De regio Noord-Holland van de Nederlandse Vereniging voor Autisme organiseert i.s.m.
de Werkgroep Autismevriendelijke Tandheelkunde een themadag over:

Autisme en Verstandelijke Beperking:
'Angst voor de (tand)arts'
donderdag 14 juni 2018, De Rijp

Hoe kun je mensen met autisme en een verstandelijke beperking zo goed mogelijk
voorbereiden op een ziekenhuisopname of behandeling door de tandarts, huisarts of
specialist? En hoe bereid je de behandelaar voor op de komst van een bange patiënt: wat
zijn de (on)mogelijkheden? Hoe kun je mét elkaar ervoor zorgen dat de opname of
behandeling zo min mogelijk belastend is voor alle partijen?
Eén van de doelen is deze problematiek zichtbaar én bespreekbaar te maken bij artsen,
specialisten, ziekenhuizen en (mond)zorgverleners.
Sprekers zijn:
- Jan Elhorst, tandarts Gehandicaptenzorg (niet-praktiserend), opent de themadag en
vertelt over de Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg en ontwikkelingen in de
mond- en medische zorg.
- Yvette Dijkxhoorn, orthopedagoog en docent Orthopedagogiek Universiteit Leiden, over
angst in brede zin bij deze doelgroep
- Aniek Eijsink is als tandarts gehandicaptenzorg werkzaam bij het Centrum Bijzondere
Tandheelkunde in het ziekenhuis in Alkmaar en bij Leekerweide, een zorginstelling voor
mensen met een beperking. Een tandarts gehandicaptenzorg heeft een speciale
postdoctorale opleiding gevolgd om mensen met een verstandelijke beperking zo goed
mogelijk te kunnen behandelen. Tijdens de voordracht zal zij de mogelijkheden en
(on)mogelijkheden toelichten binnen het ziekenhuis en de zorginstelling
- Platform VG Noord Brabant over: 'Je kind/cliënt moet naar het ziekenhuis. Wat nu?'
Een handige Wegwijzer en Aanbevelingen. Een praktische steun voor ouders/
persoonlijke begeleiders en zorgverleners.
- Fatima Afkir, mondhygiëniste i/o, over haar scriptie 'Meningen en ervaringen van
ouders en groepsleiding over mondzorg in Nederland'
Er is ruim gelegenheid vragen te stellen en onderling ervaringen uit te wisselen.
Veel van wat besproken wordt, is ook van toepassing op mensen met autisme zónder
verstandelijke beperking. Een uitgebreider programma volgt nog.
Plaats
Tijd
Entree

: Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2a, De Rijp
: 10.00-16.00 uur (inloop/registratie vanaf 9.30)
: ouders/verzorgers 25 euro p.p. en professionals 35 euro p.p.
(incl. lunch/koffie/thee), vooraf te voldoen na betalingsinstructies, die u
ontvangt na aanmelding
Voor wie? : ouders/verzorgers, begeleiders, medewerkers (tand)artsenpraktijk en
ziekenhuis, verpleegkundigen, orthopedagogen en iedereen die in dit
onderwerp geïnteresseerd is
Aanmelden : aanmelding verplicht i.v.m. de organisatie via nannie.kruissel@planet.nl
of 06-21625449

