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Titels over het thema ‘ADHD’

Hieronder vindt u enkele aanbevelingen uit onze docudienst.
Op de volgende pagina’s kan u een uitgebreide themalijst nalezen.

Cognitieve gedragstherapie voor volwassenen met ADHD : aandacht voor
executieve disfuncties- Solant Mary V., Stes Steven, Baeyens Dieter, Borms Gil en
Van Dyck Lotte (Acco, 2012)

Tegemoet komend aan een grote behoefte in het klinisch werkveld,
beschrijft dit boek een wetenschappelijk verantwoorde methode om
volwassenen met ADHD deze cruciale executieve functies te leren
verbeteren.

Slim maar vastgelopen: emoties bij tieners en volwassenen met ADHDBrown Thomas E.( Pearson Assessment and Information B.V.,2014)

Thomas Brown voegt met Slim maar vastgelopen een belangrijke missing
link toe aan wat we beschouwen als de kernsymptomen van ADHD en
ADD: de moeite met het reguleren van emoties en de impact die dit heeft
op het functioneren. Hij laat overtuigend zien dat dit aspect een onderdeel
zou moeten zijn in de diagnostische criteria

Diagnose ADHD: complete gids voor ouders en hulpverlenersBarkle, Russell A.( Pearson Assessment and Information B.V.2013)

Deze geheel herziene derde editie geeft een compleet overzicht van de
meest recente inzichten in de ontwikkeling en het gedrag van kinderen
met ADHD. Barkley weet het gedrag van kinderen met ADHD beeldend
te beschrijven en theoretisch te verklaren in termen van executief
disfunctioneren. Hij heeft de gave om bruikbare aanwijzingen te
geven, die ouder en leerkracht helpen in de praktijk van alledag.

Dit is ADHD: alles over kenmerken, diagnose, behandeling en aanpak thuis en op
school- Buitelaar Jan en Paternotte Arga (LannooCampus, 2013)

ADHD is een modediagnose, heeft niets te maken met het functioneren
van de hersenen en kinderen met ADHD krijgen te veel medicijnen
voorgeschreven: aan deze en andere misverstanden rondom ADHD maakt
dit boek een einde.

Omgaan met ADHD: een positieve kijk op opvoeden- Glorieux Peter en
Vanthomme Jan (Roularta Books, 2011)

Het boek is opgebouwd rond waargebeurde verhalen.
Sommige hebben een persoonlijke toets, andere ontstonden toen de
auteurs, tijdens hun vrijwilligerswerk, luisterden naar en op weg
gingen met ouders en leerkrachten.
De grondstoffen voor een degelijke opvoeding leggen de auteurs op de
balans van 'vraag en aanbod'.

Deze en vele andere titels kan u gratis ontlenen in onze docudienst!
Interesse? De docudienst is elke weekdag open van 9 - 12u (liefst na afspraak)
Boeken kunnen ook opgestuurd worden.
Neem contact op met Sarah Persyn via docudienst@sig-net.be
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2011
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Over Medicatie voor volwassenen met ADHD
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ADHD bij volwassenen : Diagnostiek en behandeling

Kooij, Sandra
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Baker, Jede

2009

Artikels
Titel

Auteur

Jaar van
uitgave

'ADHD is echt een stoornis'

van Westerloo,
Anouk

2016

Arga Paternotte over medicatie bij ADHD: 'Methylfenidaat
mag geen zoethouder zijn'

Keunen, Beatrice

2016

Complimentjes?! Ja, maar wel vanuit de juiste mindset

Vermeulen,
Marijke

2016

[Geen] goesting?! Motiveren van kinderen en jongeren met
ADHD

Swinnen, Lieve

2016

Glenn Dumont, klinisch farmaloog: 'Medicatie geeft niet aan van Westerloo,
of de diagnose klopt'
Anouk

2016

"Houston: we have a problem!"

Van Ostaede,
Machteld

2016

Interview met Thomas van de Velde: over ADHD en
verslaving

Houben, J.

2016

Klaas Vaak en adhd

Boone, Katrien

2016

Leerkracht en auteur Anton Horeweg: 'Meer begrip voor
kind...minder gedragsproblemen'

Bors, Geert

2016

Het M-decreet, actueel?

Van Ostaede,
Machteld

2016

Mediagebruik van kinderen met ADHD

Pardoen, Justine

2016

'Meer groen, minder ADHD-medicatie'

van der Zee,
Renate

2016

Moeder Linet: 'Ons gezinsleven voelt als werk'

van Amerongen,
Maria

2016

Non-verbale communicatie en ADHD

Van Ostaede,
Machteld

2016

Over goede voornemens en hoe je die kan volhouden

De Greef, Nans

2016

'Een pilletje voorschrijven is goedkoper...'

Starremans,
Sigrid

2016

Psycholoog Bianca Boyer: ' Plannen lukt vaak best, het
ontbreekt eerder aan motivatie'

van der Zee,
Renate

2016

Radboudumc coördineert Europees onderzoeksproject MiND: van der Zee,
' Autisme en ADHD zitten niet alleen in het kind zelf'
Renate

2016

Rob Pereira, scheidend voorzitter van het Landelijk Netwerk van Hees, Anne
ADHD: 'houding van verzekeraard zorgwekkend'

2016

