UITNODIGING

Op dinsdag 24 april 2018 organiseert Autismeplus in UAntwerpen een open dag voor
sASSkia & midASS, het inleefparcours rond zintuiglijke prikkelverwerking en autisme
Waarom vult midASS telkens opnieuw zijn broekzakken met stenen?
Hoe komt het dat sASSkia het gevoel heeft dat ze zweeft als ze stapt?
Wil of kan zij geen boterhammen met kaas eten?
Helpt een verzwaarde pen of polsband midASS bij het schrijven?
Waarom trekt hij geen gekke bekken als hij de wrangste zuurtjes eet en welk gevaren houdt deze
laaggevoeligheid in?
Welke aanpassingen naar de persoon en in de omgeving kan je doen bij hoog- en laaggevoeligheid
van de externe en interne zintuigen? Wat kan je preventief doen?
Hoe structuur je optimaal in tijd, ruimte, procedures en opdrachten?
Hoe kan je voor voorspelbaarheid, rust en veiligheid zorgen?
Letterlijk denken, en dan?
Hoe ga je om met moeilijk hanteerbaar gedrag?
Wat zijn de positieve effecten van diepe druk en met welke eenvoudige materialen realiseer je dit?

Wil je graag voor je team antwoorden op deze en andere vragen?
sASSkia & midASS informeert, sensibiliseert en inspireert iedereen die werkt en leeft met en voor mensen
met autisme en/of kwetsbaarheden in de zintuiglijke prikkelverwerking. Ook voor personen in opleiding is
sASSkia & midASS een ervaringsgerichte en beklijvende vorming.

Op het inleefparcours sASSkia & midASS beleef je met al je zintuigen hoe het is om in een
overprikkelende wereld te leven. Heel wat mensen met en zonder autisme zijn hoog- of laaggevoelig
zijn op de externe en interne zintuigen. Deze kwetsbaarheden hebben vaak een ingrijpende, vaak
negatieve invloed op het dagelijks functioneren.
Je krijgt concrete oplossingen en materialen aangereikt waarmee je adequaat kan afstemmen op de
persoon en de omgeving.
Naast de sterktes en bijzondere kwaliteiten van mensen met ASS is er ruim aandacht voor de
uitdagingen waarvoor zowel zij als hun zorgfiguren gesteld worden. Je vindt er informatie, handvaten
en een uitgebreid aanbod aan concreet materiaal om met deze kwetsbaarheden om te gaan.
Tevens kan je op het inleefparcours een aantal individuele ervaringsopdrachten uitvoeren, dvd’s over
autisme bekijken en bladeren in een van de vele boeken rond autisme en zintuiglijke
prikkleverwerking. Een bezoek aan sASSkia & midASS duurt om en bij de twee uur.
Meer info over sASSkia & midASS op www.autismeplus.be.
Van harte welkom op 24 april!
Vriendelijke groeten
Reinhilde Vanderlinden
coördinator Autismeplus
Heb je interesse om sASSkia & midASS in je eigen organisatie tentoon te stellen? Of wil je het voor een
breder publiek openstellen en je bekend maken als een organisatie die investeert in kwaliteitsvolle zorg en
vorming? Kom kijken en krijg hierover alle informatie.
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Praktische Informatie
Datum: dinsdag 24 april 2018
Locatie: Universiteit Antwerpen - Stadscampus, Klooster van de Grauwzusters Gebouw S,
Lange Sint-Annastraat 7 2000 Antwerpen
Toegangsprijs: voor professionelen: 15 euro per persoon
voor ouders: 7 euro per persoon
Inschrijving: inschrijven is verplicht en kan via info@autismeplus.be of telefonisch op 0476 88 67 39
Betaling: de dag zelf of vooraf na reservatiebevestiging door Autismeplus
Rekeningnummer: Autismeplus IBAN BE 37 7805 9367 0628 BIC GKCCBEBB
met vermelding ‘voornaam en naam + organisatie + A'pen'
Facturatie is mogelijk.
Bewijs van deelname aan deze vorming kan op vraag ter plekke worden meegegeven.

Vanaf 9 uur tot 20 uur. De voorziene tijd om het parcours te doorlopen bedraagt om en bij de twee
uur. Instapmomenten worden voorzien op volgende tijdstippen: 9u, 9u45, 10u30, 11u15, 13u, 13u45,
14u30, 15u15, 16u, 16u45, 17u30 en 18u30.
Gelieve in de reservatiemail het instapmoment naar voorkeur te vermelden. Voor vroege inschrijvers is
dit uur gegarandeerd. Indien volzet, worden andere instapmomenten voorgesteld.
De Stadscampus ligt op een kwartiertje lopen van het Centraal Station. Door de knip op
de Leien is er moeilijk autoverkeer ter hoogte van het Operaplein. Op www.slimnaarantwerpen.be vind je
informatie over alle vervoersmogelijkheden. De slimme routeplanner wijst je de weg rekening houdend
met de actuele verkeersdrukte. De app SNAPP is ook een handigheid.
Graag vragen we je deze uitnodiging te bezorgen aan personen of organisaties die hiervoor interesse
kunnen hebben. Hartelijk dank!
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