
                        
              

Het Autisme Info Centrum (AIC) Woerden organiseert 

op donderdag 13 juni 2013 een thema-avond met de titel: 
 

‘Reflexrestanten’ 
 

Onhandig in bewegingen, de pen verkrampt vasthouden, niet kunnen stil zitten, schrikken van harde 

geluiden. Als u bijvoorbeeld deze kenmerken bij uw kind ziet, kan dit duiden op het nog aanwezig zijn 

van primitieve reflexen. Dat zijn automatische 'stereotiepe' bewegingen die een baby gemaakt moet 

hebben om een normale neurologische ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel mogelijk te 

maken. Belangrijk om later fijn motorische bewegingen te kunnen maken bij het schrijven en geen 

storing te hebben in de zintuigen zoals de ogen en oren.  

 

Kinderen waarbij deze ongeremde primitieve reflexen nog aanwezig 

zijn, hebben vaak leerproblemen. Petra Keijzer-Rus van  

JouwLeerKracht pakt leer- en gedragsproblemen bij de basis aan.  

U hoort waarom het zo belangrijk is erachter te komen waar het 

leer- of gedragsprobleem zoals dyslexie, dyscalculie, adhd, autisme, 

hoogbegaafdheid, vandaan komt en krijgt tips en handvatten om 

deze kinderen op tijd te kunnen ontdoen van hun 'probleem'. Petra vertelt over de relatie tussen 

leerproblemen ,reflexrestanten, oogsamenwerkingsproblemen (fixatie disparatie) en beelddenken. 

 

Informatie 

De avond is bij Welzijn Woerden, Huize Zandwijk Rembrandtlaan 2, 3443 EG Woerden. Voor de route 

kunt u kijken op http://www.welzijnwoerden.nl/contact. De inloop is vanaf 19.15 uur met koffie en 

thee (€ 1,-). Niet-leden en hulpverleners betalen € 7,50 incl. koffie en thee). Het programma duurt 

van 19.45 – 21.30 uur. Daarna is er tot 22.00 uur gelegenheid om vragen te stellen, ervaringen uit te 

wisselen en de mogelijkheid om boeken en folders in te zien.  

U kunt zich voor de thema-avond opgeven via:  http://autismewoerden.nl via de kalender.  

 

AIC Woerden heeft op donderdagochtend in de schoolweken tussen 9.30 uur en 12.00 uur inloop bij MEE in 

de zorgpassage van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. 

Heeft uw kind, uw partner of iemand anders uit uw familie of omgeving autisme? De medewerkers van het 

Autisme Informatie Centrum (AIC) weten als geen ander hoe dat is. Zij helpen bij het vinden van informatie, 

geven advies en bieden een luisterend oor vanuit eigen ervaringsdeskundigheid; ouders van jonge-, puber- of 

volwassen kind(eren) met autisme, een verstandelijke beperking en/of partner van een persoon met autisme.  

http://www.welzijnwoerden.nl/contact
http://autismewoerden.nl/

