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NVA-Autismecongres 2014
Onze twee dagvoorzitters heten u graag van harte welkom 

Op deze tiende editie van het NVA Autismecongres zal veel gaan zoals u van ons 
gewend bent in eerdere congressen: deskundige en inspirerende sprekers, een 
uitgebreide informatiemarkt en een stiltecentrum voor als alle drukte u teveel 
wordt. Nieuw dit jaar is de presentatie door een duo van dagvoorzitters: onze 
nieuwe directeur Swanet Woldhuis en één van Nederlands bekendste autisme 
ambassadeurs: Gijs Horvers. 

Swanet Woldhuis: “deze combinatie staat symbool voor de nieuwe koers die de 
NVA volgt. We willen ons nog meer dan voorheen samen met anderen sterk 
maken voor mensen met autisme. Samen met ouders, met professionals uit de 
autismehulpverlening en de wetenschap, maar vooral ook samen met mensen met 
autisme. Zodat we niet óver hen praten maar mét hen.”

Gijs Horvers is iemand met een missie: hij streeft naar een maatschappij 
waar autisme volledig geaccepteerd wordt, en waarin mensen een juist beeld 
hebben van de diversiteit van autisme. Op het NVA Autismecongres zal hij als 
dagvoorzitter bewaken dat er voldoende oog is voor die diversiteit in de lezingen 
en dat de dag autismevriendelijk verloopt, dus dat iedereen zich bijvoorbeeld 
houdt aan hun spreektijd, dat pauzes op tijd beginnen en eindigen en dat 
eventuele wijzigingen in het programma duidelijk vooraf aangekondigd worden.  

We hopen u te ontmoeten op 31 oktober in Utrecht!
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Programma 
Autismecongres vrijdag 31 oktober  2014
(versie: juni 2014, wijzigingen voorbehouden)

9.15 uur      Ontvangst

9.45 – 9.55 uur Opening door dagvoorzitters Swanet Woldhuis en Gijs Horvers

9.55 uur Wereld vol beelden – beeld vol werelden Monique Post

10.10 uur Autisme in de DSM 5 Annelies Spek

10.35 uur Autisme vroeg signaleren Ina van Berckelaer-Onnes 

11.00 uur Pauze

11.40 uur Autisme in de maatschappij Stephan Brandligt

12.10 uur Autisme creatief muzikaal intermezzo,  Jarl van Maltha

12.25 uur Muziek en autisme Aaltje van Zweden/Mathieu Pater

   

12.50 uur Lunchpauze

14.00 uur Autisme en een verstandelijke beperking  Nannie Kruissel

14.15 uur Autisme en complexe zorgvragen in de praktijk Alice Padmos CCE

14.40 uur Autisme, levenskwaliteit en geluk Peter Vermeulen Autisme Centraal 

15.45 uur Afsluiting door dagvoorzitters, aansluitend drankje op 

 informatiemarkt 

16.30 uur Einde congres

Gedurende de hele dag is er gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken
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Autisme in de DSM--5
Annelies Spek is klinisch psycholoog en hoofd van het Autisme Kennis Centrum 
(www.autismekenniscentrum.nl). Annelies is gepromoveerd op ASS bij volwassenen en 
geeft lezingen en trainingen over diagnostiek en behandeling bij volwassenen met ASS. 

Het verschijnen van de DSM-5 heeft de nodige 
consequenties voor ASS. Zo zijn bepaalde criteria 
verdwenen en andere juist toegevoegd. En vallen 
de diagnoses Asperger, PDD-NOS, McDD voortaan 
onder de noemer Autisme Spectrum Stoornissen. 

Wat betekenen deze 
veranderingen concreet 
voor de diagnostiek en behandeling van ASS en wat 
zijn de gevolgen voor volwassenen met ASS zelf? 
Dit komt aan bod in deze lezing. 
Ook wordt ingegaan op de nieuwe diagnose 
‘sociaal-communicatieve stoornis’. 

Wereld Vol Beelden
Beeld Vol Werelden
Monique Post geeft lezingen, workshops en trainingen over autisme in binnen- en 
buitenland. Daarnaast fotografeerde zij de portretten voor de nieuwe NVA-huisstijl 
en is zij voorzitter van de ervaringsraden van het Dr. Leo Kannerhuis Nederland en 
het VWS-programma Vanuit autisme bekeken.  

Fotografi e betekent voor Monique het observeren 
en interpreteren van de diverse wereld om haar 
heen. Diversiteit kleurt de essentie van het leven. 
Of dit gaat om portret- of natuurfotografi e; elke 
opdracht vraagt een persoonlijke interpretatie 
van de realiteit. Hoe deze interpretatie gemaakt 
wordt, hangt af van tallozen factoren. Misschien is 
het meest belangrijke: respect hebben voor het 
onderwerp dat je fotografeert. Respect hebben 
voor de diversiteit van de mens is iets wat 

Monique vaak mist als ze ziet hoe men omgaat 
met mensen met autisme en zeker niet minder 
belangrijk; met hun familie.De kernwaarde voor 
respect: accepteren dat er verschillen zijn in 
onze wereld. Wij kunnen ons laten inspireren 
door de kunstwereld. Hoe vaak begrijpen we 
niet wat een kunstwerk voorstelt? Wij vullen 
dit zelf in, of proberen het door de ogen van de 
kunstenaar te zien. Hierin schuilt de kern; vanuit 
autisme bekeken!
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Autisme in de maatschappij
Vanuit autisme bekeken

Stephan Brandligt is wethouder werk, duurzame ontwikkeling en beheer van de 
Gemeente Delft en lid van de werkgroep Vanuit autisme bekeken.

Delft Kennisstad voert een pilot uit over integrale 
ondersteuning van mensen met autisme. De 
pilot toetst de toegevoegde waarde van een 
‘levensloopbudget’: een breed persoonsgebonden 
budget waarmee de budgethouder zelf en 
op maat zorg, begeleiding, hulpmiddelen en 
ondersteuning kan inkopen. Het budget is 
inzetbaar op alle levensdomeinen, zoals wonen, 
werk, vrije tijd, onderwijs, vervoer en zorg. 
Sleutelfi guur in de totstandkoming van deze pilot 
was wethouder Stephan Brandligt. 

Brandligt gaat in zijn verhaal dieper in op hoe 
gemeenten de transities in het sociale domein 
kunnen benutten om meer maatwerk aan te bieden. 
Vragen die aan bod komen zijn: is maatwerk wel 
haalbaar voor gemeenten? Voor welke keuzes komt 
een gemeente te staan? 

De pilot die de gemeente uitvoert heeft 
interessante input opgeleverd hoe zo’n gemeentelijk 
loket eruit moet zien. 

Vroege onderkenning van ASS: 
ter discussie
Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes is erelid van de NVA vanwege haar grote bijdrage 
aan de kennisontwikkeling over autisme, het breed delen van die kennis, en haar warme 
betrokkenheid bij ouders van kinderen met autisme. Van Berckelaer-Onnes was van 
1991 tot juni 2007 hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. Ook na haar 
emiritaat bleef zij actief op het gebied van orthopedagogisch onderzoek naar autisme. 

De nieuwe richtlijn “vroege signalering van 
autisme”, die naar verwachting deze zomer uit 
komt, zal de basis zijn van de lezing van Ina van 
Berckelaer-Onnes. Zij is nauw bij de ontwikkeling 
van de richtlijn betrokken en heeft veel ervaring 
met de voor- en nadelen van (te) vroege labeling. 
Wat betekent vroeg? Moeten we baby’s met een 
mogelijke ASS al in het eerste levensjaar gaan 
diagnosticeren? 

Het was ook een onderwerp op het congres 
van Autisme Centraal (België) in 2013, waar heel 
veel vragen aan de orde kwamen als: leidt vroege 
detectie ook tot een betere prognose? Zijn er 
wetenschappelijk verantwoorde redenen om 
vroeg te diagnosticeren? Wat is het effect van een 
gemiste diagnose? Een interessante lezing over 
de nieuwe richtlijn en bijbehorende interessante 
ontwikkelingen in binnen- en buitenland.
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Muziek en autisme
In 1997 hebben Aaltje en Jaap van Zweden Stichting Papageno opgericht met als 
doel gezinnen met één of meerdere kinderen met autisme te ondersteunen. Dit doet 
Papagano o.a. door kunsteducatie in het speciaal onderwijs en het aanbieden van 
muziektherapie in de thuissituatie. 

Het specifi eke aan de werkwijze van stichting 
Papageno is dat niet alleen het kind met autisme 
centraal staat, maar het hele gezin. Op deze 
manier wordt het kind niet uit zijn vertrouwde 
situatie gehaald, maar blijft het onderdeel van zijn 
omgeving. Er zijn verschillende, veelal buitenlandse 
onderzoeken gedaan naar muziektherapie 
met kinderen en jongeren met autisme. Deze 
onderzoeken richtten zich vooral op de sociale 
vaardigheden van deze doelgroep. Ze bevestigen 

vaak de positieve invloed van muziektherapie 
op deze kinderen en jongeren. Binnen Papageno 
wordt onderzoek verricht naar de effecten van 
de aangeboden muziektherapie. Wat is het nu dat 
zorgt voor de positieve ervaringen die kinderen, 
ouders en muziektherapeuten wekelijks ervaren? 
Dit zal in deze lezing aan de orde komen, die 
wordt gegeven door Aaltje van Zweden en 
Mathieu Pater.

Autisme creatief
Muzikaal intermezzo

Jarl van Maltha is ervaringsdeskundige en is zeer creatief. Hij schrijft gedichten en 
zingt. Ook treedt hij regelmatig op als spreker over wat autisme voor hem betekent 
en hoe hij daarmee omgaat. 

Jarl laat ons in zijn muzikaal intermezzo 
kennismaken met zijn gedichten en zangtalent. 
Ook laat hij ons kennismaken met zijn leven 
en wat muziek en dichten daarin voor hem 
betekenen. Jarls eerste gedichtenbundel verscheen 
in 2011 onder de titel “Door licht en donker” en 
zijn nieuwste bundel heet “Tot in mijn diepste zijn”. 
Meer informatie over Jarl lees je op 
www.jarls-leven.nl

Een fragment uit het gedicht ‘daar stond ik toen, 
hier sta ik nu’ uit deze laatste bundel:

Hier sta ik nu
Met het verleden in mijn hoofd
Het heden in mijn hart
Verlangend naar wat de 
toekomst mij brengen zal
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Autisme en een 
verstandelijke beperking
Nannie Kruissel is moeder van twee kinderen met autisme en een verstandelijke 
beperking en actief als vrijwilliger voor de NVA in de regio Noord-Holland

Nannie Kruissel spreekt als ervaringsdeskundige. 
Zij is moeder van drie zoons, waarvan twee 
kinderen autisme en een verstandelijke beperking 
hebben. 

Over haar middelste zoon Tijn heeft zij een 
indrukwekkende fi lm gemaakt, die u op de 
congresdag kunt zien. In de fi lm wordt de 
zoektocht naar een goede plek gevolgd, ziet men 
de opluchting als die gevonden wordt. Hierin 

wordt heel duidelijk in beeld gebracht welke 
zorgen ouders van een kind met autisme en 
een verstandelijke beperking beleven, wat veel 
herkenning zal geven. 

Ook geeft Nannie vanuit haar eigen ervaringen 
tips over  hoe je daar als ouder mee kunt omgaan.

Autisme en complexe 
hulpvragen in de praktijk
Alice Padmos is orthopedagoge en regiodirecteur voor het Centrum voor 
Consultatie en Expertise (CCE) in de regioWest.

Wat merkt het CCE in de praktijk bij complexe 
hulpvragen waarover zij worden gevraagd te 
adviseren? Hoe complex is complex en zijn er 
oorzaken voor die complexiteit te vinden? Hoe 
communiceer je met iemand met autisme die zich 
verbaal moeilijk kan uitdrukken? 

Wat kunnen gevolgen zijn als het autisme bij 
iemand met een verstandelijke beperking niet 
goed in beeld wordt gebracht? Vragen die Alice 
Padmos in haar lezing probeert te beantwoorden. 

Daarbij zal zij aansluiten op het indrukwekkende 
verhaal van de voorgaande spreekster, over de 
zoektocht naar een juiste plek voor een persoon 
met autisme en een verstandelijke beperking.
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Informatiemarkt voor 
inspirerende ontmoetingen

Parallel aan de lezingen is er net als voorgaande 
jaren in de Expo-hal van de Jaarbeurs een 
uitgebreide informatiemarkt waar u kennis kunt 
maken met organisaties die autisme een warm hart 
toedragen, zoals: de Autisme Info Centra van de 
NVA, in autisme gespecialiseerde zorgaanbieders 
en coachingbureaus. Ook kunt u kennismaken met 
de nieuwste boeken, producten en innovatieve 
ontwikkelingen rond autisme.

De markt is zo opgezet dat er ruimte is voor 
een goed gesprek. Want behalve kennis opdoen, 

is deze dag ook bedoeld om ervaringen uit te 
wisselen en geïnspireerd te raken door mensen 
die net als u autisme een warm hart toedragen. 
Als ervaringsdeskundige, als ouder, professional of 
wetenschapper. 

Autisme, levenskwaliteit en geluk 
focussen op positieve gevoelens

Peter Vermeulen is gezinspedagoog en als autismedeskundige werkzaam bij Autisme 
Centraal. Hij geniet internationale bekendheid en is een veel gevraagd spreker. 

Studies naar de uitkomst van autisme op 
volwassenheid en naar de levenskwaliteit van 
mensen met autisme hebben tot nu toe vooral 
gekeken naar ‘objectieve’ indicatoren, zoals 
hoogste opleidingsniveau, het hebben van werk, 
de mate van zelfstandigheid in het dagelijks 
leven en het hebben van relaties. Maar dergelijke 
‘maatschappelijk gewaardeerde normen’ zeggen 
niet noodzakelijk veel over de levenskwaliteit van 
iemand met autisme. Een belangrijke factor inzake 
levenskwaliteit is immers ook het subjectieve 
gevoel van levenstevredenheid of psychologisch 

welbevinden, kortweg ook wel eens ‘geluk’ 
genoemd. Tot nu toe ging de aandacht in autisme 
vooral naar de afwezigheid daarvan, ofwel: het 
gebrek aan levenskwaliteit. Maar wat als we nu eens 
zouden inzoomen op de positieve gevoelens van 
mensen met autisme in plaats van de negatieve? In 
de presentatie verkennen we een aantal strategieën 
met een focus op positieve gevoelens en geluk. 
Hoe weet je wat iemand met autisme een goed 
gevoel geeft en hoe kunnen we er voor zorgen 
dat de subjectieve ervaring van levenskwaliteit 
positiever wordt bij mensen met autisme?
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Wilt u uw organisatie onder de 
aandacht brengen op het NVA 
Autismecongres?

Het NVA Autismecongres wordt elk jaar bezocht 
door 1000 tot 1500 nauw bij autisme betrokken 
mensen. Mensen die zelf autisme hebben, hun 
ouders, partners, andere familieleden maar ook 
professionals en wetenschappers die zich in hun 
werk sterk maken voor  deze doelgroep. 

Voor meer informatie over de 
promotiemogelijkheden voor uw 
organisatie en de daaraan verbonden 
kosten kunt u contact opnemen met 
irma.mijnten@autisme.nl

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw 
organisatie bij onze congresdeelnemers onder de 
aandacht te brengen, zoals:
• Een stand op de informatiemarkt waar u 

mensen kunt laten kennismaken met uw 
producten en/of organisatie;

• Informatie over uw organisatie in de 
congrestasjes die worden uitgedeeld;

• Vermelding op www.autisme.nl/
autismecongres2014 

(autisme.nl heeft jaarlijks 350.000 unieke 
bezoekers)



10 redenen om naar het
NVA Autismecongres te komen
 1.  Je krijgt in één dag heel veel informatie over de nieuwste ontwikkelingen en inzichten rond 

autisme.

 2.  Zowel wetenschappers, als hulpverleners en ervaringsdeskundigen doen hun verhaal.

 3.  Op de informatiemarkt maak je kennis met de nieuwste diensten en producten rond autisme. 
Van uitgeverij tot spellenfabrikant, van activiteitencentrum tot coachingsbureau: ze zijn er allemaal!

 4.  U krijgt naast koffi e en thee ook een uitgebreide lunch en na afl oop een drankje aangeboden – 
dit is allemaal bij de entreeprijs inbegrepen.

 5. Alle NVA-regio’s zijn aanwezig met een eigen informatiestand. Zo kunt u kennismaken met 
mensen uit uw eigen regio!

 6.  Vrijwel alle medewerkers van het landelijk NVA-bureau zijn aanwezigen herkenbaar aan de 
NVA-badge. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met medewerkers die u tot nu toe 
mogelijk alleen van naam of via de mail kende.

 7.  Het NVA- Autismecongres is een mooie manier om lotgenoten uit het hele land te ontmoeten.

 8.  Wil je even tot rust komen van alle drukte op het congres, dan kan dat in het Stiltecentrum.

 9.  Het Beatrixtheater in Utrecht is goed bereikbaar, met de auto en met het openbaar vervoer.

 10.  De toegangsprijs is in verhouding tot veel andere congressen heel laag, met name voor 
NVA-leden.

Nog geen lid van de NVA?
Om te kunnen blijven werken aan meer begrip voor mensen met autisme en aan een
autismevriendelijkere wereld, hebben we u hard nodig als lid. Hoe meer mensen lid zijn van de 
NVA, hoe beter wij de stem van autisme kunnen laten horen en opkomen voor uw belangen. Als lid 
ontvangt u ons kwartaalblad Engagement met autisme en geniet u van ledenvoordelen zoals korting 
op de toegang van dit congres en van themadagen.
Kijk op www.autisme.nl, rechtsboven onder ‘lidmaatschappen’ en meld u vandaag nog aan!
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Komt u ook? 
Lees op deze pagina hoe u zich kunt aanmelden:

Wilt u gebruik maken van een rolstoelplaats of ringleiding, of hebt u speciale dieetwensen, dan 
verzoeken wij u dat vooraf apart te melden bij ons secretariaat. U kunt dit niet meer regelen op 
de congresdag zelf.

Toegangsprijzen
De toegangsprijzen zijn inclusief onbeperkt koffi e/thee, een uitgebreide lunch en een drankje na afl oop.

Voor particulieren die lid zijn van de NVA:  € 75,- p.p.
Voor medewerkers van organisaties die lid zijn van de NVA:  € 175,- p.p.
Voor niet-leden:  € 245,- p.p.

Per lidmaatschap kunnen maximaal 3 personen tegen de ledenprijs reserveren. Studenten kunnen
onder bepaalde voorwaarden tegen gereduceerd tarief naar het congres.  
Voor meer informatie: NVA-congressecretariaat, tel. 030-2299800.

Inschrijving via e-ticketing
De inschrijving voor het Autismecongres vindt plaats via e-ticketing. Een e-ticket is een elektronisch 
alternatief voor een papieren ticket, met het grote voordeel dat u direct uw ticket ontvangt en direct na 
aanmelding verzekerd bent van uw reservering. De algemene voorwaarden op het gebied van e-ticketing 
vindt u op www.autisme.nl. 

Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. VOL= VOL. 

In 4 simpele stappen reserveren en betalen
1  Ga naar www.autisme.nl/autismecongres2014.  Hier vindt u alle informatie over prijzen en de 

inschrijfprocedure.
2  U komt terecht in het inschrijvingsmenu en volgt de procedure. In het menu bepaalt u het aantal 

kaarten.
3  Aan het einde van de inschrijvingsprocedure betaalt u direct via Ideal uw toegangskaart(en).
4  Aansluitend ontvangt u direct na uw betaling een bevestiging met het bestelde aantal e-tickets. 

Deze neemt u uitgeprint mee naar de congresdag!



Advertentie

Speelt u ook voor ons mee met de VriendenLoterij?
Bij de VriendenLoterij gaat 50% van elk verkocht lot naar goede doelen, clubs en vereniging 
die zich inzetten voor gezondheid en welzijn in Nederland. Ook de Nederlandse Vereniging 
voor Autisme ontvangt jaarlijks een bijdrage van de VriendenLoterij waarmee wij het verschil 
kunnen maken.

Wilt u het NVA-AutismeFonds steunen en kans maken op prachtige prijzen? De 
VriendenLoterij maakt het mogelijk! 50% van uw inleg gaat direct naar het NVA-AutismeFonds 
en u maakt elke maand kans op een prijzenpakket met prijzen. 

Ga snel naar http://www.vriendenloterij.nl/nva of bel 0900 - 300 1400 (10cpm) en speel 
vandaag nog mee!


