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Er is sprake van grote personeelskrapte, sluiting van autismeteams, zeer lange wachttijden, 

verergering van problematiek, eenzaamheid in de behandelkamer, onvoldoende samenwerking: 

het is aan de orde van de dag en in de gehele GGz zichtbaar. Toch lijkt de druk bij 

autismeteams nog groter. Autisme is pervasief en indien te laat onderkend en onvoldoende 

begrepen in de context, dan ontstaan er complexe patronen. 

We zien veel mensen met autisme lijden aan een chronische mismatch met de omgeving en aan 

breuken op tal van levensdomeinen. Er ontstaat sociogene schade en aan de GGz wordt 

gevraagd dit ‘op te lossen’. Is dat terecht, helpt dat wel of is het dweilen met de kraan open? 

Doel van deze invitational conference is om met elkaar te reflecteren, de diverse thema’s te 

adresseren en oplossingsrichtingen te formuleren samen met ervaringsdeskundigen, 

behandelaren en andere partijen binnen en buiten de GGz. 

Programma
13.00 - 13.10 uur Ontvangst met koffie en thee

13.10 - 13.15 uur Opening & welkomstwoord
door Ella Lobregt-van Buuren, middagvoorzitter

13.15 - 13.40 uur Presentaties ervaringsdeskundigen en cliënten
door Céline Mollink & Bram Bovendeerd

13.40 - 14.10 uur Crisis of kans in autismehulpverlening?
door Derek Strijbos

14.10 - 14.15 uur Toelichting opdracht subgroepen door middagvoorzitter

14.15 - 15.00 uur Decentraal in vijf subgroepen met vijf kernthema’s; 

1. Hulpverlening op tijd - Derek Strijbos

2. Hulpverlening op maat - Josephine Lenssen

3. Hulpverlening in context - André van Boekholt

4. Een nieuwe taal - Bram Bovendeerd

5. Vitaliteit in de relatie - Patricia Wijngaarden

15.00 - 15.10 uur Pauze

15.10 - 15.35 uur Presentatie Project ‘Samen de gebaande paden verlaten’
door Fenna van Koningsveld en Monique Swartjes

15.35 - 16.20 uur Paneldialoog – gesprek over oplossingsrichtingen met verschillende
deskundigen uit diverse gremia

16.20 - 16.30 uur Samenvatting opbrengsten, vervolg en afsluiting
door Ella Lobregt-van Buuren 


