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Autisme?



AutismeSpectrumStoornis (ASS)

 Een andere manier van 
informatie verwerken 

 We spreken niet meer van 
klassiek autisme, Asperger of 
PDD-NOS

 Richtlijn Diagnostiek en 
Behandeling van ASS bij 
volwassenen, 2013

 Zorgstandaard Autisme 2017

 NVA = Nederlandse Vereniging 
van Autisme



Cliché beelden over autisme:

 afzijdig, geen interesse in anderen

 geen relaties

 geen oogcontact

 weinig empathie voor anderen

 vaak een verstandelijke beperking

 intellectuele genieën 

 weinig mimiek

 geen humor, serieuze gesprekken

 geen gevoelens of emoties hebben

 geen vriendschappen

 geen sociale activiteiten



Cijfers:

 CBS: 2,8% van de Nederlandse kinderen 
conform ouders autisme. 

 Cijfers op basis van onderzoek: 0,9 tot 1,5%.

 Toegenomen kennis en bewustzijn?

 Wat zijn de juiste cijfers? Zien we te veel? 
En leidt dit tot overdiagnostiek?

 Of signaleren we nog te weinig? In de GGZ: 
7-16% wanneer gericht gekeken wordt naar 
kenmerken van autisme. Cijfers zijn echter 
lager, is er onderdiagnostiek?



Wat is autisme? 

Enkele gedragskenmerken:

 Beperkingen op het gebied van sociale 

interactie en sociale communicatie. Bijv. 

moeite hebben om ander op goede manier te 

troosten, aan te voelen wat ander nodig heeft. 

 Beperkte interesses en activiteiten, herhaalde 

patronen van gedrag. Bijv. moeite met 

veranderingen, vaste patronen en duidelijkheid 

zijn belangrijk. Of: onder- of overgevoeligheid 

voor zintuiglijke prikkels.



Wat is autisme? Het is een andere 

manier van verwerken van informatie:

 Waarneming 

 Prikkelverwerking

 Betekenisgeving

___________________________________

 Communicatie - Gedrag

(alleen onder de streep is zichtbaar voor 

anderen)



Senioren en autisme:

 Tijdens levensloop veel geleerd en veel 

compensaties aangeleerd waardoor autisme 

minder goed herkenbaar kan zijn.

 Velen hebben een goede werkcarrière 

achter de rug. 

 Veel senioren met autisme (35-40%?) 

hebben een partner en kinderen. 

 En nemen deel aan sociale- en 

maatschappelijke activiteiten.



Senioren en autisme:

 Ieder is anders. Ander karakter. Andere levensloop.

 Gevolgen van autisme zijn anders.

 Klachten zijn anders, wisselende presentatie, 

hulpvragen zijn divers

 Vrouwen met ASS anders dan mannen met ASS. 

Oudere vrouwen met ASS beschikken over veel 

sociale vaardigheden.

 In de GGZ: vaak in combinatie met een ander 

ziektebeeld of klachten, zoals AD(H)D, depressie, 

angst, werkproblemen, veel stress, trauma’s, 

partnerrelatieproblemen.



Senioren en autisme:

 Velen: gedurende levensloop negatieve 

ervaringen, negatief zelfbeeld

 Thema’s in gesprekken: verandering, 

zingeving, dagbesteding, eenzaamheid, 

geheugenklachten, angst voor ouder- of 

afhankelijk worden.

 Een deel van de cliënten heeft eerder hulp 

gezocht, niet juiste diagnose en behandeling



Redenen om hulp te zoeken:

 Veranderingen werk 

 Pensioen
 Problemen met daginvulling

 Relatieproblemen

 Achteruitgang functioneren partner door bijv. 
ziekte

 Verlies partner (scheiding, overlijden)

 Gevolgen van lichamelijke of mentale 
achteruitgang (proces van normaal ouder worden)

 Geheugenklachten – dementie? 

 Kinderen/kleinkinderen met diagnose ASS

 Veranderingen ‘toevoer’ informatie (internet, tv)



Praktijk:

 Het is (bijna altijd) mogelijk om een diagnose 

autisme op latere leeftijd te stellen.

 Van belang: wanneer is onderzoek wenselijk of 

noodzakelijk? 

 Veel verborgen leed, rouw. Bij persoon met 

vermoeden van autisme en bij omgeving. 

 Naastbetrokkenen hebben een hulpvraag.

 Ervaring leert dat herkenning en erkenning op 

iedere leeftijd van belang is, ‘het is nooit te laat’.



Praktijk:

 Diagnostiek vraagt een multidisciplinaire 

aanpak. Psycholoog, arts, 

verpleegkundige. 

 Specialisme. Niet iedereen heeft de 

kennis en ervaring om dit onderzoek te 

kunnen doen. Kennis van autisme en van 

normale veroudering zijn noodzakelijk. 

 Ook kennis van diverse ziektebeelden.



Na de diagnose:

 De puzzelstukjes vallen op zijn plaats: 
verklaringen, opluchting, begrip, boosheid, 
onmacht.

 Verdriet/rouw.

 Beeld van verleden en heden is veranderd, moet 
het toekomstbeeld veranderd worden?

 Ontreddering, hoe nu verder?

 ‘Dit is een gegeven’.

 Nu kunnen we verder maar hulp is noodzakelijk.

 Een verrijking.



Partners:

 Groot aanpassingsvermogen - moeite met 
grenzen;

 Sterk maar hebben zich ook sterk moeten maken 
(‘dominant’);

 Veel partners hebben eerder, soms diverse 
keren, bij de hulpverlening aangeklopt;

 Uitgeput – depressief – boos;

 Contact met zichzelf gaandeweg kwijtgeraakt.

 Soms weinig energie om zich opnieuw aan te 
passen, soms nog weinig krediet aanwezig;

 (Cassandra syndroom)



Behandeling (richtlijn + zorgstandaard):

 Kernproblematiek van autisme is door 
behandeling niet te genezen.

 Veranderen van gedrag, communicatie en 
omgaan met gebeurtenissen en mensen.

 Reële en haalbare doelen. 

 Betrekken van het systeem.

 Contact met gelijkgestemden. Gehoord 
worden, gezien worden, erkenning en 
herkenning.



Behandeling:

 Aandacht voor stress(reductie); 

 Balans tussen draagkracht en -last; 

 Emotionele ondersteuning; 

 Continuïteit van hulpverlening; 

 Behandeling van comorbiditeit (andere 

ziektebeelden of problemen); 

 Alert zijn op overspoeld raken; 

 Niet eenzijdig rationeel of cognitief benaderen, 

nadrukkelijk aandacht beleving en emoties; 

 Alert zijn op suïcidaliteit, intimiteit/seksualiteit, 

pijn, vocht/voeding, administratieve wanorde, etc.



Geen standaardbehandeling bij ASS

 Samen zoeken wat, 
in welke levensfase, 
mogelijk en nood-
zakelijk is.

 Echtparen: soms 
tijdelijk separate 
trajecten.

 Gezinnen/kinderen: 
soms 3 generaties



Behandeling en begeleiding:

 Psycho-educatie, ‘ik en autisme, 60+’

 Partnercursus ‘Samen leven op eigen kracht, 

55+’

 Behandelgroep ‘Omgaan met autisme, 60+’

 Themabijeenkomsten

 Individuele gesprekstherapie

 Echtpaargesprekken



Behandeling en begeleiding:

 Behandeling van bijv. overprikkeling

 Mindfulness voor ouderen met ASS

 Signaleringsplan

 Medicatie

 Trajectbegeleiding werk

 Woonbegeleiding

 Hanteren (aanvaarden – accepteren) van 
besef dat bepaalde wensen, vragen, 
veranderingen niet mogelijk zijn





Vragen?

 GGzE: Freek.de.Bresser@ggze.nl

 R.Wilting@ggzbreburg.nl (Tilburg)
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