die u nodig hebt. Hoe? Dat ontdekt u hier.
SOCIALE LANDKAART: editie 2020
De Sociale Landkaart houdt rekening met de steeds veranderende informatiebehoefte van zijn gebruikers en speelt jaarlijks in op de
nieuwste ontwikkelingen en de meest actuele regelgeving. Deze nieuwe editie is dan ook doorspekt met aanvullingen, bijwerkingen en
nieuwe onderwerpen die o.a. betrekking hebben op:
Afschaffing carensperiode van de uitkeringen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen
Asbestfonds: uitbreiding schadeloosstelling en aanvraagmodaliteiten
Inkomensgarantie voor ouderen: nieuwe controleprocedure op verblijfsvoorwaarde
Zorgbudget voor mensen met een handicap: uitbreiding groep gerechtigden
Terugbetaling psychotherapie voor volwassenen bij matig ernstige psychische problemen
Forfait voor patiënten met chronische wonden: nieuwe vergoeding en uitbreiding ziektebeelden
Nieuwe voorwaarden voor de Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen
Hervorming van de renovatiepremies
Retroactief toekennen van sociaal tarief
Belastingvoordelen auto’s: uitbreiding interpretatie van het begrip ‘persoonlijk gebruik’ voor de autotaksvrijstellingen
Dienstencheques : verlenging geldigheidsduur van 8 naar 12 maanden
Beschut Wonen : aanpassingen ifv overnamedecreet
Individuele Materiële Bijstand: wijzigingen in de refertelijst én wijziging bevoegdheid van de Provinciale Evaluatie Commissie (PEC)
Definitie handicap: uitgebreider omschreven
Wijzigingen bij hulpmiddelen bij een snel degeneratieve aandoening (SDA) en de mobiliteitshulpmiddelen
Uitbreiding van de Vlaamse Ondersteuningspremie
De schuldsaldoverzekering bij chronische ziekte kreeg het ‘recht om vergeten te worden’ (met lijst van verkorte wachttijden)
De kinderbijslag wordt Groeipakket (met gewaarborgde kinderbijslag geïntegreerd)
Nieuwe financiering van de woonzorgcentra
Persoonsvolgend budget voor personen met niet aangeboren aandoening (nieuwe procedure)
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Nieuwe aanwinsten
Wouter Deprez
De hond is een beetje kapot.
De geschenkboeken van Wouter Deprez zijn een must voor elke ouder. Teder en herkenbaar, grappig en gevat. Voor volwassenen. De
zoon van cabaretier Wouter Deprez is ondertussen bijna drie jaar. Wouter schrijft hem nog steeds brieven. Met een tedere en rake pen
beschrijft hij herkenbare situaties en gevoelens voor iedereen met een tweejarige in huis. De eerste schooldag komt ter sprake, maar
ook de dikke buik van de mama en de geboorte van een broertje, de tweede sneeuw, de speeltuin, de spelletjes en plagerijen, de
zelfverzonnen verhalen, ... In dezelfde reeks: 'Waarom je moeder en ik altijd een kamerjas dragen' en 'Gelukkig heeft je moeder twee
oren'. Thema's: vader, zoon, kleuter, brief en gezinsuitbreiding.

Categorie:

MED

Mediatheek

Floor Adams
Mind my mind
Mind My Mind is een treffende, ontroerende en optimistische verbeelding van een leven met autisme. In een prachtige handgetekende
animatie geeft regisseur Floor Adams op een originele manier een inkijk in deze, ook voor niet-autisten regelmatig herkenbare, wereld.
Chris, een jonge man met autisme, probeert in het dagelijkse leven zijn obsessie voor modelvliegtuigjes te verhullen. Hans, het
mannetje in zijn hoofd, helpt hem daarbij. Hij schrijft de scripts voor allerlei alledaagse situaties en ontmoetingen. Op een feestje
ontmoet hij Gwen, een zoöloog, die hem uitnodigt haar favoriete kameleon te komen bekijken. Chris vindt haar leuk en moedig volgt hij
het flirt-script van Hans...
Mind My Mind heeft als eerste korte film ooit de Kristallen Filmprijs gewonnen.

Categorie:

SNO

Snoezeltheek

Body Sock (Smal)
Speciaal ontworpen voor ruimtelijk inzicht en interactie. Als je er éénmaal in zit, bevind je jezelf in een soort privé-domein dat heerlijk is
om weg te dromen of om even tot rust te komen. De Body Sox is gemaakt voor kinderen om zich af te kunnen sluiten van alle prikkels
van buitenaf. Hij laat licht en geluid door en ze kunnen er prima door ademen.
Omdat de Lycra-stof doorschijnend is, kan je gewoon alles buiten de zak zien. Elke zak (je mag het ook een kussensloop noemen) is
opgebouwd uit 4-lagen elastisch Lycra met een versterkte klittenband gesloten ingang.
Maat S 68cm x 100cm – geschikt voor kinderen tot 1,0-1,2m lang.
De Body Sox kan in de wasmachine gewassen worden. Binnenstebuiten in een kussensloop. Niet warmer dan 30 graden.

Categorie:

SPEL

Spelotheek

Emotiewaaier
Maakt het mogelijk voor kinderen woordenloos te communiceren. Niet alleen emotioneel maar ook op begrip niveau.
Ja ik heb het begrepen is groen, begrijp het gedeeltelijk is geel, ik begrijp het niet is rood.
In de praktijk gebruik ik het bij kinderen die wat verlegen zijn en niet direct durven te praten. Aan de hand van de waaier mogen ze
aangeven hoe zij zich voelen, tussentijds mogen ze dat veranderen. Ook is het een mooi middel om aan een kind te vragen hoe met
over een bepaakde situatie denkt, voelt enz.
De picto's en de kleuren spreken voor zich en hoeft geen nader uitleg.

Voorbeelden visualisaties (allerlei)
In deze map zijn verschillende visualisaties terug te vinden die gebruikt worden door gezinnen in begeleiding.
Visualisatieschema's rond eten, gedrag, dagschema, thermometer,...
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Nieuwe aanwinsten
Tamara Luijer
autisme gesprekskaarten
Deze kaartenset biedt inspiratie om (in een een-op-eensetting) op een prettige en persoonlijke manier met jongeren tussen de 10 en 16
jaar te praten over hun autisme.
Inhoud
40 kaarten, onderverdeeld in de volgende categorieën:
• Wat is autisme?
• Omgaan met mijn autisme
• Mijn kwaliteiten
Op iedere kaart wordt een aspect van autisme kort toegelicht, met daarbij een of meerdere vragen. Tijdens het gesprek kan de jongere
in een (te downloaden) werkboekje belangrijke bevindingen opschrijven, waardoor een soort "handleiding over mijzelf' ontstaat.
rood
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