Het Autismecafé is de plek om ervaringen en informatie uit te wisselen op het gebied
van autisme en wordt georganiseerd
voor en door ouders.

Autismecafé 073, maandag 3 Juni 2019
Het autismecafé is de plek om ervaringen uit te wisselen en waar je informatie kan opdoen op het
gebied van autisme.
Wij nodigen, vooral ouders, familieleden en andere belangstellenden uit deel te nemen aan deze
avond van het autismecafé 073. Het thema van deze avond is:

Autisme en Executieve Functies
Heeft u kind moeite met plannen, organiseren, beginnen en stoppen van gedrag en gedachtes?
Vindt uw kind het moeilijk om snel te schakelen, flexibel te zijn? Lijkt het alsof ze moeite hebben
met het voltooien van taken? Krijgen ze hun schoolwerk niet op orde, of kunnen ze zich niet
beheersen als ze boos worden. Dit kan wijzen op problemen in de executieve functies.
Wanneer de executieve functies minder goed werken, wordt de informatie niet goed gefilterd.
Hierdoor ontstaan er problemen bij het zien van grote lijnen, het kunnen toepassen van nieuwe
informatie en het multi-tasken. Bij mensen met autisme komt het vaker voor dat deze
vaardigheden minder goed ontwikkeld zijn.
Vanavond hoort u wat we onder executieve functies verstaan. Hoe je er thuis en op school mee
om kan gaan. Hoe je de ondersteuning kan geven om hierin te leren en hoe je de executieve
functies kan versterken?
Deze avond gaan we in gesprek met Dana van den Dungen. Ze is Orthopedagoog bij het Autisme
Steunpunt Zuidoost-Brabant van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) Hier geven
ze antwoord op alle vragen rondom autisme en onderwijs. Ze bieden professionalisering,
beeldvorming, consultatie & advies. Dana is werkzaam geweest binnen onderwijs en zorg van de
Hondsberg, onderwijs op de Taalbrug en de dagbehandeling autisme van Kentalis. Daarnaast heeft
ze jaren praktische pedagogische thuisbegeleiding gegeven aan jongeren met autisme.
Peter Giellissen, onze vaste gespreksleider, gaat vanavond met Dana van der Dungen in gesprek.
Zoals u van ons gewend bent, is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen
van persoonlijke ervaringen.
Locatie:
Tijd:
Toegang:
Gespreksleider:
Gast:

Lunchcafé In de Roos, Zuiderparkweg 282 te ‘s -Hertogenbosch
(gratis parkeergelegenheid aanwezig)
20.00 uur - 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur
Gratis, aanmelden is niet nodig
Peter Giellissen
Dana van den Dungen

Wees welkom namens de werkgroep van Autismecafé 073. Bij vragen kunt u contact opnemen via
autismecafé073@outlook.com

Bezoek ook onze nieuwe website www.autismecafe-denbosch.nl
Autismecafé 073
autismecafe Den Bosch
www.autismecafe-denbosch.nl

Deze avond komt mede tot stand met subsidie van gem. Den Bosch en medewerking van Lunchcafé In de Roos

