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Infowijzer 
 

Een Werkgroep, van de Bibliotheeksector van de Provincie West-Vlaanderen, samengesteld uit 
specialisten, maakt over actuele thema’s en naar aanleiding van vragen uit het publiek, regelmatig een 
thematisch dossier. 
Die vind je boven de zoekresultaten in onze catalogus 

Infowijzer: Omgaan met autisme 

Voor mensen met autisme of ASS en hun omgeving. 

Laatst bijgewerkt op 20/10/14. 

Een oriëntatie op autisme 
Wat is autisme? Hoe krijg je autisme? Welke aanverwante stoornissen bestaan er? Wat zijn de 
symptomen? Wat zijn de behandelingsmogelijkheden? Kun je genezen? Wat is ASS? 
Omgaan met autisme 
Hoe gaan anderen om met autisme? Hoe gaan anderen om met autisten in hun omgeving?  
Getuigenissen 
Wat zijn de verhalen van andere mensen met autisme? Hoe gaan zij met hun autisme en omgeving om? 
Autisme voor ouders en opvoeders 
Moet ik mijn autistisch kind anders opvoeden? Waar vind ik opvoedingstips voor mijn autistisch kind? Waar 
moet ik als leerkracht op letten als ik een autistisch kind als leerling in mijn klas heb zitten? Waar vind ik 
een school of vereniging voor autisme?  
Voor dit onderdeel verwijzen we graag door naar de infowijzer 'Mijn kind heeft autisme'. 
Autisme voor jongeren 
Waar kan een jongere meer informatie opdoen over autisme? Welke verhalen van lotgenoten zijn er? 
Praten met anderen 
Hoe kom je in contact met lotgenoten? 
Cursussen 
Wil je een cursus rond autisme of ASS volgen? 
 

  

http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/50d466f03b64693a7c000043/baskets/4cab705af72d208948000b74
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/50d466f03b64693a7c000043/baskets/4cab705af72d208948000b7f
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/50d466f03b64693a7c000043/baskets/4cab705af72d208948000b87
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/50d466f03b64693a7c000043/baskets/4cab705af72d208948000b8e
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/50d466f03b64693a7c000043/baskets/4ff55e473b6469131700000c
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/50d466f03b64693a7c000043/baskets/4cab705bf72d208948000b9c
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/50d466f03b64693a7c000043/baskets/4cab705bf72d208948000ba0
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http://www.autismevlaanderen.be/  

De website is georganiseerd rond 5 inhoudsdomeinen, met elk hun eigen homepagina. Ieder domein heeft 
zijn eigen focus: 

 Nieuws: Hier ga je naartoe als je op de hoogte wil zijn van alle nieuwtjes in verband met de VVA 
werking en autisme. 

 Activiteiten: Op deze pagina worden zowel de interne activiteiten van de VVA (infohuis, 
regioavond, vorming, ...) als de activiteiten georganiseerd door derden vermeld. Wil je zelf een 
activiteit organiseren dan kan je hier ook terecht. 

 Artikels: Hier wordt uitgebreide informatie omtrent allerlei thema’s gepubliceerd. 
 Ervaringen: Hier kan je de ervaringen van andere ouders van kinderen met autisme of personen 

met autisme nalezen. Heb je zelf een ervaring toegevoegd, dan kan je ze op deze pagina 
terugvinden. 

 Lees- & kijktips: Hier vind je een opsomming van alle interessante literatuur, videomateriaal, 
websites, enz. omtrent verscheidene thema’s. Wanneer je meer wil lezen of zien over een bepaald 
thema, consulteer dan deze pagina. 

  

http://www.autismevlaanderen.be/
http://www.autismevlaanderen.be/
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Volwassenenboeken 

Informatieve boeken 
 
Ter info: alle boeken in de Bibliotheek zitten bij het SISO-nummer 462.3 op het gelijkvloers. 
Hieronder vind je een keuze uit de boeken van de laatste jaren. 
 

Ik kan zijn wie ik wil (Peter Vercauteren, 2011) 
Peter Vercauteren vindt communiceren heel erg moeilijk, maar hij is wel ongelooflijk 
intelligent. Daardoor hebben zijn ouders heel hoge verwachtingen. Ze ambiëren voor 
hem een briljante universitaire carrière en kunnen niet begrijpen waarom er zo veel fout 
loopt in zijn, en dus ook in hun, leven. Vercauteren heeft het syndroom van Asperger, 
ook wel hoogfunctionerend autisme genoemd. Zoals bij zovele lotgenoten bleef zijn 
autisme lang verborgen, omdat mensen met het syndroom van Asperger door hun 
begaafdheid vaak in staat zijn om hun handicap te camoufleren. Bovendien geeft de 
auteur toe dat hij er jarenlang van overtuigd was dat hij ‘normaal’ was, en de rest van de 

wereld ‘anders’. 
 

Waarom ik soms op en neer spring (naoki Higashida, 2014) 
Higashida is dertien als hij het boek ‘schrijft’. Ik veronderstel dat het een titanenwerk is 
geweest, want hij is sterk beperkt in zijn communicatie. ‘Praten is aangeleerd via een 
letterbord, en nu gebruikt Naoki een computer,’ zo verwoordt hij het zelf. De auteur 
geeft via antwoorden op verschillende vragen een inkijk in de belevingswereld van 
mensen met autisme. 
De vragen die aan bod komen zijn even breed als diep en staan stil bij de meest voor de 
hand liggende beperkingen. Higashida verwoordt een van de ergste gevoelens voor 
mensen met autisme — dat hun leven de oorzaak is van andermans ellende. 

 
Zoon met een gebruiksaanwijzing (Eva van der Linden, 2012) 
Het dagelijkse leven van een moeder met een autistische kleuter Autisme is hip. Net 
zoals ADHD is het een etiket dat steeds meer kinderen wordt opgekleefd. Een 
modeverschijnsel dat ook wel weer overwaait? Neen. Autisme is een harde realiteit 
voor mensen die er dagelijks mee geconfronteerd worden. En neen, het waait niet over. 
Het is er voor het leven. Eva Van der Linden heeft een vijfjarige zoon met autisme. Al 
komt hij vaak heel normaal over, toch kwam deze diagnose voor zijn naaste omgeving 
niet onverwacht. Zijn sterke voorkeur voor structuur en vaste rituelen, zijn grote drang 
naar controle, zijn sociale onbeholpenheid en zijn onvermogen om eenvoudige situaties 

helemaal correct in te schatten maken hem deels tot wie hij is. Maar verder is hij ook heel lief, 
nieuwsgierig, verstandig, grappig en kan hij o zo creatief uit de hoek komen. 
 

Autisme in bolletjes (peggy Royakkers, 2013) 
Een ontwikkelingsstoornis als autisme is vaak moeilijk te behandelen. Tussen autisten of 
autibreinen en goedbedoelende hulpverleners en andere niet-autistische volwassenen, 
ter onderscheiding aangeduid als neurobreinen, is vaak een grote kloof. Deze gids heeft 
een tweeledig doel: enerzijds wil hij, ter bevordering van positief contact en duidelijke 
communicatie, begeleiders van autistische volwassenen ondersteunen in een beter 
begrip van autibreinen, anderzijds wil hij aan autisme lijdende mensen inzicht geven in 
hun communicatie met neurobreinen. 
 

 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Naoki-Higashida/Waarom-ik-soms-op-en-neer-spring/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8969114&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAyPbjCtusUIRHzHZjMzinww4Z6gMENxAS@DBlEGmEHc5Zl5$UmM7EWpaYyC2flFJUWZWdmcpcWpRQyseTmMAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Eva-Van-der-Linden/Zoon-met-een-gebruiksaanwijzing-over-mijn/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8397413&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAyTLjGtusUIRDynpjAzinww4ZygMENxAS8DA8wY7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Peggy-Royackers/Autisme-in-bolletjes-tips-voor-hulpverlening/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8697658&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAxf7jMtecwIRALbljAzinww4Z6gMENxAS9DgwQDzCDu8sy8@CRG9qLUNEbB7PyikqLMrGzO0uLUIgbWvBxGAA==
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10 dingen die je zou moeten weten ver kinderen met autisme (Ellen Notbohm, 2013) 
Spectaculair nieuwe inzichten vindt de lezer er niet in terug. Wel is het zo dat de auteur 
op een heldere en concrete manier haar ervaringen weergeeft. Als dusdanig blijft dit 
boek ongetwijfeld een grote steun voor veel ouders in een vergelijkbare situatie. 
 
 
 
 
 

 
Brein bedriegt : autisme en normale tot hoge begaafdheid (Peter Vermeulen, 2013) 
Een boek over het Aspergersyndroom zonder het woord 'Asperger' in de titel: het was 
een doordachte maar gewaagde keuze in 1998. Desondanks werd "Brein bedriegt" een 
bestseller onder de autismeboeken met meer dan 15.000 verkochte exemplaren. Voor 
heel wat mensen betekende "Brein bedriegt" een eerste moment van herkenning en 
zelfs de uitweg uit een jarenlange zoektocht naar een diagnose. Sindsdien is het aantal 
begaafde personen met een diagnose uit het autismespectrum spectaculair 
toegenomen. Er zijn ook heel wat nieuwe inzichten in het autisme zoals zich dat uit bij 
mensen met een normale of hoge intelligentie. En naast de toenmalige hardnekkige 

misverstanden zijn er ook nieuwe ontstaan. 
 

Romans 
 

De vonk (Christine Barnett, 2013) 
Jake is een heerlijke baby en peuter, open en spontaan, tot het moment dat hij zich in 
zijn eigen wereld terugtrekt. Op driejarige leeftijd krijgt hij de diagnose ernstig autisme. 
Vanaf dat moment start een lange tocht: onderzoeken, diagnoses, een onderwijsplek 
zoeken, weerstand, teleurstelling en machteloosheid. Kris, zijn moeder, kan het niet 
meer aanzien en besluit tegen alle adviezen in Jake en zijn passie te volgen. Dit leidt tot 
een nieuwe zoektocht, nu vol optimisme: uitgaan van talenten, écht kijken naar je kind, 
creëren van de juiste omgeving en voorwaarden om tot leren en leven te komen. 
Ondanks alles wat Jake, zijn moeder en het hele gezin nog meer tegenkomen op hun 

pad – van een ernstig ziek broertje tot Kris die een beroerte krijgt, van recessie en werkeloosheid, tot het 
sterven van Jake’s beste vriend Christopher. In deze dikke paperback val je van de ene verbazing in de 
andere, terwijl dat wat Kris doet tegelijkertijd zó vanzelfsprekend lijkt: ze gelooft in Jake en zijn talenten, ze 
gunt hem alle kansen en doet wat hiervoor nodig is. 
 

Zeedieren zijn stille wezens (Sabina Berman, 2011) 
Als het autistische meisje Karen door haar tante wordt gevonden in het huis van haar 
familie in Mexico, is ze verwilderd en verwaarloosd. Het tienjarige kind blijkt nog 
nauwelijks met mensen contact te hebben gehad, en kan niet communiceren of 
überhaupt spreken. De beginselen van het bestaan als mens moet zij nog leren, een 
uitdaging die haar tante die het huis, een tonijnvisserij, en onverwachts ook het kind 
heeft geërfd met de volste overtuiging op zich neemt. Zeedieren zijn stille wezens is een 
roman over een bijzonder meisje dat ontdekt dat zij op de oceaanbodem bij de tonijn 
die haar familie bevist, meer rust en vrede vindt dan in de omgang met mensen. 

 
 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kristine-Barnett/De-vonk-een-moeder-ontdekt-de-wereld-van/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8852461&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAxrVjBf6GECIr4nP5gZRT6YcE5QmKHAsICXAWYMd3lmXn4SI3tRahqjYHZ$UUlRZlY2Z2lxahEDa14OIwA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Sabina-Berman/Zeedieren-zijn-stille-wezens-roman/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7779777&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAxrVjBf6GECIr4nP5gZRT6YcE5QmKHAsICXAWYMd3lmXn4SI3tRahqjYHZ$UUlRZlY2Z2lxahEDa14OIwA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ellen-Notbohm/10-dingen-die-je-zou-moeten-weten-over/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8499568&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAxf7jMtecwIRALbljAzinww4Z6gMENxAS9DgwQDzCDu8sy8@CRG9qLUNEbB7PyikqLMrGzO0uLUIgbWvBxGAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Peter-Vermeulen/Brein-bedriegt-autisme-en-normale-tot-hoge/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7758506&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAyTLjGtusUIRDynpjAzinww4ZygMENxAS8DA8wY7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=


Autisme, keuzelijst Openbare bibliotheek Kortrijk feb 2015  p.6 
 

Billy de kat (Louise Booth, 2014) 
De zoon van de auteur is autist en heeft verlaagde spierspanning. Ze merkt snel na de 
geboorte afwijkingen in zijn ontwikkeling. Zij zocht en vond de juiste medische hulp. 
Aanvankelijk waren de prognoses voor de toekomst van Fraser somber. Door haar 
doortastendheid en inlevingsvermogen, het observeren, daadkracht, het aanvoelen van 
op de juiste tijd nieuwe ideeën te gebruiken, bereikt zij dat Fraser naar gewoon 
onderwijs gaat. Ook komt ze op het idee voor Fraser de kat Billy uit een asiel te nemen, 
met de bedoeling dat Billy de speciale vriend voor hem wordt. Vanaf dit moment 
verbetert Frasers gedrag en het dagelijkse leven in het gezin.  

 
Raadselkind (Annelie Botes, 2002) 
Alexander is autistisch. Als hij in bad verdrinkt, verdenkt de politie de moeder van 
moord. Het boek bevat een indringende beschrijving van wat de moeder meemaakt na 
haar arrestatie, afgewisseld met haar herinneringen aan Alexanders leven. Alexander is 9 
jaar geworden en die jaren waren voor het gezin een hel. De vader is eraan onderdoor 
gegaan. De twee dochters zijn aandacht tekort gekomen en de moeder hield het met 
moeite vol. Zij kreeg steun van Mirjam, een vrouw uit een nabijgelegen township, die als 
een van de weinigen met Alexander een bepaalde band wist op te bouwen. De roman is 
zeer authentiek. Het bijzondere van het kind wordt goed duidelijk; het is zeker niet dom, 

maar er is bijna niet samen te leven met een kind dat nachtenlang met een beiteltje alle muren tot gruis wil 
slaan. Ook de grenzeloze liefde van de moeder wordt pijnlijk voelbaar. 
 

Zoals ik het zei (Roopa Farooki, 2010) 
Asifs moeder was pas veertig toen ze stierf aan een hartkwaal. De vader van het gezin is 
dan al jaren overleden. Na de dood van Asifs moeder stopt Asif noodgedwongen met 
zijn studie in Cambridge en keert terug naar het ouderlijk huis om te gaan zorgen voor 
zijn jongere zus Yasmin. Yasmin is geen gewoon meisje. Zij heeft het syndroom van 
Asperger. Zij leeft in een eigen wereld en kan niet inschatten wat andere mensen 
denken of voelen. Yasmins geheugen is fenomenaal. Ze kan bijzonder snel lezen, álles 
onthouden wat ze leest en ze beschikt over een talenknobbel. Maar omgaan met 
emoties kan ze niet. 

 
Haar stille stem (Arthur Fleishmann, 2013) 
In Haar stille stem vertelt de vader van Carly over de blijdschap bij de geboorte van zijn 
tweelingdochters, over de zorgen als Carly niet leert kruipen zoals haar zusje, niet 
reageert op haar ouders en in haar eigen wereld verdwaald lijkt te zijn. Na een eindeloze 
weg langs specialisten wordt de diagnose gesteld: Carly is zwaar autistisch. Na 10 jaar 
zonder enige verbale communicatie, typt Carly plotseling op een laptop de woorden 
HELP TANDEN PIJN. Het is het beslissende moment waarin ze eindelijk haar innerlijke 
stem weet te bevrijden. Door heel hard werken kan Carly van woorden zinnen maken 
met een betekenis en een boodschap. 

 
Lieve Gabriel (Halfdan W. Freihow, 2005) 
De Noorse recensent en vertaler Freihow heeft met dit debuut een aangrijpende tekst 
geschreven over zijn intussen 12 jaar oude, autistische zoon Gabriël. De exacte diagnose 
is 'atypisch autisme en ADHD'. Het boek is opgevat als een brief van de vader aan zijn 
zoon en houdt het midden tussen fictie en non-fictie. Uit elke regel spreekt een grote 
liefde, die zich alleen met begeleiding in gezin, school en maatschappij kan handhaven. 
Gabriel wordt beheerst door logische wetmatigheden die toevalligheden en 
waarschijnlijkheden niet ongestraft toelaten. Gabriels reacties zijn dan nogal heftig en 
het is een grote kunst om hem met behulp van structuren weer overzicht en vertrouwen 

te geven. 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Louise-Booth/Billy-de-kat-redder-in-nood/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9214669&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAxrVjBf6GECIr4nP5gZRT6YcE5QmKHAsICXAWYMd3lmXn4SI3tRahqjYHZ$UUlRZlY2Z2lxahEDa14OIwA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Annelie-Botes/Raadselkind/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2574691&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAzX1jFf6GECIoFpDSyMIh9MOCcozFBg6OBmgBnDXZ6Zl5@EyF6UmsYomJ1fVFKUmZXNWVqcWsTAmpfDCAA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Roopa-Farooki/Zoals-ik-het-zie/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7800378&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAxrVjBf6GECIr4nP5gZRT6YcE5QmKHAsICXAWYMd3lmXn4SI3tRahqjYHZ$UUlRZlY2Z2lxahEDa14OIwA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Arthur-Fleischmann/Haar-stille-stem-autisme-doorbroken/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8684137&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAyzFjJf6GECIp6eD8yMIh9M2CcozFBgYIAZwl2emZefxMhelJrGKJidX1RSlJmVzVlanFrEwJqXwwgA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Halfdan-W-Freihow/Lieve-Gabriel-brief-aan-mijn-autistische-zoon/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2858215&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAyzFjJf6GECIp6eD8yMIh9M2CcozFBgYIAZwl2emZefxMhelJrGKJidX1RSlJmVzVlanFrEwJqXwwgA
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De autist en de postduif (Rodhan Al Galidi, 2009) 
Op haar zeventiende wordt Janine zwanger tijdens een feestje in een schuur. Een 
ongelukje. Haar zoon Geert is een geniale autist. Omdat haar ouders zeer gelovig zijn en 
Janine niet weet - of niet wil weten - wie van de jongens in de schuur de vader is, denkt 
zij dat ze moeder, vader, opa, oma en de hele familie voor het kind moet zijn. Geert 
wordt een beroemde vioolbouwer. In zijn nieuwe huis dat nog van een duivenmelker is 
geweest, opent een postduif zijn wereld. Elke keer als hij de doffer op het internet zet 
en gratis laat afhalen, komt het dier terug en zo ontmoet Geert steeds nieuwe mensen. 
Om ervoor te zorgen dat de postduif niet terugkomt, brengt hij hem zelfs naar het 

meest zuidelijke punt van het land. Maar de duif komt terug en verandert het leven van Geert voor eens en 
voor altijd. 
 

Mijn vriend Henry (Nuala Gardner, 2008) 
Negentien jaar na de geboorte van haar autistische zoon Dale beschrijft de auteur, 
psychiatrisch verpleegkundige in Groot-Brittanië, haar en zijn strijd voor een volwaardige 
positie in de maatschappij. Het is echter vooral een ontroerende beschrijving van de 
genegenheid die ontstaat tussen haar zoon en zijn Golden Retriever. Reeds als puppy 
ontstaat er een ijzersterke band tussen de twee die naarmate de tijd verstrijkt alleen 
maar toeneemt. De auteur beschrijft haar bezoeken aan allerlei specialisten, eerst voor 
haar zoon en later ook voor haar dochtertje. Niemand heeft echter meer invloed dan 
Henry, de hond met de lieve ogen. Als hij tenslotte oud en uitgeput een spuitje krijgt, 

sluit Dale een nieuwe puppy, Henry junior, in zijn hart. 
 

De verslinder (Lorenza Ghinelli, 2012) 
Dario heeft een broer, Filippo, die aan het syndroom van Asperger lijdt. Daarnaast zijn er 
Francesco, Luca en Filippo, drie pestkoppen. Filippo is de leider, nauwelijks dertien jaar 
oud. Zijn vader is alcoholist, zijn moeder hysterisch. Hiermee is de toon gezet. De 
kinderen groeien op in een omgeving waar agressiviteit en machocultuur heersen. Een 
gemakkelijke prooi als de autistische Filippo laten ze niet voorbijgaan, hij wordt 
vernederd, geschopt en geslagen. Maar één voor één verdwijnen de vier pestkoppen 
zonder sporen na te laten. Alleen een mooi opgevouwen hoopje kleren blijft achter. 
 

 
De paardenjongen (Rupert Isaacson, 2009) 
Rowan is autistisch, heeft driftbuien, angstaanvallen, is hyperactief en op zijn vijfde nog 
steeds onzindelijk. Maar hij houdt van paarden en paarden houden van hem. Als laatste, 
wanhopige poging om zijn leven draaglijker te maken, nemen zijn ouders hem mee naar 
het land van het ultieme paardenvolk: Mongolië. Het boek vertelt, in drie delen, de 
voorgeschiedenis van het gezin, de tocht van een maand waarin de auteur (Rowans 
vader, paardentrainer en reisboekenschrijver), zijn vrouw, kind en een kleine filmcrew 
vanuit Texas afreizen naar Mongolië, om daar sjamanen te bezoeken en het rendiervolk 
te ontmoeten. 
 
Mijn vreemde zoon (Portia Iversen, 2007) 
Dov is de autistische zoon van Portia. Vastbesloten zich niet bij zijn stoornis neer te 
leggen, richt ze samen met haar man de CAN (Cure Autism Now) op. Met de organisatie 
willen ze gelden bijeenzamelen voor onderzoek naar autisme en zo het raadsel van 
autisme voor eens en voor altijd oplossen. Zonder wetenschappelijke achtergrond duikt 
Portia zelf in de wereld van taal, hersenhelften, genetica, galvanische huidresponsen en 
prikkelingspatronen. Ze put zich uit want er is geen tijd te verliezen: Dov is immers nog 
steeds autistisch en moet genezen. Dan ontmoet ze Soma en haar autistische non-
verbale zoon Tito, die tevens een groot dichter blijkt te zijn. 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Rodhan-Al-Galidi/De-autist-en-de-postduif-roman/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7483142&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAyzFjJf6GECIp6eD8yMIh9M2CcozFBgYIAZwl2emZefxMhelJrGKJidX1RSlJmVzVlanFrEwJqXwwgA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Nuala-Gardner/Mijn-vriend-Henry/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6887799&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAzX1jFf6GECIoFpDSyMIh9MOCcozFBg6OBmgBnDXZ6Zl5@EyF6UmsYomJ1fVFKUmZXNWVqcWsTAmpfDCAA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Lorenza-Ghinelli/De-verslinder/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8471554&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAxrVjBf6GECIr4nP5gZRT6YcE5QmKHAsICXAWYMd3lmXn4SI3tRahqjYHZ$UUlRZlY2Z2lxahEDa14OIwA=
http://www.bol.com/nl/p/de-paardenjongen/1001004010633873/
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Daar komen de gekken (Kamran Nazeer, 2007) 
Als kind van Pakistaanse ouders groeide de auteur op in New York en Pakistan. Hij 
studeerde rechten en filosofie in Schotland en werkt nu als politiek adviseur in Londen. 
Destijds bezocht de auteur een speciaal schooltje voor autistische kinderen in Manhattan. 
Nu, twintig jaar later, besluit hij contact op te nemen met zijn vroegere leerkrachten en 
klasgenoten. Hij beschrijft het leven van vier van zijn klasgenoten. Daar tussendoor 
beschrijft hij zijn eigen ervaringen met zijn autisme en geeft hij - vaak filosofische - 
verhandelingen over deze stoornis, over de problemen die dat meebrengt met het 
inschatten van complexe situaties en met communicatie, en hoe hij geleerd heeft 

daarmee om te gaan. Tenslotte beschrijft hij de ontmoeting met zijn twee vroegere leraressen en hun 
reactie op zijn autisme vroeger en nu. 
 

Een ongekende wereld (Jerry Newport, 2007) 
Jerry en Mary Newport hebben beiden een vorm van autisme. Als zij elkaar ontmoeten, 
herkennen ze in de ander hun levenspartner. Dit boek geeft een weerslag van hun 
bijzondere levens en liefdesrelatie. Als individu hebben ze beiden hun eigenaardigheden. 
Zo is Jerry een wiskundig wonder die zich regelmatig als een fanatist in zaken vastbijt. In 
zijn leven stoeit hij met sociale interactie en zijn eigen neuroses. Mary is een muzikaal 
genie. Ook zij heeft moeite met haar sociale contacten. In eerdere relaties heeft ze onder 
meer te maken gehad met misbruik. Wanneer ze elkaar een tijd kennen, ontdekken de 

media dit bijzondere koppel. Ze komen in een hectische periode terecht die uiteindelijk tot gevolg heeft dat 
ze uit elkaar gaan. Na enkele omzwervingen vinden zij elkaar weer. 
 

Mijn vriend Ben (Julia Romp, 2010) 
De zwaar autistische zoon George van de in Londen wonende schrijfster is negen jaar oud 
wanneer er een zwerfkatje in de tuin verschijnt. Het dier wordt Ben genoemd en krijgt 
snel een bijzondere band met George. De jongen gaat veel meer praten en gaat zich ook 
anders gedragen. Drie jaar later gaat het mis. Het katje is zoek. George stort in en drie 
maanden lang wordt er wanhopig naar Ben gezocht. Kort voor kerstmis 2009 wordt Ben 
teruggevonden in het tachtig kilometer verderop gelegen Brighton 
 
 

 
Modelburgers (Drew Perry, 2010) 
Het verhaal speelt zich af in Noord Carolina waar een modern hoogopgeleid stel een 
autistische zoon opvoedt. Beth heeft een vaste aanstelling als docente kunstgeschiedenis 
aan universiteit. Haar man Jack werkte daar ook, maar kreeg zijn contract niet verlengd. 
Zijn promotieonderzoek is niet afgerond, net als veel andere projecten die hij nooit 
afmaakt. Beth is moe van dit gedrag dat voor veel spanningssituaties zorgt, en zij verlaat 
hem voor zijn vriend. Jack werkt op zijn eigen manier aan de oplossing van de problemen 
waarbij hij weer weinig doelgerichtheid vertoont. 
 
Marcello en der echte wereld (Francisco X. Stork, 2010) 
Marcelo is een vreemde jongen van zeventien. Hij hoort innerlijke muziek waardoor hij 
zich kan afsluiten van de rest van de wereld en heeft er geregeld nood aan de voorbije 
dag 'terug te denken'. Hij houdt van mensen met duidelijke gezichtsuitdrukkingen en 
spreekt over zichzelf en tegen anderen in de derde persoon. Marcelo woont in een 
boomhut in de tuin. Hij gaat naar een speciale school waar hij dingen leert als 
'beslissingen maken' en waar hij inzicht verwerft in de beweegredenen van mensen in 'de 
echte wereld'. Zijn vader vindt die innerlijke muziek, die boomhut en die speciale school 
maar niks: zijn zoon moet volgens hem ook gewoon tot de echte wereld proberen te 

behoren. 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jerry-Newport/Een-ongekende-wereld/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3117294&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAzX1jFf6GECIoFpDSyMIh9MOCcozFBg6OBmgBnDXZ6Zl5@EyF6UmsYomJ1fVFKUmZXNWVqcWsTAmpfDCAA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Drew-Perry/Modelburgers/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7791259&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAxrVjBf6GECIr4nP5gZRT6YcE5QmKHAsICXAWYMd3lmXn4SI3tRahqjYHZ$UUlRZlY2Z2lxahEDa14OIwA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Francisco-X-Stork/Marcelo-en-de-echte-wereld/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7668553&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAyzFjJf6GECIp6eD8yMIh9M2CcozFBgYIAZwl2emZefxMhelJrGKJidX1RSlJmVzVlanFrEwJqXwwgA
http://www.bol.com/nl/p/mijn-vriend-ben/9200000006547082/
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Jeugdboeken 
 

Speelleermaterialen 
Ik ben verdrietig (2014) 
De materialen zitten in een stevige houten kist waarvan de deksel  
21cm), 30 kleine lottokaarten (7x7cm), houten standaard voor 
praatplaat (46x33cm), 1 handpop Dalmatiër, handleiding. 
 
 
 
 
 

 
De communicatiekoffer (2011) 
Chantal Barten heeft zich als logopediste gespecialiseerd in het ontwikkelen van 
communicatie(hulp)middelen en sociale vaardigheidstraining voor kinderen met 
autisme in de basisschool. Voor de uitwerking van de Communicatiekoffer is zij 
uitgegaan van de behoefte van het kind en de leerkracht om zo te komen tot effectieve 
materialen die makkelijk inzetbaar zijn, en handig en praktisch in het dagelijks gebruik. 
De koffer bestaat uit: een praatmeter een gevoelenskaart een praatpuzzel 
gesprekskaart een time-timer een fluister-foon Bezoek de Communicatiekoffer-
website: www.cegopublishers.be/decommunicatiekoffer. 

 

Themapaketten 
(4-5 jaar) : Dood 1 
 

Educatie 
 

Ik wil een vriend met rode schoenen aan (Kristien Dieltiens, 2007) L 299 en L 733 
 
Martijn is negen. Dat is ouder dan zijn zus Kaatje, die vandaag zeven wordt, maar toch 
is Martijn veel banger dan zij. Hij heeft nl. autisme en bekijkt de wereld anders dan zijn 
zus en haar vriendjes en vriendinnetjes, die vandaag naar haar verjaardagsfeestje 
komen. Hij doet soms ook rare dingen, maar Kaatje weet dat al en zorgt er dan ook 
voor dat ze bij de voordeur is nog voor haar vriendjes en vriendinnetjes aangebeld 
hebben. Want als Martijn schrikt van de bel, dan gaat hij huilen of wordt hij boos. Dan 
slaat hij op alles wat in zijn buurt is ? soms ook op zijn eigen hoofd ?, en dat wil Kaatje 

niet vandaag. De kinderen kwebbelen zoals eendjes, zegt hun moeder, maar daar is Martijn het niet mee 
eens: eendjes zijn immers geel en hebben [lees meer] zwemvliespoten. Door al die drukte en nieuwigheden 
in huis moet Martijn fladderen met zijn handen en heen en weer wiebelen op zijn benen. Als hij een 
verjaardagsfeestje zou geven, dan zou dat zeker zonder kinderen en ballonnen zijn, en alle geschenkjes 
zouden in rood geschenkpapier gewikkeld worden. Rood is goed, volgens Martijn. 
 
 
 
 
 

http://www.cegopublishers.be/decommunicatiekoffer
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=autisme
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kristien-Dieltiens/Ik-wil-een-vriend-met-rode-schoenen-aan/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3109602&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAy31jA1HWYEIp4rp5kYRU7Jc05QEPigsICRAWYMd3lmXn4SI3tRahqjYHZ$UUlRZlY2Z2lxahEDa14OIwA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Chantal-Barten/De-communicatiekoffer-met-bijzondere/Spel/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/v/pbswinob|4131509&cs=resultlist&rctx=ATXFvQkCMRgG4LzmDglXHAHncoUQuQQ@8wfJF24GbazcwMLSwnEcwSG0ER54ICRUspQhZ9uZWnL@oRQZH6DJNIouMyY2CyVoNsnxsSzYiMd7uN@kz@B5jdhd9vJ5PUNgWimXw9bGOPseY3UeOpTKlU5B9eaqGHPEFw==
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Mini-Info (-6 jaar) 
 

Mijn broertje heeft autisme (Jennifer-Moore-Mallinos, 2009) Mini-Info Jeugd 

(oranje) : Mens-Lichaam  Ziek-Gezond 
Prentvertelling waarin Tibo (ik-figuur) zich vaak schaamt voor het gedrag van 
zijn broertje, die autistisch is. Het hoofddoel is om informatie te geven over 
autisme. Deze informatie is voornamelijk bestemd voor kinderen die in hun 
omgeving een kind hebben dat autistisch is. De uitleg over deze handicap wordt 
in eenvoudige bewoordingen gegeven, maar wel zo dat er een goed beeld 
wordt neergezet. Naast deze uitleg wordt aan de hand van situaties uit het 
dagelijks leven vooral begrip gevraagd wanneer je met een autistisch kind in 

aanraking komt. 
 

Kevin denkt (Gail watts, 2012) Mini-Info Jeugd (oranje) : Mens-Lichaam  
Ziek-Gezond 
 
In deze uitgave maken we kennis met Kevin, een jongen met het syndroom van 
Asperger, een autisme spectrum stoornis. Het biedt ons op speelse wijze een 
blik op de wereld vanuit het perspectief van Kevin. Zo denkt hij bijvoorbeeld 
dat het bovenste knoopje van zijn blouse altijd dicht moet: waar is het anders 
voor? Of hij denkt dat zijn computerbrein fantastisch is, omdat hij veel feiten 
over bepaalde onderwerpen goed kan onthouden. Iedere pagina bestaat uit 

enkele regels vetgedrukte tekst in een grote letter op een witte achtergrond. De tekst zegt steeds wat Kevin 
denkt. De illustraties – grappige stripachtige pentekeningen waarvan slechts enkele delen licht ingekleurd 
zijn – laten zien wat er werkelijk aan de hand is. Zijn gedachten tonen zijn logica en verklaren zijn soms 
aparte gedra 
 

Info (+6 jaar) 
 

Autisme (Sarah Lennard-Brown, 2008)    Informatie Jeugd (roze) : 

Mens  Ziek – Gezond 
In dit deel uit de serie 'Wat je moet weten over...' geeft men achtergrondinformatie 
over wat autisme inhoudt. Ook kijkt men naar hoog-functionerend autisme en het 
syndroom van Asperger en welke invloeden deze stoornissen hebben. Daarnaast wordt 
ook aandacht besteed aan de invloed die deze stoornissen hebben op het dagelijkse 
leven van de patiënten en hun directe omgeving. Steeds wordt verwezen naar recente 
onderzoeken en theorieën. 
 

 
Alle katten hebben asperger (Kathy Hoopmann, 2009) Informatie Jeugd (roze) : 

Mens  Ziek – Gezond 
eel treffend typeert Hoopmann het gedrag van katten met gedragskenmerken 
van jonge mensen die lijden aan het autisme-spectrumsyndroom van Asperger. 
Kenmerken van Asperger zijn bijvoorbeeld onhandige motoriek, moeite met het 
inschatten en begrijpen van sociale situaties, onvoldoende empathie naar 
anderen toe en neigingen tot obsessief gedrag. Met enige fantasie onzerzijds 
herkennen we in het gedrag van katten opvallend gedrag dat doet denken aan 
Aspergergedrag. 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jennifer-Moore-Mallinos/Mijn-broertje-heeft-autisme/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7633898&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAyL1jM1HWYEIr4D55gYRU7Jc05QEPigsIKRAWYMd3lmXn4SI3tRahqjYHZ$UUlRZlY2Z2lxahEDa14OIwA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gail-Watts/Kevin-denkt-over-het-heelal-verwarrende/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9088080&cs=resultlist&rctx=AX3JwQnCQBAAwNuEIEdAPLEASQ9$@FnJkZiNbpLbk70NYgn$xDp8W4wPi7ACrUCY34DJwYaaGPJNmpoe97qtdumEckBJF24lxlD9KbCWfDeAI59oRFYo1bcUwKkPqMfYQmZe1$z$gJ@l$5nB6jMvbuuFcUkn1lBzeSaODcwEO3BDFBXqBzslFFPwCF8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kathy-Hoopmann/Alle-katten-hebben-Asperger/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7330663&cs=resultlist&rctx=AX3JwQnCQBAAwNuEIEdAPLEASQ9$@FnJkZiNbpLbk70NYgn$xDp8W4wPi7ACrUCY34DJwYaaGPJNmpoe97qtdumEckBJF24lxlD9KbCWfDeAI59oRFYo1bcUwKkPqMfYQmZe1$z$gJ@l$5nB6jMvbuuFcUkn1lBzeSaODcwEO3BDFBXqBzslFFPwCF8=
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Autisme (Sue Barraclough, 2014)  Informatie Jeugd (roze) : Mens  
Ziek – Gezond 
Autisme is een ontwikkelingsstoornis die al ontstaat in de baarmoeder. Het is 
goed dat er wordt ingespeeld op het communicatieve aspect in de omgang met 
autisten. De uitingsvorm is heel divers, de ene autist is de andere niet. Een autist 
houdt van vaste patronen en is een beetje in zichzelf gekeerd. Zeker is dat de 
hersenen van een autist anders werken. De informatie in meestal drie (soms 
lange) zinnen per pagina is eenvoudig en blijft algemeen. Groot lettertype. 
Realistische, trefzekere kleurenfoto’s vullen de tekst aan. Vetgedrukte woorden in 

de tekst verwijzen naar de woordenlijst achterin. 
 

De autisme survivalgids (Luc Descamps, 2012) Informatie Jeugd (roze) : Mens  Ziek – 
Gezond 
Dit boek boordevol overleeftips is gericht op normaal begaafde kinderen met autisme 
van acht tot twaalf jaar. De auteur en Autisme Centraal selecteerden vijftien schoolse 
situaties die soms moeilijk te begrijpen zijn voor deze doelgroep, zoals gedragscodes op 
het schoolplein en feestjes, omgaan met een nee of verlies. Alleen al bij het doornemen 
van de inhoudstafel waarin de vijftien hoofdstukken vermeld staan, merk je dat dit boek 
geschreven is door mensen die precies weten wat er in het hoofd omgaat van kinderen 
met autisme. Sommige gebeurtenissen lijken zo evident dat leken er nooit zullen bij 

stilstaan dat die juist voor heel veel problemen kunnen zorgen. Welk kind houdt bijvoorbeeld niet van 
vakantie of van een feestje? 
 

Asperger in beeld (Patricia Bouwhuis-Ooievaar, 2010) Informatie Jeugd (roze) : Mens 

 Ziek – Gezond 
 
Marc (ca. 14) heeft het syndroom van Asperger. In stripverhaalvorm wordt uitgelegd 
wat Asperger of PDD-NOS in het dagelijks leven op de middelbare school betekent. Er 
zijn twaalf korte ballonstrips in kleur over Marc. Een beetje verwarrend is dat in een 
van de verhalen (blz. 30) opeens een andere autistische jongen de hoofdpersoon is. 
Het is niet gelijk duidelijk dat deze René in een droom inziet hoe jongeren met 
Asperger/PDD-NOS zich voelen. Bijzonder is dat het boek gaat over zowel Asperger als 

PDD-NOS en niet over klassiek autisme. Deze drie vormen worden achterin wel onder een noemer 
behandeld (autisme spectrumstoornis). 
 

 Gewoon buitengewoon (Eellen Verspeeten, 2010) Informatie Jeugd 

(roze) : Mens  Ziek – Gezond 
Ward heeft autisme en dat maakt hem anders dan de andere kinderen: hij 
kan uren over treinen praten, op de speelplaats loopt hij soms alleen, het 
geluid van de bel maakt hem telkens weer aan het schreeuwen... Maar Ward 
is ook gewoon in die zin dat hij net als andere klasgenoten van tekenen 
houdt, een verjaardagsfeestje geeft en ervan droomt om later machinist te 

worden. Soms begrijpen zijn klasgenoten dat Ward anders is, maar vaak ook niet. Waarom mag Ward altijd 
vooraan staan? Waarom krijgt hij minder huiswerk? Zijn vriendinnetje Noor begrijpt hem wel. Zij weet dat 
Ward autisme heeft en aanvaardt hem zoals hij is. Ze neemt het zelfs voor hem op in de klas. 
 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Sue-Barraclough/Autisme/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8959001&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAwvNjE1HWYEIr4jl5gYRU7Jc05QEPigsIORAWYMd3lmXn4SI3tRahqjYHZ$UUlRZlY2Z2lxahEDa14OIwA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Luc-Descamps/De-autisme-survivalgids/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8766871&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAwvNjE1HWYEIr4jl5gYRU7Jc05QEPigsIORAWYMd3lmXn4SI3tRahqjYHZ$UUlRZlY2Z2lxahEDa14OIwA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ellen-Verspeeten/Gewoon-buitengewoon/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7647228&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAyz9jA1HWYEIoEz95kYRU7Jc05QEJihUMAAM4W7PDMvP4mRvSg1jVEwO7$opCgzK5uztDi1iIE1L4cRAA==
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Prentenboeken (vanaf 3 jaar) 
 

Stijn is anders (Marleen Vanvuchelen, 1998)   Magazijn Jeugd JM 803 
Kaat neemt voortdurend 'vreemde' gedragingen van haar broer Stijn waar en vraagt dan 
telkens aan vader of moeder: 'Is Stijn stout?' Als antwoord krijgt ze steevast: 'Nee, Stijn 
is anders!' Stijn wil niet opstaan, Stijn likt over de spiegel, Stijn eet steeds hetzelfde: 
koek! Kaat begrijpt dit niet goed en wordt daar boos over. Op een dag spelen vader en 
moeder samen met Kaat het gedrag van Stijn na - hierdoor ontdekt ze dat zij met 
bepaald gedrag kan stoppen, maar Stijn niet. Dit gegeven wordt duidelijk verteld, in 
eenvoudige bewoordingen. De kleurige illustraties bieden veel stof tot kijken en praten 
over. De wending die het verhaal halverwege neemt, wordt in deze illustraties prachtig 

uitgebeeld. De uitgave geeft een handleiding voor ouders en leerkrachten: hier wordt beknopt ingegaan op 
achtergrondinformatie, mogelijke uitleg van voor autisme typerend gedrag, aanpak bij voorlezen en zelf 
lezen door kinderen. 
 

Zeno alleen (Inne van den Bossche, 2009) Jeugd : Prentenboeken 3+ (roze) 
VBO 
Zeno is een jongetje met autisme. Vandaag wordt het moeilijk voor hem op 
school, want hij houdt van vaste structuren en die worden doorbroken omdat zijn 
juf afwezig is. Zijn juf kent hem goed en heeft daarom een dagverloop 
doorgespeeld, zodat papa Zeno goed kan voorbereiden. Ondanks alle 
inspanningen om Zeno niet in de war te brengen, loopt het toch mis als zijn beste 
vriend Jens ziek wordt. Op Jens kan hij altijd terugvallen voor dat extra woordje 
uitleg. Wat een beproeving voor Zeno en de vervangende juf. Gelukkig weet 

mama hoe ze Zeno kan helpen... 
In het verhaal wordt op verschillende manieren duidelijk gemaakt hoe belangrijk routine is voor kinderen 
met autisme. 
 

Ik ben hier (Peter H. Reynolds, 2011)  Jeugd : Prentenboeken 3+ (roze) RE 
dit bijna vierkante, filosofisch getinte prentenboek (dat in eerste instantie bedoeld 
is om de lezer open te stellen voor kinderen met een storing in het autistisch 
spectrum, maar zeker breder inzetbaar) staat de tegenstelling van hier en daar 
centraal – gekoppeld aan de tegenstelling ik (hier) en de anderen (daar). Door het 
perspectief te veranderen, wil de auteur laten zien dat hier ook daar kan zijn en dat 
een ik tegelijkertijd ook bij de anderen kan horen. 

 
Ik ga weg (Anke Kranendonk, 2012) Jeugd Technisch Lezen : gevorderd lezen blauw 
E6 KR gl 
Daizy en haar vier zussen krijgen van hun ouders te horen dat ze naar Berlijn gaan 
verhuizen. Ze hebben allemaal wel een goede reden om dit verschrikkelijk te vinden, 
maar een ding hebben ze gemeen: niemand wil emigreren als hun pony Lola niet mee 
mag. Dit boek is een deel in de langlopende reeks 'Bolleboos'* voor lezers bij wie het 
leren lezen vlot verloopt (Bolleboos Extra). De hoofdpersoon en ik-figuur Daizy vertelt 
vanuit de belevingswereld van een ca. zevenjarige. Technisch is het boekje van een hoog 
niveau: het bevat lange, samengestelde zinnen, pittige woorden (high five; dyslectisch) 

en uitdrukkingen, 
 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marleen-Vanvuchelen/Stijn-is-anders/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|1927107&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAz@tjM1HWYEIr5Zt5gYRU7Jc05QEJihkMAAM4W7PDMvP4mRvSg1jVEwO7$opCgzK5uztDi1iIE1L4cRAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Inne-Van-den-Bossche/Zeno-alleen/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7547603&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAz@tjM1HWYEIr5Zt5gYRU7Jc05QEJihkMAAM4W7PDMvP4mRvSg1jVEwO7$opCgzK5uztDi1iIE1L4cRAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Peter-H-Reynolds/Ik-ben-hier/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8174615&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAz@tjM1HWYEIr5Zt5gYRU7Jc05QEJihkMAAM4W7PDMvP4mRvSg1jVEwO7$opCgzK5uztDi1iIE1L4cRAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Anke-Kranendonk/Ik-ga-weg/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8493048&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAyz9jA1HWYEIoEz95kYRU7Jc05QEJihUMAAM4W7PDMvP4mRvSg1jVEwO7$opCgzK5uztDi1iIE1L4cRAA==
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Fictie vanaf 9 jaar (geel) 
 

Mijn broer is een orkaan (Kolet Janssen, 1994)  Jeugd Boeken 9+ (geel) : JA en 
JM 1147 
De 11-jarige Hannah beschrijft haar leven met haar moeder, vader en autistische broer 
Andreas. Zij wil opname voorkomen en ontvoert hem. De dagopvang van Andreas biedt 
een bevredigende oplossing voor de overige gezinsleden, voor wie de zorg te zwaar 
wordt. De duidelijke vormgeving geeft de waarneming van Andreas aan (voor zover die 
weer te geven zijn door een buitenstaander). Knap geconstrueerd boek waarin het 
autisme natuurlijk benaderd wordt met aandacht voor het gevoel. Met passende zwart-
wit illustraties. Terwijl Andreas "herkenbaar" de woorden "Zij" en "Hij" gebruikt voor 

zijn moeder, resp. zijn vader, zegt hij daarentegen wel "Hannah", "Andreas" en "vrouw". Bevat tot slot 
korte informatie over autisme en het adres van de Vlaamse vereniging hiervoor. 
 
 

Altijd weer wat! (Flrine Puts, 2010)  Jeugd Boeken 9+ (geel) : PU 
De basisschoolleerlingen Jessica en Julian hebben veel gemeenschappelijk: ze zijn een 
tweeling van tien jaar, zitten in dezelfde klas, maar zijn ook heel verschillend want Julian 
heeft een autistische stoornis. In de klas, maar ook thuis leidt dat vaak tot problemen, 
want door zijn autisme gedraagt Julian zich vaak anders, neemt hij dingen letterlijk en 
kan hij niet tegen verrassingen. Jessica heeft het er moeilijk mee, maar als er in de klas 
over wordt gepraat en haar duidelijk wordt dat sommige klasgenoten het thuis om 
diverse redenen ook niet makkelijk hebben, voelt ze zich niet meer zo alleen met haar 
problemen. Toegankelijk verhaal over de belevenissen van een zogenaamd “brusje”, een 

broer of zus van iemand met een stoornis. Het autisme van Julian wordt op een betrokken wijze en met 
humor beschreven waarbij bepaalde gedragingen op een natuurlijke wijze in de verhaallijn zijn verwerkt. 
 

Bevriend met Bram of met een autist (Nanno Ymus, 2010) 
Bram Tuienveld is 12 jaar, zit op een speciale school, neemt alles letterlijk maar is niet 
achterlijk; hij is autistisch. Soms is hij te vinden bij de vrienden van zijn oudere broer die 
(met gestolen onderdelen) hun auto’s pimpen. Bram komt in de problemen als door 
zijn fotografisch geheugen en door zijn aantekeningen in een notitieboekje de 
vriendenclub van zijn broer door de politie wordt opgepakt. Kort daarna moet Bram 
een van zijn eigen vrienden missen als die wordt aangereden bij een illegale straatrace. 
Een boek dat goed en realistisch weergeeft hoe een autistisch kind reageert, hoe hij 
leeft in zijn wereld en hoe belangrijk structuur is. 

  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kolet-Janssen/Mijn-broer-is-een-orkaan/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|1448727&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAyv9jE1HWYEIoEfj5gYRU7Jc05QEJih0MDIADOGuzwzLz$Jkb0oNY1RMDu@qKQoMyubs7Q4tYiBNS$HEQA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Florine-Puts/Altijd-weer-wat!-belevenissen-van-een-brusje/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7779867&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNi5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMLAzXfjBt$ckIRHzPFjIzipySZ5$gIDBDgQFmCHd5Zl5$EqNoUWpxaU5JTmZxCaNgdn5RSVFmVjZnaXFqEQNrXg4jAA==
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Fictie vanaf 14 jaar (rood) 
 

Een lege brug (Dirk Bracke, 2008)  Jeugd Boeken 14+ (rood) : BR 
En ook JM 2319 en 595 
Ook deze jeugdroman van Dirk Bracke speelt in de a-morele jongerencultuur en bevat 
een controversieel onderwerp: een 15-jarige jongen probeert een liefdesrelatie aan te 
knopen met een autistisch meisje. Bij hem gaat het vooral om het aanzien en de status 
die een mooie vriendin biedt. Gaandeweg komt de hoofdpersoon en met hem de lezer 
erachter wat zo'n contactstoornis inhoudt en waar het stereotiepe en dwangmatige 
gedrag van Paulien zich in uit. Terloops blijkt dat ook de groepsleider van het dagcentrum 
misbruik maakt van de situatie. De hoofdpersoon zelf legt nogal wisselende morele 

oordelen aan de dag, waardoor hij als verhaalfiguur niet consistent overkomt en als zodanig ook niet als 
identificerende verhaalfiguur voor de lezer kan fungeren. Wel biedt de roman eenvoudige informatie over 
autistisch gedrag die achteloos en vanzelfsprekend wordt geplaatst in de geseksualiseerde jongerencultuur. 
 

Niets, was alles wat hij zei (Nic Balthazar, 2005) Jeugd Boeken 14+ (rood) : BR 
De zeventienjarige, autistische Ben schetst zijn dwangmatige leven thuis en op school, 
waar hij zwaar gepest wordt. Ben vindt soelaas op de chatbox van het internet en dat 
maakt hem weerbaar. Het verslag is geloofwaardig, zorgt door de informatie uit de 
eerste hand voor een grote inlevingsfactor, is vlot en in een rijke taal geschreven. 
Structureel werkt Balthazar naar een verrassend slot toe, met een apotheose die tot de 
verbeelding spreekt. Ook in dit verhaal zijn clichés niet van de lucht en worden 
makkelijke deuren ingetrapt. Een schoolsituatie bijvoorbeeld -- met de onwetendheid 
van leraars over een leerlingendossier - is in de tijd van leerlingenbegeleiding en 

doorlichting verleden tijd. Maar het verhaal blijft hoe dan ook overeind. 
 

Herinneringen aan een denkbeeldig vriendje (Matthew Dicks, 2012) Jeugd Boeken 14+ 
(rood) : BR 
De onorthodoxe ik-verteller in deze roman is Budo, de denkbeeldige vriend van Max, een 
8-jarige jongen die volgens sommigen aan het Asperger syndroom lijdt, volgens anderen 
zich ergens op het autistismespectrum bevindt. Ook Budo leeft in een aparte wereld, zijn 
bestaan is afhankelijk van het geloof dat Max in hem heeft. De krachtige verbeelding van 
de jongen heeft van Budo een sterker personage gemaakt dan vele andere denkbeeldige 
vriendjes. Budo ziet vele collega’s verdwijnen omdat hun kinderen niet meer in ze 
geloven. Zelf mag hij al langer dan vijf jaar bij Max zijn, die hem dan ook hard nodig 

heeft. Veel bedreigender dan de schoolpestkop blijkt uiteindelijk de bezitterige leerkracht mevrouw 
Patterson die onderonsjes met Max regelt waar Budo buiten staat. Als Max verdwijnt, is Budo de enige die 
hem kan redden. Vooral naar het einde toe slepen een aantal spannende passages de lezer mee, maar het 
boek kent helaas ook dips en vlakke stukken. De roman, verteld vanuit een bijzonder perspectief, schetst 
wel een raak en gevoelig beeld van een jongen met een autismespectrumstoornis. 
 

Gewoon anders (Luc Descamps, 2012) Jeugd Boeken 14+ (rood) : DE 
Rani verhuist met haar moeder na het vertrek van haar vader. Ze voelt zich door hem 
achtergelaten. Haar nieuwe buurjongen Samuel is autist en gedraagt zich dus anders 
dan jongeren van zijn leeftijd. Hij zit de hele dag stil en kijkt niet op als ze tegen hem 
praat. Samuel leeft in zijn eigen wereld. Maar Rani's muziek lijkt hem soms uit zijn 
isolement te kunnen halen. Dit gebruikt ze om dichter bij Samuel te geraken en hem te 
laten openbloeien. Samuel communiceert niet met de mensen om zich heen maar wel 
met de lezer. Descamps gunt ons namelijk regelmatig een blik in Samuels hoofd om zijn 
doen en laten beter te begrijpen. Dat wat zijn medemens intrigeert, weten we. Deze 

ingreep is noodzakelijk om ons met het personage te kunnen identificeren 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Dirk-Bracke/Een-lege-brug/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7195155&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAzftjM1HWYEIp6eW0yMIqfk2ScoCMxQYIAZwl2emZefxMhelJrGKJidX1RSlJmVzVlanFrEwJqXwwgA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Nic-Balthazar/Niets-was-alles-wat-hij-zei/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2915881&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAzftjM1HWYEIp6eW0yMIqfk2ScoCMxQYIAZwl2emZefxMhelJrGKJidX1RSlJmVzVlanFrEwJqXwwgA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Matthew-Dicks-1971/Herinneringen-van-een-denkbeeldig-vriendje/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8491773&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAzftjM1HWYEIp6eW0yMIqfk2ScoCMxQYIAZwl2emZefxMhelJrGKJidX1RSlJmVzVlanFrEwJqXwwgA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Luc-Descamps/Gewoon-anders/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8441703&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAzftjM1HWYEIp6eW0yMIqfk2ScoCMxQYIAZwl2emZefxMhelJrGKJidX1RSlJmVzVlanFrEwJqXwwgA
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Ben x (Nic Balthazar, 2007)  magazijn Jeugd JM 1583-JM 1960 JM 3439 
Ben is autistisch. De realiteit is voor hem een computerspel waarin hij aan alle kanten 
belaagd wordt door vijanden. Op school maken zijn klasgenoten zijn leven tot een hel. 
Maar dan ontmoet hij tijdens een chat-sessie Barbie. Zij helpt hem op ultieme wijze 
wraak te nemen op zijn kwelgeesten. Het verhaal is voor toneel bewerkt tot 'Niets' en 
verfilmd als 'Ben X'. Deze uitgave is het boek van de film. In 2005 verscheen een 
uitgave met zowel proza- als toneeltekst*. De auteur toont zich een begenadigd 
jeugdboekenschrijver. Hij leeft zich overtuigend in de wereld van een autist in, gaat 
speels en trefzeker met de taal om en weet de lezer te raken met uitstekend 

verwoorde emotie 
 

 Zoals het leven komt (Bettie Elias, 2009) Jeugd Boeken 14+ (rood) : DE 
Zoals het leven komt is een bundel over tien Limburgse jongeren met een hard verhaal: 
ze vertellen over wonen in een tehuis, tienermoeder worden, vluchten uit Afghanistan, 
autist zijn, gepest worden, een zelfmoordpoging ondernemen, een pleeggezin vinden, 
kanker krijgen, in armoede leven en drugs dealen. De leeftijd van de jongeren 
schommelt tussen de 13 en 18 jaar. 
 
 
 

 
  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Nic-Balthazar/Ben-X-niets-was-alles-wat-hij-zei/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3162190&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAzftjM1HWYEIp6eW0yMIqfk2ScoCMxQYIAZwl2emZefxMhelJrGKJidX1RSlJmVzVlanFrEwJqXwwgA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Bettie-Elias/Zoals-het-leven-komt-tien-jongeren-op-een/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7318382&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNi5k8sLckszk2F0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMLAzXfjBt$ckIRHzPFjIzipySZ5$gIDBDgQFmCHd5Zl5$EqNoUWpxaU5JTmZxCaNgdn5RSVFmVjZnaXFqEQNrXg4jAA==
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Speelfilms 
 

Rain man (Barry Levinson, 2000) 
Charlie Babbitt is een snelle verkoper van sportwagens die in korte tijd rijk wil worden. 
Als hij bericht krijgt dat zijn redelijk gefortuneerde vader is overleden, verwacht hij een 
grote erfenis. Tot Charlie's verbazing heeft zijn vader hem onterfd ten gunste van de 
inrichting waar zijn oudere, autistische broer Raymond van wiens bestaan hij niets 
wist, verblijft. Charlie ontvoert Raymond, eist de helft van de erfenis als losgeld en 
vertrekt, in de oude Buick van hun vader, richting L.A. 
 
 

 
Adam (Max mayer, 2010) 
Als de briljante en charmante Adam, die leeft met het syndroom van Asperger, Beth 
ontmoet, beleeft hij een mooie romance met haar in New York.  
 
 
 
 
 
 

 
Snow cake (Marc Evans, 2007) 
Alex Hughes raakt betrokken bij een auto ongeluk waarbij zijn jonge bijrijdster het 
leven laat. Op ingetogen wijze vertelt Snow Cake het verhaal over de onorthodoxe 
relatie van een man die zijn verleden probeert te ontvluchten, een autistische moeder 
die het verlies van haar dochter moet verwerken en een gepassioneerde buurvrouw. 
 
 
 
 

 
De regels van Matthijs (Marc Schmidt, 2013) DVD 462.4 
De Nederlandse regisseur Marc Schmidt sprak met zijn jeugdvriend Matthijs (42) af 
dat hij hem een jaar lang zou volgen. Matthijs is hoogbegaafd maar ook autistisch. Hij 
had moeite met het aanvaarden van de regels van de maatschappij. Graag zou hij via 
de film zien hoe mensen naar hem keken. Ook zag hij de film als een manier om 
aandacht en erkenning te krijgen. Heel wat hulpverleners had hij al de deur gewezen. 
Na vijf maanden werd hij door een langlopend conflict met de woningbouwvereniging 
zijn huis uit gezet. Hij kon hier niet mee omgaan en pleegde zelfmoord. Via registratie, 
interviews, dagboekfragmenten en graphics geeft Schmidt een beeld van de wereld 

waarin Matthijs leeft. 
 

Simple Simon (Andrea öhmann, 2012) kin film SIMP 
Simon (18) die het syndroom van Asperger heeft. Emoties begrijpt hij niet zo goed, hij 
kan niet tegen veranderingen en houdt van vaste patronen en regelmaat. Zijn grote 
steun daarbij is zijn oudere broer Sam. Als Sam gaat samenwonen met zijn vriendin, 
trekt Simon bij hen in. Maar als de relatie van Sam stuk loopt, heeft dit invloed op het 
regelmatige leven van Simon. Die ziet als enige oplossing weer een vriendin te zoeken 
voor Sam. Hij doet dit op geheel eigen wijze.  
 

http://www.bol.com/nl/p/rain-man/1002004004848309/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Max-Mayer/Adam/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7872035&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkNi0uTcpKTS6xUnIsLkgtSk8tKq7MSynKz89VwiPFyMmZGZ$WzSiYGV$cmZOaV8LIXRKfkpnLKFgSn5takpGfwsjE8K2NadIaRiDiW7KZiVHkEx@zClUGweKS0ryS3MQ87vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marc-Schmidt/De-regels-van-Matthijs/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8725516&cs=resultlist&rctx=ATXFwQkCMRAF0PwNomFBCdiCdYXIzuKYzQSSCXZgHx4ES7AIq@HkUTwIDx6MhcuRBXYXu3LL9B@OcZgTPIfGC4li1DBxhteQSU9lwmCuHzxvP5vXfcD$vbWPg@FNu2iOMl5YyhHrSjN8KlUrn5PrjapZyYIv
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Les diables (Christophe Ruggia, 2007)     film DIAB 
Ze zijn voortdurend op de loop. Joseph en zijn oudere zus Chloë. Ze kunnen niet zonder 
elkaar. Ze gedragen zich vaak des duivels, maar de twee hebben dan ook veel ellende 
gezien. Als baby werden ze achtergelaten en ze sleten hun kindertijd in instellingen. 
Joseph is een explosief mannetje dat zijn emoties moeilijk de baas kan. Chloé wil niet 
worden aangeraakt, praat niet, eet nauwelijks en met stukjes gekleurd glas maakt ze 
mozaïeken van hun droomhuis. Een psychiater slaagt er bijna in het vertrouwen van de 
kinderen te winnen. Een schokkende onthulling zet alles op zijn kop en Joseph laat al 
zijn demonen los. 

 
De gek op de heuvel (Christian Vervaet, 2007) film GEK o 
Een psychologisch drama uit 2006 van de Vlaamse televisieregisseur Christian Vervaet, 
waarvoor Koen Vermeiren het scenario schreef op basis van zijn eigen roman. Sofie is 
onlangs gescheiden, haar vriend Erik trekt in bij haar en haar tienjarige autistische zoon 
Thomas. Terwijl de vader haar de voogdij betwist, leren de drie met veel moeite met 
de nieuwe situatie om te gaan. De titel verwijst naar het bekende nummer van de 
Beatles, The fool on the hill. 
 
 

 

http://www.bol.com/nl/p/diables/1002004005901778/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Christian-Vervaet/De-gek-op-de-heuvel/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6828753&cs=resultlist&rctx=ATXFwQkCMRAF0PwNomFBCdiCdYXIzuKYzQSSCXZgHx4ES7AIq@HkUTwIDx6MhcuRBXYXu3LL9B@OcZgTPIfGC4li1DBxhteQSU9lwmCuHzxvP5vXfcD$vbWPg@FNu2iOMl5YyhHrSjN8KlUrn5PrjapZyYIv

