
 
 

Netwerkbijeenkomst  
Thema: Ouderperspectief  

Programma 
 

22 juni 2022 | 14.30 -17.00 (inloop vanaf 14.00) 
Landvast – Haven 4 – Alblasserdam 

 
 

 
14.00 Inloop en mogelijkheid informatie vanuit jouw organisatie te delen. 

Er zijn tafels aanwezig om informatie neer te leggen. 
 
14.30 
 

Welkom 
Nel Hofman - Coördinator Autismenetwerk 

 
14.40 
 

Stress bij ouders – inzicht in onderlinge dynamiek binnen gezinnen met een kind met autisme 
Heb je een kind met autisme? Dan word je enorm geconfronteerd met je eigen grenzen. Ouders van 
kinderen met autisme ervaren meer stress en kunnen somber en angstig zijn. Dit kan voor serieuze 
lichamelijke klachten zorgen. 
In onze reguliere zorg komen ouders van een kind met autisme mee met de behandeling van hun kind, 
ze kunnen ouderbegeleiding krijgen en worden soms voor eigen hulpverlening verwezen, maar ouders 
krijgen zelden de aandacht die ze verdienen. Uit wetenschappelijk onderzoek is namelijk bekend dat 
moeders met een kind met een autisme spectrum stoornis (ASS) een verhoogde sterfte (bijv. door 
kanker) hebben in vergelijking tot moeders met een kind zonder autisme (Fairthorne, 2014, Dijkstra, 
2020). Ook weten we dat ouders van een kind met autisme 4-7 maal meer geestelijke en lichamelijke 
stress ervaren dan ouders van een gemiddeld ontwikkelend kind (Padden, 2017).  
 
Wietske laat ons resultaten zien uit wetenschappelijk onderzoek naar de geestelijke en lichamelijke 
stress bij ouders met een kind met autisme.  
 
Ook geeft zij inzicht in de onderlinge dynamiek binnen gezinnen met een kind met autisme. 

Wietske Ester 

Kinder- en jeugdpsychiater (Sarr Autisme Rotterdam/Youz & Curium-LUMC) 

 
15.05 
 

Hoe zorg je dat stress bij ouders afneemt – ouderbegeleiding in de behandeling 
Echter in behandelingen wordt deze stress van ouders vaak maar beperkt opgepakt. 
Naast de stress van het opvoeden door ouders, komt ook vaak de relatie van ouders fors onder druk te 
staan. Ouders ervaren vaak eenzaamheid en het niet verbonden zijn met elkaar als partners maar ook 
met de andere kinderen in het gezin. Andere kinderen in het gezin kunnen grotere 
verantwoordelijkheden ervaren dan waar ze aan toe zijn. Ook is er vaak schaamte- en schuldgevoel om 
de thuissituatie te delen met belangrijke anderen. 
 
Margot vertelt over behandelingen voor ouders. Hoe zorg je dat je stress afneemt? 

Margot Spelbrink 
Systeemtherapeut NVRG (Sarr Autisme Rotterdam/Antes) 
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15.30 
 
 

Pauze 
Netwerken en tijd voor informatie delen 

 
 
 

15.45 
 
 
 

Ouderperspectief: bewustwording en ervaringsverhaal 
Jolanda neemt ons mee in de bewustwording van het ouderperspectief. Samen met een 
ervaringsdeskundige moeder vertellen zij wat goed gaat en wat moeder geholpen heeft. 
 

Jolanda de Jong  
 Ouderbegeleidster en trainster (Zorg andersom). 

 
  

. 
16.10 
 
 
 

Paneldiscussie met de zaal  
Hoe verder? Hoe geef jij een vervolg aan ouderbegeleiding 

• Wat betekent het herkennen en erkennen van het ouderperspectief nu voor jouw werk?  

• Of voor jou als ouder?   

• Wat is nodig aan interventies?  

• Hoe ga jij hier een vervolg aan geven?  

• Wat is nog nodig aan kennisuitwisseling? 
Wietske, Margot, Jolanda, moeder en Nel 

   
 

16.30 Afronden 
Netwerken en tijd voor informatie delen 

 
 

17.00 Einde bijeenkomst 

 


