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Autisme is een vertraging
in de hersenen, geen defect
De derde revolutie rond autisme vindt plaats:
autisme is geen defect maar een vertraging
van de rijping van de hersenen. Ouders en
mensen met autisme wisten het wel, maar
de hulpverlening zal een cultuuromslag moeten maken. Het denken en handelen vanuit
defect zal plaats moeten maken voor een
perspectief van ontwikkeling in de diagnostiek en hulpverlening.
Het is de vraag of de komende DSM-5 en ICD-11
de omslag op tijd kunnen maken. Wel tekent
zich een goede ontwikkeling af, de DSM gaat
de richting uit van autisme op zich te bekijken
en dit vervolgens te plaatsen in de hele mens
waarbinnen dit autisme plaatsvindt. De diagnostiek moet scherper worden om de foutdiagnoses die zich voordoen in de toekomst te
voorkomen. Wanneer is er sprake van autisme,
wanneer van QAP, Quasi Autistisch Patroon,
wanneer is het geen autisme maar autistisch
gedrag?
Iedere mens met autisme is anders. Door de
vertraagde rijping ontwikkelen ze een MAS1P,
een regenboog aan mentale leeftijden binnen
één persoon door de dag heen. Waar defect
speelt moet men ermee om leren gaan, waar
vertraging speelt is ontwikkeling mogelijk!
Een congres met mensen die stappen zetten
op deze nieuwe weg, wetenschappers en
mensen uit de praktijk.

Het AutismeSymposium is bedoeld om nieuwe
en vernieuwende inzichten over autisme te
presenteren. Hierbij worden sprekers uit binnen- en buitenland gevraagd hun inzichten te
delen. Deze eerste keer is het centrale thema
dat autisme als vertraging wordt gezien. Het
AutismeSymposium zal eenmaal per twee jaar
plaatsvinden.
Uitgebreidere informatie over de opzet en het
programma kunt u vinden op onze website
www.autismesymposium.nl.
Accreditatie voor deelname is aangevraagd bij:
• Het College voor Accreditatie Huisartsen
(CvAH)
• De Nederlandse Vereniging van Artsen voor
Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
• De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
(NVvP)
• De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
• Nederlandse vereniging van pedagogen en
onderwijskundigen (NVO)
• Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
• Federatie gezondheidspsychologen (FGZP)
Exclusief voor deelnemers worden de papers
en handouts binnen een week na afloop van
het symposium ter beschikking gesteld.

Programma
09.00 - Ontvangst en registratie
U ontvangt een informatiemap, deelnemerslijst, naambadge & schrijfwaar.
10.00 - Dr Martine Delfos
Picowo Onderzoekscentrum, Utrecht
Er tekent zich een derde revolutie af op het
gebied van autisme: geen defect, maar een
vertraging. Wat betekent de theorie van het
socioschema met de MAS1P in dit perspectief?
11.00 - Koffiepauze en informatiemarkt
11.30 - Jennifer Levitt, MD
Semel Institute for Neuroscience and Human
Behavior, Division of Child and Adolescent Psychiatry, University of California, Los Angeles
The delayed brain growth in autism suggest a
different approach for educational intervention in adolescent and adult patients, since we
now know their brains are wired differently to
perceive information.
In addition, brain mapping studies of cortical
thickness demonstrate increased grey matter
thickness in autistic children that also suggest
abnormalities of synaptogenesis and pruning which could fit with delayed development, but
also with anomalous development.

12.45 Lunch en informatiemarkt
U krijgt een lunch aangeboden.
14.00 - Subplenaire lezingen
U kunt een keuze maken uit 3 lezingen:
A - Ir. Norbert Groot
Centro META /Autismo Sin Fronteras, Ecuador
Autisme: Behandeling vanuit een ontwikkelingsperspectief
B - Nancy Lemmens
De eenkennigheidsperiode bij autisme; presentatie door een aanstormend talent op basis
van haar Master of Mental Health Sciences aan
de universiteit Maastricht.
C - Louis van Daal
Relatietherapeut bij “De Keerking”, Kenniscentrum voor Relatieproblematiek, GGZ Drenthe
Kun je relatieleven leren?” Ja, maar...
Het vraagt heel veel geduld, tolerantie en inspanning van de persoon met ASS, de partner
én de therapeut. Een lezing met therapiefilmfragmenten uit de dagelijke praktijk van het
werken met echtparen, waar een van beide
partners ASS heeft.
15.00 - Theepauze en informatiemarkt

12.15 - Dr Senija Tahirovic
International University of Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina
Misdiagnosis in autism causes damage in a
clients life. Other origins, such as trauma can
cause QAP, a Quasi Autistic Pattern.

15.30 - Dr Martine Delfos
Vertraging: wat betekent dit uiteindelijk voor
de diagnostiek en hulpverlening. Houden de
DSM-5 en de ICD-11 hier rekening mee?
16.30 - Informele afsluiting

Organisatie

Kortingsregeling

Het 1e AutismeSymposium wordt georganiseerd door Uitgeverij SWP te Amsterdam. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom.

Meerpersoonskorting: Bij meerdere deelnemers uit één
organisatie krijgt de tweede deelnemer 10% korting, de
derde en volgende deelnemers krijgen 15% korting op
hun deelname. Studenten hebben recht op 30% korting,
mits er bij de aanmelding een kopie van de collegekaart
gevoegd wordt.

Datum en plaats
Het congres vindt plaats op donderdag 10 mei 2012 in congrescentrum Spant!, dr. A. Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum,
www.spant.org.

Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt € 295,- exclusief btw
en inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. U
kunt zich inschrijven via de aanmeldingsbon in deze folder of het online aanmeldingsformulier op de website. Na
ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de
betaling van deelnamekosten.

Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijkt u hiervoor op: www.logacom.nl.

Annuleringsregeling
Bij annulering tot twee weken voor aanvang van het congres ontvangt u 75% restitutie, tot één week voor aanvang
50% restitutie, later volgt geen restitutie.
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder
kosten te laten vervangen, mits tevoren aan de organisatie
gemeld.

Contactpersonen
Organisatie: Charlotte Koelmans, c.koelmans@logacom.nl
Inhoudelijk: Paul Roosenstein, planning@logacom.nl
Bij vragen over uw deelname, betaling e.a.:
Linda Ferreira, office@logacom.nl

Aanmelden via www.autismesymposium.nl
of gebruik onderstaande aanmeldbon
Naam:

M/V

Functie:
Organisatie/afdeling:
Adres:
Postcode/woonplaats:
E-mail:																Mobielnummer:
Telefoonnummer:												Faxnummer:
 Factuuradres is als bovenstaand.
 Anders namelijk:
 Ik neem deel aan het 1e AutismeSymposium op donderdag 10 mei 2012 en ga akkoord met de algemene
voorwaarden van Logacom BV. De kosten zullen na ontvangst van de factuur binnen veertien dagen
voldaan worden.
Mijn keuze voor de subplenaire lezingen is:
 A - Ir. Norbert Groot		  B - Nancy Lemmens		



C - Louis van Daal

 Ik wens gebruik te maken van een kortingsregeling:
 Meerpersoonskorting (naam, functies van overige deelnemers bijsluiten)
 Studentenkorting (kopie studentenkaart bijvoegen)
Datum:																Handtekening:

Deze bon zonder postzegel sturen aan:
Logacom/AUT, Antwoordnummer 9090, 1000 VV Amsterdam. Faxen kan ook: 020 - 330 80 40

