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Doelstelling 

 
Doel van deze cursus is het vergroten van kennis over en inzicht in 
autismespectrumstoornis (ASS). Door een combinatie van psycho-educatie (het 
geven van informatie over ASS) en het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten 
en behandelaren ontstaat meer inzicht in de eigen ASS en in hoe hier mee om te 
gaan. 
 

Werkwijze 
 
De groep bestaat uit 8 bijeenkomsten van ieder anderhalf uur. In een groep van 
maximaal 10 personen wordt iedere avond een bepaal thema behandeld. Twee 
behandelaren van GGZ Santana zullen de groep leiden en waar nodig uitleg geven 
over bepaalde onderwerpen. De psycho-educatie in de tweede bijeenkomst en de 
derde bijeenkomst worden gegeven door de heer M.R.A. Santana, psychiater. Aan 
het einde van iedere bijeenkomst wordt het thema dat de keer erop centraal 
staat geïntroduceerd en worden eventuele huiswerkopdrachten meegegeven. 
 

Onderwerpen per bijeenkomst 
 

1) Kennismaking en informatie over de diagnose 

• Kennismaking. 

• Hoe en wanneer werd de diagnose bij u/jou gesteld en welke impact 

had dat? 

• Ruimte om hierover vragen te stellen en op elkaars ervaringen te 

reageren.  

2) ASS: Psychoeducatie  

• Er wordt begonnen met psycho-educatie over ASS. Er wordt aandacht 

besteed aan de voornaamste kenmerken van ASS en oorzaken van ASS 

• Er is ruimte voor uitwisseling/herkenning 

 

 

 

 

3) ASS: Behandeling en leefstijladviezen 

• Verschillende behandelmethoden die GGZ Santana biedt komen aan 

bod. Ook wordt uitleg gegeven over wat het belang is van het 

verbeteren van je leefstijl. Er worden adviezen gegeven. 

• Ervaringen (zowel positieve als negatieve) kunnen uitgewisseld worden. 

 

4) ASS en overprikkeling 

Mensen met autisme zijn gevoeliger voor de prikkels uit hun omgeving 

dan de gemiddelde mens. Zij moeten leven in een wereld die niet voor 

hen is ontworpen. Naast uitgebreide uitleg hierover bespreken we ook 

mogelijke strategieën die mensen met autisme kunnen helpen om met 

hun omgeving om te gaan.  

 

5) ASS en planning 

Vaak ervaren mensen met ASS overzichtsproblemen, hebben ze moeite 

om onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken en is er veel 

behoefte aan structuur. We bespreken met elkaar welke zaken op het 

gebied van planning van belang zijn in het kader van ASS. 

 

6) ASS en communicatie 

Er wordt uitleg gegeven over communicatie (de verschillende soorten en 

de interactie). Welke ervaringen hebben de deelnemers binnen de 

communicatie (bijvoorbeeld op het gebied van relaties, school/studie of 

werk). 

 

7) ASS en communicatie  

Ruimte om ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en tips te 

krijgen/geven. 

 

8) Eigen inbreng en evaluatie 

Tijdens de laatste bijeenkomst is er ruimte voor eigen inbreng en een 

evaluatie. 


