
Themadag Autisme en Prikkelverwerking  

balanceren tussen draaglast en draagkracht 

 

Aanmelden in nu mogelijk via deze link: 

https://m.ticketscript.com/channel/web2/start-order/rid/9L7X5ZY5/language/nl 

 

Onderstaand vindt u het programma van deze dag, en d link voor aanmelding. Let op: 

wij hebben slechts 150 plaatsen beschikbaar, en vol = vol! 

 

DE UITGANGSPUNTEN  

Een ieder die in het dagelijks leven op zoek is naar balans tussen draagkracht en 

draaglast, doet tijdens deze dag kennis, verdiepende inzichten, antwoorden én 

praktische tips op, waarmee u de volgende dag direct aan de slag kunt. Het aanbod 

bestaat uit verschillende werkwijzen, invalshoeken en thema’s. U doet op uw eigen 

leerwijze kennis en inzichten op aangaande prikkelverwerking, en kunt praktisch 

ervaren wat het beste bij u past voor de toepassing in het dagelijks leven.  

 

TOELICHTING PROGRAMMA 

 

09.30-10.00 uur  ontvangst met koffie en thee – u ontvangt uw persoonlijke 

programma van deze dag met de vermelding van de twee 

workshops die u gaat volgen, en het tijdstip waarop u het Ont-

moetingsbalkon bezoekt. 

10.00-11.30 uur  plenair programma met 

 Steven Degrieck (Prikkelverwerking bij Autisme)  

 Jasper Kok-Roosjen (introductie Autisme Kompas) 

11.40-12.40 uur  u volgt een workshop of bezoekt het Ont-moetingsbalkon (volgens 

indeling) 

12.40-13.30 uur lunch 

13.30-14.30 uur  u volgt een workshop of bezoekt het Ont-moetingsbalkon (volgens 

indeling) 

14.40-15.40 uur  u volgt een workshop of bezoekt het Ont-moetingsbalkon (volgens 

indeling) 

15.50-16.15 uur plenaire afsluiting 

16.15-17.00 uur  mogelijkheid tot napraten 

 

Het Ont-moetingsbalkon 

Op het Ont-moetingsbalkon bepaalt u uw eigen programma. Hier staan praktische 

toepassingen centraal. U treft hier onder meer een aantal ervaringsdeskundigen, 

vrijwilligers en ondernemers die u individueel of groepsgewijs kunt benaderen met uw 

vragen rondom draagkracht, draaglast en prikkelverwerking. U kunt naar eigen inzicht 

op zoek gaan naar antwoorden op lastige vragen, kennis nemen van de diverse 

initiatieven, grasduinen in diverse literatuur, een persoonlijk gesprek voeren met een 

https://m.ticketscript.com/channel/web2/start-order/rid/9L7X5ZY5/language/nl


van aanwezigen of met andere bezoekers ervaringen uitwisselen. Ook is het mogelijk 

deel te nemen aan de Autisme Belevingswandeling, waarbij u van Marc Beek vanuit zijn 

eigen ervaringsverhaal meer leert over prikkelverwerking. 

Het balkon is bij uitstek de plek waar niets moet en alles kan: praten, luisteren, het 

eerder gehoorde verwerken, nadenken, uitrusten, kortom: een plek om te ont-moeten. 

 

WORKSHOPS 

 

Tijdens deze dag kunt u twee workshops volgen. Bij uw aanmelding kunt u uw 

voorkeuren op te geven. Wij doen ons best om u bij de workshops van uw eerste en 

tweede voorkeur te plaatsen, we kunnen dit echter niet garanderen. We vragen u dan 

ook om ook uw derde en vierde voorkeur op te geven. 

 

Autisme, prikkelverwerking en seksualiteit - Jeroen Dewinter 

 

In deze workshop bekijken we eerst het wetenschappelijk onderzoek dat gedaan is naar 

seksualiteit en relaties bij jongeren en volwassenen met autisme. Inzichten over dit 

onderwerp zijn sterk veranderd in de voorbije jaren. We staan stil bij wat dit betekent 

voor ouders, opvoeders en andere begeleiders.  

Er is nog niet zoveel bekend over de rol van prikkelverwerking bij seksualiteit en 

relaties. Zowel hypersensitiviteit, als moeite om te herkennen of benoemen wat iemand 

voelt, zouden hierin een rol kunnen spelen. We bespreken, bekijken en oefenen met 

beschikbare materialen en methoden om met jongeren met autisme, en met ouders of 

begeleiders, in gesprek te gaan over seks en relaties. Dit levert concrete kennis en tips 

op. Er is ruimte voor vragen en om ideeën en zorgen te bespreken. 

 

dr. Jeroen Dewinter is als Klinisch psycholoog verbonden aan het jongvolwassenenteam en 

de dagbehandeling voor jongeren met autisme van GGzE, en aan Tranzo, wetenschappelijk 

centrum voor zorg en welzijn, aan Tilburg University.  

 

Wat ik nodig heb, is irritant voor jou  - André Rietman 

 

Verdiepingsworkshop over het omgaan met individuele verschillen in de 

prikkelverwerking met een grote kans op nieuwe kennis, handvatten en tips. 

 

Aansluitend op de centrale presentatie over prikkelverwerking van Steven Degrieck 

wordt na een korte inleiding in een interactieve sessie gekeken naar overeenkomsten en 

verschillen in de prikkelverwerking van de kinderen en volwassenen met wie we 

omgaan en/of werken. Deelnemers ontdekken ook de invloed van hun eigen 

prikkelverwerking. Oplossingen ter vermindering van de draaglast en ter vergroting van 

de draagkracht, ideeën en mogelijkheden worden uitgewisseld en afgewogen en nieuwe 

kennis wordt aangereikt. 

 



André Rietman is Gz-psycholoog en kinder- en jeugdneuropsycholoog in het Sophia 

kinderziekenhuis in Rotterdam. Hij is auteur van het boek 'Werken met aandacht', 

vertaler/bewerker van de Sensory Profiles in Nederland en hij doet onderzoek naar 

prikkelverwerking bij kinderen met verschillende (erfelijke) aandoeningen. 

 

  

Spelen met pASS-SI-e: Over Spel bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis en 

Sensorische Integratie – Charlotte Kater 

 

Voor kinderen en jongeren met autisme is spel en spelen niet vanzelfsprekend. De 

Spelontwikkeling verloopt anders en dit heeft een grote impact op alle levensgebieden. 

In deze ervaringsgerichte workshop staan we stil bij de betekenis van spel en de wijze 

waarop Prikkelverwerking zich daartoe verhoudt. 

Na een korte uitleg over de spelontwikkeling in het algemeen richten we ons op het 

spelgedrag bij kinderen en jongeren met autisme. We gaan ervaringsgericht aan de slag, 

en doen onder meer oefeningen met Sensorische Integratie.  Tips en ideeën voor 

prikkelregulatie bij spel worden opgedaan. 

 

Charlotte Kater heeft vanuit verschillende functies, waaronder speltrainer en beeldend 

therapeut, 17 jaar ervaring in het werken met mensen met ASS van verschillende leeftijden.  

De laatste jaren heeft zij zich gespecialiseerd in Sensorische Integratie, in combinatie met 

spel. Ze richt zich hierbij niet alleen op jonge kinderen, maar ook op kinderen in de 

puberteit en jongvolwassenen, vanuit de overtuiging dat het voor alle leeftijdsgroepen van 

belang is om het ‘spelend zijn’ te bevorderen. 

 

Zoveel spullen, wat bewaar je wel en wat niet? – Marjolijn Ankum 

 

Met het ouder worden verzamel je steeds meer spullen. Sommige mensen kunnen juist 

makkelijk dingen wegdoen, maar veel mensen hebben daar moeite mee. Het resultaat is 

een gebrek aan overzicht en soms zichtbare chaos, met een verminderde draagkracht als 

gevolg. 

In deze interactieve workshop leer je de minder goede redenen om spullen te bewaren 

(her)kennen. Met deze achtergrondinformatie en concrete tips gaat het hopelijk beter 

lukken ruimte, rust en overzicht te creëren, waardoor je zelf grip krijgt op het vergroten 

van je draagkracht.  

 

Marjolijn Ankum is opruimcoach/ professional organizer bij Opgeruimd Op Orde in 

Nijmegen. Zij helpt mensen mét en zonder ASS bij het vinden van overzicht in tijd en 

ruimte. Haar motto is: “Goed genoeg is het nieuwe perfect”. 

Tot 2014 was zij als secretaris verbonden aan de NVA Gelderland. 

 

Verdiepingsworkshop: Autisme en proprioceptie – Steven Degrieck 

 



Ooit al gehoord van onze interne zintuigen, zoals de proprioceptie? In deze workshop 

zetten we dit specifieke zintuig centraal. Dit is een minder gekend, maar erg belangrijk 

zintuig bij autisme, zeker in het kader van  emotie- en prikkelregulatie. Proprioceptie 

betreft de houding en spierspanning; het geeft ons informatie over het eigen lichaam 

(onder meer de stand van de ledematen, de beweging) waardoor we kunnen handelen 

zonder te kijken,  zwaar en licht beoordelen en een gevoel van ‘zelf’ ontwikkelen. 

Mensen met autisme hebben vaak moeite met proprioceptie. In deze workshop kijken 

we wat het betekent als de proprioceptie uit evenwicht is, en wat we in de dagelijkse 

praktijk kunnen doen om weer in balans te komen. 

 

TICKETS BESTELLEN 

 

De investering voor deze themadag bedraagt: 

€ 25,00 voor particuliere leden van NVA en Balans  

€ 35,00 voor particulieren (geen lid) 

€ 125,00 voor professionals/organisatieleden (accreditatie is aangevraagd) 
De genoemde bedragen zijn inclusief € 0,62 transactiekosten 

  

Wilt u graag komen maar is de toegangsprijs een belemmering, dan kunt u een mail 

sturen naar gelderland@autisme.nl. Er zijn een paar plaatsen beschikbaar voor 

gereduceerd tarief, (€ 15,00) voor mensen met een hele krappe beurs.  

 

Via deze link kunt u zich aanmelden. 

mailto:gelderland@autisme.nl

