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Autisme & ASS

Wat is autisme en wat is ASS?
Autisme is een ontwikkelingsstoornis die gepaard gaat met kwalitatieve beperkingen in de
sociale interactie en sociale communicatie. Daarnaast is er sprake van beperkte, zich herhalende patronen van gedrag, interesses of activiteiten. Ook kunnen mensen zintuiglijke onder- of
overgevoeligheden ervaren, zoals een schijnbare onverschilligheid voor pijn en het heftig
reageren op specifieke geluiden.
Autisme, autistische stoornis, hoog functionerend autisme, de stoornis van Asperger en PDDNOS zijn allemaal vormen van een autismespectrumstoornis, ook wel afgekort als ASS.
ASS is een aangeboren stoornis die blijvend is, maar waar men wel mee kan leren omgaan. ASS
kan vanaf de leeftijd van 18-24 maanden vastgesteld worden. Echter, het komt ook voor dat dit
pas veel later gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van een normale
of bovengemiddelde intelligentie – en men daardoor meer mogelijkheden heeft tot compenseren van de ASS-problematiek – of wanneer er sprake is van ernstige bijkomende psychiatrische
problematiek die de ASS van het individu lang heeft overschaduwd.
Wat doet het INTER-PSY Autismeteam?
Het INTER-PSY Autismeteam doet diagnostiek en behandeling van kinderen, volwassenen en
ouderen met ASS. Er worden ook geregeld second opinions aangevraagd. Daarnaast geeft het
INTER-PSY Autismeteam voorlichtingen en lezingen over ASS. Tevens wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht naar nieuwe diagnostische instrumenten en innovatieve behandelingen.
Hieromtrent zijn er samenwerkingen met nationale en internationale universiteiten, zoals met
Yale en UCLA.

Het INTER-PSY Autismeteam is gespecialiseerd in het herkennen van ASS bij zeer jonge kinderen (nul tot zes jaar). Er is daaromtrent nauwe samenwerking met het INTER-PSY Expertise
Team Jonge Kind. Ook is er ervaring met ASS bij kinderen met een verstandelijke beperking
en/of meervoudige problematiek. Het INTER-PSY Autismeteam is tevens gespecialiseerd in
de diagnostiek van kinderen met een (boven)gemiddeld tot hoogbegaafd intelligentieniveau
en van meisjes en vrouwen met ASS. Er is dan vaak sprake van beelden die op het eerste zicht
milder lijken, maar die toch minstens zo beperkend zijn. Helaas worden deze beelden nog vaak
gemist, wat kan leiden tot bijkomende problematiek zoals angst, depressie, oververmoeidheid,
burnout, identiteitsproblemen en/of persoonlijkheidsproblematiek.
INTER-PSY heeft een uitgebreid behandelaanbod voor kinderen, volwassenen en ouderen met
ASS. Er wordt zowel aan de mensen met ASS als aan hun omgeving zorg aangeboden. Zowel
poliklinische als deeltijdbehandeling zijn mogelijk. Tevens kan INTER-PSY Thuis en/of Begeleidt
(indien AWBZ indicatie) ingezet worden. Dit laatste maakt ook levensloopbegeleiding mogelijk.
Daarnaast kan INTER-PSY Participeert bemiddelen in het vinden van een baan voor mensen
met bijvoorbeeld een Wajong- of Bijstandsuitkering.
Hoe kan ik mij aanmelden?
Wanneer u bij INTER-PSY behandeld wilt worden, heeft u een verwijsbrief nodig. Voor meer
informatie kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 050 – 36 43 409 of per
mail: info@inter-psy.nl.

INTER-PSY, instelling voor Basis GGZ
en Gespecialiseerde GGZ
INTER-PSY biedt psychische hulp in de vorm van diagnostiek en
behandeling aan infants, kinderen, volwassenen en ouderen met
psychische klachten. Onze zorg is altijd professioneel, persoonlijk
en dichtbij. INTER-PSY heeft locaties in Groningen, Friesland,
Drenthe en Overijssel.
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