Houvast
Contactgericht spelen en leren met
kinderen in het autistisch spectrum
Houvast laat je zien wat er nodig is om met kinderen met
autisme contact te maken en hoe je aan kunt sluiten op hun
prikkelverwerking. Waarom werkt het om met deze kinderen
mee te spelen in hun spel en op hun voorwaarden? Dat biedt
houvast en daar liggen de mogelijkheden om hun kwaliteiten
en leervermogen te ontwikkelen.
Het boek gaat uitgebreid in op prikkelverwerkingsproblemen
en dyspraxie, waardoor het deze kinderen vaak niet lukt te
laten zien dat ze iets wel begrijpen. Ze hebben moeite om
gericht te handelen en leren minder van hun fouten, ze
verdwalen in hun hoofd. Een helpende (ouder)hand,
afgestemd op de uitvoerende vaardigheden (executieve
functies), helpt hen om tot gerichter handelen te komen en
succeservaringen te hebben. Ons onderwijssysteem en
opvoedingsideeën staan vaak haaks op wat deze kinderen
nodig hebben.
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De auteur reikt talloze zeer bruikbare handvatten aan om de
juiste afstemming te vinden, het contact met het kind te
versterken en het leervermogen van een kind aan te spreken.
Het meeste impact hebben de reacties van
opvoeder/hulpverlener: “Als je open en zonder oordelen bent,
komt een kind met autisme naar je toe”. Het laatste deel gaat
daarom over jezelf en hoe je je gevoelens als stress,
onzekerheid en machteloosheid om kunt zetten in kracht en
vertrouwen.
Op verrassende wijze schrijft Anneke Groot, moeder van een
zoon met autisme en ruim 15 jaar gewaardeerd deskundige op
het gebied van contact en autisme, over haar inzichten. Ze
vertelt met veel levendige praktische voorbeelden. Een
prachtig boek voor ouders en professionals.
Kinderen met autisme gebruiken hun zintuigen anders dan 'normale' kinderen. Voelsprieten (lees:
prikkels) staan altijd 'aan' en daarom kunnen ze jou feilloos 'lezen'. Contactgericht spelen en leren
maakt gebruik van die voelsprieten en de mogelijkheden van je bijzondere kind om te communiceren.
Een enorme belangrijke stap naar herkenning en acceptatie.
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Anja en Paul Haarhuis
Er zijn veel therapieën voor kinderen met autisme; voor mij zijn dat parels. Contactgericht spelen en
leren is het snoer dat al die parels verbindt.
Een ouder
Anneke Groot biedt met haar boek Houvast een hoopvol perspectief en geeft veel bruikbare inzichten
om tot een liefdevolle en eﬀectieve benadering te komen. Voor mij heel herkenbaar, want als geen
ander weet ik dat het contact met kinderen met autisme vaak anders verloopt dan je verwacht en dat
je handvatten nodig hebt om je kind te bereiken. En als dat dan lukt, kun je daar heel veel kracht uit
halen.
Aaltje van Zweden, Voorzitter Stichting Papageno
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