
december 2017

07
informeert
& inspireert

M A G A Z I N E  V O O R  O U D E R S ,  O N D E R W I J S -  E N  Z O R G P R O F E S S I O N A L S

Landelijke vereniging voor kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.
Weltevreden 4A | 3731 AL De Bilt | +31 (0)30 225 50 50 | info@balansdigitaal.nl | balansdigitaal.nl

DOSSIER Kinderen met zwakke executi eve functi es hebben het vaak moeilijk. Thuis en 
op school. Executi eve functi es zijn processen in het brein die nodig zijn om acti viteiten en 
gedrag te plannen en te sturen. Je kunt ze zien als de innerlijke ‘dirigent’. Hoe kunnen we 
kinderen die het op dat vlak moeilijk hebben, het beste helpen? U leest er alles over in ons 
dossier.

LID WORDEN? 

Klik hier en ontvang onder meer het inspirerende BM-magazine 
voor 5,- euro per maand! Ga naar balansdigitaal.nl en bekijk de 
tarieven en de vele voordelen van het BALANS lidmaatschap.

Met onder meer:
• Executi eve functi es; waarom zijn ze zo belangrijk 

en hoe versterk je ze?

• Een paard als juf?!; hoe dieren kunnen helpen 

bij zwakke executi eve functi es. 

• Werkgeheugen en inhibiti e; wat ouders en leraren 

kunnen doen om kinderen te ondersteunen.

• Het belang van rust: ‘Een kind is meer gebaat 

bij rust dan extra training’.
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• Hersenonderzoeker Dick Swaab over 
vroegdiagnose: ‘Er valt veel te winnen 
als je het vroeg weet.’

 
• Aaltje van Zweden schreef een open-

harti g boek over haar zoon met ASS.

• 80% van de ADHD’ers slaapt (te) laat 
in. Hoe komt dit en wat kun je eraan 
doen?

• Ouders in acti e: Marieke Stolte 
creëert een ontwikkelplek voor 
thuiszitt ers met ASS.

• Dyslexie en faalangst. Hoe extra hulp 
en focus op het probleem, faalangst 
kan veroorzaken… 

• De thuiszitt erproblemati ek, met 
Liza (10) die opnieuw thuiszit en 
nu wacht op thuisonderwijs.

• De oudercolumn, van ‘stuitermam’ 
Janet, die een huishouden runt met 
vier ADHD’ers. 

• De rubriek Bij ons thuis over de 
familie Loos: ‘De dyslexie bracht ons 
dichter bij elkaar’.  

• Q&A: Hoe voer je een producti ef 
ti enminutengesprek?

• De nieuwste en meest relevante 
boeken, fi lms en voorstellingen in 
onze rubriek Boek & Beeld.
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