
 
Het Autismecafé is de plek om ervaringen en informatie uit te wisselen op het gebied  

van autisme en wordt georganiseerd  

voor en door ouders. 

 
Autismecafé 073  autismecafe Den Bosch 

www.autismecafe-denbosch.nl 

Deze avond komt mede tot stand met subsidie van gem. Den Bosch en medewerking van Lunchcafé In de Roos 

                                   Autismecafé 073, maandag 8 April 2019  
 
Het autismecafé is de plek om ervaringen uit te wisselen en waar je informatie kan opdoen op het 
gebied van autisme. 
Wij nodigen, vooral ouders, familieleden en andere belangstellenden uit deel te nemen aan deze 
avond van het autismecafé 073. Het thema van deze avond is: 
 
 

                                               Autisme en gamen 
 
Mijn kind gamed heel veel, wanneer moet ik me zorgen gaan maken? Is gamen altijd nadelig? Zijn er 
games waar jongeren met autisme iets uit kunnen leren? Welke signalen wijzen op overmatig 
gamegebruik? Wat kun je doen tegen gameverslaving? Mijn kind komt zijn kamer niet meer af. 
Wat zijn de signalen, kun je het voorkomen en wat kun je als ouder doen? 

 
Deze avond zullen we samen met Yvonne Ruhl een aantal van deze vragen beantwoorden. 
Yvonne Ruhl is senior preventiewerker bij Novadic Kentron en heeft veel ervaring met gameverslaving 
in combinatie met autisme. 
Het eerste gedeelte van de avond zal ook Patrick Maurix, een 21-jarige jongen met pdd-nos, 
zijn ervaringen omtrent gamen vertellen. 

 
Peter Giellissen, onze vaste gespreksleider, gaat vanavond met Yvonne Ruhl en Patrick Maurix in 
gesprek. 
Zoals u van ons gewend bent, is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen 
van persoonlijke ervaringen.  
 
Locatie:    Lunchcafé In de Roos, Zuiderparkweg 282 te ‘s -Hertogenbosch  
   (gratis parkeergelegenheid aanwezig) 
Tijd:    20.00 uur - 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur 
Toegang:   Gratis, aanmelden is niet nodig  
Gespreksleider:  Peter Giellissen                                                                                                
Gast:    Yvonne Ruhl en Patrick Maurix 
 
 
Wees welkom namens de werkgroep van Autismecafé 073. Bij vragen kunt u contact opnemen via 
autismecafé073@outlook.com 

 

Bezoek ook onze nieuwe website www.autismecafe-denbosch.nl 
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