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Programma AKO kennisbijeenkomst Autisme & Gehechtheid - deel 2 

vanuit Helmertheater (Mediant) op 24 mei 2022 

• Dinsdag 24 mei 2022 (15:00 – 17:00 uur) in het Helmertheater (Broekheurne-Ring 1050, Enschede). 

• Accreditatie is toegekend door SKJ (informeel leren) en NIP/NVO/FGzPt. 

• Gratis voor (naasten van) mensen met autisme én gratis voor AKO-professionals werkzaam bij een 

organisatie, die lid is van het AKO. Geen lid? Kosten: € 125 per ticket, inclusief accreditatie.  

• Je ontvangt na afloop een terugkijk-link (3 weken geldig). 

• Vul het aanmeldformulier in (verplicht): geef in het formulier aan hoe je wilt deelnemen. 

• Kijk naar een sfeerimpressie van eerdere kennisbijeenkomsten (© Pepijn Gansevles). 

 

Vervolgbijeenkomst met nieuwe bijdragen 

Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst die het Autisme Kennisnetwerk Overijssel in 2021 

organiseerde over hetzelfde thema. Met een nieuwe bijdrage van klinisch psycholoog en 

psychotherapeut Nicole Baas, die het thema autisme en gehechtheid  in een breder perspectief plaatst. 

Tevens zullen Nynke Zuurmond en Hanneke Poelmans nieuwe en eerder gedeelde inzichten over hun 

eigen ervaringen met hechting delen. Deze bijeenkomst op 24 mei 2022 staat op zichzelf; je hoeft de 

bijeenkomst vorig jaar niet gevolgd te hebben om mee te kunnen doen.   

De volgende perspectieven komen aan bod in het programma: 

- Ervaringsverhalen: hoe speelt hechting een rol in het leven van Hanneke Poelmans en Nynke 

Zuurmond en hoe raakt dit hen in het dagelijks functioneren?  

- Wetenschap en theorie: wat weten we uit onderzoek over autisme en gehechtheid? Welke 

theorieën zijn er en wat leren we hieruit? 

- Praktijkvoorbeelden: met welke vragen komen gezinnen en volwassen mensen met autisme naar de 

hulpverlening? 

 

Programma  

15:00 uur  Opening Angela Thissen (dagvoorzitter)  

15:15 uur  Presentatie Nicole Baas (20 minuten): autisme en gehechtheid in breder 

perspectief (inleiding in de theorie) 

15:35 uur   Ervaringsverhaal Hanneke Poelmans (20 minuten) 

15:55 uur   Vragen  

16:00 uur   Pauze  

16:10 uur   Presentatie Nicole Baas (15 minuten): autisme en gehechtheid in breder 

perspectief (praktijkvoorbeelden) 

16:25 uur   Ervaringsverhaal Nynke Zuurmond (20 minuten) 

16:45 uur   Panel: vragen en praktijkvoorbeelden 

17:00 uur   Afsluiting en einde  

https://www.autismeoverijssel.nl/kennisnetwerk/deelnemers/organisaties
https://nl.surveymonkey.com/r/9C77L9V
https://youtu.be/FVg675jJOyk
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Over de sprekers, panelleden en dagvoorzitter 

Hanneke Poelmans heeft sinds de zomer van 2019 de diagnose autisme. Haar zoon van 10 is ook 

autistisch. Ze is zelfstandig tekstschrijver (PuntPoef) en werkt vanuit huis in Zwolle. Voorheen 

presenteerde ze ook politieke programma's bij de Zwolse lokale omroep RTV Focus.  

Nynke Zuurmond is getrouwd en moeder van twee jongens. De diagnose autisme heeft ze een kleine zes 

jaar. Ze is vier jaar geleden haar eigen bedrijf gestart: Autisme Positief. Op het gebied van hulpverlening 

en begeleiding voor mensen met autisme valt er nog een hele hoop te verbeteren. Nynke ziet het als 

haar missie om hier als ervaringsdeskundige aan bij te dragen. 

Nicole Baas is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zij werkt bij Youz Enschede als manager zorg voor 

het Infant Mental Health team (voor kinderen van 0 tot 6 jaar) en als klinisch psycholoog voor kind en 

jeugd. De afgelopen vijftien jaar werkte zij in de kinder- en jeugdpsychiatrie in de regio Twente 

(Karakter). Ze heeft veel kennis over hechting van jonge kinderen met autisme. 

Judith Altena is psycholoog en werkzaam bij Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zij werkt veelal in 

gezinnen waarbij autisme bij een of meerdere gezinsleden aanwezig is en zal als panellid aansluiten. 

Angela Thissen is sinds 11 jaar coördinator van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO). Zij is de 

organisator achter de AKO kennisbijeenkomsten. In al haar AKO-activiteiten werkt zij samen met mensen 

met autisme. 

 

Vooraf al vragen? 

We inventariseren voorafgaand aan de bijeenkomst welke vragen er zijn. Sprekers ontvangen deze 

vragen en verwerken deze in hun lezing. Vul je vragen in via het online vragenformulier. 

 

Betaling ticketprijs van € 125 

Voor niet-leden geldt een ticketprijs van € 125 voor deelname (inclusief accreditatie) aan een losse AKO 

kennisbijeenkomst. In het aanmeldformulier vul je de factuurgegevens in. Na deelname ontvang je een 

factuur. Stichting Dimence verstuurt deze factuur namens het AKO.  

De kennisbijeenkomsten zijn gratis voor (naasten van) mensen met autisme en gratis voor professionals, 

werkzaam bij een organisatie die lid is van het AKO. 

 

Accreditatie 

Voor deze bijeenkomst zijn 3 accreditatiepunten (informeel leren) toegekend door Stichting 

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Je ontvangt na afloop per mail een certificaat, na aantoonbare deelname. 

Voor deze bijeenkomst zijn tevens accreditatiepunten toegekend door de Federatie van 

Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt), Nederlandse vereniging van pedagogen en 

onderwijskundigen (NVO) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP: Kinder- en 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.puntpoef.nl/__;!!P3D15CNZqp7UcEw!InGQhTo_OF_o1lh8KI9ehIngM1QlPevj4Ppsido0Vk_GjSmqExWEEFLBXOsbVAgvTcuy6Y06a9nQ$
https://www.autismepositief.nl/
https://www.karakter.com/
https://www.karakter.com/
https://www.autismeoverijssel.nl/
https://nl.surveymonkey.com/r/9C57V8F
https://nl.surveymonkey.com/r/9C77L9V
https://www.autismeoverijssel.nl/kennisnetwerk/deelnemers/organisaties
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Jeugdpsycholoog). Als je als wetenschapper aanspraak wilt maken op deze accreditatie van het 

NIP/NVO/FGzPt, vul je in het aanmeldformulier je registratienummer in. 

Je deelname moeten wij achteraf aan kunnen tonen. Dat kan door de in- en uitloggegevens die het 

online event automatisch oplevert. Ook krijg je tijdens de bijeenkomst op een aantal momenten in de 

chat de vraag om je naam achter te laten. Je kunt dus niet anoniem deelnemen aan de bijeenkomst.  

 

Week after 

Na de bijeenkomst ontvang je een mail met: 

- Online evaluatieformulier. 

- Hand-outs van alle sheets (pdf). 

- Link om de bijeenkomst terug te kijken: met deze link kun je de gehele bijeenkomst gedurende drie 

weken terugkijken. 

 

 

Extra vragenuurtje op 31 mei 2022 

Op dinsdag 31 mei 2022 van 12.00 tot 13.00 uur organiseert het AKO een online vragenuurtje over dit 

thema autisme en gehechtheid. De sprekers beantwoorden vragen die er op dat moment nog zijn. Meld 

je hiervoor van tevoren aan via els.devries@autismehulpverlening.nl. Aan het vragenuurtje zijn geen 

extra kosten verbonden.  

 

Voetnoot 

Wij spreken in onze uitingen over ‘mensen met autisme’ en bijvoorbeeld niet over ‘autisten’. Het is altijd 

raadzaam om aan de persoon met autisme zelf te vragen waar de voorkeur naar uitgaat als je in gesprek 

bent met diegene. Wil hij/zij/die liever ‘autist’ worden genoemd? Respecteer dat dan. 

 

Disclaimer 

In deze (corona)tijden is veel onzeker. We gaan er 

op dit moment vanuit dat de bijeenkomst op 24 

mei 2022 door zal kunnen gaan en dat wij als 

organiserend comité samen kunnen komen voor 

de live opname. Veiligheid en een veilig gevoel 

staan voorop. Mochten de omstandigheden een 

fysieke samenkomst niet mogelijk maken, dan 

zullen we je hierover tijdig informeren.  

 

https://nl.surveymonkey.com/r/9C77L9V
mailto:els.devries@autismehulpverlening.nl

