
 

 

 

INSAR local community conference  

9 mei 2018 

 

Autisme bij Volwassenen:  

Internationale Wetenschappelijke Inzichten 

 

Locatie:  

Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) 

Mauritskade 63, 1092 AD  

Amsterdam 

 

 

Kosten:  

Zelf autisme of familielid/partner? Dan 25 euro 

Werkzaam in het autisme veld? Dan 99 euro 

 

INSAR staat voor  de  “International Society for Autism Research”. Een organisatie voor en door 

wetenschappers die zich met autisme onderzoek bezig houden. Ieder jaar organiseert de INSAR een 

wetenschappelijk autisme congres voor al die wetenschappers en dit vindt meestal plaats in de 

Verenigde Staten. Dit jaar is het congres in Rotterdam, wat de toegankelijkheid voor 

wetenschappers uit Europa verhoogt. De lezingen zijn wetenschappelijk van aard, maar zullen 

inhoudelijk ook interessant zijn voor mensen met autisme, hun naasten en professionals in het veld. 

Daarom wordt er ieder jaar voorafgaand aan dit congres ook een extra congres georganiseerd voor 

diegenen die geïnteresseerd zijn in autisme en graag willen weten wat de nieuwste 

wetenschappelijke inzichten zijn, op een toegankelijke manier gebracht. Dit jaar zal deze community 

conference in Amsterdam plaatsvinden en worden georganiseerd door Hilde Geurts (voorzitter), 

Kirstin Greaves-Lord, Sander Begeer, Els Blijd-Hoogewys, Dolien Buijs, Mariët van IJzendoorn, Amélie 

Picard & Carolien Torenvliet. 

We zullen accreditatie aanvragen voor NIP, NvvP en FGzPT. 

Informatie over aanmelding wordt nog bekend gemaakt. Zie onder andere www.dutcharc.nl. 

 

 

 

  

http://www.dutcharc.nl/


 

 

 

LET OP: Het plenaire programma is in het Engels, vragen kunnen gesteld worden in het Nederlands. 

Titels zijn voorlopig! 

10:00-10:30 Welkom, inloop 

10:30-10:40 Introductie door Dr Hilde Geurts (vice president INSAR) 

10:40-11:05 Dr Simon Baron-Cohen (Cambridge University, UK, president INSAR)  

Highlights of autism in early and middle adulthood research 

11:05-11:30 Dr Will Mandy – (UCL, UK) 

Conceptualising autism and the role of camouflaging  

11:30-11:55 David Mason, MSc (New Castle Group, UK)  

Measuring quality of life in an autism friendly way 

12:00-12:30 Ruimte voor gedachtewisseling met sprekers: moderator Martijn Dekker 

12:30-13:15 Lunch  

13:15-13:40 Dr Lisa Croen (Kaiser Permanente, USA)  

Medical problems in autistic adults and service use  

13:40-14:05 Dr Christina Nicolaidis (Portland University, USA) 

   Increasing general practitioner (NL: huisarts) accessibility for autistic adults 

14:05-14:30 Dr Francesca Happé (UCL, UK, vroegere president INSAR) 

Highlights of autism and aging research 

14:35-15:05 Ruimte voor gedachtewisseling met sprekers: moderator Amélie Picard 

15:05-15:15 Afsluiting plenaire programma door Dr Hilde Geurts 

15:30-16:30 Workshops in het Nederlands: onderwerpen worden nog aangekondigd (o.a. autisme bij 

vrouwen, autisme op de werkvloer) 

 

 


