
                        
              

 

Het Autisme Info Centrum (AIC) Woerden organiseert 

op donderdag 21 november 2019 een thema-avond met: 
 

Martine Delfos over ‘Autisme en verstandelijke beperking’  

 

Op donderdag 21 november komt Martine Delfos voor de zesde keer naar ons AIC in Woerden.   

Deze keer gaat ze het hebben over het thema ‘Autisme en verstandelijke beperking’.  

De avond vindt plaats bij Kapel Weddesteyn Utrechtsestraatweg 50, 3445 AS Woerden.  

 

Het onderwerp maakt deel uit van de theorie die Martine heeft en uitlegt in haar boek ‘Autisme 

ontrafelen’. Ze besteedde tijdens voorgaande thema-avonden al aandacht aan versnelde en 

vertraagde rijping van de hersenen en aan een regenboog van leeftijden binnen een persoon 

(MAS1P). Ook die onderwerpen maken deel uit van haar theorie. Terwijl we gewend zijn dat kinderen 

zich eerst sociaal-emotioneel ontwikkelen en later cognitief, is dat bij kinderen met autisme precies 

andersom, zij ontwikkelen zich atypisch: eerst met de focus op het cognitieve en later pas sociaal-

emotioneel. Autisme is dan geen defect maar een vertraagde ontwikkeling wat impliceert dat 

mensen met autisme zich verder kunnen ontwikkelen.  

 

Martine schetst deze avond haar theorie en zoomt in op het gegeven dat autisme en een 

verstandelijke beperking daarom niet samen kunnen gaan. “Mensen met autisme kunnen per 

definitie niet verstandelijk beperkt zijn vanuit de theorie van het Socioschema met de MAS1P,” zegt 

ze in een interview in het magazine van de NVA (zie bijlage).  

 

Over Martine Delfos 

Martine Delfos is internationaal onderzoekster, schrijfster, docente en therapeute. Ze hield zich de 

laatste jaren onder andere bezig met het opzetten van Universities Autism Expertise Groups in 

verschillende landen, en met de virtuele ontwikkeling van jongeren en de rol van de opvoeders 

hierin. Bekend zijn haar boeken: het omvattende  Een vreemde wereld, over het Autismespectrum, 

het basisboek Autisme ontrafelen en Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief. 

 

Martine Delfos verkoopt en signeert ook haar boeken tijdens deze avond. 

 

 



Programma 

Het programma is als volgt: 

18.45 uur: Inloop met koffie en thee 

19.30 uur: Lezing Martine Delfos 

20.30 uur: Pauze 

21.00 uur: Vervolg lezing Martine Delfos 

21.45 uur: Gelegenheid voor stellen van vragen 

22.00 uur: Napraten en uitwisselen van ervaringen onder het genot van een drankje 

22.30 uur: Einde 

 

Locatie 

De avond vindt plaats bij Kapel Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden. Dit is 10 minuten 

lopen vanaf het station, zie kaartje hieronder. Er is voldoende parkeergelegenheid. 

De inloop is vanaf 18.45 uur en het programma duurt van 19.30 – 21.30 uur met tot 22.30 uur de 

gelegenheid om boeken in te zien, ervaringen uit te wisselen en een drankje te drinken.  

 

 

 

Kosten en aanmelden 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar aanmelden@autismewoerden.nl. De entree bedraagt 

voor NVA-leden niets (geef uw lidnummer even door bij aanmelden), voor niet-leden bedragen de 

kosten € 5,- per persoon (betalen bij binnenkomst) en voor hulpverleners/professionals is dit € 10,- 

per persoon (vooraf te betalen, u krijgt een factuur). De toegang is inclusief koffie en thee bij 

binnenkomst en in de pauze.  

 

Hulpverleners en professionals  kunnen een bewijs van deelname ontvangen, dit graag bij de 

aanmeldingen doorgeven, dan ligt het klaar bij binnenkomst. 
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