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 Jaarverslag SAG 2022 

2022: een jaar vol ontmoetingen en activiteiten! Zie het  SAG Jaarverslag 2022  voor de 

complete terugblik op 2022! Inclusief het overzicht van alle ingekomen vragen in 2022! 

Autismeweek 2023 | ‘Hoe uniek ben jij?’ 
De NVA organiseert jaarlijks de Autismeweek. De Autismeweek is altijd rond de Wereld 
Autismedag op 2 april.  Van zaterdag 25 maart tot en met zondag 2 april vindt 
de  Autismeweek 2023 plaats.  
 
Op de website van het Autismefonds vind je alle activiteiten en kan je eveneens 
activiteiten aanmelden. Zie voor het volledige bericht: Autismeweek 2023 
 
Thema-avond Thuiszitters 29 maart 2023 
In de NVA-AutismeWeek organiseert de NVA regio Gelderland 
een regiobijeenkomst. Op woensdag 29 maart a.s.  geeft Marieke Hädicke (SAG partner 
‘Bepaal je koers’) een presentatie over 'Thuiszitters'. Locatie voor deze avond is 
het FOCUS Filmtheater in Arnhem.  
Uitnodiging thema-avond thuiszitters 

 

Nieuwsflits Op Eigen Tenen | ‘De Dikke Duim 2023’ 

De publieksprijs ‘De Dikke Duim’ zal op vrijdagavond 31 maart weer van eigenaar wisselen! 

Genomineerd zijn: 

- 3D Ambacht 

- FLOORJongerencoaching 

- Hoe Kijkt Autisme 

Er kan gestemd worden tot 21 maart. 

Dikke Duim 2023 - Stichting Op Eigen Tenen 

 

https://autismegelderland.nl/wp-content/uploads/230103-JAARVERSLAG-2022.pdf
https://autismegelderland.nl/nieuws/nva-autismeweek-2023-hoe-uniek-ben-jij/
file:///C:/Users/d.vanrijswijk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/THZI1JV1/uitnodiging%20thema-avond%2029.03.23.pdf
https://www.opeigentenen.nl/2023/02/23/nieuwsflits-dikke-duim-2023/


 

M-ASD 

Op 8 maart 2023 is door FANN de M-ASD beschikbaar gesteld. De M-ASD is een 

zelfrapportagevragenlijst met 50 items, die kenmerken van het subtielere autisme 

fenotype beoogt te meten.  

De vragenlijst is geschikt voor volwassenen, zonder een verstandelijke 

ontwikkelingsstoornis en/of leesvaardigheidsproblemen, met het vermoeden van 

autisme. Voor alle informatie (incl. beschikbaarheid en doeleinden) zie de 

informatie via deze link. 

M-ASD - FANN: Female Autisme Network of the Netherlands (fann-autisme.nl) 

 

Birsen Basar | participanten NAR migratieachtergrond 

Geachte heer, mevrouw, 

Mijn naam is Birsen Basar en ik ben autisme-ambassadeur. Ik heb boeken geschreven over 

autisme, geef presentaties, doe onderzoeken en heb documentaires over mijn leven met 

autisme gemaakt.  

 Introductie 

Ik studeer de master pedagogische wetenschappen op de Vrije Universiteit van Amsterdam 

(VU) en voer een onderzoeksstage uit bij het Nederlands Autisme Register (NAR). De 

deelnemers aan het NAR bestaan voornamelijk uit Nederlandse participanten. We willen 

graag dat de groep van mensen met autisme of ouders van een kind met autisme van een 

migratieachtergrond ook meedoen aan de onderzoeken van het NAR. Mijn taak is om meer 

bekendheid te creëren over het NAR bij mensen van een migratieachtergrond.  

Verzoek 

Mijn verzoek / vraag is aan u of u participanten met autisme, jongeren, volwassenen of 

ouders, kent van een migratieachtergrond die wellicht mee zouden willen doen aan de 

onderzoeken van het NAR. De link om deel te nemen aan onderzoeken van het NAR gaat via  

Nederlands Autisme Register - Deelname 

We willen binnenkort de vragenlijsten vertalen naar andere talen, zodat mensen met een 

migratieachtergrond makkelijker kunnen deelnemen.  

 

Autisme digitaal | Diversiteit in het Autisme Spectrum 

Autisme Digitaal, een organisatie voor en door volwassenen met autisme, organiseert in de 
autismeweek elke dag iets met het thema ‘Overlap en verschil: Diversiteit in het Autisme 
Spectrum’. Er is een online rondetafelgesprek en er start een online gespreksgroep voor 
mensen met en zonder autisme. Daarnaast worden er duoblogs gepubliceerd waarin steeds 
twee mensen met autisme op elkaar reageren. Voor de online gespreksgroepen en het 

https://www.fann-autisme.nl/informatie/producten/m-asd/
https://www.nederlandsautismeregister.nl/onderzoek/deelname.html


 

rondetafelgesprek is aanmelden noodzakelijk. Dit kan op Autisme Digitaal - autistische 
volwassenen 

Online Bruggenbouwersgroep – Stichting Autisme Digitaal 

 Elk autisme vooroordeel is er een teveel – Stichting Autisme Digitaal 

Blogs 

De duoblogs die gepubliceerd worden in de Autismeweek zijn “Autistisch ouderschap”, 
“Korter-dag dan gedacht”, “Dagstructuur” en “Chaos vs. Structuur”. In deze blogs krijg je een 
inkijkje in de verschillen en overeenkomsten tussen twee volwassenen met autisme. 

Wat is Autisme Digitaal? 

Autisme Digitaal is een stichting waarin meer dan 40 autistische volwassenen samenwerken. 
Het doel van de stichting is om informatie te geven over autisme, vooral uit het perspectief 
van volwassenen met autisme. Dit doen zij door middel van blogs, gratis Webinars en 
gespreksgroepen. 

 

Rondom Autisme | Lezing Marjon Kuipers 

‘GEDRAG ALS TAAL - werking brein onder stress en de effecten op je gezondheid’ 

DONDERDAG 30 MAART | Streeckgenoot in Doetinchem | 19:00 uur | Gratis entree 

Autisme en Stress lijken bij elkaar te horen. Maar wat is stress of overprikkeling en hoe werkt 

dat door in gedrag en welke invloed kan dit hebben in contact? Belangrijker nog, hoe blijf je 

met z’n allen in een stressvolle dynamiek #gezond en veerkrachtig en wat kun je hier zelf aan 

doen. 

Marjon Kuipers MSc is gedragsanalist is eigenaar van de @AutismeAcademie en 

TraumaTrainingen.  

Marjon is al sinds 2008 een bevlogen trainer en ontwikkelaar van trainingen over 

communicatie, stress, gedrag, autisme en trauma. Zij is auteur van Plan B, over autisme en 

communicatie en Plan C, Minder stress, minder autisme.  

Op do 30 maart neemt zij jullie mee in de werking van het brein onder stress en de effecten 

hiervan op de fysieke en mentale gezondheid.  

Meer informatie: Stef Woestenenk | Rondom Autisme/Stadskamer  
rondomautisme@stadskamer.com 
 

 

Contact en/of aanleveren informatie 

Donate van Rijswijk 

Coordinator SAG Veluwe en Oost Gelderland 

d.vanrijswijk@meesamen.nl | www.autismegelderland.nl | www.autismeapeldoorn.nl 

https://www.autismedigitaal.nl/
https://www.autismedigitaal.nl/
https://www.autismedigitaal.nl/gespreksgroep/bruggenbouwersgroep/
https://www.autismedigitaal.nl/evenement/elk-autisme-vooroordeel-is-er-een-teveel/
mailto:rondomautisme@stadskamer.com
mailto:d.vanrijswijk@meesamen.nl
http://www.autismegelderland.nl/
http://www.autismeapeldoorn.nl/

