Webinar Expertisenetwerk Autisme Amsterdam i.s.m. AIC Amsterdam en andere regionale netwerken in het land
Wanneer:
Waar:
Voor wie:

Dinsdag 24 november van 11.00 – 12.30 uur
Digitaal via Autisme TV
Voor mensen met autisme, hun ouders of andere naasten en hulpverleners

Het valt niet mee om tot optimale zorg of ondersteuning te komen als je autisme hebt. Zo kunnen om allerlei
redenen frustraties ontstaan in de relaties tussen cliënt, ouders en professional. Dat komt regelmatig voor.
Hoe komt dat? Wat gaat er niet goed? En hoe kan dat beter?
Het webinar heeft als doel om vanuit 3 verschillende perspectieven, namelijk die van de cliënt, de ouders of naaste(n)
en de hulpverlener, de mogelijke dilemma’s te belichten die kunnen ontstaan in de begeleiding en behandeling van
mensen met autisme. Door een interactieve discussie met de kijkers hopen we inzichten te geven, te inspireren en
mogelijkheden te creëren!
Het webinar kan door cliënten, ouders, naasten en hulpverleners online worden bijgewoond. Het eerste uur delen de
sprekers (cliënt, ouder/naaste, begeleider en behandelaar) hun kennis en ervaring in een interview begeleid door
Autisme TV. De kijkers kunnen via de chat vragen inbrengen die vervolgens live worden beantwoord. In het laatste
halfuur zullen vragen via de chat beantwoord worden.
Zaken die aan bod komen zijn onder andere:
o Privacy cliënt versus informatierecht ouders/naasten
o Attitude van hulpverleners in contact met en over ouders/naasten
o Kansen en mogelijkheden
o Belasting en ontlasting van ouders/naasten in het licht van de veranderingen in zorgland.
Het definitieve programma volgt in de aanloop naar het webinar.
Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor het webinar.
Aanmelden kan tot uiterlijk 22 november 2020.
Wij hopen u digitaal te mogen verwelkomen op dinsdagochtend 24 november!
Met vriendelijke groet namens de regionale netwerken autisme in Nederland,
Expertisenetwerk Autisme Amsterdam
AIC Amsterdam
U vindt de deelnemende regionale netwerken op de volgende bladzijde.

Dit webinar is mede mogelijk gemaakt door:

Autisme netwerk Noord Holland Noord
West Brabant

Netwerk Autisme Utrecht

