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Nieuwsflits 63      |   NVA regio Groningen/Drenthe |      juni 2015 
 
 
 

Reserveer in uw agenda: 7 oktober! lezing Erik Mulder:                               
Autisme – nieuwe inzichten op historische “waarheden” 

Op  deze avond heeft onze NVA regio Groningen / Drenthe weer een interessante lezing in de 
Blauwe Zaal van het UMCG! 
 
Dr. Erik Mulder bespreekt enkele recente wetenschappelijke bevindingen, die historische waarheden 
in een ander daglicht zetten. Onder andere komen aan de orde: de drie domeinen (interactie, com-
municatie en interesses); de verhouding erfelijkheid en omgeving, en de effectiviteit van behandelin-
gen. 
Dr. Erik Mulder is psychiater en lid van het directieteam van Accare. De lezing is gratis toegankelijk. 
 
Meer informatie in komende Nieuwsflits (o.a. tijd en hoe u zich kunt opgeven). 
 
 

 

Autminds: ‘Eenstemmig, meerstemmig’               
19 september, Oosterbeek 
 

Hoe mooi zou het zijn, een congres waar autisme de norm is en alles ingesteld is op de belevings-
wereld van mensen met autisme? Begin vorig jaar is een aantal mensen rondom dat idee bijeen 
gekomen, en inmiddels hebben we een stichting opgericht en het congres stevig in de pijplijn zit-
ten. 
  
Stichting Autminds heeft als doel het bijdragen aan de participatie en inclusie van mensen met au-
tisme in de samenleving. Dit doel denken we onder andere te bereiken door het organiseren van een 
congres onder dezelfde naam. 
  
Autminds, het congres, een ontmoeting van geestverwanten, organiseren we op 19 september In 
'Station 49' in Oosterbeek. Het thema van dit eerste congres is ‘eenstemmig, meerstemmig’.  
 
In deze Autminds willen we op zoek naar wat ons bindt en wat ons scheidt; naar dat wat versterkt en 
dat wat afzwakt; naar alles wat er de afgelopen jaren al gebeurd is en naar wat er nog zou moeten 
gebeurd is.  
Er wordt een vijftiental lezingen en workshops gegeven, variërend van een belevingsworkshop, tot 
en met een wetenschappelijke frisse kijk op autisme.  
 
Voor de vroegboeker met korting, voor maar €25 (de normale prijs, na 1 augustus a.s.  is € 35)!   
 
Meer weten, of ons willen sponsoren (want dat kan ook): www.autminds.nl 
 
 

mailto:nva.gron.dren@gmail.com
http://www.autminds.nl/
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Cursus:                                                 
“Autisme ervaren en verklaren”              
26 augustus, Hoogeveen  
 

 
De cursus “ Autisme ervaren en verklaren " wordt net als de cursus: ” Inzicht in autisme” al jaren 
enthousiast ontvangen bij een brede doelgroep, zoals; ouders, leerkrachten, docenten, begeleid-
ster kinderopvang tot professionals uit bijvoorbeeld hulpverlening, (tand)artsen, logopedisten, di-
etisten, fysio-ergotherapeuten, counselors etc.  
 
De cursus wordt gegeven door Frans Coolen, een bevlogen trainer met brede praktijkervaring rond-
om autisme. ‘Autisme ervaren en verklaren’ Deze cursus is met name bedoeld voor mensen die meer 
inzicht willen krijgen in de gevolgen die het autisme heeft voor de persoon en diens omgeving, en 
hoe hier dan op een goede manier kan worden omgegaan. In deze cursus wordt dieper in gegaan op 
de theorieën rond autisme.  
Door middel van tussentijdse opdrachten willen we laten ervaren hoeveel impact het autisme op ie-
mand kan hebben. Ook voor de mensen die hun kennis over autisme nog eens willen opfrissen is het 
een interessante dag. Vooral de ervaringsmomenten zijn goed om mee te maken en versterken de 
wil om de omgeving autismevriendelijk te maken. Daarnaast staan we stil bij het omgaan met pro-
bleemgedrag.  
 
Doel van de cursus is dat we meer begrip kunnen opbrengen voor de problemen waar mensen met 
autisme mee te maken hebben.  
 
Cursusleider Frans Coolen, van In to Autisme, is begonnen in het onderwijs en heeft daarna 25 jaar 
bij jeugdzorg als teamleider van autismegroepen gewerkt.  
Datum: Woensdag 26 augustus 2015  
Locatie: Humanitas DMH, Vos van Steenwijklaan 30, 7902 NS Hoogeveen  
Tijd: Inloop 9.30 inloop, Cursus van 10.00 uur tot 15.30 uur  
Kosten: € 100,00. NVA leden: € 80,00 Inclusief koffie/thee, lunch en een certificaat als bewijs van 
deelname.  
Informatie over het NVA-lidmaatschap op www.autisme.nl  
Deelnemers: Maximaal 18. Vol is vol!.  
Aanmelden: Kan alleen via www.intoautisme.nl 
http://www.intoautisme.nl/events/event/hoogeveen-ervaren-en-verklaren/  
 
“De dag is erg leerzaam, ook voor mensen die al vele congressen of cursussen hebben gedaan op het 
gebied van autisme. Mensen met een vorm van autisme hebben waarschijnlijk al veel vaker een po-
ging gedaan om mensen zonder autisme te begrijpen en zich aan te passen dan andersom! Om je 
makkelijker in een en ander in te leven is er de vervolgcursus”:  ‘Autisme ervaren en verklaren’. Stuk 
uit Herault mrt 2013 door Ellen Schoof. 
“De cursus was zeer informatief en prettig te volgen. Heb zelfs al iets toe kunnen passen bij een ad-
vies over een bezwaarschrift afwijzing Wajong voor iemand met Asperger.” Dicky Bos, consulent werk 
en inkomen. 
 
 
 

http://www.autisme.nl/
http://www.intoautisme.nl/
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Cursussen Autisme Centraal  
Dit najaar in Zwolle 
 
Groot Begijnhof 85, 9040 Gent 
info@autismecentraal.com 
 
 

 

AutismeBelevingsCircuit (ABC) - Zwolle  

Mensen met autisme begeleiden begint met autisme te begrijpen. Een circuit van tien praktische op-
drachten doet je beleven tegen welke muren mensen met autisme kunnen botsen en waar hun 
sterktes kunnen zitten. Tijdens deze cursus van een halve dag voel, ruik, proef, hoor en zie je hoe on-
ze cognitie betekenis geeft aan waarnemingen en hoe dat anders in zijn werk gaat bij autisme. Tien 
concrete tips helpen je op weg naar autismevriendelijkheid! 
  
Begeleiding: Delphine Callewaert 
Duur: halve dag 
Data: 19 november 2015 te Zwolle, van 9u30 tot 12u30 of  van 13u30 tot 16u30 
Prijs p.p.: € 130,00    (6de persoon gratis) 
Kortingsprijs: € 117,00  (Plus!abonnees, studenten tot 25 jr, mensen met ASS en hun gezinsleden) 
Voor wie: Alle geïnteresseerden 
Opzet: Workshop 
Moeilijkheidsgraad: Basiscursus 
 

 Klik hier voor meer info. 
 

De AutismeCentraalMethodiek NB en VB – Zwolle 
Deze driedaagse basisopleiding gidst je op een inzichtelijke en praktische manier door de zes  funda-
menten van autismevriendelijk en –deskundig dagelijks handelen. Je krijgt niet enkel inzicht in autis-
tisch denken, maar ook concrete, praktische handvatten zodat je met een schat aan informatie on-
middellijk aan de slag kan. De ideale instapcursus, maar evengoed een systematisch overzicht voor 
mensen met reeds heel wat ervaring. 
Er kunnen maximum 20 deelnemers deelnemen. 
Deze opleiding levert een certificaat op in de AutismeCentraalMethodiek. 
 
Begeleiding: Steven Degrieck 
Duur: 3 dagen 
Data: 17, 18 en 19 november 2015 te Zwolle, van 9u30 tot 16u00 
Prijs p.p.: € 480,00    (6de persoon gratis) 
Korting: € 432,00  (Plus!abonnees, studenten tot 25 jaar, personen met autisme en hun gezinsleden) 
Voor wie: Alle geïnteresseerden 
Opzet: Cursus 
Moeilijkheidsgraad: Basiscursus 
 

 Klik hier voor meer info. 

 
 

mailto:info@autismecentraal.com?subject=Website%20Autisme%20Centraal
mailto:info@autismecentraal.com?subject=Website%20Autisme%20Centraal
http://www.autismecentraal.com/public/contentws.asp?id=346
http://www.autismecentraal.com/public/contentws.asp?id=438
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Gedragsproblemen en agressie, begrijpen en aanpakken – Zwolle 
Agressie, uitdagend gedrag, probleemgedrag: moeilijk voor de omgeving, maar vooral voor de men-
sen met autisme in kwestie. Deze cursus biedt je een theoretisch kader rond agressie, maar leert je 
ook waar mogelijke oorzaken van agressief en problematisch gedrag gezocht moeten worden. Je 
krijgt een overzicht van mogelijke observatie- en vragenlijsten, en leert verschillende technieken om 
om te gaan met probleemgedrag. 
 
Begeleiding: Delphine Callewaert 
Duur: 2 dagen 
Data: 17 en 18 november 2015 te Zwolle, van 9u30 tot 16u00 
Prijs p.p.: € 300,00    (6de persoon gratis) 
Korting: € 270,00  (Plus!abonnees, studenten tot 25 jaar, personen met autisme en hun gezinsleden) 
Voor wie: Alle geïnteresseerden 
Opzet: Workshop 
Moeilijkheidsgraad: Opleiding 

 Klik hier voor meer info. 
  
 

Mededeling: 
de Website Praktisch opvoedadvies wordt voortgezet door www.comautcoaching.nl. 
 U bent van harte welkom op de nieuwe site. 
 
 

Oproep voor ouders van kinderen met autisme 
 
Voor mijn opleiding klinische psychologie aan een universiteit in Duitsland schrijf ik een master 
scriptie over autisme. Ik zou graag wetenschappelijk evalueren welke voortgang kinderen met au-
tisme binnen één jaar boeken in hun ontwikkeling. 
 
Daarom ben ik op zoek naar ouders van kinderen met autisme die bereid zijn om deel te nemen aan 
mijn onderzoek studie. Deelname aan deze studie houdt het invullen van een korte Nederlandstalige 
vragenlijst (15-20 minuten) over uw kind met autisme (bijvoorbeeld, “kent hij zijn eigen naam”) op 
twee verschillende momenten (aan het begin van de studie en een jaar later) in. 
 
Deelname is vrijwillig. De link naar de vragenlijst wordt per e-mail verstuurd en de antwoorden zijn 
strikt vertrouwelijk. Anonimiteit is verzekerd. De vragenlijst bevat een Studie Code Nummer. Namen 
en e-mail adressen zullen op andere plekken worden opgeslagen dan de antwoorden op de vragen-

lijsten. De e-mail adressen zijn nodig om u de link naar de vragenlijst te sturen.  
Wanneer de studie voltooid is, kunt u uw eigen gegevens opvragen, die dan in grafische vorm wor-
den weergegeven, samen met een schriftelijke toelichting op de resultaten. 
 
Wilt u deelnemen aan deze studie? Stuur dan alstublieft een e-mail  aan:                                                              
andreanemann@hotmail.com. 
 U ontvangt dan verdere informatie over deze studie en de link naar de vragenlijst.   
 
Bij voorbaat dank,  
Andrea Nemann 
Mijn begeleider is Prof. Dr. Phil. Christina Pechstein 

masteropleiding 'M.Sc. Klinische Psychologie und Psychotherapie' aan de Medical School Berlin.  
http://www.medicalschool-berlin.de/hochschule/wissenschaftliches-lehrpersonal/professoren/professoren-
fakultaet-gesundheit/prof-dr-christina-pechstein/.  

http://www.autismecentraal.com/public/contentws.asp?id=210
http://www.comautcoaching.nl/
mailto:andreanemann@hotmail.com
http://www.medicalschool-berlin.de/hochschule/wissenschaftliches-lehrpersonal/professoren/professoren-fakultaet-gesundheit/prof-dr-christina-pechstein/
http://www.medicalschool-berlin.de/hochschule/wissenschaftliches-lehrpersonal/professoren/professoren-fakultaet-gesundheit/prof-dr-christina-pechstein/
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AGENDA  
19 augustus - AUTICAFÉ Groningen 
26 augustus – cursus ‘Autisme ervaren en verklaren’, Hoogeveen 
7 september – Inloopochtend AIC Groningen 
19 september – eerste bijeenkomst Autminds, Oosterbeek 
7 oktober – NVA-lezing Erik Mulder, UMCG Groningen 
13 november – NVA AutismeCongres, Utrecht 
17 tot 19 november – Cursus Autisme Centraal, Zwolle 
19 november – Cursus Autisme Centraal , Zwolle 

 
 
UniekDating is een voorzetting van MEE Dating 
(onderdeel van Stichting MEE Drenthe) 
 
 
 

Dames opgelet! Wil je ook graag een vriend of vriendin, maar vind je het lastig om het eerste contact 
te leggen? UniekDating kan je hierbij ondersteunen.  
 
UniekDating is een relatiebureau voor mensen met een licht verstandelijke beperking en/of vorm van 
autisme, oftewel Unieke mensen! Wij bieden deze doelgroep de mogelijkheid om op een veilige ma-
nier een relatie te zoeken en onder begeleiding te daten en/of vriendschappelijk contact te leggen.  
 
Ons relatiebureau telt inmiddels ruim 520 leden. Iedereen krijgt een persoonlijke intake in de buurt, 
eigen inlogcode en de kennismakingen worden begeleid door enthousiaste en kundige datingcoa-
ches!  
Er staan ontzettend veel lieve jongens/ mannen aangemeld die op zoek zijn naar een leuke partner.  
 
Dus heb je een relatiewens maar kun je hierbij wel en steuntje in de rug gebruiken, meld je aan!  
Voor meer informatie kun je kijken op www.uniekdating.nl.  
Of bel ons op: 06-52324045 (Marieke de Groot) 06-52357279 (Marike Hoekstra)  

Zie ook: www.facebook.com/uniekdating  of  www.twitter.com/uniekdating 

 
 

 

   AUTISMEKNOP  - stel uw vraag   
 

Via de MEE Autismeknop is het mogelijk per mail een vraag te stellen. U kunt ons alle mogelijke 
vragen stellen over elk levensgebied en over elke levensfase. Bijvoorbeeld:                                                         

 Ik vermoed dat mijn kind autisme heeft. Hoe kom ik erachter of dit zo is? 
 Ik zoek contact met andere mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) 
 Mijn partner heeft ASS, ik wil graag ervaringen uitwisselen met lotgenoten. 
 Ik zoek voor mijn kind met PDD-NOS een logeerboerderij. 
 Mijn puber met Asperger dreigt te ontsporen. Kan ik hierover eens praten? 
 Hoe kan ik omgaan met mijn kleinkind met ASS waar ik op pas?  
 Of ……                                                                                                                                                            

U vindt de Autismeknop van MEE Groningen: www.meegroningen.nl  

http://www.uniekdating.nl/
http://www.facebook.com/uniekdating
http://www.twitter.com/uniekdating
http://www.meegroningen.nl/
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De regio op de website                                                                                           
Wilt u een Nieuwsflits of een lezing nog eens teruglezen? Zoekt u een contactpersoon uit de regio? 
Ga naar de website: www.autisme.nl. 
Klik op ‘Regio’.  Kies daarna Groningen/Drenthe. Klik daarna links ‘Nieuws NVA Groningen en Dren-
the’.  Hier vindt u de Nieuwsflitsen en ander nieuws 
 

 
AUTICAFÉ Groningen op vakantie 

In verband met de vakantie is het  AUTICAFÉ in juli gesloten. 
Op 19 augustus zijn we weer open. 
 
 
 

 

Praten over autisme met iemand die 
je begrijpt  
 

Inloopochtenden (nieuwe locatie)          
U kunt binnenlopen voor een persoonlijk gesprek, informatie en advies.  

-elke eerste maandag van de maand van 09:00 tot 12:00 uur                                                                 
-gesloten in de zomervakantie van de basisscholen                                                                                
-kantoor Zorgbelang, Hoendiep 95,  9718TE Groningen 

actuele informatie: 
www.facebook.com/aicgroningen  
Automatisch bericht over de activiteiten van het AIC en NVA na aanmelding bij:  
aic_groningen@live.nl 

 
Datum opening AIC in de vakantieperiode: 
In verband met de vakantie is het  Autisme Info Centrum in juli en augustus gesloten.                                  
Op 7 september zijn we er weer. 
 
 
                                                                                                                                                                                                 

Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. De lotenkoper kan voor 
de NVA kiezen als goed doel. Wilt u ons ook ondersteunen en voor de NVA 
meedoen aan de Vriendenloterij?                                                                                                                                             

Ga naar: https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm (daarna goed doel kiezen). 

 

     

Autisme Netwerk Groningen                                               

                                                                                                             
Autisme Netwerk Groningen (ANG) is een samenwerkingsverband tussen de NVA en diverse organi-
saties/instellingen. Vanuit dit samenwerkingsverband willen wij in gezamenlijkheid werken aan ver-
betering van zorg en ondersteuning voor mensen met ASS in de provincie Groningen. U kunt zich in-
schrijven voor de digitale nieuwsbrief. Website: www.autismegroningen.nl 

http://www.autisme.nl/
http://www.facebook.com/aicgroningen
mailto:aic_groningen@live.nl
https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm
http://www.autismegroningen.nl/

