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THEMA: LUISTEREN NAAR AUTISME Van 31 maart t/m 7 april is het NVA 
Autismeweek. Een week waarin de NVA volop aandacht vraagt voor autisme. 
En vooral het belang wil benadrukken van echt luisteren naar wat mensen 
met autisme nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze 
maatschappij. Om te kunnen participeren op het gebied van werk, onderwijs 
en vrije tijdsbesteding. Het klinkt zo vanzelfsprekend maar dat is het helaas 
(nog) niet… 

Met onder meer:
• Vier ervaringsdeskundigen over hoe zij 

de wereld om hen heen ervaren
• Vakantie moet voor iedereen mogelijk zijn, 

vindt stichting Wielewaal
• Mensen mét en zonder autisme met elkaar 

verbinden door kunst

• Twee deskundigen over McDD: 
bestaat de diagnose nog wel?

• Een dag uit het leven van Gideon 
(5): ‘Gideon kan niet praten, maar 
heeft wel veel te zeggen!’

• Studeren met autisme; Alban 
Thung deed het: ‘Zonder hulp was 
het onbegonnen werk’

VOLWASSENEN:
• Autisme en slaapproblemen: 

40 tot 80% van mensen met 
autisme heeft er last van

• Extreme prikkelgevoeligheid: 
hoe werkt dat in de hersenen?

• Tips en tools voor het sollicitatie-
gesprek

• De rubriek Jong & Aut, van de 
18-jarige Alexander, dit keer over 
‘Autistisch’ praten

• Het Juiste Loket, waar je terecht 
kunt als je de weg niet kunt vinden 
in zorgland 

• Leren luisteren naar mensen met 
autisme en een verstandelijke 
beperking

• Kom ook naar de Autidoedag 
in Duinrell!

• ‘Er moet meer aandacht komen 
voor de persoonlijkheid van 
mensen met autisme,’ zegt klinisch 
psycholoog Richard Vuijk

• Columns van onze ervarings-
deskundigen, de interessantste 
nieuwe boeken en nog veel meer!
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