
Aanmelden
klik hier

Dinsdag 5 juni 2018: Autisme en prikkelverwerking

Wegens groot succes op herhaling !!!
Autisme & Prikkelverwerking

Op dinsdag 5 juni 2018 organiseert AIC De Kempen locatie Oirschot een thema avond
met als gastspreker Robert de Hoog.

Over- en ondergevoeligheden zijn een officieel kenmerk van autisme.
Een andere manier van prikkelverwerking is bij mensen met autisme van grote invloed op
hun doen en laten. De prikkelverwerking heeft invloed op het omgaan met activiteiten, de
interactie met de ander en de voorkeuren voor bepaalde omgevingen.
De prikkelverwerking is de verwerking van sensorisch informatie. Door problemen in de
prikkelverwerking word je kwetsbaar en komt ontwikkeling en welbevinden in het gedrang.
In deze presentatie gaan we kijken naar oorzaak, gevolg en wat te doen.

Robert de Hoog is sinds 1994 fysiotherapeut van beroep. Al vrij snel is hij zich gaan
specialiseren in de sensorische informatieverwerking. Hij heeft vele jaren werkervaring
opgedaan bij Lunetzorg te Eindhoven. Via zijn werk bij het CCE (Centrum voor Consultatie
en Expertise) kwam hij op vele plaatsen en in zeer uiteenlopende settings terecht om
onderzoeken af te nemen bij mensen met sensorische informatieverwerkingsproblemen
van jong (vanaf 4 jaar) tot oud (80+).
In 2015 besloot Robert te starten als Prikkelcoach. Hij zet zijn kennis en ervaring in bij
kinderen en volwassenen bij wie de prikkelverwerking niet helemaal goed verloopt. Dat
kunnen mensen zijn met een diagnose als autisme, dementie of ADHD. Naast
Prikkelcoach is Robert ook in dienst bij Squease (zij maken drukvesten), bij
Anders Kijken naar Kinderen (een opleidingsinstituut) en is co-auteur van het boek
Prikkels in de groep

Wilt u er bij zijn ?
Aanmelden kan tot 4 juni via www.nva-nb.nl (Thema avond AIC De Kempen locatie
Oirschot)
Eigen bijdrage € 5,- p.p. (NVA leden gratis)

Programma :
19.30 - 21.00 uur lezing (koffie en thee staan vanaf 19.15 uur klaar)

Locatie :
De Burgemeester (de Harmoniezaal)
Markt 21
5688 AJ Oirschot

sclera.be

http://www.prikkelcoach.nl/
https://www.squeasewear.com/
https://www.anderskijkennaarkinderen.eu/
http://www.prikkelsindegroep.nl/
https://nva-nb.nl/

