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Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal
netwerk samen. VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en
hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en
rekening houdend met hun specifieke noden.
Autismetelefoon 078/152.252 • www.autismevlaanderen.be • vva@autismevlaanderen.be

BOEKEN ALGEMEEN
Gewoon uniek: een andere kijk op autisme • Barry Prizant • Hogrefe • 2016 • ISBN 9789079729999

Mensen met autisme zijn geen probleem dat moet worden opgelost, ze zijn individuen die moeten worden
begrepen. En kunnen we ons eigen gedrag of de omgeving daarop aanpassen? Aan de hand van talloze
voorbeelden laat Prizant zien dat kinderen en volwassenen met autisme vaak goede redenen hebben voor hun
unieke gedrag.

Anders Denken. De valkuilen en verborgen talenten van autisme • Marcia Goddard • Spectrum • 2016 •
ISBN 9789000350513

Marcia Goddard vergelijkt het ‘normale’ brein met een goedwerkend wegennetwerk en het autistische brein
met een wegennetwerk vol wegversperringen en omleidingen. Maar deze manier van anders denken levert ook
interessante en creatieve oplossingen, inzichten en ontdekkingen op.

Autismespectrumstoornis - Interdisciplinair basisboek • Hilde Geurts, Bram Sizoo & Ilse Noens •
Diagnosis • 2015 • ISBN 9789491969072

Een standaardwerk over autismespectrumstoornis: het hele spectrum in beeld; aandacht voor de verschillen
tussen kinderen, tieners en volwassenen met autisme; ASS bekeken vanuit verschillende disciplines; niet alleen
wetenschappers aan het woord maar ook mensen met autisme en ouders.

Mijn kind heeft autisme • Peter Vermeulen en Steven Degrieck • Lannoo • 2015 • ISBN 9789401424417
Heel wat informatie over autisme en hoe ‘het’ werkt, maar vooral veel praktische tips.

Autismespectrumstoornis, alles op een rijtje • Herbert Roeyers • Acco • 2014 • ISBN 9789033493140

Dit boek is een poging om wat orde te scheppen en de huidige wetenschappelijke kennis over autisme op een
rijtje te zetten en te vertalen naar een breder publiek.

Autisme en tijdsbesef • Degrieck Steven • Lannoo • 2014 • ISBN 9789401421485

Dit boek richt zich tot iedereen die verduidelijking en voorspelbaarheid wil bieden aan mensen met autisme.

Het autistische brein: voorbij het spectrum denken • Temple Grandin & Richard Panek • Nieuwezijds •
2014 • ISBN 9789057123870

Temple Grandin houdt een pleidooi voor het onderkennen van de enorme impact die zintuiglijke ervaringen
hebben op mensen met autisme. Ze verlegt de focus op tekortkomingen van mensen met autisme naar hun
sterke kanten.

Brein bedriegt: Autisme en normale tot hoge begaafdheid • Peter Vermeulen • Epo • 2013 •
ISBN 9789033482090

Het zien van autisme aan de buitenkant bij begaafde mensen met autisme is niet zo eenvoudig. In deze
compleet herziene editie biedt Peter Vermeulen nieuwe inzichten, o. a. over diagnostiek en begeleiding.

Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs • Peter Vermeulen, Annemie Mertens, Kobe Vanroy •
Epo • 2010 • ISBN 9789064457159

Dit boek schetst de krijtlijnen voor een autismevriendelijke onderwijsstijl vertrekkend van de specifiek
autistische manier van waarnemen en informatie verwerken, met een ongewone leerstijl als gevolg.

Autisme als contextblindheid • Peter Vermeulen • Epo • 2009 • ISBN 9789064455476

Wat is de rol van context bij de informatieverwerking door het menselijk brein? Talrijke voorbeelden illustreren
hoe contextblindheid een verklaring biedt voor het denken en het gedrag van mensen met autisme.

Autisme: Een korte inleiding • Uta Frith • Nieuwezijds • 2009 • ISBN 9789057122910

Frith vat in een beperkt aantal pagina’s samen wat we heden weten over autisme. Allerlei thema’s passeren de
revue: diagnostiek, prevalentie, erfelijkheid, neurobiologie, de cognitieve theorieën van autisme en behandeling.

Leven als (g)een ander • Cis Schiltmans, Ann Fiems e.a. • VVA • 2004

27 verhalen over een autismevriendelijke omgeving, het halfvolle glas, accent op talent. Verder reikt het boek
hulpmiddelen aan om creatief te werken aan (sociale) netwerken.

Waarneming en zintuiglijke ervaringen bij mensen met AS • Olga Bogdashina • Garant • 2004 •
ISBN 9044115375

Over hoe zien, horen, proeven, aanraken en ruiken een heel andere betekenis kunnen hebben of: Ik zie wat jij
niet ziet...

BOEKEN GETUIGENISSEN
Voorbij de diagnose. Ervaringen van volwassenen met autisme • Kristien Hens en Raymond
Langenberg • Garant • 2017 • ISBN 9789044135602

De stadia die mensen kunnen doorlopen wanneer ze voelen dat ze anders zijn worden verhaald in dit boek. Het
opmerken en ontdekken van dit anders zijn, het zoeken naar hulp en het ondergaan van een diagnose. Na de
diagnose volgt vaak een proces met een wirwar aan ervaringen: blij met een verklaring, zoeken naar welk pad
in je leven verder te volgen of in te slaan in je leven...

Seks,drugs en asperger een handleiding voor de volwassenheid • Luke Jackson • Nieuwezijds • 2016 •
ISBN 9789057124778

Luke Jackson (1988) schrijft genadeloos openhartig en vol humor over het leven met autisme. Aan de hand
van zijn ervaringen bereidt Jackson je voor op de uitdagingen van het volwassen leven. Hij bespreekt
vriendschap, pesten, drugs, relaties, seks en het vinden – en behouden – van je eerste baan.

Anders kijken naar autisme. Comfortabel met een andere manier van zijn • Merel Boogaard • VBK Media
• 2016 • ISBN 9789020212815

Boogaard heeft asperger. Ze heeft haar eigen perspectief op ‘anders zijn’ geformuleerd; een holistische visie op
autisme van binnenuit beschreven. Het resultaat: een waardevol boek door de rijkdom aan eye-openers voor
mensen met autisme , ouders en zorgverleners.

Gelukkig ik ben gewoon autist • Ferrian Jonker • Saam • 2016 • ISBN 9789492261052

Dat autisme gevolgen heeft voor vele aspecten van het leven, zowel voor de persoon zelf als voor de omgeving,
ondervond Ferrian Jonker. Pas op latere leeftijd kwam hij er achter dat hij een vorm van autisme heeft. In dit
boek vertelt Ferrian Jonker (84) over zijn jeugd, zijn verdriet, hoe hij omging met vriendschap, over zijn huwelijk,
zijn angsten en zijn leervermogen.

Uitlegmoeder. Een tiener met autisme in huis • Janneke van Bockel • Lannoo • 2015 • ISBN 978940143397

Openhartig boek over de impact van autisme op een tiener en haar omgeving. Janneke van Bockel gunt je een
openhartige inkijk in haar gezin: de eerste verliefdheid, de moeizame overgang naar de middelbare school, het
samen - met vallen en opstaan - leren omgaan met autisme.

In mijn hoofd ga ik onder water. De wereld van een zesjarige jongen met autisme • Hind Fraihi •
Manteau • 2015 • ISBN 9789022330531

Hind Fraihi beschrijft hoe haar zoon de vreemde wereld rondom hem ervaart. Door zijn ogen durft ze onze
maatschappij en onze conventies in vraag te stellen en toont ze de struikelblokken waar een kind met autisme
en zijn omgeving elke dag mee te maken krijgen.

Zie mij! Spiegelbeelden van autisme • (W)onderweg • Vrijdag • 2014 • ISBN 9789460012914

Een uniek kijk- en leesboek dat een stem en gezicht aan mensen met autisme geeft. In woord en beeld geven
ze uitdrukking aan hun zorgen, angsten, dromen en verlangens.

Van hier tot aan de maan en terug: autisme in het gewone gezinsleven • Eva-Rita Boon • Houtekiet • 2014
• ISBN 9789089243119

Dit is een hoopvol boek. Met vele schijnbaar kleine zaken kun je het verschil maken en kunnen ouders kinderen
met autisme een veilige en vertrouwde omgeving bieden.

Waarom ik soms op en neer spring • Naoki Higashida • Nieuw Amsterdam • 2014 • ISBN 9789041711779
In dit boek beantwoordt de 13-jarige Japanse Naoki Higashida 58 vragen die anderen zich stellen over zijn
gedrag.
Atypisch: Leven met Asperger in 20 1/3 hoofdstukken • Jesse Saperstein • Hogrefe • 2011 •
ISBN 9789079729388

Het boek bevat de scherpe, grappige en unieke observaties van een jonge schrijver gediagnosticeerd met de
stoornis van Asperger. Met verbluffende en ontwapenende eerlijkheid laat Jesse Saperstein zien hoe mensen
met autisme de wereld ervaren. De kracht van het boek ligt in de geweldige humor waarmee hij dit alles
beschrijft.
(On)draaglijk lijden • Thienpont Lieve, Casier Chris, Ronsse Els, e.a. • Academia Press • 2011 •
ISBN 9789038218380

26 mensen getuigen over de pijn van het anders zijn op een authentieke, eerlijke en zeer kwetsbare manier.

Zoon met een gebruiksaanwijzing • Eva van der Linden • Houtekiet • 2012 • ISBN 9789089242198

Eva’s vijfjarigeoogappel kreeg het label ‘autisme’. Dit boek laat je aan de hand van een greep treffende
anekdotes uit het dagelijkse leven begrijpen wat een gewoon kind met autisme zo buitengewoon maakt...

Mijn hoofd heeft het nogal druk vandaag • Georgina Derbyshire • Lannoo • 2011 • ISBN 9789020997798

Georgina Derbyshire neemt de lezer mee op een wonderlijke reis in de leefwereld van haar zoontje Bobby. Ze
beschrijft op hilarische en hartverwarmende wijze hoe de wereld best verwarrend kan zijn, zeker als je een
tienjarig jongetje met autisme bent met een fascinatie voor stenen, meetlinten en treinen. Voor iedereen die
geconfronteerd wordt met autisme, en op zoek is naar steun, herkenning én humor.

Alleen met mijn wereld • Wessel Broekhuis • Nieuwezijds • 2010 • ISBN 9789057123009

Wessel (16) beschrijft nuchter en aangrijpend zijn gevecht om een plek in deze wereld te veroveren.

Ik wil niet meer onzichtbaar zijn • Birsen Basar • Pica • 2010 • ISBN 9789077671504
Birsen geeft de jongvolwassen allochtoon met autisme een stem.

Gewoon een huis in autismeland • Chris Lauwers • EPO • 2010 • ISBN 9789064455728

Chris Lauwers beschrijft het opgroeien van ongewone pubers. Ze verhaalt hoe haar zoon zich hardnekkig bleef
verzetten tegen alles wat ook maar in de richting van autisme wees. Het is een verhaal van aanvaarding.

Partners in autisme. Een relaas van (on)gewone relaties • Cis Schiltmans • Epo • 2006 •
ISBN 9789064454233

12 openhartige dubbelinterviews met mensen met autisme en hun partner over hun relatie en gesprekken over
relatietherapie en genetica. Wie past zich wanneer en in welke mate aan?

Gewoon een jongen met autisme • Chris Lauwers • Epo • 2004 • ISBN 9789064453438

Een dagboekachtig verhaal over de lijdensweg vóór de diagnose en de langzame groei, met vallen en opstaan,
naar zelfstandigheid en volwassenheid.

Mafkezen en het Aspergersyndroom • Luke Jackson • Nieuwezijds • 2003 • ISBN 9789057121689

Een 13-jarige vertelt over obsessies, zintuigen, diëten, slaapproblemen, morele dilemma’s, school, gepest
worden, emoties… Een vrolijk boek, met waardigheid en humor, zonder bitterheid.

Autisme verteld • Verhalen van anders zijn • Cis Schiltmans & 9 mensen met autisme • Epo • 2004 •
ISBN 9789064452697

De auteurs bouwen een brug waarop mensen met en zonder autisme elkaar kunnen ontmoeten.

Van een andere planeet: autisme van binnen uit • Dominique Dumortier • Houtekiet • 2002 •
ISBN 9789052406596

Deze uitermate heldere uiteenzetting geeft ons inzicht in de verwarrende maar ook soms grappige
belevingswereld van een jonge vrouw met autisme.

Dag vreemde man • Veerle Beel • Epo • 2000 • ISBN 9789064452062

Verhalen over onmacht en pijn. Interviews met partners die niet bedrogen zijn door hun man of vrouw maar
door het autisme. Een boek dat getuigt van moed en durf.

Mama, is dat een mens of een beest • Hilde De Clercq • Houtekiet • 1999 • ISBN 9789052405515

Het verhaal van een mama die al heel vroeg beseft dat haar zoon op een andere manier met informatie
omgaat. Zijn autisme legt ze steeds uit aan de hand van een bijzondere denkstijl.

BOEKEN PRAKTIJK
Zelfcontrole bij volwassenen met autisme: omgaan met boosheid, onrecht en frustratie • Jeroen
Bartels • Hogrefe • 2017 • ISBN 9789492297105
Dit uiterst praktische boek biedt een individueel trainingsprogramma, gebaseerd op wetenschappelijk
onderzochte behandelmethoden en helpt mensen met autisme effectief om te gaan met boosheid, onrecht en
frustratie. In deel 1 wordt helder beschreven wat het verband is tussen autisme en zelfcontroleproblemen.
Deel 2 biedt een praktisch werkboek.

Meer rust en minder stress bij autisme • Marja Boxhoorn • Hogrefe • 2015 • ISBN 9789079729951
Meer rust en minder stress bij autisme biedt een praktisch stappenplan. In zeven stappen leer je waar stress

vandaan komt, hoe je stress-signalen kunt herkennen en wat je zélf kan doen om beter met stress om te gaan.
Daarnaast worden je volop ideeën en mogelijkheden geboden om meer rust te creëren in je dagelijkse leven.

Overprikkeling voorkomen • Barbara de Leeuw • SWP • 2015 • ISBN 9789088505317
Na een verhelderende theorie over de prikkelverwerking en waarneming bij autisme wordt door middel van tips
en oefeningen uitgelegd welke stappen er noodzakelijk zijn voor het voorkomen van overprikkeling.

Autisme vooruit. 101 tips • Kathleen Peeters • Lannoo • 2014 • ISBN 9789401421232
Een duidelijke gids in 101 aanmoedigende tips voor wie een stap vooruit wil zetten op weg met iemand met
autisme zonder zich te hoeven verdiepen in allerlei theorieën.

Plan B: een vernieuwende handreiking voor autisme en communicatie • Marjon Kuipers-Hemken &
Gijs Horvers • SWP • 2013 • ISBN 9789088504402
Plan B gaat over het maken en opbouwen van contact met jezelf en met de ander in relatie tot autisme. Plan
B is uniek omdat het de vele generalisaties over autisme pareert en uitgaat van de mogelijkheden van, voor en
door de individuele mens met autisme.

Het vollehoofdenboek: Een werkboek voor kinderen en volwassenen • Linde Kraijenhoff • Acco • 2010 •
ISBN 9789033479403

Het boek is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 8 jaar en voor betrokken volwassenen die met een snel
vollopend hoofd te maken hebben. Op kindniveau wordt concrete uitleg gegeven over problemen met
informatieverwerking in de hersenen en de impact ervan op de sociaal emotionele ontwikkeling en het
zelfbeeld van kinderen. De combinatie van uitleg met tekeningen, tips, (invul)oefeningen en proefjes maken het
boek tot een speelse uitnodiging om de inhoud aan eigen ervaring te koppelen.

Vriendschap: Een gps op Mars. Boek voor jongeren • Kathleen Peeters • Lannoocampus • 2009 •
ISBN 9789490519018

Dit is een vriendschapsboek waarin je op zoek gaat naar wat je belangrijk vindt. Je leest en ontdekt hoe je
vrienden kan houden en nieuwe vrienden kan maken.

Autisme in de praktijk: 1001 ideeën, tips en strategieën voor ouders en leerkrachten • Ellen Notbohm,
Veronica Zysk & Rob de Ridder • Pica • 2008 • ISBN 9789077671245
Het boek is een praktische bundeling rond 6 grote thema’s: sensorische integratie, communicatie en taal,
gedrag, het dagelijkse leven, sociale omgang en onderwijs en leren.

Ik ben speciaal 2 • Peter Vermeulen red. • Epo • 2005 • ISBN 9064453691
Een werkboek psycho-educatie om mensen met autisme zelfkennis bij te brengen over (hun) autisme en hoe
ermee om te gaan. Met werkbladen op cd-rom.

Denk en doe • Steven Degrieck • Epo • 2001 • ISBN 9789064452482
Praktische ideeën voor de eerste stappen in het leerproces bij mensen met autisme en mensen met
ontwikkelingsachterstand.

Beter Samen • Cis Schiltmans & Peter Vermeulen • VVA/VDA • 1998
Over samenwerking tussen ouders en dienstverleners; met formulieren om in een minimum van tijd maximale
informatie over uw kind door te geven aan uw babysit, leerkracht, opvoeder... (gratis te downloaden via
www.autismevlaanderen.be of te koop bij www.autismecentraal.com)

BOEKEN THEMA
Mijn broer heeft AUTISME, AUTISME,… AUTISME!!! Benny Braem • Abimo • 2011 • ISBN 9789059328006

In dit verhaal wordt de lezer meegenomen in de wereld van een jongen met autisme. Het verhaal wordt verteld
vanuit het standpunt van Maren, zijn zus. Net zoals andere kinderen die de bijzondere gedragingen van een
kind met autisme niet herkennen en kunnen plaatsen, vraagt zij zich af waarom haar broer zo doet.

Mijn broertje is autistisch J. Moore-Mallinos • Veldboeket Lektuur • 2009 • ISBN 9789054614326

Dit boek beschrijft enkele van de situaties waarmee kinderen met autisme en hun familieleden te kampen

krijgen. In de bijlage vinden ouders, opvoeders en leerkrachten informatie over autisme.

Altijd weer wat! Belevenissen van een brusje Florine Puts • Pica • 2008 • ISBN 9789077671238

Door zijn autisme gedraagt Julian zich vaak anders. Zus 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… (Vanaf 9 jaar)

Ik wil een vriend met rode schoenen Dieltiens Kristien, Clavis, 2007 • ISBN 9789044807165

Dit is een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 5 jaar dat een realistisch beeld wil geven van een kind
met autisme. In bijlage vinden ouders, e.a. achtergrondinformatie over autisme.

O jee, ik eet • Karen den Dekker • Graviant Educatieve Uitgaven • 2017 • ISBN 9789491337956

Het boek bevat verschillende handvaten, zoals het ophangen van een weekmenu in de keuken, het goed kijken
naar de situatie waarin je kind eet en de stoplichtmethode. Er is een hoofdstuk speciaal geschreven voor de
kinderen zelf. Stap voor stap leer je hoe een lichaam werkt en waarom het voedsel nodig heeft

Autisme en eetproblemen • Thomas Fondelli • Lannoo • 2012 • ISBN 9789401407434

In het eerste deel wordt een kader aangereikt dat inzicht probeert te bieden in hoe eetproblemen ontstaan bij
mensen met autisme en waarom deze problemen zo hardnekkig zijn. De focus ligt daarbij vooral op mensen
met autisme die te weinig of nauwelijks gevarieerd eten. In het tweede deel van het boek worden tal van
handvaten aangereikt om mensen met autisme te ondersteunen in het leren eten.

Gamen en autisme • Herm Kisjes & Erno Mijland • Innodoks • 2011 • ISBN 9789490484002

Hoe ondersteun je een kind met autisme in het vinden van een balans tussen enerzijds de plezierige en veilige
wereld van het gamen en anderzijds het oefenen van vaardigheden in de sociale wereld? Je vindt in dit boek
achtergrondinformatie, praktische adviezen, ervaringsverhalen en de Toolkit Gezond Gamen. Doel is het
gamen een gezonde(re) plek te geven in het dagelijkse leven.

Vrouwen met autisme; Dertien portretten in beeld en woord • Bronja Prazdny • Brevier • 2015 •
ISBN 9789491583605

In dit boek komt een dertiental vrouwen met autisme en een normale- tot bovengemiddelde intelligentie aan
het woord. Hoewel de meerderheid een ogenschijnlijk normaal leven leidt met bijvoorbeeld studie, werk, gezin
en eigen huishouden, moeten deze vrouwen onder de oppervlakte veel moeite doen zich staande te houden in
een wereld boordevol prikkels.

22 dingen waarvan een vrouw met asperger wil dat haar partner ze weet • Rudy Simone • Hogrefe • 2012
• ISBN 9789079729661

Op basis van haar eigen ervaringen en die van andere vrouwen schrijft Rudy Simone met veel humor over
typische eigenschappen van vrouwen met Asperger en de impact daarvan op relaties. Haar voorbeelden van
eerste dates, woedeaanvallen, gevoelige zintuigen, kinderen, rolpatronen en seks zijn pijnlijk, maar bij vlagen
ook hilarisch.

Handboek voor Asperger vrouwen: Over het maken van verstandige keuzes • Liane Holliday Willey •

Nieuwezijds • 2012 • ISBN 97890571232511.
Liane Holliday Willey biedt vanuit haar eigen ervaring concrete tips om: prettige, gezonde relaties met anderen
te onderhouden, pestgedrag te voorkomen, met het verlies van dierbaren om te gaan, goed voor jezelf te
zorgen, wisselingen in stemming en humeur op te vangen, goed voorbereid op reis te gaan, er verzorgd uit te
zien, na te denken over belangrijke levensvragen.

Niet ongevoelig. Vrouwen met autisme • Struik Henny • Kok • 2011 • ISBN 9789043519045

Henny Struik laat zien wat autisme voor een vrouw betekent. Ze heeft daarbij oog voor zowel theorie als
praktijk. De voorbeelden uit haar eigen leven en dat van zestig andere vrouwen, bij wie op latere leeftijd autisme
is geconstateerd, geven veel inzicht in een probleem dat in het dagelijks leven vaak onzichtbaar blijft.

Aspergirls: Een wegwijzer voor meisjes en vrouwen met het syndroom van Asperger • Rudy Simone •
Hogrefe • 2010 • ISBN 9789079729289

Aan de hand van persoonlijke verhalen van meer dan 35 vrouwen met Asperger bespreekt Rudy Simone alle
aspecten van het leven: van vreemde talenten en eerste gevoelens van schuld en schaamte tot vriendschap en
romantiek. Van pubertijd en school tot werk en carrière. Van rituelen, emoties en woedeaanvallen tot
gezondheid, kinderen krijgen en ouder worden.

BOEKEN FICTIE
Ben X • Nic Balthazar & nDurlie • Lannoo • 2015 • ISBN 9789401422833

In Ben X, de graphic novel, heb je het verhaal van de in de dagelijkse realiteit gesitueerde Ben én de
fantasywereld van de game waarin zijn alter ego Ben X zich bevindt. Twee totaal verschillende werelden, die
een andere stijl en sfeer van tekenen hebben.

Saartje • Esther Vliegenthart • Graviant Educatieve Uitgaven • 2015 • ISBN 9789491337611

Toen Esther’s zoontje met autisme klein was, was een verhaaltje voorlezen niet echt een genietmoment. Esther
Vliegenthart wilde daarom een boek maken dat rekening houdt met de taal- en prikkelverwerking van kinderen
met autisme en om deze kinderen te leren: je bent goed zoals je bent! Zo ontstond de reeks over Saartje. De
boekjes vertellen een helder, kort verhaal over Saartje, een eekhoorntje dat altijd samen is met haar knuffel
muis.

Jacht op de kattenbeul • Patrick Lagrou • Clavis • 2015 • ISBN 9789044825473

Een spannend detectiveverhaal van meesterverteller Patrick Lagrou, waarin tegelijk een goed beeld van
autismespectrumstoornis wordt geschetst. Voor iedereen vanaf 10 jaar.

Het Rosie effect • Graeme Simsion • Luitingh Sijthoff • 2014 • ISBN 9789024565719

Rosie heeft nieuws: ze is zwanger. Don stort zich met een grondige toewijding op alles wat te maken heeft met
baby’s. Terwijl hij opgaat in het perfectioneren van alle praktische details, verliest hij zijn emoties totaal uit het
oog en mist hij bijna het belangrijkste: hij dreigt Rosie kwijt te raken.

Het Rosie project • Graeme Simsion • Luitingh-Sijthoff • 2014 • ISBN 9789021808710

Don Tillman, man met autisme, is superintelligent, kan geweldig koken en is op zoek naar een vrouw. Met
behulp van een zestien pagina’s tellende vragenlijst hoopt hij zijn perfecte partner te vinden. Dan komt Rosie in
zijn leven: verre van perfect, maar wel intelligent en mooi.

Piep zoekt zichzelf • Eva Louise Bakker • Pica • 2013 • ISBN 9789491806100

Piep is een bijzonder kuikentje dat de wijde wereld in gaat. Hij wil onderzoeken hoe het toch komt dat hij zich
altijd anders voelt dan iedereen om zich heen. Onderweg komt hij mensen en dieren tegen die hem veel leren
over zichzelf en over de wereld waarin hij leeft.

Planeet Asperger: Avonturen in de wondere wereld van autisme • Patricia Bouwhuis • Pica • 2013 •
ISBN 9789077671917

In Planeet Asperger volgen we Marc, een jongen met Asperger. In de strip komen onderwerpen aan bod als
eerlijkheid, emoties, puberteit, omgaan met verrassingen, computergames ...

Wat jij ziet en wat ik voel: De binnenkant van autisme • Kathy Hoopmann • Pica • 2013 •
ISBN 9789077671849

Kathy Hoopmann laat aan de hand van prachtige en vaak grappige dierenfoto’s zien hoe kinderen en
volwassenen met autisme (kunnen) zijn.

Vos komt uit de verf • Chantal Meijerink-Jacobs • Pica • 2012 • ISBN 9789077671795

Vos komt uit de verf is een aandoenlijk, laagdrempelig en bovenal humoristisch verhaal dat bij uitstek geschikt
is om het gevoel van ‘anders zijn’ bespreekbaar te maken. (vanaf 6 jaar)

Gewoon buitengewoon • Ellen Verspeeten • Epo • 2010 • ISBN 9789064456459

Deze prentvertelling beschrijft situaties die zeer alledaags en herkenbaar zijn. De paginagrote rustige sfeervolle
illustraties in waterverf en inkt versterken dit. (vanaf ca. 7 t/m 9 jaar)

Alle katten hebben asperger • Kathy Hoopmann • Pica • 2009 • ISBN 9789077671344

Ontroerend, vol humor en informatief. De geweldige foto’s tonen de kenmerken die veel mensen met Asperger
hebben op een aandoenlijke manier.

Het geheim van de ruimtelift • Erik Thys • Epo • 2008 • ISBN 9789064454837

Het geheim van de ruimtelift is het allereerste stripverhaal over autisme. Erik Thys brengt een verhaal in beeld
dat herkenbaar is voor veel begaafde jongeren met een autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht • Mark Haddon • De Fontein • 2003 •
ISBN 9789026119101

Een ongewone detectiveroman over een vijftienjarige jongen met autisme. Wanneer de hond van de buurvrouw
vermoord blijkt te zijn, onderneemt hij een angstige reis die zijn hele wereld op z’n kop zet. ‘Ontroerend, grappig,
overtuigend…’

BLOGS
http://missmockingbird.be •
Dit is de persoonlijke blog van Miss Mockingbird, waar autisme en sarcasme zullen versmelten tot aardige en eigenaardige
waargebeurde, persoonlijke verhalen! Hiervoor wordt ze bijgestaan door haar kleine vriend Eliott, die je her en der zal zien
opduiken in de tekeningen.

https://tistje.com • Tistje
Ervaringsblog autismespectrum sinds 2008 over ervaringen in het dagelijks leven met autisme, met reflectie en anekdotes,
quotes en leesverslagen, interviews en vragen van lezers die beantwoord worden.

https://blogmysig.wordpress.com •
Op deze blog deelt een jonge vrouw haar pogingen, mislukkingen en (hopelijk vooral) successen om in een wereld vol prikkels en
een hoofd vol chaos grip te krijgen op het dagelijkse leven en het ‘mysig’-gevoel te vinden (gezellig in het Zweeds). Dit vertaalt
zich in life hacks, inspiratie voor rustgevende interieurs, organisatietips, snelle en gezonde gerechten enz.

http://gewoon-wij.be • Kimberley
Kimberley, mama met autisme, heeft als grote passie haar kinderen en hun opvoeding. Daar bewust mee bezig zijn is dan ook
een logisch gevolg. Dragen, (lang)borstvoeden, wasbare luiers, thuisonderwijs, … zijn daar
allemaal onderdeel van. Stuk voor stuk bewuste keuzes. Haar oudste zoon van heeft autisme, gilles de la tourette en ontwikkelingsdysfasie. De jongste zoon heeft autisme en bij de middelste zoon zijn er vermoedens van autisme. Met de verandering van
gewoon onderwijs naar thuisonderwijs ligt het accent vooral op
thuisonderwijs. Toch komen ook andere onderwerpen aan bod.

http://tweejongensmama.blogspot.be •
Mama van twee jongens... waarvan een autisme heeft.

https://medium.com/buitenbenen •
Verschillende mensen met autisme schrijven over leven op het neurodiverse spectrum.

http://zoon-met-een-gebruiksaanwijzing.blogspot.be • Eva
Eva is mama en auteur van de boeken ‘Zoon met een gebruiksaanwijzing’, ‘Tussen trots en ergernis’ en ‘Vic heeft een tic’. Op
deze blog vind je geregeld nieuwe anekdotes over haar zonen. De oudste (°2006) heeft de diagnoses autismespectrumstoornis
(asperger), ADHD en Gilles de la Tourette. Bovendien is hij hoogbegaafd én bovenal een schat van een kind. De jongste (°2008)
heeft geen ‘etiketjes’ en is bijzonder empathisch, pienter, (meestal) geduldig en begripvol. Samen vormen haar twee kinderen
een uniek team.

http://www.dewereldmorgen.be/people/sander • Sander
http://www.florisdox.com • Floris
Floris is zot van analoge fotografie…

http://autismeinonsgezin.blogspot.be • Marjolein
Mama van een zoon (2006) die december 2011 de officiele diagnose autisme met adhd-kenmerken kreeg. De jongste is van
2008 en een NT (neurotypical) meisje dat met haar pittige karakter lekker meedraait. In dit blog geef ik jullie een kijkje in het
leven van een gezin met autisme. Aan de buitenkant op het eerste gezicht zo gewoon maar toch heel bijzonder.

https://esthervandaag.wordpress.com • Esther
Mama van een zoon (2006) met autisme, een verstandelijke beperking en een flink slaapprobleem. Onze
dochter (2008) is een vrolijke, lieve, slimme meid. Voor verschillende websites schrijft ze over haar
gezinssituatie, over autisme, over zorgen, over liefde, en over niet te ver vooruit kijken, omdat dichtbij zoveel moois is.

https://autimonde.wordpress.com •
Overleven als persoon met autisme in een wereld vol chaos

http://www.autismevanbinnenuit.be/blog • Dominique
Dominique is gewoon zichzelf. Zichzelf worden, zijn en blijven dat is haar grootste uitdaging waar ze elke dag opnieuw ja tegen
zegt. Trouw aan haarzelf met haar visie en haar idealen. Met ruimte voor zichzelf, maar ook voor anderen. Met ruimte voor
anderen, maar ook voor zichzelf.

