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Ik heb er lang over nagedacht of ik dit boek zou bespreken. Omdat het zich een beetje buiten de opzet van
deze boekenblog bevindt. Het feit dat leerlingenbegeleiders uit het secundair onderwijs en studentenbegeleiders uit het hoger onderwijs er toch baat kunnen bij hebben, gaf echter de doorslag. Ook in het
secundair en hoger onderwijs gaan studenten met Asperger soms relaties aan. En lopen ze soms tegen de
grenzen van hun relationele vaardigheden aan. Dan kan dit boek voor hen en/of hun begeleider een
houvast zijn.
De auteur koos ervoor om een werkboek te schrijven: dit betekent dat dit boek wetenschappelijke kennis
combineert met ervaringsdeskundigheid. Het werd een geen-onzin-boek geschreven in een eenduidige taal.
Werkbare en realistische opdrachten tonen de leerling of student met Asperger en zijn eventuele partner
een nieuwe weg doorheen de problemen waarmee ze zich kunnen geconfronteerd zien. Deze problemen
kunnen spelen op het vlak van:
•
•
•
•
•
•
•
•

de communicatie;
de niet-verbale communicatie;
de perspectiefneming;
de seksualiteit;
de sociale communicatie over en weer;
het gezinsleven;
het ouderschap;
het stellen van prioriteiten.

Het boek heeft daarenboven ook aandacht voor enkele andere aspecten. Zo geeft het een duidelijk
antwoord op de vraag of je het aan iedereen moet vertellen dat je Asperger hebt. De eigen kinderen, de
ouders en schoonouders, de vrienden, de werkgever… ze passeren allemaal de revue. Het antwoord laat ik
je zelf ontdekken. Daarnaast besteedt het boek ook expliciet aandacht aan de partner van iemand met
Asperger. Want ook hij, vooral hij, moet zijn weg vinden doorheen deze relatie.
Een boek om als hulpverlener achter de hand te houden.
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