NEDERLANDSE VERENIGING VOOR AUTISME
REGIO NOORD-HOLLAND
nieuwsbrief februari 2019 nr. 55
Volgende keer ook uw bijeenkomst, vraag/aanbod, boek enz. in de nieuwsbrief? Of heeft
u een boek over autisme geschreven?
Mail uw copy naar nannie.kruissel@planet.nl. Aanmelding/afmelding? (verander het
onderwerp in 'uitschrijven') kunt u mailen naar nieuwsbrief.nva.nh@gmail.com.
Volgt u ons via facebookpagina 'NVA Noord-Holland' en Twitter via @NVAnoordholland?
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VRAAG/AANBOD
(de NVA is niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit)

Zeg Maar Muziek
Mijn naam is Wilma Weggelaar en van beroep ben ik muzikant en grafisch
ontwerper/illustrator. Ik geef muziekles en muziekworkshops.
Muziek maken heeft voor mensen met ASS grote voordelen. Het helpt ze beter te
functioneren. In o.a. Amerika en Canada is daar veel wetenschappelijk onderzoek naar
gedaan en wordt er veel muziek gemaakt door mensen met autisme.
In Nederland wordt er weinig aan gedaan, of het beperkt zich tot muziektherapie. Dat is
zo jammer, want het doet mensen met ASS (van jong tot oud) heel erg goed. Daarom
heb ik mijn professie als muzikant en mijn ervaringsdeskundigheid op het gebied van
ASS samengevoegd en heb leuke muziekworkshops ontwikkeld, speciaal voor mensen
met ASS, zonder dat het een etiket "therapie" heeft. Gewoon lekker muziek maken of
muziek combineren met beeldende kunst, zoals tekenen en schilderen.
Op de website kunt u meer informatie vinden over de workshops.
U kunt ook bellen naar Wilma Weggelaar, tel. 06-43834548 of mailen naar
1amwil.w@gmail.com. Website: www.zegmaarmuziek.nl.

Chancare: logeer- en dagopvang en begeleiding
Ik ben Chantal Schakelaar, zeer ervaren Zzp Verpleegkundige en Gespecialiseerde
Gezinsbuddy. Ik help al ruim 19 jaar graag in gezinnen om de zorg te kunnen verlichten,
eventueel gezinsleden waar nodig te begeleiden en ondersteunen in de dagelijkse zorgen
die er zijn. Mogelijkheden tot begeleiding/verzorging op elke gewenste locatie. Eventueel
is (verpleegkundige) logeeropvang/dagopvang bij mij thuis mogelijk ter ontlasting voor
de ouders of ter ontwikkeling van het kind. Hier is mijn gezin zeer ervaren in. Het hele
gezin geeft vol enthousiasme 'warme specialistische individuele zorg/begeleiding'.
Voor meer informatie: Chantal Schakelaar, tel. 06-51507056 of
info@chantalschakelaar.nl. Website: www.chantalschakelaar.nl.

Heeft u ook een aanbod op het gebied van autisme of juist een vraag naar
logeeropvang, wonen, begeleiden enz? Plaats gratis een bericht in deze
regionieuwsbrief en stuur een tekst naar nannie.kruissel@planet.nl.
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DE NVA HEEFT EEN NIEUWE WEBSITE!
De NVA heeft vanaf eind januari een nieuwe website. De nieuwe website is
gebruiksvriendelijker, heeft een rustigere uitstraling en een duidelijkere navigatie.
Hierdoor is onze informatie makkelijker vindbaar. Ook voldoet deze website nog beter
aan de wettelijke AVG richtlijnen en is hij goed leesbaar op een telefoon.
Begin 2019 zullen we geleidelijk al onze communicatiemiddelen aanpassen aan onze
nieuwe huisstijl. Die is modern en fris en heeft bovendien een rustige uitstraling. Ons
logo hebben we inmiddels al aangepast. De website, deze nieuwsbrief en ons ledenblad
Autisme Magazine volgen binnenkort!
In de webshop www.autismeshop.com vindt u alle (vak)literatuur op het gebied van
autisme. Maar ook voor romans, kinderboeken en spelletjes kunt u terecht bij
autismeshop.com! Van elke aankoop gaat 10 procent naar de Nederlandse Vereniging
voor Autisme, zonder dat u meer betaalt. Alvast hartelijk dank! www.autisme.nl.

AUTISMEWEEK 31 maart t/m 6 april 2019
Het thema van de NVA Autismeweek 2019 is ‘Maak werk van je passie’. Werk dat
aansluit bij de passies van mensen met autisme heeft doorgaans de meeste kans van
slagen. Daarom brengt de NVA tijdens de Autismeweek 2019 een ode aan de passie en
de sterke eigenschappen van mensen met autisme. Onze boodschap: laten wij ons ook
daar op richten, en niet alleen op de dingen die hen minder goed afgaan. Tijdens de
Autismeweek zullen er in het hele land activiteiten plaatsvinden rondom autisme en
werk. Hiermee wil de NVA werknemers met autisme en werkgevers dichter bij elkaar
brengen. Door goede voorbeelden te laten zien, maar ook door alle partijen zoveel
mogelijk informatie te geven over wat er nodig is om van werk en autisme een succes te
maken. www.autismeweek.nl.

NVA-ACTIVITEITEN IN DE REGIO
AutismeKring Amsterdam 5 februari, 5 maart, 2 april enz. 19.30-22.00 uur
Elke 1e dinsdag van de maand. Adres: Stadionplein 65, 1076 CJ Amsterdam. De hele
avond vrije inloop, je mag ook later dan 19.30 uur komen. Einde meestal om 22.00 uur.
Voor het eerst? Neem gerust een ouder of begeleider mee. Voor meer info:
David tel. 06-43015331 (alléén op de avond zelf, de locatie: 020-7735857) of email
autismekring@gmail.com. Zie ook: www.autismecafeamsterdam.nl.
NIEUW! In hetzelfde buurthuis is er op elke eerste dinsdagochtend van de maand
een vrije inloop voor 55-plussers met autisme. Tijd: van 10.45-12.30 uur. Je mag ook
later dan 10.45 uur komen.
Voor meer informatie Dolien Buijs dolienbuijs@gmail.com.
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Autismecafé Purmerend 13 februari, 13 maart,
10 april enz. 20.00-21.30 uur
Elke 2e woensdag van de maand (i.s.m. Clup Purmerend).
Een ontmoetingsavond voor mensen met autisme (of het
vermoeden daarvan) en een normale/hoge intelligentie, vanaf
16 jaar. Adres: De Tien Gemeenten, in de kantine naast het
restaurant op de begane grond, Hoornselaan 11, 1442 AA
Purmerend.
Entree/koffie/thee/fris gratis, aanmelden niet nodig. Als je het
eng vindt om de eerste keer/keren alleen te komen:
begeleider/familie etc. van harte welkom!
Informatie via nannie.kruissel@planet.nl of 06-21625449.

Auticafé Kennemerland 12 februari, 11 juni, 17 september en 19 november
12 februari: Onderwijs, zien we het kind écht? Spreker: Astrid Ottenheym (Algemeen
directeur Passend Onderwijs Noord-Kennemerland)
11 juni: Sensorische prikkelverwerking. Spreker: Marlous Visser (Ergotherapaut en
ambulante begeleiding Jeugdwet – Praktijk Rozemarijn)
17 september: Kinderen worden 18 en dan? Spreker: Anja Dekker (levenscoach en
Jobcoach bij autisme en ADHD – Professional Organizer bij IQ Coaches)
19 november: informatie volgt nog
Locatie: Juliana van Stolbergschool, Juliana van Stolbergstraat 3, 1901 CE Castricum.
Mailadres: info@auticafekennemerland.nl of zie www.auticafekennemerland.nl.

NVA-partnergespreksgroep woensdag 27 februari Kwadijk 13.00-15.00 uur
Het is fijn andere partners van mensen met
(vermoedelijk) autisme te ontmoeten en ervaringen uit
te wisselen in een veilige omgeving. Deze gespreksgroep heeft als doel de partnerrelatie te bespreken en
niet je rol als ouder. Dit zorgt ervoor dat ook partners
zonder kinderen of kind-gerelateerde problematiek
makkelijker kunnen aansluiten. Aanmelden/informatie
Nannie Kruissel via email nannie.kruissel@planet.nl.

NVA-gespreksgroep voor ‘Kinderen van mensen met autisme’
Opgroeien in een gezin met een (vermoedelijk) autistische ouder is vaak heel verwarrend
voor een kind:
Wat thuis normaal is, is dat in de buitenwereld vaak niet.
Wat je geacht wordt te voelen klopt vaak niet met wat je in werkelijkheid voelt.
Wat er in jou omgaat lijkt wel niet van belang.
Je moet alsmaar rekening houden met de mensen om jou heen.
Maar wie houdt er rekening met jou?
Heb je behoefte om beter te begrijpen waarom je bent zoals je bent? Of wil je je
ervaringen eens delen met mensen die gewoon begrijpen wat je vertelt? Dat kan in het
lotgenotencontact voor volwassenen (>18 en zelf niet autistisch) die zijn opgegroeid met
een (vermoedelijk) autistische ouder.
Doel van de bijeenkomst is om een veilige omgeving te bieden waarin iedereen zich vrij
voelt om met de aanwezigen te delen wat hij graag wil delen.
De groep wordt informeel geleid door een lotgenoot. Wat er besproken wordt blijft binnen
de groep. Voor informatie over de bijeenkomsten: www.kindvanauti.nl.
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NVA-AUTISME INFORMATIE CENTRA (AIC’S)
De vrijwilligers van een AIC bieden u een luisterend oor, delen ervaringen en zoeken samen met u naar informatie of antwoord op uw vragen. De AIC's zijn onderdeel van de
NVA. Meer informatie op de website van de NVA: http://www.autisme.nl/regio/noordholland/autisme-info-centra-(aic)-noord-holland.aspx.
De AIC’s zijn gedurende de schoolvakanties gesloten.
AIC AMSTERDAM (gebouw Trivium/MEE, Derkinderenstraat 10-18, 1062 DB
Amsterdam)
Inloop: elke vrijdagochtend 9.30-12.00 uur
Elke vrijdagochtend welkom, afspraak vooraf niet nodig.
Het Autisme Info Centrum Amsterdam is een laagdrempelig ontmoetings- en
informatiecentrum. U kunt er terecht voor een luisterend oor en voor informatie.
De inloopochtenden zijn bedoeld voor mensen met autisme (of een vermoeden daarvan)
en voor ouders, partners, grootouders, leerkrachten of andere betrokkenen.
Het AIC beschikt over een flinke collectie boeken, folders enz. Ervaringsdeskundige
vrijwilligers van het AIC nemen de tijd om mee te denken over uw vragen, ervaringen en
zorgen. Openingstijden: elke vrijdag van 9:30 tot 12:00 uur (behalve tijdens de
schoolvakanties). Met openbaar vervoer bereikbaar met tramlijnen 1 en 17 en metrolijn
50. Koffie en thee staan klaar. Voor vragen kunt u ook mailen naar:
aicamsterdam@hotmail.com.
Zie voor actuele informatie: www.facebook.com/AICAmsterdam
www.autisme-amsterdam.nl of www.autisme.nl.

AIC HAARLEM (nieuw adres!! Jan Sluyterslaan 11, Haarlem)
Inloop: elke vrijdagochtend 9.30-12.00 uur
Voor meer informatie: aichaarlem@hotmail.com.

AIC HILVERSUM (Youké-gebouw, Oude Torenstraat 3, 1211 BV Hilversum)
Inloop: elke vrijdagochtend 10.00-12.00 uur
vrijdag 1 februari: koffieochtend algemeen
vrijdag 8 februari: koffieochtend algemeen
vrijdagen 15 en 22 februari gesloten i.v.m. voorjaarsvakantie
Voor vragen over het AIC Hilversum: aic.hetgooi@gmail.com
AIC Hilversum op Facebook: www.facebook.com/AICHilversum.

AIC HOOFDDORP (Meerwaarde-gebouw, Dokter van Dorstenstraat 1, 2132 JR
Hoofddorp)
Inloop: elke vrijdagochtend 10.00-12.00 uur
Het AIC Hoofddorp kan nog steeds nieuwe vrijwilligers gebruiken. Dus ben je
ervaringsdeskundige en wil je met onze andere vrijwilligers mensen die te maken hebben
met autisme een luisterend oor bieden tijdens de inloop, informatie over autisme geven,
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thema-avonden organiseren? Kom dan een keer langs tijdens de inloop of neem contact
op via aichoofddorp@gmail.com voor meer informatie.

ACTIVITEITEN EN BERICHTEN VAN ANDERE
ORGANISATIES
(de NVA is niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit)
Vrouwengroep ASS 6 en 27 februari, 13 en 27 maart Zaanstreek
Wil je graag in gesprek met andere vrouwen met autisme? Kom dan naar de
bijeenkomsten van de vrouwengroep in Zaandam. In deze groep kan je ervaringen en
tips delen aan de hand van thema’s die je samen bepaalt. Dit levert herkenning en steun
op!
Voorbeelden van gespreksonderwerpen zijn:
- Hoe ga je om met onbegrip van familie?
- Hoe maak en onderhoud je vriendschappen?
- Hoe ga je om met verwachtingen van anderen?
- Hoe zorg je goed voor jezelf?
- Hoe ga je om met de dingen die je eng vindt?
Er is een gespreksleider van MEE Amstel en Zaan
aanwezig.
Wanneer: twee maal per maand op woensdagochtend van 9:30 tot 11:00 uur.
Geplande bijeenkomsten op: 6 en 27 februari, 13 en 27 maart.
Waar: Bedrijvenpand De Bedrijvige Bij (vleugel B kamer 222, kantoorruimte van MEE
Amstel en Zaan), Lagendijk 1-3, 1541 KA Koog aan de Zaan.
Deelname is gratis.
Informatie en aanmelden via Marjan Vogelzang m.vogelzang@meeaz.nl
(tel. 06-51055238) of Carla Krale c.krale@meeaz.nl (tel. 06-81078139) of mail naar
cursus@meeaz.nl.

Bijeenkomsten Mama Vita 12 februari, 12 maart, 2 april (uitzondering, 1e
dinsdag van de maand), 14 mei en 11 juni Zaandam
Stichting Mama Vita is een actief netwerk voor moeders/verzorgsters van kinderen met
ASS met 20 groepen door heel Nederland. Ook in Zaanstad komt Mama Vita elke 2e
dinsdagavond van de maand (er zijn uitzonderingen, check de agenda op Facebook/
website) bijeen om ervaringen te delen en elkaar te steunen. Het doel van Mama Vita is
om de moeders te verbinden en in hun kracht te zetten. Dat gebeurt door middel van
ontmoetingen, trainingen en lotgenotencontact.
Juist de moeders die het thuis niet altijd even makkelijk hebben, en dat is bij sommige
een understatement…, die hebben zó’n enorme behoefte aan een avond eruit, aan
zichzelf werken en even de batterij weer opladen zodat zij de situatie thuis weer met
frisse moed aankunnen. Dit zijn avonden met een lach en een traan met inspirerende
sprekers en leuke activiteiten waarbij autisme de verbindende factor is.
Ben jij een moeder/verzorgster van een kind met autisme dan ben je van harte welkom
om een keer vrijblijvend langs te komen op een bijeenkomst in recreatiezaal “De Punt”
van Evean Meerpaal, Panneroodstraat 89, 1503 XM Zaandam (ingang aan de kant van
De Weer). Hierna vragen wij je om “vriendin” van Stichting Mama Vita te worden voor
€ 30,00 in het jaar. Kijk op Facebook https://www.facebook.com/mamavitazaanstad voor
de agenda.
Vooraf aanmelden zaanstad@mamavita.nl. Website: www.stichtingmamavita.nl.
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Jera thema-avond 27 februari Heemstede
Deze eerste Jera thema-avond van 2019 zal worden verzorgd door onze collega Lisette
de Graaf van Coaching ’t Gevoel: ‘Bestaan lastige kinderen?’
Loop jij wel eens tegen gedrag aan van je kind wat je lastig vindt? Wil jouw kind
bijvoorbeeld niet meer eten, niet met andere vriendjes spelen en alleen maar bij jou zijn
of heeft het een sterke eigen wil en gaat het overal tegenin? Er wordt dan al snel
gesproken over een kind dat zo lastig is of doet. Maar bestaan lastige kinderen nou ook
werkelijk? Of willen deze kinderen jou als ouder wat laten zien?
In deze workshop gaan we aan de slag met hoe je signalen van je kind kan herkennen en
oppakken en wat voor jou als ouder maakt dat jij bepaald gedrag van een kind als lastig
ervaart. Daarbij gaan we in op specifieke behoeftes die een kind van jou nodig heeft.
Lijkt het je interessant om hierbij aanwezig te zijn? Meld je dan aan via
arjanne@jeraouderenkind.nl.
Kosten: € 5 incl. koffie, thee en iets lekkers. Tijd: 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.00
uur). Adres: Zandvoortselaan 61, 2106 CK Heemstede.
Website: www.jeraouderenkind.nl.

Autisme Café in De Ark, Volendam 21 februari, 21 maart, 18 april enz.
Het Autisme café is een plek voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd met een
Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Elkaar ontmoeten, ervaringen en gedachtes delen met
anderen; een gezellige avond hebben. Lijkt het je leuk om te komen, kom dan gerust een
keer langs! Wil je graag komen maar liever niet alleen? Je mag altijd iemand meenemen.
Wij zorgen voor drinken en iets lekkers. Ook staat er vaak iets op het programma,
bijvoorbeeld darten, spelletjes, Wii op groot scherm. Wil je meer informatie?
Neem dan contact op Cynthia Bleeker of Marlies Bel, tel. 0299-363328
Of mail: cynthia@cbwedamvolendam.nl of marlies@cbwedamvolendam.nl.
Voor wie: Jongeren vanaf de middelbare schoolleeftijd met ASS
Datum: iedere 3e donderdag van de maand
Locatie: de Ark, Val van Urk 7 in Volendam Tijd: 19.30 tot 21.30 uur.

AutiRoze COC Amsterdam 2 februari, 2 maart, 6 april enz.
Voor mensen met Autisme binnen de LHBT+ gemeenschap. Iedereen is welkom, maar
AutiRoze is primair voor LHBT volwassenen (18 jaar en ouder) met autisme die
gemiddeld of hoog functioneren. Het gaat dan zowel om mensen die een officiële
diagnose hebben als mensen die vermoeden dat ze autisme hebben. De activiteiten zijn
ingericht op mensen die zelfstandig kunnen functioneren. De eerste keer mag je een
begeleider meenemen, maar liever niet steeds.
Wanneer: Elke eerste zaterdag van de maand tussen 19.00-23.00 uur. Het COC
Amsterdam zit in het dovenontmoetingscentrum Amsterdam (DOC) op de
Stadhouderskade 89, 1073 AV Amsterdam. Vragen kun je mailen naar
AutiRoze@COCAmsterdam.nl.
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Autismecafé Zaanstad 19 februari, 19 maart, 16 april enz.
Iedere derde dinsdag van de maand van 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Adres: Wijksteunpunt De Boed, Willem Dreeslaan 1, 1544 SB Zaandijk.
Deze ‘auti-meeting’ zoals de bezoekers het zelf noemen, is opgezet door InP team
Zaanstreek-Waterland. Het is voor mensen met autisme en een normale intelligentie
vanaf 16 jaar. Afhankelijk van de aanwezigen bespreken we een thema, of doen we een
spelletje. Entree/koffie/thee/fris gratis dankzij een financiële bijdrage van Praktijk GAAAN
(Groot Amsterdams Autisme en ADHD Netwerk). Bel voor info naar tel. 06-30044109 of
mail naar l.rollenberg@extenzo.nu.

‘Iets Drinken’ Amsterdam en Hilversum 19.00-23.00 uur
‘Iets Drinken’ is een landelijke netwerkborrel voor normaal tot hoogbegaafde
volwassenen met een vorm van autisme en wordt georganiseerd door enthousiaste
vrijwilligers met een vorm van autisme in samenwerking met Stichting AsocialeKaart.
Afwisselend wordt een pubquiz of spelletjesavond georganiseerd, waarna iets gedronken
kan worden: kijk voor de agenda op http://ietsdrinken.nl/agenda of
https://www.facebook.com/ietsdrinken.
‘Iets Drinken’ Hilversum woensdagen 13 februari, 13 maart, 10 april enz.
Plaats: Café Dudok, Larenseweg 1A, Hilversum.
‘Iets Drinken’ Amsterdam woensdag 20 februari, 20 maart, 17 april enz.
Plaats: Café de Blauwe Pan, Westerstraat 200, Amsterdam

Autismecafé Hoorn (vrijdagmiddag of -avond)
Middag-Autismecafé Hoorn 15.00-17.00 uur: 1 februari, 1 maart, 5 april enz.
Elke eerste vrijdag van de maand. Adres: Muziekcafé Backstage aan het Koepoortsplein
3. Het doel is herkenning en erkenning, ontmoeting en verbinding. Eén van de
deelnemers noemt het café een prima plek voor het oefenen van sociale vaardigheden.
Avond-Autismecafé Hoorn vanaf 20.30 uur: 15 februari , 15 maart, 19 april, enz.
Dit vindt plaats op de derde vrijdag van de maand om 20.30 uur in
De Loft der Zotheid, in het centrum van Hoorn, Nieuwe Noord 12.
De groep bestaat uit mensen van allerlei verschillende leeftijden.
Als je het te spannend vindt om alleen te komen kun je ervoor kiezen
iemand die je kent en vertrouwt, mee te vragen.
Er is zowel een geheime als een openbare Facebookgroep Aut and
Proud.
Voor informatie over het Autismecafé Hoorn kunt u contact opnemen
met Heleen Kramer (heleen@coachingnhn.nl), zie ook
www.coachingnhn.nl voor actuele informatie.
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PAS-contactdag zaterdag 9 maart Alkmaar, 29 juni Haarlem, 9 november
Alkmaar
Gezellig en informeel contact met lotgenoten!
Locatie: Buurthuis De Eenhoorn (grote zaal op begane grond), Verdronkenoord 44, 1811
BG Alkmaar van 13:00 tot 17:00 uur.
Verzamelpunt NS station Alkmaar Centraal: We verzamelen tussen 12:15-12:45 uur (aan
de centrumzijde onderaan de roltrap bij Ako/servicebalie/kiosk). Gastheren Marcel en
Rick zijn herkenbaar aan het PAS-logo. Uiteraard kun je ook direct naar de locatie komen
(vanaf 13:00 uur).
Deelname aan de contactdag kost € 3,00 per persoon voor niet-leden, PAS-leden gratis.
consumpties op de locatie voor eigen rekening. ’s Avonds kan naar keuze in gezelschap
met elkaar gegeten worden (kosten voor eigen rekening). Aanmelden is niet verplicht
maar wel handig voor de gastheer om inzicht te krijgen in het te verwachten
bezoekersaantal. Aanmelden kan op contactdag.Alkmaar@pasnederland.nl. Hier kan je
ook terecht voor meer informatie.
Voor meer informatie over PAS en de activiteiten die onze vereniging verzorgt, kijk op
www.pasnederland.nl.
Wijzigingen voorbehouden, kijk op de website voor de meest actuele informatie over de
PAS Contactdag Alkmaar. De volgende PAS-contactdagen in Noord-Holland zijn op 29
juni (Haarlem) en 9 november (Alkmaar).
De PAS-contactdagen zijn bedoeld voor volwassen (18+) normaal of hoger begaafde
personen met autisme.

Autisme-informatiemiddag zaterdag 6 april Grootebroek
Zaterdag 6 april organiseert Autisme4you in samenwerking met
de Praktijkschool Grootebroek een informatiemarkt en
workshops voor iedereen die te maken heeft met ASS (autisme
spectrum stoornis). Wegens het 10-jarig bestaan belooft dit een
extra bijzondere middag te worden. Aanmelden mag en vragen
stellen ook. Mail ons dan op autisme4you@gmail.com.

De Blauwe Zon bestaat 10 jaar: themamiddag woensdag 3 april Purmerend
De Blauwe Zon, een behandelgroep voor jonge kinderen met autisme
en een ontwikkelingsachterstand, bestaat 10 jaar. Om dat te vieren is
er onder andere op woensdag 3 april, tijdens de autismeweek, een
symposium over ‘Jonge kinderen met autisme en een
ontwikkelingsachterstand’.
Er zijn die middag drie sprekers:
Fabienne Naber:
Zij is universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gepromoveerd op
autisme en gehechtheid. Ook heeft zij onderzoek gedaan naar de effecten van oxytocine
op de sensitiviteit van vaders van kinderen met ASS. Daarnaast is Fabienne als
wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan Geef me de 5; een methode voor omgang
met mensen met autisme. In haar lezing wordt het belang uitgelegd van een goede
kwaliteit van de gehechtheidsrelatie op de ontwikkeling en het (fysiologisch, cognitief,
sociaal en emotioneel) functioneren van een kind en de problematiek die ontstaat op het
moment dat deze relatie van mindere kwaliteit is.
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Esther van IJken.
Zij is pre-verbaal logopediste, ondersteunende communicatiebehandelaar en sensorische
integratie therapeut. Zij is medeoprichter van kinderpraktijk SamSam. Inmiddels werkt
zij als zelfstandig therapeut. Esther zal ingaan op de sensorische informatieverwerking,
dat nu onderdeel is van de beschrijving van ASS in de DSM5. Waar hebben we het over
als het gaat om sensorische informatieverwerking en wat is alertheid? Binnen rustige
alertheid kun je komen tot ontwikkelen en leren. Als je kunt inspelen op sensorische
voorkeuren, kun je veel sneller een interactie starten en vasthouden. Het vasthouden
van een interactie bevorderd de hechting en een kind kan leren.
Tom van Som.
Hij is orthopedagoog en coördinator bij het Centrum Consultatie en Expertise (CCE). Het
CCE werkt voor mensen die langdurig complexe zorg nodig hebben en in een uitzichtloze
situatie terecht dreigen te komen. Tom gaat in op het belang van de emotionele
ontwikkelingsleeftijd. Die kan anders zijn dan de kalenderleeftijd, staat los van de
intelligentie en is bepalend voor hoe iemand reageert op zijn omgeving. Het (her)kennen
van de emotionele ontwikkelingsleeftijd en weten welke vaardigheden daarbij horen,
helpen om in te schatten wat je kunt vragen van een kind.
Wat: Symposium over Jonge kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand.
Hoe: Drie sprekers belichten de doelgroep vanuit hechting, sensorische
informatieverwerking en emotionele leeftijd.
Wie: De Blauwe Zon (bestaat 10 jaar)
Waar: ’t Stamhuis Purmerend
Wanneer: woensdag 3 april 13.00 uur
Entree voor professionals € 27,50, voor ouders van een kind met autisme € 12,50.
Aanmelden via: info@deblauwezon.nl.
(dinsdag 2 april heeft De Blauwe Zon een marktkraam op de weekmarkt Purmerend en
krijgt het winkelend publiek informatie over autisme mee)

Hier uw oproep, activiteit, vraag/aanbod (bv. voor wonen, logeren) in de
volgende gratis regionieuwsbrief met ruim 800 abonnee's?
Mail uw bericht naar nannie.kruissel@planet.nl en uw bericht, eventueel met foto
of afbeelding, wordt gratis geplaatst!
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