
Programma Derde Online Participanten Bijeenkomst  
 
Datum:  18 oktober 2021 
Tijd:  19.00 - 21.00 uur 
 
Deelnemen aan deze participantenbijeenkomst kan via Zoom.  
De link wordt gedeeld via Yammer. 
 
 
Programma 
 

Tijd Inhoud 
19.00 – 19.05 uur  Inleiding 
19.05 – 19.55 uur  Lezing 1: Hoe werkt het bij jou?  

Over verslavingsproblemen bij volwassenen met autisme. 
door drs. Marc Bosma, drs. Johan van Zanten & ervaringsdeskundige 
Servaas van der Heijden 

19.55 – 20.00 uur  Pauze 
20.00 – 20.50 uur  Lezing 2: Wat willen we weten als we meten? 

Over behandeldoelen en manieren om deze te monitoren in de 
behandeling van volwassenen en ouderen met autisme. 
door dr. Arjan Videler en dr. Jan Pieter Teunisse 

20.50 – 21.00 uur  Plenaire afsluiting 
 
 
Abstracts 
Lezing 1: Hoe werkt het bij jou? - door Marc Bosma, Johan van Zanten & 
ervaringsdeskundige Servaas van der Heijden 

Mensen met autisme hebben een verhoogde kans op verslavingsproblemen. Uit een 
groot Zweeds bevolkingsonderzoek in 2017 bleek dat verslavingsproblematiek bij mensen 
met autisme maar liefst twee keer zoveel voorkomt dan bij mensen zonder autisme.  

Marc en Johan zullen in hun presentatie uitleggen hoe dat komt en hoe mensen met 
autisme de controle op hun (verslavings)gedrag weer kunnen terugveroveren door hun 
gedrag en gewoonten te veranderen. Het gaat niet alleen over het stoppen of minderen met 
gebruik maar ook om het aanpakken van de stress die zichtbaar wordt. Het is een leerproces 
dat tijd en moeite kost en waarin nieuwe patronen ontwikkeld worden. 

Marc en Johan zijn beide lid van de werkgroep behandeling van CASS18+ en delen 
sinds 2008 hun belangstelling voor de vraag hoe mensen met autisme en een 
verslavingsprobleem passend ondersteund kunnen worden bij het versterken van grip op 
hun leven. Zij willen graag hun belangstelling en enthousiasme delen met professionals 
binnen de GGZ en verslavingszorg. 
 
Lezing 2: Wat willen we weten als we meten? - door Arjen Videler en Jan Pieter Teunisse 

De werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek van CASS18+ heeft onlangs een enquête 
onder behandelaren uitgezet naar behandeldoelen en manieren om deze te monitoren in de 
behandeling van volwassenen en ouderen met autisme. Waar moet een behandelaanbod 
toe leiden? Wat zijn betekenisvolle uitkomsten? Wat zou een manier van monitoren zijn die 



door patiënt en behandelaar als zinvol wordt ervaren en ook daadwerkelijk gebruikt gaat 
worden: is er behoefte aan een ander meetinstrument of is iets anders nodig?  

In de presentatie wordt aan de hand van de enquête en wetenschappelijke literatuur 
op deze vragen ingegaan. In een quiz wordt aan de CASS18+ deelnemers gevraagd wat een 
vervolgstap zou kunnen zijn waarmee de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek aan de 
slag kan gaan. 

 
 
Accreditatie 
Voor deze bijeenkomst is accreditatie aangevraagd bij NVvP, NIP, FgZP en V&VN.  
 
Ten behoeve van de administratie is het van belang dat alle belangstellenden zich via het 
secretariaat van CASS18+ aanmelden. Dat kan via een mail aan Mabel Cossu Velasquez: 

m.cossuvelasquez@inter-psy.nl 
 
 
 
 
 
 
 


