Programma informatie
 Lezing Contextblindheid
De wetenschappelijke inzichten in de informatieverwerkingsproblemen van
autisme omvatten de centrale coherentie, de theory of mind en het
executief functioneren. Peter Vermeulen voegt ‘contextblindheid’ als
verbindende factor toe, waarbij gekeken wordt naar:
- de rol van context in waarneming en denken
- contextblindheid als verklaring voor angsten, onzekerheden en
probleemgedrag
- de gevolgen van contextblindheid voor de bejegening van mensen
met autisme
 Workshop Up-to-date: over diagnostiek
Ontwikkelingen naar aanleiding van de komst van DSM-V, specifieke
diagnostiek van vrouwen met autisme en uitdagingen in het creëren van een
betrouwbare en valide onderzoekscontext.

22 OKTOBER 2015



Workshop Een uniek profiel: over het ontwikkelingsverloop van
mensen met autisme
Bijzonderheden in de intelligentie, emotionele en sensorische ontwikkeling
en de consequenties voor leven en behandelen.


Workshop Rood- geel- groen: over de lifestyle van mensen met
autisme
Autismevriendelijk samenwerken aan gezond leven op het gebied van
voeding, bewegen, in- en ontspanning.
 Workshop Aan het werk: over werken met autisme
Talenten van mensen met autisme, talenten kunnen waarmaken,
werkplezier, omgaan met verwachtingen, tempo en collega’s.


Workshop Vier het leven: bewust leven en beleven met autisme

CONGRES

‘AUTISME VERSTAAN’
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Het logo op de voorzijde is ontworpen door Marian Bouwman, teamlid WWA
de Boerderij Reek

in ‘Het Wapen van Reek’

Programma
12.30

Ontvangst

13.00

Opening door de dagvoorzitters
Lea Reimers, programmaleider ASS, Peter Kanters, zorgmanager ASS
en Sjannie de Lepper, ervaringsdeskundige

13.15

Lezing Contextblindheid
Peter Vermeulen, internationaal autisme deskundige

14.30

Pauze & info-markt

15.00

Workshops ronde 1
Behandelaren en begeleiders specialistische zorg

15.45

Workshops ronde 2
Behandelaren en begeleiders specialistische zorg

16.30

Borrel en Ludieke muzikale afsluiting
m.m.v. F*ck Rainman

Aanmelden vóór 1 oktober a.s.
Doe dit op tijd want er zijn slechts 120 bezoekersplaatsen!
Aanmelden via http://intranet/autismeverstaan of kijk op ons intranet
Vul op het inschrijfformulier ook je voorkeur voor de workshops in!
Voor informatie
mail naar k.lieshoutvan@ggzoostbrabant.nl

UITNODIGING
Voor GGZ-professionals en ketenpartners: behandelaren, begeleiders,
managers, zij die de zorg aan mensen met ASS faciliteren en
beleidsmatig organiseren en voor collega’s die geïnteresseerd zijn,
organiseert het zorgcircuit ASS het congres

‘AUTISME VERSTAAN’
op donderdag 22 oktober 2015
in Het Wapen van Reek
In de afgelopen jaren heeft het specialistisch circuit autisme vorm
gekregen. Dit congres verbindt ons werk met jouw werk, zodat we
samen verder kunnen werken aan autisme vriendelijke zorg. Stap in
de leefwereld van autisme, laat je inspireren, verdiep je
deskundigheid en ontdek die van ons door middel van lezingen,
workshops en de info-markt. Ontdek het verschil tussen ‘weten over
autisme’ en .… ‘autisme verstaan’.
Het zorgcircuit ASS, de cliënten en de teams van de autisme-poli,
woon- en werkvoorzieningen (WWA), de Beemden en de Boerderij,
delen op deze dag graag hun enthousiasme en de ontwikkelingen
binnen de specialistische zorg met jullie.
Je bent van harte welkom; de koffie staat klaar!
Team Autisme Verstaan
GGZ Oost Brabant

