
 

 
Het Autisme Info Centrum (AIC) Woerden organiseert 

op donderdag 5 februari 2015 een thema-avond met de titel: 

 

 ‘Autisme in je partnerrelatie’ 

 
Is bij jou of je partner de diagnose autismespectrumstoornis gesteld? Of denk je dat 
autisme binnen jullie relatie wel eens de oorzaak kan zijn van veel problemen? Vraag 
je je af hoe je daar samen mee verder moet? Joke Heusinkveld en Christien Procee 
begeleiden onder andere stellen waarvan één van beiden (vermoedelijk) een vorm 
van autisme heeft. Zij hebben beiden een praktijk in Houten en geven tijdens deze 
thema-avond meer informatie over de gevolgen van autisme in je partnerrelatie. 
Aan de orde komen:  wat is autisme; wat zijn de gevolgen voor de partnerrelatie; 
wat is de invloed van autisme op beide partners en wat kun je doen. 
 
Programma 
19.30 uur Inloop met koffie/thee 
19.45 uur  Inleiding door Joke Heusinkveld en Christien Procee 
20.30 uur Pauze           
20.45 uur  Vervolg inleiding door Joke Heusinkveld en Christien Procee 
21.30 uur Afsluiting   
22.00 uur  Tot deze tijd gelegenheid om vragen te stellen, 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 debiteuren-
nummer: 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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