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Autisme en de december-feestdagen 
 

Overal om je heen hoor je over gezellige feestdagen, lekker samen zijn met Kerst en Oud en Nieuw. 

Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is dat het altijd vanzelf gezellig is! 

Als jij dit leest, als vader of moeder in een auti-gezin, dan weet je dat dit lang niet altijd 

vanzelfsprekend is.  

Miranda en ik weten dat ook.  

Ook wij hebben lopen stoeien met de combinatie van autisme en alle bijzonderheden in de 

decembermaand. Ondertussen weten we ook goed wat er nodig is om er gezellige dagen van te 

maken.  

Daarom hadden we eigenlijk een super leuke Kerstspecial bedacht met het AutismeBelevingscircuit 

dat we geregeld samen geven.  

Zo konden we je even laten ervaren hoe het is om met autisme deze bijzondere dagen door te 

maken. De ervaringen geven altijd mooie input om beter te begrijpen wat het zo lastig kan maken 

voor degenen met autisme in je gezin.  

En natuurlijk hadden we dan samen met jou en de andere deelnemers van het 

AutismeBelevingscircuit mooie tips kunnen samenstellen aan de hand van de ervaringen die je net 

had op gedaan. 

Tja… Helaas, door de nieuwe corona-regels kon dit circuit nu niet door gaan.  

 

Daarom hebben we zelf tips verzameld en in dit e-book voor je samen gesteld.  

Zo kunnen we je tóch wat mee geven om er fijne ‘auti-proof’ feestdagen van te maken. 

De tips die je hier leest, zijn trouwens niet speciaal gericht op kinderen met autisme.  

Maar juist voor jou als ouder.  

Zeker als je zelf ook autisme hebt.  

Want als het met jou goed gaat, lukt het ook beter om alles in je gezin goed te kunnen regelen! 
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Waarom kunnen feestdagen en autisme een lastige combinatie zijn? 
 

Eigenlijk gaat het niet eens alleen om de feestdagen zelf.  

De hele maand december is vaak al erg druk.  

Sterker nog, vaak beginnen de speciale dagen al vanaf 11 november met Sint Maarten en volgen 

Sinterklaas-activiteiten en daarna kerstactiviteiten elkaar in rap tempo op.  

Niet zelden zijn er ook nog verjaardagen in december.  

Naast de feestdagen, zijn er geregeld ook andere afspraken die nog nét voor het einde van het jaar 

gebeuren moeten, 10 minuten-gesprekken op school, zijn er extra hulpouders nodig op school, of 

zijn er deadlines die behaald moeten worden voor het jaar om is…. 

 

Wat dingen zijn deze maand moeilijk in jouw gezin? 
 

• Onverwachte gebeurtenissen 

• Extra afspraken 

• Het gewone ritme wordt doorbroken 

• Voor alle gezinsleden is het druk, dus ieder heeft een wat ‘korter lontje’ en dat is voelbaar. 

Zeker voor degenen die gevoelig zijn voor sfeer en emoties van de mensen om hen heen. 

• De lat ligt hoog op ‘het MOETEN gezellige dagen zijn’ 

• In de vakantie is alle structuur weg, vrije tijd is lastig om mee om te gaan (al dan niet voor 

een deel van het gezin) 

• Veel sociale contacten  

• Elke keer ‘fijne feestdagen’ wensen als extra actie 

• Onduidelijkheden over hoe dingen precies gaan lopen of wat er verwacht wordt.  

• Het feit dat de dagen donkerder zijn, kan ook invloed hebben op hoe je je voelt (vermoeid, 

somber, ‘winterslaapbehoefte’) 

 

Het gevolg is: 
 

• Vermoeidheid  

• Overprikkeling  

• Veel stress door alle veranderingen, onduidelijkheden en (sociale) druk 

• Sneller ruzietjes of boze buien 

• Terugtrekken uit contact 

• Niet meer tot doen komen, waardoor taken blijven liggen 

• Afspraken die vergeten worden 

Niet omdat er ook maar iemand is die dit wil, maar gewoon omdat het alles bij elkaar te veel is.  
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Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets gevierd kan worden! 

Of dat alle mensen met autisme Kerst vreselijk zouden vinden ofzo!  

Dat is natuurlijk volslagen onzin.  

Gezellig samen zijn en fijne feestdagen vieren, kan namelijk op meer dan één manier.  

De kunst is om díe manier te vinden, waar jij en de rest van je gezin ook daadwerkelijk plezier aan 

beleven!  

Daar hopen we je met dit e-book inspiratie en tips voor te geven.  

We horen heel graag of er iets tussen zat dat in jouw gezin heeft bij gedragen aan fijne feestdagen.      
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Win een AutismeBelevingscircuit! 
                                                   

 

 

 

 

 

Stuur je mail voor de win-actie voor 3 januari naar  

karin@mooilifecoaching.nl en info@schootkrachtautismecoaching.com 

 

AutismeBelevingscircuit 
 

PS: Het AutismeBelevingscircuit gaan we in 2022 weer verschillende keren geven. Zowel voor 

partners, familie en professionals (o.a. in zorg en onderwijs). 

Dus als je dit graag mee wilt maken, ben je van harte welkom in Dronten of Harlingen! 

Kijk op onze sites voor meer informatie: 

https://www.mooilifecoaching.nl/autisme-belevingscircuit/  

https://schootkrachtautismecoaching.com/workshop-autismebelevingscircuit/  

 

 

Winactie! 

We zouden het hartstikke leuk vinden om 

terug te horen welke tip je hebt kunnen 

gebruiken en wat het effect daarvan was in 

jouw gezin.  

Wil je ons dat mailen? 

Onder de inzendingen verloten we  

3 tegoedbonnen voor een van onze 

AutismeBelevingscircuits in 2022! 

 

mailto:karin@mooilifecoaching.nl
mailto:info@schootkrachtautismecoaching.com
https://www.mooilifecoaching.nl/autisme-belevingscircuit/
https://schootkrachtautismecoaching.com/workshop-autismebelevingscircuit/
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Dagelijkse Dingetjes bij Autisme: Kerstviering!  

Vandaag is de dag van de kerstviering op de school van Cathelijne. Zo’n kerstviering -dag is altijd een 
intensieve dag. De balans tussen opwinding vanwege het mooie feestelijke en de veelheid aan 

drukte en extra indrukken is dun. 

Na schooltijd is het tijd om lekker op te tutten: mooie jurk aan, opmaken, glitters. Cathelijne geniet 
ervan om zich zo mooi te kunnen kleden. Uiteraard moeten ook de outfits van Peter en Marijke door 

haar goedgekeurd worden. 

Als ze aan komen is het een hele uitdaging om de jassen kwijt te raken, zonder elkaar kwijt te 

raken....ze wurmen zich door de drukte in de hal naar de kapstok. Marijkes hoofd staat op scherp: ze 
moet de drukte trotseren en zorgen dat Cathelijnes stress niet teveel op loopt en ze kan blijven 

genieten van vandaag. Het is de laatste kerstviering op deze school voor haar. Ze voelt haar spanning 

en ziet hoe ze haar best doet om mee te doen. Maar ze doet het goed. 

Peter heeft zich erop voorbereid. Hij vindt het niet prettig dit soort dingen. Maar het kan wel. 
Wetend dat het nog maar 1 keer is. Wetend dat hij vanavond als ze weer thuis zijn, even lekker 

achter de pc kan kruipen en zijn eigen ding doen. Het hoort erbij, hij doet het voor z’n dochter.  

Marijke kijkt ook geregeld naar hem om te polsen hoe het gaat. Hij knikt als geruststelling: het gaat 

best. Ze maakt zich soms meer zorgen dan nodig, dat hoort nu eenmaal bij zijn zorgzame vrouw 😉. 

Als ze eenmaal een plek hebben gevonden, is er rust tijdens het kerstspel. Nou ja, rust…grotendeels 
in elk geval. Tot de muziek aan gaat om mee te zingen…waarom moet die altijd zo ontzettend hard 

staan?!? 

Op school is er daarna kerstdiner. Cathelijne vindt het spannend en mooi tegelijk. Alle gewone 
lampen zijn uit, alleen de kleine kerstlichtjes branden. De tafels zijn prachtig versierd. Terwijl ze het 

in zich opneemt, komen de andere leerlingen binnen: kletsen, lachen, praten, lopen, duwen. Er 

gebeurt zoveel tegelijk! 

Nu nog afwachten wat er te eten is. Niet alles vindt ze lekker. Gelukkig hoeft ze alleen te eten wat ze 

wel wil – dat had ze al met juf besproken. 

Voor de ouders is een gezellig samenzijn geregeld, maar Peter en Marijke gaan naar huis om daar in 
rust wat te eten. Even snel de soep opwarmen. Ze eten in stilte – ieder verdiept in een eigen 

beeldscherm. De vele indrukken en drukte tollen nog in hun hoofd. Dat weten ze van elkaar, dus het 

is best zo. 

Als Marijke Cathelijne weer oppikt uit school, krijgt ze een snauw hier en een geïrriteerd antwoord 
daar en onder hoogspanning fietsen ze naar huis. Marijke reageert er niet op – elk extra woord zal 

nu teveel zijn. Ze glimlacht en is trots op haar dame. Ze heeft toch maar mooi weer gedaan! 

Cathelijne gooit haar jas uit en stormt naar boven, naar haar kamer, de deur gaat dicht.  

Uitgeput, maar voldaan om dat het goed verlopen is, zoekt iedereen zijn rust op. 

Een uur of 2 later komt ze pas naar beneden om even welterusten te zeggen en een knuffel te 

geven. “Het ging wel goed hoor mam, maar ik ben blij dat het voorbij is!”  
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15 Ongewone tips voor ‘auti-proof’ feestdagen 
 

 

 
 

Vanuit onze ervaring hebben we een mooi setje tips voor je op 
gesteld.  
 

De tips zijn te gebruiken voor jezelf als ouder. Ze zijn in feite fijn 
voor ieder die meer rust nodig heeft.  
Maar als je zelf autisme hebt, is het gewoon noodzaak om goed te 

kijken wat jij nodig hebt. Dat gaat dus verder dan ‘dat zou wel fijn 
zijn’! 

 
Lees ze rustig door en pik eruit wat voor jou en je gezin fijn is om 
toe te passen.  

 

 

1. Realiseer je: het gaat niet alleen om de feestdagen zelf!  

o Wil je fijne feestdagen hebben, dan zul je ook in de weken ervoor al rekening moeten 

houden met je eigen belastbaarheid en die van de kinderen. Zo zorg je dat je niet 

volledig uitgeput de feestdagen in gaat, maar nog energie hebt om mee te genieten. 

 

2. Bouw na de feestdagen hersteldagen in.  

o Zorg dat je weet wat rust geeft in je gezin! 

o Is er duidelijkheid en structuur nodig, dan zorg je voor eenvoudige activiteiten in en om 

het huis 

o Is het nodig om juist meer lege tijd te hebben, dan zorg je dat je vrij bent van afspraken.  

o Bespreek met je partner hoe jullie de hersteldagen door brengen. 

 

3. Zorg voor minder afleiding van je telefoon en social media.  

Als je al veel moe bent, scheelt dit input om te verwerken: 

o Push-meldingen uit 

o Bliepjes voor berichtjes uit 

o Telefoon bepaalde tijden op stil 

o Mail abonnementen opzeggen (nieuwsbrieven, reclames, dingen waar je niet echt 

interesse in hebt maar toch voorbij komen in je mailbox). 

 

4. Plan zo min mogelijk privé afspraken in.  

Dan hou je je energie voor je werk en gezin. 

o Denk aan dingen als kapper, tandarts, rijles, pedicure, bezoek aan een kennis of 

vrienden,… nou ja alles wat ook tot januari kan wachten. Zolang er geen rampen 

gebeuren als je het niet in de december doet, kan het ook later 😉 
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5. Als je een gezin hebt met jonge kinderen, plan dan zo min mogelijk speel-afspraakjes.  

Dat is niet alleen voor je kinderen rustiger, maar zeker ook voor jezelf als ouder. Want: 

o Een speelafspraak verstoort je eigen ritme en taken. 

o Bij halen en brengen horen sociale praatjes met andere ouders. Ook als je dit leuk vindt, 

kost het energie en aandacht.  

o Het kan zijn dat je extra moet reizen. 

o Als ze bij je thuis spelen, vergt het ook extra aandacht omdat de onderlinge dynamiek 

toch anders is dan wanneer je alleen je eigen kinderen thuis hebt. 

 

6. Kijk bewust naar wat je aanbiedt aan eten en drinken.  

o In deze tijd zijn er vaak veel extra lekkertjes, veel extra suikers, specerijen, vet,... 

Wellicht zijn er ook nieuwe smaken tijdens een kerstdiner. Als jij en/of je kinderen 

bekend zijn met intoleranties of allergieën qua eten (wat relatief veel voor komt bij 

autisme), dan zul je daar vast al op letten. 

Ook voor mensen die eigenlijk nooit na hoeven denken over wat ze wel/niet kunnen 

hebben qua eten, is het in deze tijd heel helpend om bewust gezond te eten. Alle extra 

‘troep’ die je je lijf geeft, moet namelijk verwerkt worden.  

Ongezonde dingen kosten je lijf energie. Gezonde dingen geven je lijf energie. Zie het 

maar als je juiste brandstof voor je lijf geven.  

Als jij en je kinderen beter in hun vel zitten omdat je het goed voedt, kun je meer aan en 

is het gezelliger in huis. 

o Verwacht je nieuwe gerechten tijdens een kerstdiner, dan kan het fijn zijn om daar 

vooraf op voor te bereiden. Weten dat er nieuwe smaken aan komen en dat je mag gaan 

proeven, is vaak prima. Onverwachts totaal nieuwe dingen op je bord krijgen, kan heel 

lastig zijn. Dat geldt trouwens voor kinderen én volwassenen! 

o Weet je dat er binnen je gezin mensen zijn met specifieke eet-voorkeuren, zorg dan dat 

er naast het nieuwe, ook lekkere bekende smaken en geuren zijn.  

o Nodig uit tot uitproberen van iets nieuws en geef daarbij een keuze in wat er gegeten 

wordt.  

 

7. Bespreek van te voren met je partner hoe je de feestdagen gaat vieren  

o Als je kinderen oud genoeg zijn om hierover mee te denken, laat ze dan mee praten. 

o Wat wil iedereen het liefst? 

o Welke behoeftes zijn er qua rust, contacten, lekkers, versiering? 

o Maak samen een plan (check welke details wel/niet nodig zijn) 

o Zet dit het op papier en laat iedereen checken of het klopt wat je opgeschreven hebt.  

o Wat op papier staat, kan bij twijfel opnieuw bekeken worden en voorkomt 

onduidelijkheden en onnodig geruzie over ‘ja maar je zei dit! – Nee, we hadden dát 

afgesproken!’  

 

8. Ga je op familiebezoek? Zorg dan dat de verwachtingen onderling helder zijn! 

o Geef je grenzen aan. Bijv. “We vinden het fijn om jullie te zien, maar een hele dag is te 

veel”.  

o Spreek aankomst- en vertrek tijd duidelijk af met familie en je gezin.  

o Maak een back-up plan. Bijvoorbeeld dat een deel van het gezin al eerder naar huis als 

het hen teveel wordt en het andere deel blijft omdat zij ervan genieten. Ik weet dat dit 

niet overal kan, maar als het praktisch gezien kan, willen we dit zeker als goede optie 

mee geven.  
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9. Zorg voor alleen-tijd tijdens de feestdagen.  

o Samen zijn is fijn, maar niet als het te veel is. Dat moet je dus goed doseren op basis van 

wat jij (of je kind of partner) aan kan. 

o Genoeg alleen-tijd helpt om te genieten van de samen-tijd! Realiseer je dat het dus 

beter kan zijn om kort en fijn samen te zijn dan te lang en vervelend (wat dan eindigt 

met gedoe als gevolg van overprikkeling). 

o Alleen-tijd kun je op vele manieren vorm geven. Je kunt denken aan dingen als even 

alleen buiten wandelen, een uurtje op bed liggen, even mogen gamen, in je eentje een 

stuk rijden in de auto. Waar is behoefte aan? 

 

10. Moeten alle bezoekjes op die paar officiële feestdagen?  

Of mag je het ook verdelen over de week? Zodat je de feestdagen zelf niet helemaal volgepropt 

hebt? 2 dagen achter elkaar familie kan te veel zijn. Een of meerdere dagen ertussen als rustdag, 

kan ervoor zorgen dat het wel mogelijk is om met iedereen een gezellig moment te hebben. 

 

11. Zorg voor een schakel-dag  

na de feestdagen als je tussen kerst en oud en nieuw nog moet werken. 

 

12. Bepaal hoe je om gaat met de vuurwerk-dagen. 

Vuurwerk is niet voor iedereen prettig. Het is onverwachts, hard, mensen houden zich niet aan 

de regels, de geur is overal. Dit kan veel stress opleveren. Ook omdat dit dágen lang geldt!  

o Zorg dat je niet naar buiten MOET. 

o Bereid je kinderen erop voor als dat nodig is. Iets waarvan bekend is dat het er aan 

komt, is beter te behappen dan iets dat volledig onverwachts is. 

o Er schijnen vuurwerk-vrije zones te zijn in NL (o.a. voor mensen met huisdieren). Als er 

echt paniek ontstaat door vuurwerk, dan kan het goed zijn om te kijken of je de dagen 

voorafgaand aan oud en nieuw op zo’n plek kunt zijn.   

o Zorg dat er iemand bij je is die rust en troost kan bieden bij paniek.  

o Vind je het vuurwerk geweldig: lekker van genieten natuurlijk 😉 

 

13. Sluit de kerstperiode goed af.  

Als alle kerstversiering uit huis is, kan het heel kaal aanvoelen. Miranda zorgt daarom bewust 

voor nieuwe bloemetjes en plantjes in huis. Een mooie manier om de kerstperiode af te sluiten 

en het nieuwe jaar te starten. 

 

14. Er is geen MOETEN.  

Je moet niks! Feestdagen zijn er voor de leuk.  

o Wil je het vieren: maak het dan zo dat het leuk is voor jou en je gezin, ongeacht wat de 

rest van de wereld daarvan vindt. 

 

15. Wil je het niet vieren, dan vier je het gewoon niet.  

Ook dat is een optie 😊 
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Hoe gaat het bij Miranda thuis? 
 

Ik vind de dagen rond de feestdagen altijd erg hectisch. Dit komt voornamelijk door de omgeving. Ik 
voel de sfeer van de mensen. De mensen zijn zo chaotisch, gestrest, onrustig, druk. 

Hier word ik erg gespannen van en kost heel veel energie. Ik kan deze dagen ook niet veel hebben. 

Hier ben ik bewust van. Nu wel! 

Ik houd er nu ook meer rekening mee door: 

• Minder op social media te kijken. Op social media word je al getriggerd met de 
feestdagen. 

• Reclamemails zeg ik de abonnement op. 

• Minder privé afspraken inplannen wat kan wachten, zoals de kapper. Hier heb ik 
helemaal geen behoefte aan. Aan je te zitten. 

• Meer rustmomenten inlassen. 

• Vaker de koptelefoon op. 
• Vaker nee zeggen, grens aangeven. 

Het zijn van die kleine dingen, maar mijn emmer is al halfvol door de omgeving. Deze kleine 
dingetjes heb ik wel invloed op. Dit geeft controle en rust. 

We hebben twee weken geleden het huis al versierd en vorige week de kerstboom. Normaal doen 

we het na sinterklaas, maar we werden getriggerd dor mensen. Zij waren het al aan het versieren. In 
de winkels werd je ook al heel vroeg getriggerd. Het huis versieren vind ik prachtig. Ik niet alleen, het 
hele gezin. Kaarsjes worden uitgestald. Dit vindt manlief erg leuk om te doen. 

 

Kerstdagen 

De kerstdagen zelf houden we rustig. We plannen eigenlijk niets in. De 

1e kerstdag lekker thuis met het gezin. Niet moeilijk doen met het eten. 
Misschien spelletjes doen, we zien wel. Niets moet. Het gaat om het 
samen zijn! 

2e Kerstdag misschien op visite. Dit weten wij eigenlijk ook nog niet. 
Hangt allemaal vanaf hoe wij ons voelen. 

Oud en Nieuwjaar 

Met oud en nieuw heb ik helemaal niets mee. Ik zie wel erg tegen het vuurwerk op. Ze mogen niet 

vuurwerk afsteken, maar dat doen ze toch. In oktober waren ze al bezig met knallen. Belachelijk 
gewoon. 

Het is het onverwachte en de harde knallen waar ik totaal niet tegen kan. Je ziet mij 31 december 

ook echt niet buiten. Ze zoeken maar een andere gek. 
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Wat ik al eerder zei, oud en nieuw heb ik niets mee. Waarom moet je eigenlijk tot 24.00 uur 
opblijven? Wat heeft dat eigenlijk voor nut? Ik hou het ook niet vol. Ik doe geen oog dicht, de 

volgende dag ben ik ook nog helemaal op. 

Uitgebreid eten doen wij ook niet echt. Tuurlijk halen we vanalles in huis. Maar we eten het bijna 

nooit op. Wij zitten al vol van eigenlijk niets. Deze dag zien we ook wel wat we gaan doen. We blijven 
wel thuis, omdat we de beesten niet alleen willen laten. Niet alleen voor de beesten, ik vertrouw het 
ook niet. Je weet nooit wat de mensen uitspoken. Ik heb het gevoel dat ieder jaar steeds agressiever 

wordt. Ondanks het verbod. 

Na oud en nieuw ben ik ook helemaal klaar met de kerstversiering. Alles wordt weer opgeruimd. Dan 
is het wel kaal en saai. De oplossing is om bloemen en planten te kopen voor weer sfeer in huis te 

halen. 

Fijne feestdagen. 
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Hoe gaat het bij Karin thuis? 
 

Toen de kinderen nog klein waren, begon de drukte in huis al vanaf 11 november. De kinderen 

vonden de speciale dingen wel heel leuk, maar waren ook veel moe, hangerig, boos en ziekjes.  

Speciale dagen op school hakten er goed in, met name bij zoon. Dat vergde dus thuis ook extra 

alertheid en vele extra porties geduld en energie om alles in goede banen te kunnen leiden.  

Ik was altijd blij als de kerstviering op school voorbij was, dan hadden we de ergste drukte tenminste 

gehad.  

Thuis hielden we de feestdagen zo rustig mogelijk. Onze dochter is op 24 december geboren, dus 

Kerst is voor ons een pyjama-dag, zonder enige verplichting. Ook niet naar familie toe. Gelukkig 

staan zij er net zo in dat er geen sociale verplichtingen zijn rondom de feestdagen.  

Ook voor mijn man geldt dat er geen behoefte is aan allerlei ‘verplichte gezelligheid’.  

 

Qua kerstversiering in huis, zijn er jaren geweest dat lang 
niet alle gezinsleden dit zo gezellig vonden.  

 
Zoonlief had op een gegeven moment opgemerkt dat hij 
het helemaal niet fijn vond omdat de woonkamer nu ineens 

heel anders was. Zeker in de tijd dat hij niet goed in zijn vel 
zat, was dit extra belastend. 
 

Ik hou zelf wel van de kerstversiering, kaarsjes en boom.  
Om zoon destijds tegemoet te komen, hield ik alles klein en 

bij elkaar op 1 tafel. Een miniboompje in pot, versiering van 
zachte kleuren en wat kaasjes.  
 

Niet van alles door de hele woonkamer dingetjes verspreid. 
Wel Kerst dus, maar niet ‘too much’ 
 

 

Dochter is heel creatief, dus we hebben ook een paar jaar een zelfgemaakte creatieve versie van een 

‘kerstboom’ gehad. Dit jaar willen weer een mooie echte grote kerstboom 😊 

Momenteel bespreken we vooraf waar ieder behoefte aan heeft. Dat geeft duidelijkheid en is prettig 

voor ons allemaal.  
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Over Miranda en Karin 
 

We zijn beide autismecoach. Miranda heeft autisme, Karin niet. Samen geven we workshops voor 

volwassenen met autisme rondom inzicht in je autisme, zelfvertrouwen en stresshantering.  

Daarnaast geven we meerdere keren per jaar het AutismeBelevingscircuit voor ouders, partners en 

hulpverleners van mensen met autisme.  

Miranda 
Miranda heeft op haar 38e diagnose autisme gekregen en haar dochter van 15 jaar heeft TOS 

(taalontwikkeling stoornis) en autisme. Zij weet hoe grillig autisme kan zijn en heeft ook 

dieptepunten meegemaakt zoal op het werk en thuis.  

Sinds 3 jaar heeft ze een eigen praktijk Schoot Kracht! Autismecoaching in Harlingen. Ze 

coacht/begeleidt (jong) volwassenen met autisme die heel veel stress ervaren in hun dagelijkse 

leven. Daarnaast geeft ze ook workshops, adviesgesprekken en persoonlijke verhalen aan 

zorgprofessionals. 

Ze is te bereiken via:  

 

 
https://schootkrachtautismecoaching.com/  
Email: info@schootkrachtautismecoaching.nl  

 

 

Karin 
Karin heeft zelf geen autisme, maar zowel in haar privé- als werksituatie heeft ze altijd met autisme 

te maken gehad. Ze werkt ruim 25 jaar in de zorg: ziekenhuis, psychiatrie, thuiszorg, verslavingszorg 

en lange tijd als persoonlijk ondersteuner begeleid wonen, zowel voor mensen met een normaal IQ 

als mensen met een licht verstandelijke beperking en autisme. Daarnaast heeft ze ook regelmatig 

trainingen voor zorgverleners gegeven.  

Sinds 5 jaar heeft ze haar eigen praktijk Mooi! Lifecoaching in Dronten. Daarin geeft ze trainingen en 

coaching aan ouders met autisme, met name op het gebied van stresshantering en relatiecoaching.  

Regelmatig schrijft ze nieuwsmails met daarin de ervaringsverhalen ‘Dagelijkse Dingetjes bij 

Autisme’, tips, nieuwtjes en blogs. Via haar site kun je je daarop abonneren.  

 

Ze is te bereiken via: 

 

 
https://www.mooilifecoaching.nl/  

Email: karin@mooilifecoaching.nl 
 

 

 

  

https://schootkrachtautismecoaching.com/
mailto:info@schootkrachtautismecoaching.nl
https://www.mooilifecoaching.nl/
mailto:karin@mooilifecoaching.nl
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We wensen je hele fijne dagen samen met je gezin en de mensen die 

je dierbaar zijn! 
 

We hopen dat dit e-book je op weg heeft geholpen naar fijne feestdagen voor jou en je gezin! 

 

 

 

 

 

 

Stuur je mail voor de win-actie voor 3 januari naar  

karin@mooilifecoaching.nl en info@schootkrachtautismecoaching.com 

 

 

 

 

  

Win actie! 

We zouden het hartstikke leuk vinden om 

terug te horen welke tip je hebt kunnen 

gebruiken en wat het effect daarvan was. Wil 

je ons dat mailen? 

Onder de inzendingen verloten we 

 3 tegoedbonnen voor een van onze 

AutismeBelevingscircuits in 2022! 

mailto:karin@mooilifecoaching.nl
mailto:info@schootkrachtautismecoaching.com

