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Lannoo Help Kids staat voor een reeks van uitermate praktische boekjes over belangrijke onderwerpen in verband met opvoeding en onderwijs. Geschreven voor ouders en kinderen, geeft elk boekje, volgens zijn ondertitel, een antwoord op ‘101 vragen’.
Deze zijn in elk boekje samengebracht in verschillende hoofdstukken met telkens een centraal thema. Elke ‘vraag’ wordt bondig
en in een vlot lezende taal beantwoord. Tekstkadertjes benadrukken essentiële inhouden of geven concrete tips. De vormgeving
is zeer aantrekkelijk en uitnodigend. Hulpverleners die van ouders de vraag krijgen naar geschikt leesvoer, doen er zeker niet
verkeerd aan hen deze boekjes aan te raden.
Voor deze reeks doet Lannoo beroep op auteurs die hun deskundigheid op het desbetreffende vlak al lang bewezen hebben en
bijgevolg garant staan voor een kwaliteitsvol product.
De boekjes uit de reeks worden aan een zeer democratische prijs op de markt gebracht. Dit komt hun toegankelijkheid alleen
maar ten goede.

Het Syndroom van Asperger roept bij ouders telkens weer veel vragen op. De auteurs hebben enkele van
deze vragen geordend rond de volgende negen thema’s en voorzien van een antwoord:










Het syndroom van Asperger, een vorm van autisme?
Een autistische bril opzetten.
Leren: veel behoefte aan duidelijkheid.
Gevoelens: een boek vol raadsels.
Sociale omgang: een mijnenveld.
Zelfredzaamheid: theorie verschilt van praktijk.
Vrije tijd: ontspanning of stress?
Hoe houd je het vol als ouders?
Wat zal de toekomst brengen?

In het eerste hoofdstuk tonen de auteurs ondermeer aan dat het syndroom van Asperger een volwaardige
vorm van autisme is die vooral vastgesteld wordt bij kinderen en volwassen die normaal tot hoogbegaafd
zijn. Het is geen lichte vorm van autisme, zoals men vaak ten onrechte denkt. Het is een diagnose die
moeilijk te stellen is omdat er veel onderlinge verschillen zijn tussen personen met Asperger. In het tweede
hoofdstuk gidsen de auteurs de lezer door het denken van een persoon met Asperger aan de hand van
concrete voorbeelden en theoretische verklaringen. In de volgende hoofdstukken wordt telkens gekeken
hoe bepaalde facetten van het leven en de ontwikkeling van een kind door het syndroom beïnvloed
worden en op welke manier men daaraan kan tegemoet komen.
In het voorlaatste hoofdstuk hebben de auteurs speciale aandacht voor de ouders van een kind met
Asperger: wat kunnen zij voor zichzelf en elkaar doen om het begeleiden van hun kind vol te houden? Dit
hoofdstuk vloeit naadloos over in het laatste waar de vraag naar de toekomst voor een kind met Asperger
centraal staat.
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