Literatuurlijst ‘Autisme’

Over autisme algemeen
Geef me de 5
Auteur: Colette de Bruin
Geef me de vijf geeft een andere manier van kijken naar een kind / volwassene met
autisme, namelijk kijken door de auti–bril.
Dit is autisme
Auteur: Colette de Bruin

In 'Dit is autisme' wordt de praktische methodiek van Geef me de 5 wetenschappelijk
onderbouwd door dr. Fabienne Naber.
Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief
Auteur: Martine Delfos
Gebaseerd op de theorie van het socioschema en de MAS1P (een reeks uiteenlopende
‘mentale leeftijden’ binnen één persoon)
Brein bedriegt; als autisme niet op autisme lijkt
Auteur: Peter Vermeulen
Over autisme bij normaal begaafde mensen.
Autisme zit van binnen en is vaak aan de buitenkant niet te zien.
Een vreemde wereld
Auteur: Martine F. Delfos
Over autismespectrumstoornissen. Voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers
en de mensen zelf.
Het autistische brein
Auteur: Temple Grandin
Over hersenonderzoek bij autisme en de sterkte kanten van mensen met autisme.
Autisme ver-beeld-en
Auteurs: Thomas Fondelli, Isabelle Niset
In beelden en verhaaltjes leggen kinderen en jongeren uit hoe ze autisme beleven.
Plan B
Auteur: Gijs Horvers
Over autisme en communicatie

Over opvoeden van kinderen met autisme
Oudergids autisme
Auteur: Caroline van der Velde
Een hulpmiddel voor ouders, verzorgers, docenten en therapeuten van kinderen met
autisme
Mick; Mick is anders, omdat hij autisme heeft
Auteur: Colette de Bruin
Een voorleesboekje over autisme voor jonge kinderen

Over opvoeden als je autisme hebt en opgroeien met een ouder met autisme
Moederen met autisme
Auteur: Sigrid Landman
Een persoonlijk verhaal van een moeder met autisme
Autisme in het nest (opgroeien met een vader of moeder met autisme)
Auteurs: Herman Jansen en Betty Rombout
Interviews over opgroeien met een vader of moeder met autisme

Over leven met een partner met autisme
Als je partner Asperger syndroom heeft
Auteur: Maxine C. Aston
Een praktische gids met relatie adviezen.
Werken aan je Asperger relatie
Auteur: Maxine C. Aston
Werkboek waar adviezen, praktische tips en invuloefeningen staan om problemen binnen
een Asperger relatie op te lossen.
Dag vreemde man
Auteur: Veerle Beel
In dit boek doen vrouwen en mannen van partners met autisme hun verhaal

Een Asperger-relatie
Auteur: Gisela en Christopher Walker
Een boek waarin dit echtpaar, waarvan hij Asperger syndroom heeft, op een open wijze
inkijk geeft in hun relatie.
Eenzame vrouwen
Auteur: B. Zijl
De auteur is onder meer gespecialiseerd in de begeleiding van echtparen waarbij binnen
de relatie sprake is van autisme. Naast uitleg en praktische informatie komen vrouwen
aan het woord die gehuwd zijn (geweest) met een autistische partner.
De wereld moet het weten
Auteur: Sijtje Kooi
Levensverhalen van mensen die een directe band hebben met iemand met autisme.
De derde boom. Asperger in voor- en tegenspoed.
Auteurs: Jan en Martha Kleingeld
Persoonlijk relaas van een echtpaar, waarvan de man het syndroom van Asperger heeft.
Nu weet ik beter; zou het Asperger kunnen zijn?
Auteur: Will Baker
Ervaringen van een partner opgeschreven in de vorm van o.a. brieven aan haar man en
een briefwisseling met een lotgenoot.

Over autisme bij vrouwen
Vrouwen met autisme
Auteur: Bronja Prazdny
Een inkijkje in het leven van dertien vrouwen met autisme
Niet ongevoelig
Auteur: Henny Struik
Een boek dat vrouwen met autisme een hart onder de riem steekt en laat zien dat ze
niet ongevoelig zijn, maar eerder overgevoelig.
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