
Aanvullende informatie van Rosalien Wilting 

 
Doelen 
 
Er zijn vele doelen bij iemand met autisme, dit kan zijn beter leren omgaan met stress, maar kan bijv. 
ook zijn tot een zinvolle dagbesteding komen of de communicatie bij een echtpaar te verbeteren.  
 
Oorzaken 
 
Veelal is er een specifieke aanleiding, bijv. vastlopen in werk, ernstige problemen in relatie, na 
pensionering niet tot een zinvolle dagbesteding komen, toenemend stress ervaren door 
overprikkeling van zintuigen, huishouden niet georganiseerd krijgen of bijvoorbeeld administratie 
loopt in het honderd. Ook kan het voorkomen bij het ouder worden dat er in toenemende mate zorg 
nodig is en iemand met autisme kan dit soms moeilijk hanteren, geen vaste tijden waarop een hulp 
komt, verschil tussen verzorgenden hoe zij zorg verlenen, etc. 
 
Procedure tips 
 
Soms heeft een huisarts goede ervaringen met een andere instantie dan de GGzE. 
Als u onverhoopt geen goede ervaringen hebt  met GGzE kan aan andere organisaties gedacht 
worden. Eerste stap is altijd met huisarts praten en problemen aangeven en deze zal een verwijzing 
moeten regelen naar een organisatie met kennis over autisme.  
Het betreft dan verwijzing in kader van specialistische GGZ (huisarts kent deze term). Er bestaat ook 
basisGGZ maar dat pakket is onvoldoende om goed onderzoek te verrichten.  
 
Organisaties 
 
Op gebied van autisme en ouderen kan men terecht bij: 

• GGzE Select Ouderenpsychiatrie, team ouderen en autisme. (contactpersoon Freek de 
Bresser). 

• Expertisecentrum Breburg PersonaCura, Ouderen, ook voor aanmeldingen van senioren 
vanaf 60 jaar met vraag of er sprake kan zijn van autisme. Contactpersoon: 
A.Videler@ggzbreburg.nl of R.Wilting@ggzbreburg.nl 

• SeneVita GGZ te Eindhoven, voor volwassenen en ouderen vanaf 50 jaar en ouder. Zie 
website: www.senevita.nl Meer info: rosalien.wilting@senevita.nl  

 
Organisaties niet specifiek ouderen maar voor volwassenen en ouderen met vraag of er sprake kan 
zijn van autisme. 

• Apanta, locatie Veldhoven of Eindhoven. 

• Autisme Totaal 

• Helmind in Helmond.  

• Autisme Expertisecentrum met als hoofd Annelies Spek, Annelies Spek, te Eemnes en 
Rotterdam. 

• Er is 1 TOPGGZ organisatie t.a.v. autisme, meerdere locaties in het land, en dat is Leo 
Kannerhuis.  

 
Kijk ook zelf op de websites van deze organisaties.  
 
Aanbevolen boekjes 
 

• Jeroen Bartels, Zelfcontrole bij volwassenen met autisme, Omgaan met boosheid, onrecht en 
frustratie. Boek via Hogrefe.  

• Annelies Spek, Autismespectrumstoornissen bij volwassenen. Een praktische gids voor 
volwassenen met ASS, naastbetrokkenen en hulpverleners.  

 
Via de Nederlandse Vereniging van Autisme kan men veel informatie verkrijgen. Bijv. over de autipas 
maar ook over hoe mee te werken aan een autismevriendelijke omgeving voor ouderen. 
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