
 

 

Jaarverslag Werkgroep Zorg 2012 

 

 

Dit jaar hebben we ons bezig gehouden met de volgende projecten: 

 

1. Becommentariëren van het concept van de Multidisciplinaire Richtlijn 

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen 

2. Voortzetting van het project Inventarisatie behandel-, begeleidings- en 

ondersteuningsbehoeften 

3. De opbouw van de Wiki als werkruimte voor de werkgroep Zorg, maar ook als een Wikipedia-

achtige ruimte  

4. Pro Persona (grote GGZ-instelling in Gelderland) stimuleren een autismeteam op te zetten 

5. Moeders met  ASS 

6. Werkgroep "Vanuit autisme bekeken" 

 

 

Verzoeken voor de volgende projecten zijn ook binnengekomen, maar daar hadden we o.a. geen tijd 

en menskracht meer voor, of we zagen nog niet goed hoe we daar een antwoord op konden geven, of 

er waren andere redenen: 

- ontwikkelen van een tool voor het formuleren van goede hulpvragen en begeleidingsdoelen 

 

 

1. Becommentariëren van het concept van de Multidisciplinaire Richtlijn 

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen 

 

Er kwam ons begin 2012 een interessant project toevallen: een groep ervaringsdeskundigen, 

psychiaters, belangenbehartigers, verpleegkundigen en psychologen  was op initiatief van de 

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 

bezig geweest met het ontwikkelen van de allereerste Multidisciplinaire richtlijn 

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen, en legde het concept ervan voor aan diverse betrokken 

partijen, waaronder PAS. We kregen drie maanden de tijd om het 313 bladzijden tellende document 

door te lezen en te voorzien van commentaar. Omdat Karin had meegeschreven aan het document, 

verliet zij tijdelijk de werkgroep Zorg. We waren erg te spreken over de kwaliteit van de conceptrichtlijn 

zoals die al was toen wij hem in handen kregen.  

Het was hard werken in die drie maanden, maar erg leuk om te doen. Het was ook zeer prettig om 

inzicht te krijgen in huidige visies, in wat we mogen verwachten van de hulpverlening, in de waarde 

van bijvoorbeeld de welbekende AQ-test, in de huidige wetenschappelijke stand van zaken.  

We hebben de richtlijnwerkgroep nog behoorlijk wat input gegeven.   

 

Aan dit project werkten circa 14 leden van PAS mee.  



 

 

 

 

2. Voortzetting van het project Inventarisatie behandel-, begeleidings- en ondersteuningsbehoeften 

 

Hiertoe werd nu een aparte subgroep opgericht. Deze werkt tot nu toe digitaal samen. 

Er werden plannen van aanpak opgesteld en voorgelegd, een digitale overlegruimte ingericht, en eind 

juni kwam in het nieuws dat staatssecretaries Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) een Werkgroep 

'Vanuit autisme bekeken' aan het oprichten was. Nu ontstond de vraag: is het nog wel zinnig nu waar 

we mee bezig zijn? We wachtten de ontwikkelingen af, lieten onze gedachten er over gaan en 

besloten uiteindelijk dat we er toch graag mee verder wilden. Om onduidelijke redenen leek de geest 

desalniettemin toch uit de fles te zijn en is dit project momenteel in ruste.  

Deze werkgroep heeft vijf leden: Pallieter, Rianne, Marco, Eelco, Jim. Ellen was coördinator, verliet in 

het najaar deze groep.  

 

 

3. De opbouw van de Wiki als werkruimte voor de werkgroep Zorg, maar ook als een Wikipedia-

achtige ruimte 

 

De Wiki werd ingericht en uitgeprobeerd als werkruimte voor onze werkgroep. Dat was toch nog best 

lastig vanwege o.a. de kennis van de syntaxis die je nodig hebt om iets met een leesvriendelijke lay-

out te schrijven. 

De Wiki wordt beheerd door twee leden, één van de werkgroep Zorg en één van de Redactie Website: 

Pallieter en Alex. 

 

 

4. Pro Persona (grote GGZ-instelling in Gelderland) stimuleren daadwerkelijk een autismeteam op te 

zetten 

 

Twee ervaringsdeskundigen vanuit PAS (Marlies en Karin) nemen deel aan de werkgroep autisme van 

ProPersona. Deze werkgroep bestaat verder nog uit een beleidsmedewerker en twee hulpverleners.  

Het accent van deze werkgroep lag in 2010-2011, waarbij een document met “best practices” is 

geschreven. In 2012 is de werkgroep niet fysiek bij elkaar gekomen, wel heeft mailcontact 

plaatsgehad tussen de werkgroepleden.  

De Raad van Bestuur en de directie van ProPersona hebben aandacht voor de problemen die er zijn 

rondom het bieden van goede autismezorg binnen ProPersona. Door onderzoeksbureau BMC is een 

onderzoek uitgevoerd naar de verdere ontwikkeling en de organisatorische inbedding van 

zorgprogramma’s voor volwassenen met ADHD en ASS. Hier is door iemand van PAS (Karin) aan 

meegewerkt. Ook is contact gezocht met de cliëntenraad van ProPersona. 

Eind 2012 bestond de werkgroep autisme nog op papier, maar is niet langer actief. 

 



 

 

 

5. Moeders met ASS 

 

Tekst volgt nog of er komt apart verslag, afhankelijk van de grootte. 

 

 

6. Werkgroep "Vanuit autisme bekeken" 

 

In juni 2012 verscheen het bericht dat staatssecretaries Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) een 

Werkgroep 'Vanuit autisme bekeken' aan het oprichten was. Helaas werd PAS niet uitgenodigd om 

hier aan deel te nemen. Wie wel lid werd, was Diederik (op persoonlijke titel). Hij werd vervolgens lid 

van PAS en de werkgroep Zorg met de bedoeling zo breed mogelijke kennis van de zorgbehoeften en 

hulp te krijgen. 

 

 

 

 

 

Organisatorisch 

 

Er is geskyped, gemaild, geschreven op digitale overlegruimtes, en vergaderd in Unox-jassen in 

bittere kou in het middenoosten des lands. Unox-jassen, om alvast mee te gaan met marktwerking in 

de zorg. We zullen immers in de toekomst in sponsorkleding naar de psychiater moeten gaan als het 

zo doorgaat.  

De structuur van de werkgroep is in de loop van het jaar veranderd. In juni werd besloten te gaan 

werken met subgroepen, en wat later in het jaar verdwenen 'binnenkring' en 'buitenkring'. 

Er zijn deelnemers bijgekomen en weggegaan en er waren voorzitterswisselingen, waarbij Karin 

Marlies opvolgde, en daarna Ellen het stokje met ingang van de jaarwisseling overnam, en daarmee is 

dit verslag ten einde.  

 

Met vriendelijke groet en namens de werkgroep Zorg, 

Ellen  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


