INFOBRIEF AUTISME
BOMMELERWAARD

Mijn kind heeft mogelijk autisme. Wat nu?
Als ouder komen er vragen op je af:

 Wat is autisme, waar komt het vandaan?
 Hoe werkt het in een hoofd van iemand met autisme?
 Mijn kind beweegt houterig. Heeft dat er ook mee te
maken?

 Hoe ziet de toekomst eruit, Waar kan ik hulp en ondersteuning krijgen in de Bommelerwaard?

 Hoe kies ik een school?
 Hoe kan ik mijn kind begrijpen?
Deze informatiebrief is een eerste hulpmiddel om te weten
waar u met uw vragen heen kan en wat er mogelijk is in de
Bommelerwaard qua ondersteuning en begeleiding.

Wat is autisme
Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Met autisme word je geboren en blijft een rol spelen in je leven. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding.
Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken, proeven of voelen wordt op een andere manier verwerkt.
Enkele websites om meer te weten te komen over autisme:
www.autisme.nl
www.vanuitautismebekeken.nl
www.youtube.com zoek op: vanuit autisme bekeken
www.leokannerhuis.nl
www.meegeldersepoort.nl

De eerste stap naar
Gemeente Maasdriel: Het Gebiedsteam kan de juiste hulp en ondersteuning geven bij vragen en problemen. Als het nodig is verwijzen zij naar specialistische hulpverlening. Te bereiken via tel.nr. 140418
of mail naar info@maasdriel.nl
Gemeente Zaltbommel: Buurtzorg Jong behandelt de vragen met betrekking tot jongeren en kinderen.
Als het nodig is verwijzen zij naar specialistische hulpverlening. Bereikbaarheid Zaltbommel stad via
tel.nr. 06-12597553 of mail naar zaltbommelstad@bzjong.nl of Zaltbommel dorpen tel.nr. 06-20744148
of mail zaltbommeldorpen@bzjong.nl
Leerkracht of intern begeleider van school
Huisarts
Consultatiebureau

INFOBRIEF AUTISME
Oudercontactgroep Autisme Maasdriel
Deze groep is voor ouders van een kind met autisme. Als ouder kom je voor veel vragen te staan. Andere mensen begrijpen vaak niet tegen welke problemen je thuis aanloopt en kunnen daardoor soms moeilijk begrip opbrengen. Het is
dan prettig om dit met anderen te kunnen delen die in een soortgelijke situatie zitten.
Er zijn een aantal grotere bijeenkomsten waarbij er een spreker uitgenodigd wordt en een aantal avonden dat de ouders
met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een thema. Ervaringen delen kan al veel zorgen schelen. Het doel is andere mensen ontmoeten die mogelijk hetzelfde meemaken, informatie krijgen over opvoedingsvragen, school, vrienden,
vrije tijd, etc.
De bijeenkomsten zijn één keer in de maand, in Hedel of in Kerkdriel.
Voor meer informatie kijk op de agenda van www.welzijnbommelerwaard.nl. Je dient je hiervoor op te geven.

Oudergroep autisme/ADHD Zaltbommel
Als ouder van een kind met ADHD en/of autisme, kun je soms het gevoel hebben dat je er alleen voor staat. Buurtzorg
Jong organiseert dit voor ouders uit de gemeente Zaltbommel. Een vaste groep ouders komen iedere maand bij elkaar
op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Iedere bijeenkomst staat er één thema centraal. Doel is andere ouders
ontmoeten, ervaringen delen en je begrepen voelen, informatie krijgen over onderwerpen zoals bijvoorbeeld het maken
van een schoolkeuze, opvoedingsvragen, plannen en structureren, vrienden en vrije tijd.
Locatie: Pand 9 (lokaal 108): Van Heemstraweg West 9, 5301 PA Zaltbommel.
Voor meer informatie of om aan te melden kun je contact opnemen met Wendy Roeters. Tel.nr. 06-10274978 of mail:
w.roeters@bzjong.nl.

Jet, moeder van Tim
Tijdens de peuterleeftijd had ik al veel vragen. Hij kon erg boos worden waar de
omgeving geen begrip voor had. Het is een zoektocht geweest waarbij ik veel gelezen heb en ondersteuning gekregen heb voor Tim en ook ondersteuning voor ons
gezin.
Ook op school kan ik, als moeder, uitleggen hoe het werkt. Hij verwerkt informatie
anders. Hij snapt nu zelf beter hoe het werkt en ook kan hij meer individueel aan het
werk waardoor bij minder overprikkeld wordt.

Next level
Deze contactgroep is voor jongeren van 12 tot 18 jaar uit de gemeente Zaltbommel die het moeilijk vinden om contact te
maken met anderen.
Voor meer informatie of om aan te melden, kun je contact opnemen met Mathieu de Bekker. Tel.nr. 06-12767321
of mail: m.debekker@bzjong.nl
Locatie: Pand 9 (lokaal 108): Van Heemstraweg West 9, 5301 PA Zaltbommel.
Kosten: €1,00 per keer.

Een leerkracht
“Voor een leerling is het belangrijk dat er in de klas veel duidelijkheid en structuur aanwezig is. Wij maken de dagplanning en de weekplanning zichtbaar. Bijvoorbeeld het
huiswerk, toetsen, schoolfruit, etc.
Tijdens de les werken wordt gewerkt met een schema. Het moet duidelijk zijn wat en
wanneer hij iets kan verwachten. Ook is er een vaste plaats voor spullen die tijdens de
les nodig zijn. Dit alles voor zoveel mogelijk structuur.
De manier waarop je als leerkracht de leerling benadert speelt een grote rol. We proberen de leerling te stimuleren in het zelfstandig werken en vertrouwen te vergroten.
De nadruk wordt gelegd op wat goed gaat en dat benoemen.”

Stichting Welzijn Bommelerwaard
Bernhardstraat 4
5331 TA Kerkdriel

tel.nr:
mail:

0418-6342341
info@welzijnbommelerwaard.nl

