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Achtergrond
Ouderen (55+) met ASS zijn een vergeten groep binnen het ASS onderzoek (MukaetovaLadinska et al., 2012). Nationaal hebben zowel de NVA als PAS hiervoor al herhaaldelijk
aandacht gevraagd, maar ook internationaal hebben verschillende belangenorganisaties aan
de bel getrokken (zie “The right of aging people” van Autism Europe, 2013). Instellingen met
een oudere doelgroep in huis zijn ieder voor zich het wiel aan het uitvinden omdat er zowel
weinig ervaringskennis als wetenschappelijke kennis is met betrekking tot deze doelgroep.
Momenteel wordt er een grootschalig fundamenteel onderzoek (Autism & aging: A double
jeopardy; d’Arc, UvA, subsidie VIDI NWO MagW) verricht naar veroudering bij mensen met
ASS. Hierbij is de centrale vraag of het verouderingsproces anders verloopt (een grotere
impact heeft) bij mensen met ASS. Dit onderzoek levert in 2014 veel nieuwe kennis op over
symptomatologie, comorbiditeit en cognitie. Deze wetenschappelijke kennis (zie o.a. Geurts
& Visser, 2011; Happé & Charlton, 2012) in combinatie met de reeds aanwezige
ervaringskennis van clinici en mensen met ASS zou een rijke bron moeten zijn om ouderen
met ASS en hun omgeving te informeren. In eerdere discussies (o.a. op bijeenkomst 21-112013 van de verschillende partners) gaven mensen met ASS bijvoorbeeld aan dat een eigen
prikkelregie mogen voeren en niet mee hoeven doen met alle gezamenlijke activiteiten
binnen de ouderenzorg belangrijke factoren die zouden kunnen zorgen voor een prettigere
leefomgeving voor ouderen met ASS.

Vraagstelling
Het doel van dit project is om door een helder overzicht te krijgen wat er bekend is over
ouderen met ASS zodat we met deze kennis zowel een psycho-educatie module voor
mensen met ASS en hun naasten kunnen ontwikkelen als een digitale workshop (e-learning)
voor zorgmedewerkers.
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Eindproducten
1. Een psycho-educatie (face-to-face en/of digitale versie) module (Krakend doch Kras:
Ouderen met ASS) voor mensen met ASS zelf en hun naasten om hen te informeren over
verschillende vormen en symptomen van ASS en over de gevolgen van veroudering op
het moment dat er sprake is van ASS.
2. Een e-learning module voor zorgmedewerkers (dus helpenden, verzorgenden en
verpleegkundigen; niveau 2 t/m 4) in de ouderenzorg, om hun kennis en de gevolgen die
dit voor veroudering heeft te verbeteren.
3. Proefschrift inclusief minimaal vier gesubmitte internationale artikelen.
4. Minimaal één nationaal artikel toegankelijk voor alle stakeholders.

Samenwerking
UvA (Hilde Geurts), Dr. Leo Kannerhuis, Workhome Dr. Leo Kannerhuis en GGZ NoordHolland-Noord, Specialistisch centrum Ouderenpsychiatrie, PAS, NVA.
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