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Autismeweek 2013
In het kader van de Autismeweek worden in het hele land activiteiten
georganiseerd om aandacht te vragen voor autisme. De auteurs van 'Prikkels
in de groep!' hebben samen met Squease drukvesten een workshop
georganiseerd in Eindhoven. De aandacht voor de workshop was
overweldigend, en helaas moesten we ook enkele aanmelders teleurstellen
omdat de ruimte niet meer mensen kon herbergen.
De avond was erg geslaagd. Rode draad deze avond was het diepe druk zintuig, oftewel de propriocepsis,
in combinatie met informatie van mevrouw Temple Grandin. Temple weet als geen ander duidelijk te
maken hoe belangrijk de juiste prikkels zijn voor haar, en met haar voor vele mensen met de diagnose
autisme. Dat deze avond werd afgesloten met het diepe drukvest van Squease was dan ook een logisch
slot, want dit vest is gemaakt vanuit de inspiratie van de squeezemachine van Temple.
Prikkels in de groep en Squease bleek deze avond een mooie combinatie te zijn. Met ‘Anders kijken naar
kinderen’ is inmiddels een cursus opgezet. Aan jou de vraag: met wie zouden wij als auteurs van 'Prikkels
in de groep!' nog meer een goede combinatie opleveren? We horen graag suggesties van jou voor nog
meer mooie samenwerkingsverbanden!

Workshop 10 Juni
Het school- cursusjaar 2012/2013 nadert z'n einde. Afgelopen jaar hebben we de workshop "sensorische
waardevolle omgeving" regelmatig gegeven. Telkens was de sfeer geweldig.

Op 10 juni aanstaande wordt deze workshop opnieuw
gegeven.
Op de foto zie je de sfeervolle zaal...zie jij jezelf al zitten op
de bank, zitzak, zitbal of gewoon op een stoel? Meld je dan
nu aan via onze site. klik hier....

Recensie Autisme Centraal
Wauw.....dat was de eerste reactie toen we de recensie van autisme Centraal lazen!
Nieuwsgierig wat ze over het boek "Prikkels in de groep!" schrijven? Lees hier...

Samenwerking Anders Kijken naar Kijken
In vorige nieuwsbrieven hebben we er al iets over losgelaten maar nu is het dan definitief....samen met
Anders Kijken naar Kinderen organiseren we een vierdaagse module voor begeleiders en leerkrachten. We
noemen hem: Anders kijken naar Prikkels in de groep!
Dit gaat gebeuren op: Vrijdag 6 september, zaterdag 14 september en zaterdag 28 september en vrijdag
25 oktober
Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar..meer lezen klik hier......

1000 volgers twitter
Zoveel mogelijk mensen bewust maken van de "sensorisch waardevolle omgeving",
dat is de reden dat we op social media actief zijn. Wat is een sensorisch waardevolle
omgeving en waarom is het belangrijk...?
We vinden het daarom ook geweldig dat we al ruim over de 1000 volgers zijn bij
twitter! We proberen elke volger terug te volgen en interessante tweets te retweeten. Daarnaast zien we
dat onze tweets ook regelmatig geretweet of geciteerd worden en dat vinden we super...want hierdoor
worden uiteindelijk de kinderen die het nodig hebben geholpen..

Filmpje waarnemen
In het nieuwe boek van Olga Bogdashina; Autisme en de grenzen van de bekende wereld, schrijft ze
dat een opvallend kenmerk in de waarneming van veel personen met autisme is dat hun zintuigen “te
ontvankelijk” zijn, maar ook dat binnenkomende informatie niet wordt gefilterd of geselecteerd. Het lijkt erop
dat de beschermingsfunctie van de hersenen niet werkt.
Deze beschermingsfunctie zorgt ervoor dat je niet alles kunt onthouden wat je ooit overkomt en hij zorgt er
ook voor dat je niet alles waarneemt wat er om je heen gebeurt.
Mensen zonder autisme zijn zich niet bewust van de beperkingen op hun zintuiglijk systeem. Een “normale”
waarneming is niet perfect en is vatbaar voor diverse vormen van geïnduceerde blindheid.
Op onze site kun je een filmpje bekijken om bovenstaande zelf te ervaren....Klik hier

Greys anatomy
Ja, het staat er echt: Greys anatomy! Voor wie het niets zegt: dit is een Amerikaans medisch drama serie
welke te zien is op Net 5.
In één van de afleveringen is een dokter ontzettend van slag en hoog alert door alle prikkels die ze zojuist
ervaren heeft: te veel gegil, te veel fysiek contact. Er komt een collega de kamer in en de dokter die in
paniek is vraagt om een stevige knuffel, diepe druk, om haar zenuwstelsel te kalmeren. Ze legt dit op een
eenvoudige manier uit, en verwijst daarbij ook naar de squeezemachine van Temple Grandin.
Waarom dit nu hier genoemd? Omdat het toch wel mooi is om te zien dat inmiddels ook in populaire series

op tv prikkelverwerkingsproblemen genoemd worden. En dat niet alleen: het wordt kort uitgelegd en er
wordt een interactie getoond die behulpzaam kan zijn. Dat je sensorische problemen ook sensorisch moet
aanpakken dus! Erg, erg mooi.
Heeft iemand het betreffende fragment gezien? Laat het ons weten, want we hebben enkel het deel van de
aflevering, en zijn benieuwd naar de rest. We horen graag uit welk seizoen/ welke aflevering het stuk komt.

Tip van de week!
Elke woensdag proberen we een nieuwe Tip van de Week! de digitale snelweg op te sturen.We vinden het
super om te zien dat deze tips via social media zoveel gedeeld worden. Op onze Facebookpagina vullen
mensen vanuit eigen ervaringen regelmatig aan. Mooi!
Een tip dit ongelooflijk veel gedeeld is plaatsen we hier in het zonnetje:

Wil je alle Tips op je gemak bekijken en lezen...
dat kan we hebben ze verzameld in een mooie collage...klik hier

Artikel Zorgbreed
In het begin van dit jaar is er een artikel van ons verschenen in het blad Zorgbreed. Uitgegeven via Garant.
Rond oktober mogen we dit artikel publiceren op onze site...en dat gaan we zeker doen! We zijn namelijk
best een beetje trots op dit artikel!
Korte sneakpreview:
In dit artikel veel aandacht voor de vier verschillende vormen van prikkelverwerking. Deze verschillende
vormen van prikkelverwerking komen niet alleen bij de kinderen voor maar ook bij de begeleiders van een
groep.
Een begeleider kan een prikkelzoeker zijn, een vermijder van prikkels, een gevoelige prikkelverwerker of
een gebrekkige registratie hebben (Dunn, 2008). Wanneer je als begeleider zicht hebt op je eigen manier
van prikkelverwerking krijg je ook meer zicht op wat je kwaliteiten en valkuilen zijn binnen een groep en een
team met begeleiders.
Kennis van de wijze waarop kinderen en begeleiders prikkels verwerken kan ook de interacties tussen
beiden meer succesvol maken.
Bekeken vanuit de vier manieren van prikkelverwerking zijn er verschillende combinaties van kind- en
begeleidereigenschappen die van nature goed samen gaan, bijvoorbeeld wanneer de manier van
prikkelverwerking van de begeleider en kind overeen komt.
Soms kan het een extra uitdaging vormen in de interactie om goed aan te sluiten bij zowel de sensorische
behoeften van het kind maar ook aan je eigen behoeften.
In het artikel staat schematisch een aantal aandachtspunten bij combinaties van prikkelverwerking bij
begeleiders en kinderen vermeld. En natuurlijk niet te vergeten de invloed van de prikkels die je zelf als
begeleider meeneemt in een groep.
Artikel Klik
In Klik 3 van 2013 verscheen een artikel over Prikkels in de groep!Tjitske Gijzen was aanwezig op het
Boekenpodium van Garant afgelopen oktober.
Zij heeft dit artikel geschreven en we waarderen het enorm dat ze dit gedaan heeft en geplaatst heeft in
zo’n mooi blad als de Klik, meer info hierover via www.klik.org
Binnenkort zullen we met Tjitske overleggen of er mogelijkheden zijn om in samenwerking met Klik een
workshop te geven. wordt vervolgd dus….
maar voor nu…klik hier voor het artikel en veel leesplezier:

Inservice Autisme 12 en 13 november 2013
"Een sensorisch waardevolle omgeving: meer kansen voor kinderen met een jong ontwikkelingsniveau"
Met deze werktitel gaan we aan de slag om een mooie presentatie in elkaar te zetten voor de Inservice
Autisme 2013 die op 12 en 13 november zal plaatsvinden in Malle (België).
Je hebt tijdens de inservice autisme de mogelijkheid om 's avonds te blijven overnachten..het voordeel is
dat na een leerzaam dagje er tijd is voor een informeel babbeltje aan de bar. Ideaal om te netwerken en
plezier te hebben met elkaar.
Drie jaar geleden is aan de bar tijdens de inservice het idee ontstaan van "Prikkels in de groep!". Dus wie
weet welke mooie ideeën dit jaar geboren worden aan de bar!

meer info over de inservice 2013...Klik Hier

