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Nieuwsflits maart 2021 

 

Vooraf 
 
Tijd voor de Nieuwsflits! We hopen dat het jullie goed gaat. Om contact te houden met elkaar in de 
huidige omstandigheden zijn er vooral in de autismeweek veel (digitale) activiteiten.   
 

 
Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op met het regiobestuur: nva.gron.dren@gmail.com 
Nieuwe bestuursleden en gespreksleiders zijn van harte welkom. 
 
We hopen op nieuwe tijden waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten en wensen je een goede 
gezondheid!  
 
Barbara Snabilié, Irene Molenaar en Baukje Hofman 
redactie Nieuwsflits 
 
__________________________________________________________________________________  
 
 

 

 

Digitaal lotgenotencontact voor NVA-leden 

 
Heb je vragen, zoek je informatie of wil je tips en ervaringen delen?  
Het NVA-forum is een veilige omgeving en alleen toegankelijk voor leden.  
Je bepaalt zelf wat mensen van je zien.  
 
Wil je meer weten? Kijk op youtube.com/watch?v=nsFM82OF1Iw 
of ga naar forum.autisme.nl en meld je aan. 

mailto:nva.gron.dren@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=nsFM82OF1Iw
http://forum.autisme.nl/
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Lotgenotencontact Drenthe en Groningen 
Op autisme.nl/regiooud/lotgenotencontact vind je de Drentse en Groninger gespreksgroepen van  
de NVA. 

 
 

 
 
In de autismeweek is er veel aandacht voor de positieve gezondheidseffecten van beweging.  
En ook voor de vraag Hoe is het om anno 2021 autisme te hebben?  
 
De activiteiten van de NVA in de autismeweek vind je op autismefonds.nl/autismeweek 

Autisme Inloopochtend 

Op maandag 12 april en verder elke eerste maandag van de maand (behalve in de zomer). 
 

Praten over autisme met iemand die je begrijpt 

Je kunt de inloopochtend tijdelijk alleen  op afspraak bezoeken, stuur hiervoor een e-mail naar  
aic_groningen@live.nl 

Op dit moment is binnen zitten bij de inloopochtend niet mogelijk. Tijdens een wandeling kun je in 
gesprek gaan met een van de vrijwilligers. Voor meer informatie aicgroningen.nl en 
facebook.com/aicgroningen 

 

https://www.autisme.nl/regiooud/lotgenotencontact/
https://www.autismefonds.nl/autismeweek/
mailto:aic_groningen@live.nl
http://aicgroningen.nl/
http://www.facebook.com/aicgroningen
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Hoe kijken volwassenen met autisme naar werk?  

 
Tijdens de autismeweek organiseert Autisme Digitaal twee online evenementen over werk: 
30 maart online training  Samenwerken met autistische collega's 
1 april  online panelgesprek  Vier autistische volwassenen over werk  

Zie voor meer informatie autismedigitaal.nl/nieuws/autismeweek-2021 

 
 

  

 

https://www.autismedigitaal.nl/agenda/samenwerken-autistische-volwassenen/
https://www.autismedigitaal.nl/agenda/autistische-volwassenen-werk/
https://www.autismedigitaal.nl/nieuws/autismeweek-2021/
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Onderzoek 

Het Nederlands Autisme Register doet momenteel onderzoek naar het aanbod van reguliere en niet-
reguliere behandelingen voor mensen met autisme in Nederland. Op de website van de NVA vind je 
informatie over het onderzoek: autisme.nl/2021/03/12/welke-behandeling-volg-jij-of-je-kind-ivm-
autisme  Je kunt tot en met zondag 11 april meedoen aan het onderzoek. Het invullen van de 
vragenlijst duurt ongeveer twintig minuten. 
 
 

 

http://td35.tripolis.com/public/r/UjsZ+WC74OEPxQB6I0jhvg/YvdFLiJh5LW+GrpQiqEBIg/sAaNNrEeoBg+EoKNNuRCNw
http://td35.tripolis.com/public/r/UjsZ+WC74OEPxQB6I0jhvg/YvdFLiJh5LW+GrpQiqEBIg/sAaNNrEeoBg+EoKNNuRCNw
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Kijktips 

Autisme TV 

Interessante uitzendingen over autisme vind je op 
youtube.com/watch?v=pTIOnE_LycY&list=UUUkmY9FiXmenhCf6MHtueqw 
 
 

 

Documentaire Mijn vriendin heeft autisme 

 
Verschillende onderwerpen komen in de documentaire aan bod: Hoe is het om een relatie te hebben 

met een vrouw met autisme? Waarom krijgen veel vrouwen eerst een foutieve diagnose (zoals 

angststoornis, depressie of persoonlijkheidsstoornis)? Wat maakt het diagnosetraject zo lastig? Welk 

beeld heeft de samenleving van autisme?  

 

Je kunt de documentaire bekijken via youtube.com/watch?v=n61rExf4B-g 

https://www.youtube.com/watch?v=pTIOnE_LycY&list=UUUkmY9FiXmenhCf6MHtueqw
https://www.youtube.com/watch?v=n61rExf4B-g

