Boeken mogelijk geschikt voor mensen met afasie
Collectie Bibliotheek 's-Hertogenbosch
Afasie, meestal het gevolg van niet aangeboren hersenletsel, is een
taalstoornis die zich uitstrekt over de gebieden spreken, taalbegrip, lezen
en schrijven.
Er zijn moeilijkheden bij het herkennen van letters en woorden, het
begrijpen van de betekenis van woorden en zinnen en het onthouden
van wat gelezen is.
De soort en ernst van de afasie hangt af van de plaats en ernst van de
hersenbeschadiging. Het uit zich bij iedereen anders!
Bij een titeladvies zal men rekening moeten houden met een aantal
individuele factoren:
 De ernst en aard van de afasie
 De ernst en aard van de leesproblemen
 Hoeveel las iemand vroeger en welke boeken hadden toen de
voorkeur
Getracht is deze lijst met titels in een drietal niveaus in te delen:
1/ Platen- of fotoboeken waarbij de illustraties het verhaal vertellen en
het lezen/luisteren van de tekst de afbeeldingen ondersteunt en toelicht.
2/ Boeken die speciaal geschreven zijn voor volwassenen met
leesproblemen. Veelal dunne boeken, in een duidelijke druk, al of niet
geïllustreerd. De zinnen zijn kort en de verhaalstructuur is eenvoudig.
Meestal gaan ze over algemeen herkenbare situaties in het dagelijkse
leven.
3/ Boeken met korte verhalen, gedichten en niet te lange, helder
geschreven romans. De inhoud doet niet een al te groot beroep op de
taalvaardigheid en het geheugen van de lezer.

Niveau 1
1/ Bree, Han van / De weemoedjaren : het dagelijks leven in de jaren
vijftig en zestig
De foto’s in dit boek zullen bij de lezer/kijker eigen, persoonlijke
herinneringen oproepen.
Houten, Spectrum, 2015
Boeknummer a446482 (afluistertijd 4.44 uur)
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2/ Hartog Jager, Hans den / Dit is Nederland : in tachtig
meesterwerken
Overzicht van 80 belangrijke Nederlandse schilderijen uit de periode
1460 tot 2005.
Amsterdam, Atheneum-Polak & van Gennep, 2008
Boeknummer a446489 (afluistertijd 8:26 uur)
3/ Lindeboom, Tosca / De hond in de pot : 50 spreekwoorden en
gezegden gefotografeerd
Vind je wel eens de hond in de pot? En zakt je broek daar dan van af?
Lees wat er met allerlei spreekwoorden en gezegden wordt bedoeld. Op
grote kleurenfoto's zijn ze letterlijk en vaak grappig verbeeld.
Amsterdam, Ploegsma, 2015
Boeknummer a446490 (afluistertijd 1:08 uur)

4/ Rissman, Rebecca / Feesten ver weg en dichtbij
Wat voor soorten feesten zijn er? Maak kennis met feesten als Pasen,
Divali en het Suikerfeest. Grote kleurenfoto's met enkele regels tekst
Etten-Leur, Ars Scribendi, 2014
Boeknummer a446494 (afluistertijd 0:18 uur)

5/ Oxlade, Chris/ Bij de bergredders
Wat zijn de taken van redders in de bergen? Met aandacht voor onder
meer een reddingshonden en een redding met een helikopter.
Zoetermeer, NBD Biblion, 2015
Boeknummer a446495 (afluistertijd 0:23 uur)
6/ Veitch, Catherine / Varen
Hoeveel containers kan een groot vrachtschip vervoeren? Maak kennis
met acht grote schepen uit de hele wereld. Met kleurenfoto's.
Etten-Leur, Ars Scribendi, 2015
Boeknummer a446497 (afluistertijd 0:12 uur)
7/ Veitch, Catherine / Vliegen
Hoeveel mensen kunnen er in een superjumbo? Maak kennis met acht
grote vliegtuigen en ruimteschepen. Met paginagrote kleurenfoto's.
Etten-Leur, Ars Scribendi, 2015
Boeknummer a446498 (afluistertijd 0:12 uur)
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Niveau 2
9/ Bakker, Helene / Eline Vere : het beroemde verhaal van Louis
Couperus (naverteld)
Makkelijk Lezen versie van de naturalistische roman over een meisje dat
moet ontdekken dat geld niet gelukkig maakt.
Amsterdam, Eenvoudig Communiceren, 2015
Reeks: Lezen is voor iedereen
Genre: historische roman
Boeknummer a443274 (afluistertijd 2:23 uur)
10/ Bakker, Helene / De kleine Johannes : het verhaal van Frederik
van Eeden (naverteld)
Johannes leeft in een fantasiewereld, die hij pas kan verlaten als hij
accepteert dat hij volwassen is. Een psychologisch sprookje.
Amsterdam, Eenvoudig Communiceren, 2015
Reeks: literatuur voor beginners
Genre: roman over kinderleven, psychologische roman
Boeknummer a444420 (afluistertijd 1:38 uur)
11/ Deckers, Daphne / Moeder worden, moeder zijn
De bekende televisiepersoonlijkheid/schrijfster vertelt over haar
ervaringen tijdens haar twee zwangerschappen en bevallingen.
Amsterdam, Eenvoudig Communiceren, 2008
Reeks: Leeslicht
Boeknummer a420127 (afluistertijd 1:08 uur)
12/ Hoefnagel, Marian / Kees de jongen : het beroemde verhaal van
Theo Thijssen (naverteld)
Een twaalfjarige jongen in het Amsterdam van rond 1900 moet door
omstandigheden snel volwassen worden. Hij moet kiezen tussen school
of gaan werken.
Amsterdam, Eenvoudig Communiceren, 2015
Reeks: literatuur voor beginners
Boeknummer a444441 (afluistertijd 2:16 uur)
13/ Hoefnagel, Marian / Max Havelaar : een verhaal van Multatuli
(naverteld)
Met dit boek uit 1860 wilde Multatuli (pseudoniem voor Eduard Douwes
dekker) de boeren in Nederlands-Indië, die uitgebuit werden, helpen.
Amsterdam, Eenvoudig Communiceren, 2015
Reeks: literatuur voor beginners
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Boeknummer a444442 (afluistertijd 1:41 uur)
14/ Koch, Herman / Het diner
Twee echtparen dineren in een restaurant om een vergrijp van hun
kinderen te bespreken.
Amsterdam, Eenvoudig Communiceren, 2010
Reeks: Leeslicht
Genre: psychologische roman.
Boeknummer a428213 (afluistertijd 2:16 uur)
15/ Kroonenberg, Yvonne / De Familieblues
Verhalen over vaders, moeders, broers, zussen etc.
Amsterdam, Eenvoudig Communiceren, 2012
Genre: familieverhalen
Boeknummer a437644 (afluistertijd 0:43 uur)
16/ Multatuli – Saïdjah en Adinda
In de 19e eeuw zijn de Nederlanders de baas in Indië. De vader van
Saidjah is een arme boer. Als hij zijn buffels kwijtraakt aan de
Nederlanders, verlaat Saidjah zijn dorp en zijn geliefde Adinda. Verhaal
in korte zinnen en gemakkelijke woorden.
Amsterdam, eenvoudig Communiceren, 2007 (4e dr. 2014)
Boeknummer a413876 (afluistertijd 0:52 uur)
17/ Oberski, Jona / Kinderjaren
Gevoelens en ervaringen van een klein Joods jongetje (ik-persoon), dat
tijdens de Tweede Wereldoorlog met zijn ouders enkele jaren in een
concentratiekamp doorbrengt. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke
woorden.
Amsterdam, Eenvoudig Communiceren, 2014
Reeks: Lezen voor iedereen
Genre: joods milieu
Boeknummer a440049 (afluistertijd 1:19 uur)
18/ Pozzo di Borgo, Philippe / Vrienden voor het leven
Na een ongeluk is een rijke Fransman verlamd. Hij krijgt hulp van jonge
Algerijnse man, die net uit de gevangenis is gekomen.
Amsterdam, Eenvoudig Communiceren, 2013
Reeks: Lezen voor iedereen
Genre : waargebeurd verhaal
Boeknummer a437645 (afluistertijd 1:08 uur)
19/ Schmidt, Annie M.G. / Die van u
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Keuze uit de gedichten voor kinderen en volwassenen van de
Nederlandse schrijfster (1911-1995).
Amsterdam, van Oorschot, 2014
Boeknummer a441446 (afluistertijd 4:43 uur)
20/ Schmidt, Annie M.G. / Impressies van een simpele ziel
Keuze uit de columns van de Nederlandse schrijfster (1911-1995).
Amsterdam, Querido, 2014
Boeknummer a443155 (Afluistertijd 7:00 uur)
21/ Terlouw, Jan / Bij ons in het dorp
Belevenissen van drie vrienden in het dorpje Caddum op de Veluwe vlak
na de Tweede Wereldoorlog. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke
woorden.
Amsterdam, Eenvoudig Communiceren, 2009
Genre: streekroman, detective
Boeknummer a437401 (afluistertijd 1:44 uur)

Niveau 3
22/ Bergen, Annegreet van / Gouden jaren : hoe ons dagelijks leven
in een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd
Overzicht van de ingrijpende veranderingen die zich in het dagelijks
leven in Nederland voltrokken sinds 1945.
Amsterdam, Atlas Contact, 1914
Boeknummer a440619 (afluistertijd 9:53 uur)
23/ Brandt Corstius, Jelle / Arctisch dagboek
Het persoonlijke verslag van Jelle Brandt Corstius over reizen per
cruiseschip en over zijn liefde voor Rusland. En over de ellende van
bekend zijn, en de behoefte aan alleen zijn.
Amsterdam, CPNB, 2014
Boeknummer a438903 (afluistertijd 1:20 uur)
24/ Bril, Martin / De zon schijnt
Columns over uiteenlopende onderwerpen.
Amsterdam, Prometheus, 2014
Boeknummer a445170 (afluistertijd 3:30 uur)
25/ Dekkers, Midas / De Thigmofiel
Essay over de universele behoefte aan geborgenheid bij mens en dier.
Amsterdam, Atlas Contact, 2015
Boeknummer a444791 (afluistertijd 3:42 uur)
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26/ Dijkshoorn, Nico / Nooit ziek geweest
De moeizame verhouding van een man tot zijn ouders verandert als ze
beiden steeds verder aftakelen.
Amsterdam, Contact, 2012
Boeknummer a431950 (afluistertijd 5:40 uur)
27/ Egmond, Michel van / Kieft
Openhartige biografie, waarin de ex-profvoetballer Wim Kieft (1962)
onder meer vertelt over de bittere strijd tegen zijn coke-verslaving.
Gouda, Voetbal International, 2014
Boeknummer a439817 (afluistertijd 6:00 uur)
28/ Groothuizen, Angela / Komt een vrouw bij de Super
Bundeling van 68 ontroerende en humoristische columns over dagelijkse
belevenissen.
Amsterdam, Xander, 2015
Boeknummer a444019 (afluistertijd 3:58 uur)
29/ Hassel, Sanneke van / De ochtenden
Bundel met 27 korte en ultrakorte verhalen.
Amsterdam, De Bezige Bij, 2015
Boeknummer a443909 (afluistertijd 5:12 uur)

30/ Kooten, Kees van / Zeven sloten : zes uitstapjes
Zes verhalen en drie gedichten, waarin meestal het gezin van de
schrijver, of de schrijver zelf, tijdens reisjes centraal staat.
Amsterdam, De Bezige Bij, 2013 (12e druk)
Boeknummer a134002 (afluistertijd 3:40 uur)
31/ Krabbé Tim / De veertiende etappe
Selectie van 71 verhalen en columns die de auteur de afgelopen 35 jaar
over wielrennen schreef.
Amsterdam, Prometheus, 2015
Boeknummer a442879 (afluistertijd 9:48 uur)
32/ Rozeman, Ton / Wat ik van de liefde weet
Korte verhalen over de liefde
Amsterdam, Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2013
Boeknummer a438464 (afluistertijd 1:44 uur)
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33/ Schrijvers op streek
Bundel met 20 verhalen in de streektalen die Nederland momenteel nog
kent. Omdat de verhalen ook in het Nederlands vertaald zijn is de tekst
voor iedereen toegankelijk.
Groningen, Uitgeverij Kleine Uil, 2013
De tekst wordt zowel voorgelezen in de streektaal alsook in het
Nederlands.
Boeknummer a437903 (afluistertijd 7:04 uur)
34/ Snijders, A.L. / De libelleman : 160 ZKV’s
Bundel met 'zkv's' (zeer korte verhalen).
Enschede, AFdH, 2015 (2e dr.)
Boeknummer a443825 (afluistertijd 6:02 uur)
35/ Verbogt, Thomas / Wat is precies de bedoeling
Columns, eerder verschenen in het dagblad De Gelderlander. Het zijn
korte verhalen over het avontuur van het alledaagse, verslagen van
verwondering, momenten van melancholie of hilariteit.
Amsterdam, Nieuw Amsterdam, 2013
Boeknummer a438290 (afluistertijd 4:41 uur)
36/ Witteman, Sylvia / Plastic rozen
Columnist Sylvia Witteman doet al jarenlang verslag over haar dagelijks
leven als thuiswerkende journalist met drie schoolgaande kinderen.
Bundeling van de mooiste columns van de afgelopen 10 jaar.
Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2015
Boeknummer a443329 (afluistertijd 7:55 uur)
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