
UITSLAG ENQUÊTE betreffende de informatieve bijeenkomst over AUTISME ONDER OUDEREN

25 oktober 2018 - Bibliotheek Veldhoven

Aantal aanwezigen : 50

Aantal enquête invullers : 30

Gemiddeld cijfer voor de bijeenkomst : 8,0

Vraag 1: Hebt u wat opgestoken? Aantal personen

Geen antwoord : 2

Antwoord=nee : 1

Antwoord=ja : 27

Wat hebt u opgestoken? : Herkenning

: Mijn moeder is nu voor mij duidelijk geworden, evenals mijn broer en ook een zoon en een kleinzoon van 

mij

: Veel veranderingen, zoals niet meer

: Het is ingewikkelder dan ik dacht

: Het positieve verhaal van mannelijke ervaringsspreker. Rosalien goede spreker

: Inhoudelijke structurering van het begrip autisme

: Heb een andere diagnose, maar ik twijfel nu of ik geen autisme heb

: Verhelderend, duidelijk

: Het horen van ervaringen geeft inzicht en hoe verschillend het kan zijn

: Ervaringen + bevestiging van kennis

: O.a dat autisme vaak samengaat met een ander ziektebeeld of klachten

: Dat autisme zich op heel veel verschillende manieren uit

: Dat er veel verschillende vormen van autisme zijn. DE AUTIST bestaat niet

: Ik vond het heel fijn herkenbare verhalen te horen

: Duidelijker beeld van autisme

: Ik vond het allemaal wat algemeen. Je kunt te veel prikkels krijgen of te weinig. Veel zaken hebben 

betrekking op veel mensen in mijn omgeving

: Duidelijker beeld van autisme

: Ik vond het allemaal wat algemeen. Je kunt te veel prikkels krijgen of te weinig. Veel zaken hebben 

betrekking op veel mensen in mijn omgeving

: Laatste ontwikkelingen op dit gebied. Heel goede aanvulling

: Neemt niet weg dat het heel interessant was. Ik ben zelf autisme coach en werk met vowassenen met 

autisme. Veel voorlichting gaat over kinderen met autisme, vandaar dat deze bijeenkomst bijzonder is en 

ik erbij wilde zijn

: Herkenning

:

Vooral de praktische voorbeeldengeven goed weer hoe veelzijdig en gevarieerd de problematiek kan zijn

: Herkenning, nieuwe dingen algemeen. Henk was interessant, heel goed om het her te vertellen. Rosalien 

ook top

: Een beter overzicht over de actuele stand van zaken

: Waar mensen moeten zijn

: De reden om op latere leeftijd een diagnose te stellen



Vraag 2: Hebt u wat gemist? Aantal personen

Geen antwoord : 2

Antwoord=nee : 18

Antwoord=ja : 10

Wat hebt u gemist? : Nu niet, maar 30 jaar geleden had men (zelfs psycholoog) nooit van autisme gehoord. Jammer, was 26 

jaar getrouwd met zware autist

: Maar het onderwerp is zo groot, zodat ik natuurlijk ook dingen gemist zal hebben

: Kan ik nu nog niet zeggen

: Theoretische kennis mocht uitgebreider, maar is nu misschien qua publiek minder passend, maar meer 

voor mij als professional in de psychiatrie

: Had graag wat meer voorbeelden gezien

: Praktische informatie over hoe jezelf en anderen er mee om moeten gaan

: Bij wie kun je exact terecht in Eindhoven

:

Iets meer praktische voorbeelden/verwijzingen voor omgaan met mensen met ASS en voor "mogelijke" 

ASSen welke wegen/hulp mogelijkheden er zijn. Belangrijk dat het bewustzijn wordt vergroot

: Meer partners die iets kunnen vertellen

: Concrete stappen om hulp te vinden als autist of 'partner van' of 'kind van'

Vraag 3 : Welk cijfer geeft u aan de lezing? Aantal personen

0-4,5 : 0

5 : 1

5,5 : 0

6 : 0

6,5 : 1

7 : 3

7,5 : 2

8 : 11

8,5 : 2

9 : 6

9,5 : 0

10 : 1

Vraag 4: Waar aankondiging gelezen? Aantal bronnen

Veldhovens weekblad : 8

PVGE : 5

KBO : 0

Bibliotheek : 11

Mond-op-mond : 3

GGzE : 5

Anders : 2

Vraag 5: Bent u bekend met doelstelling 

Seniorenraad? Aantal personen

geen antwoord : 2

antwoord=nee : 15

antwoord=ja : 13


