
 

 
Het Autisme Info Centrum (AIC) Woerden organiseert 

op donderdag 25 juni 2015 een thema-avond met 

 

 Henny Struik over ‘Vrouwen met Autisme’  

 
Henny Struik heeft zelf autisme, en omdat er weinig bekend was over autisme bij vrouwen besloot ze een vragenlijst 
op te stellen. Op basis hiervan schreef ze het boek ‘Niet ongevoelig, vrouwen met autisme’, waarin zestig vrouwen 
aan het woord komen bij wie op latere leeftijd autisme is vastgesteld. Met dit boek wil ze laten zien waarom 
vrouwen zo weinig erkenning krijgen voor hun autisme.  
Voorin is te lezen: “Voor alle vrouwen die elke dag hun uiterste best doen om recht overeind te blijven staan, terwijl 
hun leven vaak veel weg heeft van moeten koorddansen met een fikse evenwichtsstoornis. Voor alle anderen die in 
hun leven geïnteresseerd zijn.” De vragenlijst staat in het boek en online. 
 
Vanuit de ingevulde vragenlijsten en eigen ervaringen maakte Henny Struik een lijst met kenmerken van autisme bij 
vrouwen, te vinden op https://www.womenwithautism.com/nl/kenmerken.  
 
Henny Stuik coacht mensen met autisme, heeft een Facebookpagina, een website www.hennystruik.nl, en geeft 
lezingen waarin zij over haar ervaringen en die van andere vrouwen met autisme vertelt.  

 
Programma 
19.15 uur Inloop met koffie/thee 
19.30 uur  Lezing door Henny Struik 
20.15 uur Pauze waarin Henny haar boek verkoopt en signeert         
20.45 uur  Vervolg lezing Henny Struik 
21.15 uur Vragen en afsluiting   
21.45 uur  Tot deze tijd verkoopt en signeert Henny Struik haar boek en is er  
                      gelegenheid om na te praten, boeken in te zien e.d. 
 

De thema-avond is bij Welzijn Woerden, Rembrandtlaan 2, 3443 EG Woerden.  
Voor de route kunt u kijken op www.welzijnwoerden.nl/contact.   
 
Aanmelden  
U kunt zich voor de thema-avond opgeven via de kalender van autismewoerden.nl. De toegang voor NVA-leden is 
gratis. Vul bij het veld ‘opmerkingen’ uw lidnummer in (gelijk aan het debiteurennummer: te vinden op de 
lidmaatschapsfactuur van  NVA). De toegang is € 5,- voor ouders/partners die geen lid zijn van de NVA.  
Hulpverleners en professionals betalen € 10,- per persoon.  
 
Lukt het aanmelden op die manier niet? Stuur dan een mail naar aicwoerden@hotmail.nl of bel naar Welzijn 
Woerden 0348-421101. Geef uw naam, aantal personen en evt. lidnummer door. 

 
AIC Woerden heeft op de 1

e
 en 3

e
 vrijdag in de schoolweken tussen 9.30 uur en 12.00 uur inloop bij Welzijn Woerden aan de 

Rembrandtlaan 2 in Woerden (dus niet in de schoolvakanties). 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.  
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