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• Waarom staan wij hier?
• Wat kwamen wij tegen bij Ursula?
• Wat zijn we gaan doen?
• Huidig aanbod ASS bij Ursula
• Wat zeggen cliënten?
• Uitstapje: ASS bij vrouwen
• Wat heb je eraan om het te weten?
• Waar lopen we nog tegenaan?
• Wat heb je nodig?
• Ruimte voor vragen en discussie



• Enthousiasmeren
• Informeren
• Koudwatervrees wegnemen

Missie



• Meer mensen dan we dachten
• Stagnerende behandelingen
• Frustratie bij cliënten en behandelaren

• Opluchting bij collega’s over onze ervaring

Wat kwamen we tegen?



• Als organisatie meer sensitief worden op 
ASS

• Deskundigheidsbevordering voor alle 
hulpverleners 

• Samenwerken in plaats van overnemen

Wat zijn we gaan doen?



• Aandacht voor ASS vanaf screening
• Afstemmen behandelbeleid
• Diagnostiek (+ vermoedengroep)
• Behandelgroep ASS + ES

Huidig aanbod ASS bij Ursula



• 16 wekelijkse sessies van 2 uur
• Psycho-educatie ASS
• Overeenkomsten en verschillen ASS/ ES
• Functie van de eetstoornis

• 5 sessies voor naasten

• Voorbeelden van materiaal ter inzage

Behandelgroep ASS + ES













• Informatieverwerkingsverschil (net als bij 
mannen)

• Wél gericht op sociale relaties
• Aanpassen/ camoufleren
• Energiebalans
• Hoger risico op ontwikkelen van andere 

klachten

Uitstapje: ASS bij vrouwen



• Overlap in symptomen/ gedrag (obsessies, 
problemen in sociale relaties, 
prikkelgevoeligheid, moeite met emoties)

• Invloed van ondergewicht
• Ontwikkelingsanamnese

• Verwerken van de (late) diagnose

Diagnostiek ASS bij vrouwen met ES



Wat heb je eraan?
Communicatie

Structuur
Voorspelbaarheid

Visualisatie
Verwerkingssnelheid

Belastbaarheid

Alert op overvragen in:
Overzicht

Keuzes maken
Regie nemen

Contact met eigen emoties
Rekening houden met de ander

Zelfbeeld: 
Ik ben niet goed genoeg



• Kliniek en maatwerk
• De juiste timing
• Betrekken van het systeem
• Lange adem (met cliënten en in de 

organisatie)
• Managen van verwachtingen

Waar lopen we nog tegenaan?



Wat heb je nodig?
humor

enthousiasme

samenwerking

engelengeduld
flexibiliteit



• Wat herkennen jullie?
• Wat doen jullie al?
• Wat staat er in de weg?
• ?
• ?

Vragen en discussie


