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Inleiding 
Op 19 juli 2016, een van de warmste dagen van het jaar, had ik een gesprek met 

Rosalien Wilting. Zij is werkzaam bij de GGz-Eindhoven als klinisch psycholoog 
psychotherapeut en manager Ouderenpsychiatrie ambulant in een bijzonder ge 
bouw, 'de Grijze Generaal'. Je zou een link met de doelgroep kunnen vermoeden 
maar dit is gebaseerd op toeval, het gebouw is grijs en gelokaliseerd in de Genera 
lenbuurt. We raken al snel aan de praat over de groep cliënten waarmee zij werkt; 
zij heeft veel te vertellen. 

Werken in de ouderenpsychiatrie betekent dat je te maken krijgt met een hete 
rogene groep en je niet beperkt tot één stoornis of problematiek, waarbij het be 
langrijk is om met collega's van verschillende disciplines samen te werken, ook in 
de keten. De noodzaak om af te stemmen en de finetuning met elkaar om de juiste 
zorg te bieden, is boeiend. Zelden is Rosalien als professional alleen bij een cliënt 
betrokken. 

Reeds in haar opleidingstijd interesseerde zij zich voor ouderen en besefte zij 
dat de studie Psychologie gericht is op de ontwikkeling van en de pathologie bij 
kinderen en volwassenen, en veel minder op ouderen. Ze heeft toen ook gekozen 
voor de afstudeerrichting Gerontologie waarin, naast aandacht voor de pathole 
gíe, ook aandacht was voor normale verouderingsprocessen. Zelf is zij opgegroeid 
in een drie-generatie-gezin, haar grootouders woonden naast hen en er was veel 
contact. Naast de bio-psychosociale ontwikkeling van het ouder worden, vindt zij 
de historische en culturele aspecten ook boeiend. Reizen is een grote hobby en 
wanneer zij in het buitenland is, is er altijd de interesse om na te gaan welke posi 
tie ouderen in een andere samenleving innemen. 

Haar eerste baan was bij de RIAGG in Den Bosch, waar zij in eerste instan 
tie werkzaam was voor ouderen met dementie en later ook voor ouderen met 
psychiatrische problematiek. De ouderenpsychiatrie was een relatief nieuw vakge 
bied en 25 jaar geleden waren de psychelogische behandelingen vooral steunend 
structurerend van aard. Gaandeweg bleek veel meer mogelijk te zijn en kwam er 
ook meer wetenschappelijk onderzoek op gang. In de 90-er jaren werd gespro 
ken over onderdetectie en onderbehandeling bij ouderen met psychiatrische pro 
blematiek. Gelukkig is er veel veranderd en verbeterd hoewel het - helaas - nog 
steeds speelt. De RIAGG en het Reinier van Arkel fuseerden en de ambulante 
deeltijd- en klinische behandeling voor ouderen werden beter op elkaar afgestemd 
en bood mogelijkheden om een breed pakket van behandelingen te ontwikke 
len. Zelf startte zij in 1996 met de opleiding tot psychotherapeut bij RlNO-Zuid. 
Het cliëntgerichte gedachtegoed sprak haar enorm aan en vindt zij zeer bruik 
baar bij ouderen; aanpassingen en creativiteit zijn weliswaar nodig maar de visie 
en interventies passen. Vanaf 2002 is zij programmamanager en psychotherapeut 
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Ouderenpsychiatrie bij de GGzE. In die afgelopen veertien jaar is er veel gebeurd: 
de behandelmogelijkheden voor ouderen zijn verder toegenomen en er is door 
medewerkers, cliënten en hun naasten een bijdrage geleverd aan wetenschappe 
lijk onderzoek. De eerste jaren stonden in het teken van uitbreiding en innovatie. 
De laatste jaren is een duidelijke kentering ontstaan: niet alles is meer mogelijk, 
nauwkeuriger en inzichtelijker wordt aangegeven welke zorg geboden wordt, hoe 
lang, en welke zorg/behandeling niet. Ook andere vormen van zorg deden hun in 
trede, zoals e-health, juist ook bij ouderen een zinvolle aanvulling. 
Rosalien is ook graag betrokken bij onderwijs, zowel in company als bij de Rino 

zuid waar zij hoofddocent Psychopathologie bij Ouderen is. 

Autismespectrumstoornis 
De afgelopen 25 jaar heeft Rosalien gewerkt met cliënten en hun naasten die 

werden aangemeld met depressie- en angststoornissen, persoonlijkheidsstoornis 
sen en traumaproblematiek. waarbij verslaving, complexe rouw, eventueel ernstige 
systeem-, levensfase- en zingevingsproblematiek een belangrijke rol spelen. Suïci 
daliteit komt veelvuldig voor en oudere alleenstaande mannen vormen een van de 
grootste risicogroepen. Er is daarom veel aandacht voor suïcidepreventie. 
De laatste jaren meldde zich ook een groep cliënten met klachten en vragen die 

in de ouderenpsychiatrie nog onbekend was, namelijk ouderen waarbij er moge 
lijk sprake is van autismespectrumstoornis (ASS). De GGzE is inmiddels een be 
langrijk kenniscentrum geworden ten aanzien van ASS. Uit onderzoek blijkt dat 
de prevalentie van mensen met deze diagnose in deze regio twee keer zo hoog 
is. Het autismecentrum voor volwassenen van de GGzE had/heeft veel expertise, 
maar over ouderen met autisme was niet veel bekend, noch vanuit de praktijk, 
noch vanuit de wetenschap. Eén van de weinige personen die onderzoek verricht 
op dit terrein is professor Geurts; zij doet met name onderzoek naar het cognitief 
functioneren van ouderen met ASS en zonder ASS. Ook is zij bezig met een on 
derzoek naar de resultaten van een cursus psyche-educatie bij ouderen. 
Rosalien stelt: "we kunnen niet wachten op de resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek, sinds zo'n zeven jaar bereiken ons steeds meer vragen". Vragen van 
ouderen zelf die zich een leven lang anders hebben gevoeld, zich herkennen in een 
kleinkind waarbij autisme is gediagnosticeerd en zich afvragen of zij dit ook heb 
ben. Hierdoor krijgen ze mogelijk verklaringen waardoor hun leven gegaan is zo 
als het gegaan is. De cliënten en naasten die aankloppen ervaren veel lijdensdruk 
en de hulpvragen zijn complex en indringend. Naast een vermoedelijke ASS is er 
vaak sprake van comorbiditeit als depressie, PISS, angststoornis. een zeer negatief 
zelfbeeld, suïcidaliteit. Een partner kan geheel uitgeput geraakt zijn doordat men 
niet de affectie heeft ontvangen die men nodig had, zonder te begrijpen waarom 
die niet geboden kon worden. Soms is een partner verbitterd geraakt en kan men 
zelfs spreken van gestolde boosheid. Langzamerhand groeiden de kennis en de er 
varing; detectie nam toe, ook bij cliënten die al jaren in zorg zijn of cliënten die 
heraangemeld werden met diagnoses als borderline- of narcistische persoonlijk 
heid. Daarbij kon steeds beter gedetecteerd worden dat differentiaaldiagnastisch 
ook aan ASS gedacht moest worden; niet zelden was er inderdaad sprake van een 
informatieverwerkingsstoornis en niet een persoonlijkheidsstoornis. Het gedrag 
mag mogelijk hetzelfde zijn, bijvoorbeeld depressie, agitatie of agressie maar het 
is belangrijk om te weten of dit al dan niet voortkomt uit overprikkeling, een vol 
hoofd, een andere manier van informatieverwerking of het hanteren van andere 
concepten. De behandeling is in dat geval anders van aard, taal en vorm. 
Onze kennis nam toe, zegt Rosalien. en het aantal verwijzingen om diagnostiek 

te verrichten eveneens, niet alleen vanuit onze eigen regio maar ook van daarbui- 
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ten. Een belangrijke motivatie voor cliënten om juist naar Eindhoven te komen is 
de ontmoeting met gelijkgestemden van dezelfde leeftijd. De jongste oudere vol 
wassene die met ASS gediagnosticeerd is, was vijftig jaar. Hij werd aangemeld met 
het vermoeden van een frontotemporale dementie, wat echter een ASS en PISS 
bleken te zijn. Maar ook bij een 89-jarige is de diagnose gesteld, wat voor deze 
man en zijn kinderen en kleinkinderen zeer essentieel was; hiermee was een ander 
verklaringsmodel voorhanden ten aanzien van hun moeizame interacties die over 
en weer pijn, verdriet en eenzaamheid hadden veroorzaakt. Herstel van de onder 
linge relaties kon worden opgepakt en vond plaats in systeemgesprekken met drie 
generaties. 
Het team 'ouderen en ASS' bestaat uit negen vaste medewerkers. Er zijn drie 

psychologen met ieder een eigen deskundigheid: een GZ-psycholoog, een neuro 
psycholoog en een cognitief gedragstherapeut met deskundigheid op gebied van 
de differentiaaldiagnose dementie. Daarnaast bestaat het team uit een psychiater, 
spv-ers, ambulante begeleiders en een systeemtherapeut. Regelmatig wordt ge 
bruik gemaakt van diensten van anderen, zoals trajectbegeleiding in het kader van 
hervatten werk of begeleiding bij het afronden van het werkzame leven en opbou 
wen van een ander leven in deze nieuwe levensfase. Juist tijdens deze transitie 
momenten blijkt dat aanpassen aan veranderende omstandigheden en het op zoek 
gaan naar zingeving, een moeizaam traject is. Regelmatig wordt ook een creatief 
therapeut ingezet die expertise heeft ten aanzien van deze doelgroep. Inmiddels 
zijn bovendien vijf ex-cliënten van boven de zestig als ervaringsdeskundigen, op 
vrijwillig basis, werkzaam. Zij geven - samen met een collega professional - trai 
ningen, organiseren themabijeenkomsten, geven voorlichting en spreken individu 
eel met cliënten over vraagstukken als 'wie vertel ik mijn diagnose?' en' moet ik het 
wel vertellen?'. Zij zijn van grote waarde voor cliënten die aan het begin van het 
traject van diagnostiek en behandeling staan. 

Intake en diagnose 
Cliënten die zich aanmelden kunnen variëren van 60-plussers die met pensioen 

gaan en - door het wegvallen van (structuur of zingeving van) hun werk - pro 
blemen ervaren met hun dagbesteding en/of met hun partner, tot 70- en SO-ja 
rigen die door confrontatie met lichamelijke beperkingen van zichzelf of van een 
partner uit balans raken. Ook kunnen mensen worden aangemeld die hun leven 
lang problemen ten gevolge van hun autisme ervaren, alleen nu sterker dan voor 
heen. Bijvoorbeeld ouderen met autisme die sociaalonhandig zijn, moeilijk kun 
nen omgaan met onduidelijkheid en fysiek contact niet prettig vinden op basis van 
overgevoeligheid van de tastzin. Op het moment dat men afhankelijk wordt van 
zorg thuis, of in een verpleeghuis moet verblijven - waar 'warme' zorg geleverd 
wordt, veel prikkels aanwezig zijn, groepsactiviteiten belangrijk gevonden worden, 
gezegd wordt/ik kom straks terug'in plaats van een tijdstip te noemen - kunnen 
onbegrip, irritatie, frustratie en zelfs gedragsproblemen ontstaan. Ook komt het 
voor dat zij taalgebruik letterlijk opvatten en humor en onuitgesproken bedoelin 
gen niet begrijpen. Bij een aantal is 'afspraak is afspraak', waardoor een hulpver 
lener die een kwartier later komt aanleiding kan zijn tot een ontregeling. Ander 
voorbeeld: een cliënt heeft veel moeite met veranderingen, hij kan nauwelijks zijn 
aandacht richten op het gesprek als er in haar kamer iets veranderd is, zoals een 
ander schilderij of boeken op de tafel. 

In het eerste intakegesprek probeert Rosalien vooral vragen helder te krijgen als: 
'waar baseert men de hulpvraag op', 'waar komt deze behoefte vandaan', 'wat zie 
ik', 'is het ook de behoefte van de cliënt zelf of alleen van de partner' en probeert zij 
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met de cliënt en diens partner te kijken naar de betekenis van een eventuele diag 
nose. Waar hoopt men op? Stel: er wordt geen diagnose ASS gesteld, wat betekent 
dit voor hen? Soms is een partner er namelijk van overtuigd dat er sprake is van 
autisme, heeft al veel research gedaan, en 'mag' er geen andere verklaring komen. 
Met andere woorden: zij bereidt mensen erop voor dat de diagnose op voorhand 
niet zeker is, maar ook dat autisme niet te genezen is en wat de betekenis hiervan 
is voor de hulpvrager(s). Daarna volgen gesprekken (semi-gestructureerde inter 
views volgens DSM-5 ASS) met cliënt en partner apart, of met andere familiele 
den. 
In het uiteindelijke rapport zijn samenvattingen van de gesprekken te lezen; cli 

ent en naaste(n) kunnen deze lezen, ook van elkaar, en correcties aanbrengen of 
aanvullingen geven. De gesprekken zijn separaat om discussie te vermijden en ie 
der de gelegenheid te geven zijn/haar verhaal te doen. De heteroanamnese is erg 
belangrijk, bijvoorbeeld als cliënten moeite hebben met mentaliseren en weinig 
inzicht in zichzelf hebben, of moeite hebben met het verwoorden wat er in hun 
omgaat. Tevens is het van belang om na te gaan wat de naaste nodig heeft. Bij 
sommigen speelt eigen pathologie en moet daar ook aandacht voor zijn. De he 
teroanamnese wordt afgenomen bij iemand die de cliënt al tientallen jaren goed 
kent. Vaak is het niet mogelijk om een ontwikkelingsanamnese af te nemen. Ofwel 
omdat er geen ouders meer zijn, dan wel dat zij of de broers/zussen het moeilijk 
vinden herinneringen terug te halen of deze te duiden omdat'hij of zij altijd anders 
is geweest' en daar een andere verklaring voor hebben. 

Zowel Rosalien als haar collega's hebben trainingen gevolgd bij .Annelies Spek 
en Caroline Schuurman. Zij heeft hierdoor geleerd zeer goed door te vragen; soms 
lijkt een antwoord duidelijk te zijn maar: wordt dat echt bedoeld? Ook vraagt zij bij 
alles naar voorbeelden. Zo kan iemand vertellen dat hijlzij goed is in plannen en 
organiseren, maar op basis van doorvragen en voorbeelden wordt duidelijk dat ie 
mand dit in gedachten zeer goed kan, maar niet in staat is dit te communiceren en 
te toetsen met anderen. Of bij de uitvoering niet in.staat is tot verandering van het 
plan als het anders loopt dan gedacht. Dezelfde vragen worden aan de partner ge 
steld, aan kinderen, of aan vrienden. Een enkele keer zelfs aan een leidinggevende 
omdat er niemand was die deze cliënt allang kende en deze cliënt veel vertrouwen 
had in zijn leidinggevende. 

De diagnostische fase is, zo stelt zij, niet enkel diagnostiek maar feitelijk start 
hiermee ook de therapie. Er is veel gebeurd voordat men bij de GGZ aanklopt en 
men geeft aan dat gehoord worden, serieus genomen en erkend te worden erg be 
langrijk zijn. Sommige ouderen zijn in eerste instantie angstig omdat ze een beeld 
van iemand met autisme hebben zoals in de film 'Rainman' te zien is; zo ervaren zij 
zichzelf niet. Dat is ook zeker niet zo, zegt Rosalien. er zijn veel mensen met mooie 
talenten en kwaliteiten, die terug kunnen kijken op prachtige beroepscarrières. met 
goede omgangsvormen en passend oogcontact. Zij wensen niet gezien te worden 
als iemand die' geen gevoel' heeft zoals in de beeldvorming weleens gedacht wor 
den. Velen hebben zeer veel gevoel, maar weten dit vaak niet te plaatsen, te ver 
woorden en te hanteren, waardoor het voor een ander, ook voor Rosalien. rninder 
voelbaar is. 
Veel partners hebben steeds geprobeerd zich aan te passen en zijn aan zichzelf 

gaan twijfelen; ook hebben zij vaak het gevoel zichzelf kwijt te zijn geraakt. De 
lijdensdruk van ouderen met ASS is groot maar vaak minder zichtbaar waardoor 
ook suïcidaliteit minder goed ingeschat kan worden. Veel reguliere interventies of 
instrumenten die in de ouderenpsychiatrie werkzaam zijn, zijn voor hen niet ge 
schikt. Zo is de GDS (Geriatrie Depression Scale) een valide screeningsinstrument 
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1 Nederlandse Vereniging voor 

Autisme.'Het inzicht kwam met de 

jaren'- Diagnose autisme op latere 

leeftijd. Deel6 uit de dvd-serie 'Au 

tisme een leven lang'. 

om depressiviteit sneller te dereeteren. maar is bij ouderen met autisme niet bruik 
baar; veel woorden zijn te abstract, zoals het woord 'hopeloos'. 

Daarnaast wordt de AQ (Autisme-spectrum Quotient; in Nederlandse vertaling 
van Hoekstra, Bartels, Cath en Boomsma (2008) 'Vragenlijst naar Gedrag en Per 
soonlijkheid') afgenomen, waarbij deze lijst vooral gebruikt wordt om te kijken hoe 
de cliënt over zichzelf communiceert; de score zelf is minder relevant en te weinig 
onderscheidend. Op indicatie wordt aanvullend persoonlijkheidsonderzoek of een 
neuropsychologisch onderzoek met betrekking tot de cognitieve functies gedaan. 
Altijd wordt de WAIS-N afgenomen die een analyse geeft van de informatiever 
werking. 
Maar het stellen van een diagnose autisme is zeer complex, zeker in het kader 

van autisme op latere leeftijd. Het is altijd een ingewikkelde afweging van diverse 
factoren. De grens tussen passend c.q. 'normaal' functioneren en niet passend fune 
tioneren of psychopathologie is niet gemakkelijk aan te geven. Er zijn geen objec 
tieve criteria en er bestaat geen gouden standaard met instrumenten om ASS bij 
ouderen te onderzoeken. In het algemeen kan gesteld worden dat een deel van de 
volwassenen/ouderen hun intellect en hun ervaringen in de loop van hun leven 
gebruiken om bepaalde beperkingen te cornpenseren, zij zijn in staat om strate 
gieën aan te leren om hun onvermogen te verminderen. En soms is er een netwerk 
aanwezig die mede zorg draagt voor passende steun. 

Dus op basis van weging van de gedragskenmerken wordt middels de anam 
nese, de heteroanamnese en de observaties uiteindelijk bepaald of er sprake is van 
een stoornis binnen het autismespectrum en wordt de ernst bepaald. Hierbij wordt 
de DSM -5 gehanteerd. Naast een uitspraak over wel/niet ASS of vermoedelijk ASS, 
is in beschrijvende zin veel informatie beschikbaar die zeer bruikbaar is voor de 
behandeling. 

Juist het zorgvuldig samenwerken met cliënt en naasten, het beschouwen van 
alle informatie, het met collega's bespreken en het zo nodig ook eonsulteren van 
de psychiater, maakt het voor Rosalien tot een boeiend traject. 

Behandeling van ASS 
Er wordt nauwlettend gekeken naar wie op enig moment wat nodig heeft, zorg 

op maat dus. De bouwstenen van de behandeling zijn veelal hetzelfde, maar de 
opbouwervan kan verschillen. 
Op basis van datgene wat bij de collega's van volwassenen voorhanden was, 

in combinatie met kennis van ouderenpsychiatrie en geriatrie, zijn er steeds 
meer passende modules voor ouderen ontwikkeld. Voorbeelden zijn: de psycho 
educatiecursus 'Ik en autisme, 60+', de aandachtstraining voor ouderen met ASS, 
of de behandelgroep 'Omgaan met autisme, 60+', een groepsbehandeling gestoeld 
op CGt. 
Psyche-educatie is een belangrijk onderdeel in de behandeling van ouderen met 

ASS en er wordt veel gebruik gemaakt van allerlei, ook wetenschappelijke, arti 
kelen om aan cliënten en hun naasten mee te geven. Bijvoorbeeld: een cliënt met 
een goede maatschappelijke functie die zich pas na veel aandringen van zijn part 
ner had aangemeld, kon door het lezen over anderen met vergelijkbare preble 
men de diagnose gemakkelijker accepteren. Ook wordt gewezen op de landelijke 
belangenorganisatie (NVA) die een dvd' heeft uitgebracht met twee portretten van 
ouderen die over hun specifieke vorm van autisme praten en wat zij aan behande 
ling nodig hebben. 

Het advies na de diagnose is om allereerst de cursusIk en autisme, 60+' te vol- 
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gen, waarin mensen meer leren over hun eigen vorm van autisme. Het is een cur 
sus met relevante thema's en voorbeelden, met een eigen taalgebruik, binnen de 
context van 3de of 4de levensfase. Voorheen werd deze cursus met twee hulpver 
leners gegeven, thans met een hulpverlener en een ervaringsdeskundige. Het ver 
haal van een ervaringsdeskundige is heel helpend, mensen herkennen zich hierin. 
Rosalien is iedere keer weer geraakt als ze ziet dat mensen elkaar enorm accep 

teren, ondanks de grote verschillen in achtergrond en problematiek. Dit alles kan 
veel emotie oproepen. Soms kan men er geen gevoelstermen aan geven zodat Ro 
salien, als therapeut, probeert andere termen te vinden; ook maakt ze wel gebruik 
van focussen. 

Partners kunnen deelnemen aan de groep: 'Samenleven op eigen kracht, 55+', 
waarin thema's worden besproken als: wat is autisme, het ouder worden en autis 
me, eigen grenzen, communicatie, goed zorgen voor jezelf, en angsten met betrek 
king tot de toekomst (bijvoorbeeld: 'stel dat ik ziek word en mijn man niet in staat 
is mantelzorger te zijn'). In de groep wordt ook gesproken over (on)bewuste rede 
nen om getrouwd te zijn met iemand waarbij sprake is van autisme; destijds wist 
men dit niet maar bijna alle partners hebben vanaf het begin moeilijkheden erva 
ren. Veel partners hebben een traumatische jeugd doorgemaakt en zij kozen voor 
een schijnbaar stabiele partner die zelfverzekerd overkwam en duidelijkheid en 
veiligheid bood. Pas later bleek dat die ander niet de affectie kon geven waar men 
behoefte aan had en men zich steeds meer ging realiseren iets tekort te komen. 
Dit patroon komt veel voor en daarom geeft men hen ook het artikel 'Bewuste en 
onbewuste redenen' (Versteijne & Hurley, 2014) te lezen waarin bijna iedereen zieh 
herkent. 

Na de fase van psycho-educatie kan de behandeling vervolgens velerlei vormen 
aannemen. Behandeling kan samen met de partner zijn, maar ook separaat omdat 
een partner tijdelijk een eigen traject nodig heeft. De helft van de echtparen heeft 
een volwassen kind of kinderen met ook een vorm van ASS en kan een systeem 
behandeling geïndiceerd zijn. Een sociaal-psychiatrische behandeling is voor een 
deel van de cliënten meer passend dan een psychotherapie, waarbij wordt gewerkt 
met het leren herkennen van signalen van overprikkeling en er een signalerings 
plan kan worden opgesteld. Men komt bij cliënten thuis om behulpzaam te zijn bij 
bijvoorbeeld het opruimen van een vol huis of om hen te ondersteunen in het ma 
ken van een weekschema. wat deze persoon de structuur geeft die nodig is. 

Een aantal krijgt individuele psychotherapie, waarin ook existentiële thema's 
aan de orde komen, als: 'wat betekent deze diagnose voor mijn leven en mijn rela 
tie en hoe moet ik hiermee verder?' 

Sommige partners beseffen dat ze zo niet verder willen en besluiten tot schei 
ding. 

De rol van het cliëntgerichte gedachtegoed 
In met name de diagnostische fase is de fenomenologische kijk en beschrijving 

helpend om na te gaan wat er speelt. Vanuit het cliëntgerichte kader tracht Rosa 
lien een relatie op te bouwen waarbij zij duidelijkheid en voorspelbaarheid creëert 
en kaders biedt die veel meer geëxpliciteerd worden in vergelijking met reguliere 
psychotherapie. Het persoonsgerichte is hier vooral de op de cliënt toegesneden 
aanpassing van waaruit de therapìe zich kan voltrekken en de cliënt in proces kan 
raken en uitkomen bij: 'ik ben wie ik ben en ik mag er zijn, dit is mijn verhaal en 
dit heb ik nodig om meer kwaliteit van leven te ervaren'. Rosalien realiseert zich 
dat zij, als cliëntgericht therapeut werkend met cliënten met ASS, anders heeft 
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moeten leren luisteren: als een cliënt vertelt over het leed in zijn leven, kun je dat 
bij mensen met autisme minder zien of voelen. Ook het taalgebruik is anders. Bij 
velen is het vragen naar gevoelens niet de weg om verder te komen. Zo kan dan 
'vertel mij wat je bij jezelf merkt' wel een passende vraag zijn. Ook kan men vaak 
wel op zijn/haar eigen manier zeer goed aangeven wat men ervaart. Zo vroeg Ro 
salien een cliënte om zichzelf eens te beschrijven, maar dit lukte haar niet. De keer 
daarop bracht ze een grote collage mee met allerlei kleuren, plaatjes en woorden. 
Met behulp hiervan was zij uitstekend in staat zichzelf te beschrijven en haar hulp 
vraag te formuleren. 
Er zijn ook in de ruimte aanpassingen gedaan. Zo heeft zij haar kamer veranderd 

om tegemoet te komen aan de behoeften van cliënten die graag aan een tafel zit 
ten om notities te maken. Vaak is het nodig om de uitleg te visualiseren, niet op 
een white bard maar in de map van een cliënt, om aan te sluiten bij de ínformatíe 
verwerking van deze persoon met autisme. En als aangekeken worden verstorend 
is, onderzoekt zij met de cliënt wat beter werkt: dat zij als therapeut wegkijkt of de 
cliënt haar niet aankijkt. Een ander heeft geen gezichtsherkenning zodat zij sarnen 
onderzoeken waar zij haar wel aan herkent; of zij heeft voor iemand anders teveel 
kleur in haar kleding en houdt hier rekening mee. Zo had zij een cliënt die last had 
van tactiele overprikkeling en haar geen hand kon geven. Een andere cliënt kon 
niet tegen tl-licht, raakte geheel overprikkeld. zodat er iets aan de verlichting is ge 
daan. Een mevrouw met autisme wilde zo graag begrepen worden dat geen enkel 
detailovergeslagen mocht worden, waardoor er eindeloze monologen ontstonden. 
Afspraken hoe dit onderbroken mag worden zonder dat in het hoofd het verhaal 
blijft doorgaan, kunnen dan belangrijk zijn. Soms blijven deze aanpassingen gedu 
rende de gehele therapie aanwezig, als een van de weinige situaties waar met de 
cliënt rekening wordt gehouden in een wereld waar dat zelden mogelijk is. Soms is 
juist het doelom deze te verminderen en als oefening te hanteren hoe men hier in 
de buitenwereld - beter dan voorheen - mee om kan gaan. 

Er zijn veelouderen met ASS met meer existentiële vragen: het levenslang over 
vraagd zijn of niet begrepen zijn, maakt dat velen zich afvragen wat de betekenis 
van hun leven is geweest of zal zijn. Velen hebben een fundamentele eenzaam 
heid gevoeld, hadden zich graag verbonden gevoeld met zichzelf of een ander 
maar hebben dit niet mogen ervaren. Ook merken zij een achteruitgang, die wij 
duiden als normale veroudering, maar die niet voor iedereen hanteerbaar is en ge 
paard kan gaan met veel angst voor verlies van autonomie. Uiteraard komt dit ook 
voor bij ouderen zonder ASS maar de indruk bestaat dat ouderen met ASS minder 
mogelijkheden hebben zich aan veranderende omstandigheden aan te passen en 
minder in staat zijn om hun angsten met anderen te delen. 

Er is niet zozeer sprake van een cliëntgerichte psychotherapie in engere zin, 
maar Rosalien ervaart haar achtergrond zeker als helpend in haar werk; zij voelt 
zich vooral 'vertaler' en probeert te beschrijven wat ze ziet, wat er gebeurt en let 
terlijk weer te geven hoe iemand iets zegt. Met andere woorden: trachten open te 
luisteren en te kijken en goed door te vragen. In het algemeen is het nodig om in 
het werk met ouderen creatiever te zijn en bijvoorbeeld rekening te houden met 
lichamelijke factoren. Zeker bij ouderen in de 4de levensfase speelt een grotere 
kwetsbaarheid op diverse gebieden een rol. Rosalien vindt het belangrijk dat zij 
steeds een brede groep ouderen blijft zien; enerzijds voor de differentiaaldiagnose, 
maar ook omdat haar affiniteit niet ligt bij één specifieke stoornis. 
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Ten slotte 
Ouderen zelf, zeker in de 3de levensfase, zijn nu eerder dan 25 jaar geleden ge 

motiveerd om in therapie te gaan. Ook is het positief dat steeds meer onderzoek 
wordt verricht naar behandelingen bij ouderen. In maatschappelijk opzicht mag 
meer gesproken worden over de betekenis van ouderen in onze samenleving, over 
zingeving en op welke wijze men over en door de generaties heen gebmik kan 
maken van elkaars ervaringen en kwaliteiten, zeker nu steeds meer mensen oud 
worden. Rosalien stelt dat we het ouder worden niet moeten problematiseren, het 
is een specifieke fase met veel veranderingen waarbij velen op een positieve wijze 
in het leven staan en waarderen dat ze oud mogen worden. Dit is veelal niet de 
oudere persoon die zij binnen de GGZ ziet, veelouderen kunnen alle (bio-psycho 
sociale) veranderingen niet hanteren en hebben baat bij een passende behande 
ling. 
Als ik haar aan het einde van het gesprek vraag wat haar energie geeft in haar 

werk vertelt zij dat het vooral de essentie van ons vak is: van toegevoegde waarde 
of van betekenis kunnen zijn waardoor je iemand weer verder kan helpen. Het kan 
zijn dat de kwaliteit van zijn of haar leven verbetert, of die ander weer in zichzelf 
gaat geloven en het leven weer op eigen kracht aankan. Daarbij is voor haar het 
samen met collega's uitzoeken wat bij iemand werkt aantrekkelijk. Maar ook het 
feit dat zij bij hen terecht kan en werkzaam is op een plek waar veel ruimte is om 
initiatieven - en zichzelf - te ontwikkelen 
Hiermee besluiten we een boeiend gesprek, waarin ik veel heb geleerd over een 

kwetsbare groep cliënten, dat ook door de sprekende voorbeelden buitengewoon 
helder was. Rosalien Wilting heeft bovendien de gave om inspirerend te kunnen 
vertellen. Daarmee laat ze tevens haar grote betrokkenheid en enthousiasme zien. 
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