Op 28 juni 2018 organiseerde het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam haar eerste
netwerkbijeenkomst van het jaar. Het thema was het Adviesteam Autisme Amsterdam. De middag
vond plaats bij MEE AZ in Amsterdam, en met ongeveer 40 deelnemers was er een mooie
opkomst!
Welkom en update Expertisenetwerk Autisme Amsterdam
Voorzitter Mariet van IJzendoorn beet het spits af en presenteerde in vogelvlucht de stand van zaken
van het Expertisenetwerk Autisme. 4-jaarlijks komt het platform bijeen voor overleg, er worden
verschillende netwerkbijeenkomsten georganiseerd en de jaaragenda bepaalt de thema’s waar het
netwerk zich voor inzet. Meer informatie over de netwerkbijeenkomsten en het jaarplan vind je hier.
Introductie en werk Adviesteam Autisme
Mary Wienema, voorzitter van het Adviesteam Autisme, stond uitgebreid stil bij het werk van het
Adviesteam. De leden, werkwijze, casusvragen en gesignaleerde knelpunten werden besproken. Voor
meer informatie kun je hier de presentatie vinden.
Werkgroepen: knelpunten en oplossingen
Na de presentaties gingen de deelnemers uiteen in groepen onder leiding van leden van het
Adviesteam Autisme. Het doel was om a.d.h.v. complexe casuïstiek die binnenkomt bij het
Adviesteam knelpunten m.b.t. beleid en lacunes in het zorgaanbod te bespreken, maar vooral ook te
kijken naar mogelijke oplossingen. De uitkomsten werden daarna plenair besproken, dit werd
begeleid door Adviesteamlid Margo van der Stelt. De belangrijkste bevindingen worden hieronder
besproken en worden meegenomen naar het platform van het Expertisenetwerk Autisme.
Knelpunten/lacunes
Wonen
- Weinig woonaanbod voor kinderen (va 14 jaar met een normaal IQ) met autisme
- Lange wachtlijsten voor woonplekken voor kinderen (gezinshuizen, woongroepen,
gespecialiseerd pleeggezin)
Onderwijs
- Thuiszitters die thuisonderwijs volgen raken geïsoleerd
Complexiteit doelgroep
- Soms zijn cliënten niet gemotiveerd
- Laag zelfbeeld cliënt en lage belastbaarheid
Hulp bij comorbiditeit
- Samenwerking tussen zorgaanbieders bij comorbiditeit met autisme is beperkt
- Het behandelaanbod bij comorbiditeit met autisme is erg beperkt (zowel bij volwassenen als
kinderen)
Kennis en samenwerking
- Te weinig specialistische kennis binnen het OKT, te generalistisch
- Te weinig (integrale) samenwerking bij complexe casuïstiek

Oplossingen
Wonen
- Heeren van Zorg is een deel van hun locaties aan het herprofileren, een deel hiervan is
beschikbaar voor wonen voor gezinnen
- Carehouse heeft een logeerhuis in Hoorn
- Kinderen op meerdere wachtlijsten plaatsen (de afspraak is gemaakt dit niet te doen,
wellicht heroverwegen?)
- Logeerhuis in Amsterdam
Onderwijs
- Groei & Glunder en Carehouse bieden naschoolse opvang voor kinderen met autisme met
een gemiddeld IQ
- Meer samenwerking met scholen (NSO) om maatwerk te kunnen leveren
Complexiteit doelgroep
- Zorgtoeleiding vanuit Mentrum voor zorgmijders
- Wanneer een cliënt hulp weigert, een strategie ontwikkelen om hiermee om te gaan en de
cliënt te motiveren
- Duur en intensiteit van de behandeling aanpassen aan de belastbaarheid van de cliënt
- Risico’s bespreken met cliënt, verwachtingsmanagement
Hulp bij comorbiditeit & samenwerking
- Visie op autisme veranderen
o Bijvoorbeeld een abc voor docenten, meer beleving en begrip
- Meer samenwerkingsverbanden, samenwerking om de cliënt heen
o Meer afstemming tussen betrokken partijen
- Deskundigheidsbevordering binnen OKT
- Aansluiting vanuit de gemeente bij het Adviesteam Autisme

