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Nederlandse Vereniging voor Autisme

Meld u nú aan als lid!
De Nederlandse Vereniging voor Autisme is een belangenvereniging voor mensen met autisme, hun ouders, partners
en andere naastbetrokkenen. Om te kunnen blijven werken
aan meer begrip en kansen voor mensen met autisme,
hebben we ook ú hard nodig!

Thimo
5 jaar later
Terugblik
Autismeweek 2012
Omgaan met
complexe zorgvragen

Als lid krijgt u van ons:
• begrip en herkenning;
• informatie waar u écht wat aan hebt;
• lotgenotencontact bij u in de buurt;
• ledenvoordeel op NVA-producten en activiteiten.

Twee nieuwe
Auti-Doe-Dagen
Kom ook!

Proeftuinen
wonen met autisme

Autisme werkt!

Nederlandse
Vereniging
voor Autisme
Wij begrijpen wat autisme voor u betekent

Aanmelden? Dat kan via www.autisme.nl of vul de kaart in.

Een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Voor mensen met o.a. klassiek autisme, de stoornis van Asperger, PDD-NOS en McDD

Autisme bij peuters

Kinderen met autisme

Autisme bij pubers

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders

Informatie voor pubers en hun ouders

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
Weltevreden 4c
3731 AL De Bilt
Tel:. 030-2299800
Fax: 030-2662300
E-mail: info@autisme.nl
Website: www.autisme.nl
Informatie en Advieslijn:
Telefoon: 0900 – AUTISME / 0900 – 288 47 63 (€ 0,05 p/m)
E-mail: I&A@autisme.nl

Steun het AutismeFonds op giro 479
Uw lidmaatschap is van groot belang

Lid zijn van de NVA levert u veel op!

Om te kunnen blijven werken aan meer begrip voor mensen
met autisme en aan een autismevriendelijkere wereld,
hebben we u hard nodig als lid. Hoe meer mensen lid zijn
van de NVA, des te beter kunnen wij de stem van autisme
laten horen en opkomen voor uw belangen. Wij hopen
daarom dat ook ú lid wordt van de NVA.

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Autisme krijgt u:
– betrouwbare en actuele informatie over autisme;
– persoonlijke adviezen over uw situatie;
– belangenbehartiging voor meer begrip en een beter leven;
– lotgenotencontact bij u in de buurt;
– gratis ledenmagazine en digitale nieuwsbrieven;
– korting op NVA-uitgaven zoals brochures, dvd’s, posters, de
Autipas en het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA);
– korting op de toegang tot NVA-activiteiten zoals
cursussen, themadagen en congressen.

Wilt u lid worden van de NVA?
Dat kan via: www.autisme.nl
Of vul de kaart in!

Met de opbrengsten van het AutismeFonds realiseert de NVA
projecten die ervoor zorgen dat mensen met autisme mee
kunnen doen: op school, op het werk en in de vrije tijd.
Meer informatie: www.autismefonds.nl
© 2012 NVA

Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen - heeft een vorm van autisme.
De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme in alle
levensfasen en op alle levensterreinen. Zij is de spreekbuis van en voor mensen met autisme.

Wat is autisme?
Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen. Alles wat mensen
met autisme zien, horen, ruiken, etc. wordt op een andere manier
verwerkt. Ze nemen de wereld in losse deeltjes waar. Een serie foto’s
in plaats van een film. Hierdoor kost het veel moeite om te begrijpen
wat er gebeurt of bedoeld wordt. In deze onoverzichtelijke wereld
zoeken ze structuur en veiligheid. Daardoor gedragen mensen met
autisme zich soms anders en worden ze vaak niet begrepen door hun
familie, klasgenoten of collega’s. Autisme is een onzichtbare handicap,
maar het heeft grote invloed op iemands leven.
Autisme brengt ook sterke kanten met zich mee, zoals een goed
oog voor detail en eerlijkheid. Met de juiste begeleiding kunnen
veel mensen met autisme gewoon naar school, werken, thuis of
zelfstandig wonen en zinvolle relaties met anderen hebben. Maar
er is ook een groep die een leven lang veel ondersteuning nodig
blijft hebben in het dagelijks leven.
Autisme kent vele gezichten. Sommige mensen met autisme
zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel
actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt. Er zijn
mensen met autisme en een (lichte) verstandelijke beperking,
en mensen met een hoge intelligentie. Maar voor iedereen met
autisme geldt dat het knap lastig is om te leven in een wereld die
je niet begrijpt, en die jóu niet begrijpt.
Onder autisme verstaan we alle autisme spectrum
stoornissen (ASS), zoals klassiek autisme, de stoornis
van Asperger, PDD-NOS en McDD.

Meer informatie over autisme: www.autisme.nl

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een
belangenorganisatie voor mensen met autisme, hun
partners, ouders, andere familieleden en belangstellenden.

Bij de NVA vindt u begrip en herkenning
Als u of uw gezinslid autisme heeft, dan kunt u nog weleens op
onbegrip stuiten. Zoals: “tegenwoordig krijg je zo snel het etiket
autisme” of “als je je kind wat minder verwent, gaat het wel
over.” Bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme ontmoet u
mensen die zelf ook dagelijks met autisme te maken hebben.
Zij begrijpen waar u het over hebt.

Kees en Annemiek over het NVA-Autismecongres: “ Het heeft ons erg geraakt. We vonden
de sprekers geweldig, zo herkenbaar!”
De NVA laat uw stem horen!
Goede zorg, passend onderwijs of zinvol werk zijn niet
vanzelfsprekend als je autisme hebt. Omdat veel mensen
niet begrijpen wat het betekent om autisme te hebben.
De NVA maakt zich sterk voor meer begrip voor en
bekendheid van deze onzichtbare handicap. Zodat kinderen
en volwassenen met autisme meer kansen krijgen om mee
te doen in de maatschappij en de hulp te krijgen die daarbij
nodig is. We laten van ons horen binnen de Haagse politiek,
maar ook bij provincies, gemeenten en organisaties die iets
kunnen betekenen voor mensen met autisme op het gebied
van onderwijs, arbeid, zorg- en woonvoorzieningen.
Waar het kan doen we dit samen met andere ouder- en
cliëntenorganisaties. Want samen staan we sterker.

Moeder Els over het Autisme Info
Centrum: “Toen mijn kind net een
diagnose had, wist ik niet hoe het verder
moest. Ik heb toen veel gehad aan het
luisterend oor en de goede informatie die
ik bij het AIC kreeg. Hierdoor heb ik het
autisme een plaats kunnen geven!”
Bij de NVA vindt u informatie waar u
wat aan hebt
Na een diagnose autisme kost het tijd om te accepteren dat
autisme voortaan bij uw leven hoort, en ook tijd om de juiste
hulp daarbij te vinden. U moet steeds weer opnieuw uw weg
vinden in het doolhof van financiële regelingen en instanties.
De NVA helpt u daarbij met:
–– betrouwbare informatie in ons ledenmagazine, tijdens
onze cursussen, op themadagen en congressen, op onze
website www.autisme.nl, in onze e-nieuwbrief en in de
vele boeken, brochures, dvd’s en posters die te bestellen
zijn op www.autismeboek.nl;
–– de Autipas als hulpmiddel om aan anderen duidelijk te
maken dat je autisme hebt;
–– informatie en advies uit eigen ervaring: NVA-vrijwilligers
helpen u graag persoonlijk op weg, vanuit hun ervaring
als partner of ouder van iemand met autisme, of vanuit
hun eigen autisme. Zij doen dit via de regionale Autisme
Info Centra (AIC’s), de informatie- en advieslijn (I&A-lijn),
als oudercontactpersoon of als partnercontactpersoon.
Alleen al een luisterend oor geeft weer moed en steun.

Bij de NVA kunt u anderen ontmoeten
en tips uitwisselen
De NVA biedt haar leden vele mogelijkheden om elkaar te
ontmoeten: andere ouders, partners en mensen met autisme.
Mensen aan wie u niet alles hoeft uit te leggen. Met wie u
samen kunt ontspannen, bijvoorbeeld op een Auti-Doe-Dag
in een pretpark of bij een toneel- of filmvoorstelling. En
regelmatig wordt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten
gecombineerd met nuttige informatie: tijdens een themadag,
congres of een informatieavond in de regio.

Vader Tim over de Auti-Doe-Dag:
“Mijn zoon heeft 2 uur lang met stralende
ogen in de draaimolen gezeten.
En hij hoefde er niet uit. Hij heeft volop
genoten, en wij daardoor ook!”

De vele gezichten van autisme
Voor het project ‘Geef een gezicht aan autisme’ werden tien
mensen met autisme en hun naasten geportretteerd. In deze
folder een selectie van die portretfoto’s. Hartelijk dank aan
deze prachtige mensen voor hun medewerking.
Fotografie: Monique Post

