Het boek bestaat uit vijf delen. Na een algemene inleiding en achtergronden in
deel een, worden in deel twee aandachtspunten voor behandeling besproken,
zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling en het belang van een juiste diagnose.
In deel drie komen diverse behandelvormen aan bod, met aandacht voor onder
andere farmacotherapie, virtual reality en dierondersteunende interventies. In
deel vier wordt ingegaan op de behandeling van ASS met comorbiditeit, zoals
mysofonie, eetstoornissen, trauma en suïcidaliteit. In deel vijf, tot slot, komen
uiteenlopende thema’s aan bod die een rol in de behandeling kunnen spelen,
zoals slaapproblemen, emotieregulatie en zingeving.
De hoofdstukken zijn geschreven op basis van klinische ervaring van hulpverleners
werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerd in de behandeling
van volwassen met ASS. Daarnaast delen ervaringsdeskundigen, lotgenoten,
ouders en partners hun ervaringen. Door deze aanpak is het boek direct
bruikbaar voor de praktijk - zowel ambulant, in deeltijd, als klinisch.

Els Blijd-Hoogewys is klinisch psycholoog, senior onderzoeker en manager
behandelzaken INTER-PSY, Autismeteam en Expertise Team Jonge Kind.
Marleen Monsma is klinisch psycholoog en als leidinggevende verbonden aan
Voorzet Behandeling. Marije Swets is psychiater en als manager zorg verbonden
aan het Leo Kannerhuis van de Parnassia Groep.
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Redactie Blijd-Hoogewys
Monsma & Swets

De brede opzet van dit boek doet er recht aan dat de persoon waar je als
hulpverlener mee in gesprek bent, meer is dan een patiënt met autisme. Het
geeft de behandelaar houvast om de focus zowel op een effectieve behandeling
te houden, als op de gehele persoon. Daarmee is dit boek een must voor iedere
behandelaar die werkzaam is op het gebied van autisme.
Carolien Roos-Schuurman

Behandeling van volwassenen met een

Om rekenschap te geven van recent onderzoek en nieuwe inzichten hebben Els
Blijd-Hoogewys, Marleen Monsma en Marije Swets de handen ineen geslagen
en met een keur van gerenommeerde deskundigen deze ontwikkelingen in dit
tweede boek bijeengebracht.
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autismespectrumstoornis

Het onderzoek naar volwassenen met een autismespectrumstoornis kan zich in
een toenemende belangstelling verheugen. Zo verscheen in 2013 het eerste
gedegen overzicht van de behandeling van volwassenen met autisme in
Nederland. Hoewel de onderwerpen en inhoud uit dit boek nog onveranderd
actueel zijn, is er sindsdien ook het nodige veranderd.
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