
   
 

Op  dinsdag 18 september 2012  van 20.00 uur tot 22.00 uur wordt er door het autismecafé 

Nieuwkoop een bijeenkomst georganiseerd voor ouders, begeleiders en andere betrokkenen van kinderen met 
een vorm van autisme.  
Het autismecafé vindt plaats in de Bun, Anemonenstraat 25 te Noorden. Er is voldoende parkeergelegenheid 
bij café De Klinker tegenover de RK Kerk, S.van Capelweg in Noorden (over het bruggetje naar beneden). We 
zouden het fijn vinden al u zich van te voren wilt aanmelden (autismecafenieuwkoop@hotmail.com). 

 
Het thema van deze avond is: 

 

Autisme en prikkelverwerking  
(hoe kan je je kind helpen de prikkels te beheersen). 

 
Toelichting:  
Veel kinderen met een vorm van autisme zijn overgevoelig voor geluid, licht, geurtjes. Door de 
overgevoeligheid voor bepaalde prikkels kunnen deze kinderen zich nog moeilijker concentreren of contact 
maken.   
Hoe ga je hier als ouders/verzorgers of opvoeders mee om? Welke hulpmiddelen en handvatten zijn er? 
 
U kunt luisteren naar de ervaringen en tips van Karijn Visman, een deskundige op dit gebied. Er is ruimte voor 
eigen inbreng, uitwisselen van ervaringen en vragen. Ook de NVA en MEE zijn deze avond aanwezig voor 
vragen en informatie.  
 
De avond wordt geleid door Myra Dijkstra (= gespreksleider). 
         

Programma 
           19.45 uur  Ontvangst (gratis koffie/thee) 
           20.00 uur  Start thema 
           21.00 uur  pauze (drankjes tegen kleine vergoeding) 
           21.15 uur  vervolg thema 
           22.00-22.30 uur informeel samenzijn 

 
Contactpersonen voor het Autismecafé in Nieuwkoop zijn: 
Myra Dijkstra  myra@sjndebun.nl en Pauline Pieterse pieterse@hetnet.nl 
 
Wij hopen u als gast te mogen ontvangen in ons Autismecafé. De toegang is gratis en neem gerust familie,  
vrienden en kennissen mee!. 
 
Met vriendelijke groeten,  
Pauline Pieterse, Myra Dijkstra, Ilse van der Zwet, Marianne van Capel.  
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Karen Visman 

In 1997 ben ik de Praktijk Kinderfysiotherapie gestart om mijn eigen werkwijze te kunnen 

uitdragen. Voor mij is intensief samenwerken met andere behandelaars en open staan voor inzichten van ouders 

en omgeving belangrijk om optimaal te kunnen werken. De afgelopen 30 jaar heb ik mij via verschillende 

werklocaties, bijscholingen en specialisaties ontwikkeld tot kinderfysiotherapeut. Door de jarenlange 

samenwerking met MOC ’t Kabouterhuis is er ook veel kennis op het gebied van het begeleiden van kinderen 

met ASS (autisme) en/ of gedragsproblemen. Naast kinderfysiotherapeut ben ik sensomotorisch therapeute en 

Floortime professional, waardoor ik met name werk met jonge kinderen en hun ouders met uitdagingen in 

ontwikkeling en/of gedrag. De behandeling vindt  op de praktijk, aan huis of op locatie. 

Ook werk ik samen met Bernadette Zumpolle op haar boerderij met kinderen en paarden, honden,schapen. 

(www.buitenbeesten.nl) 

Naast het praktisch werken begeleid ik kinderfysiotherapeuten in opleiding en ben ik docent aan de Hogeschool 

van Amsterdam. 

 


