Lees- & Adviesgroep Volwassenen
met Autisme
• Wie zijn we?
•
•
•
•

Volwassenen met autisme, veelal laat gediagnosticeerd
Partner, ouder, werknemer, ondernemer, ...
Academische vorming
Gestart in 2017

• Ons doel: lezen en advies verlenen.
• Autismeonderzoek lezen
• Input geven aan onderzoekers
• Een directe, positieve autistische stem

De start
• Leesgroep – sinds lente 2017
• Een informele groep van een tiental mensen die elkaar ontmoetten met het doel
wetenschappelijk artikelen over autisme te bespreken.
• Het eerste artikel dat besproken werd: “What should autism research focus
upon?”(Pellicano et al. 2014)

• Conclusie: ‘advies’ is ook een missie voor LAVA:
• Missie/visie (2018):
• Nederlands: https://lavautisme.wordpress.com/
• Engels: https://lavautisme.wordpress.com/english/

• Bepalen van onze prioriteiten in autisme-onderzoek
• Aansluiting bij Leuven Autism Research (LAuRes/KULeuven)

onze missie

• Een constructieve dialoog met autisme-onderzoekers aangaan
• Een andere, bijkomende, autistische stem zijn.
• Een positieve boodschap brengen als volwassenen met autisme.
• Niet enkel de focus op het topje van de ijsberg (de ‘uitdagingen’ van autisme),
• Ook de aandacht vestigen op de vele mogelijkheden onder het wateroppervlak.

• De perceptie over autisme mee hertekenen.

onze visie
Om onze missie te realiseren willen we
• Autisme-onderzoek kritisch lezen;
• Nadenken en advies geven aangaande prioriteiten in het autisme-onderzoek;
• Opinievorming en beeldvorming over autisme in de media bijstellen;
• Participeren als één van de stemmen van de autistische gemeenschap .
Zo willen we autisme een rechtstreekse stem geven in het maatschappelijk en
het wetenschappelijk debat en aantonen dat onze aangeboren andersheid ook
een verrijking kan zijn

LAVA-prioriteiten voor autismeonderzoek
• Onderzoek naar de impact op lange termijn van autisme:
• Druk/lijden door camoufleren en compenseren,
• Verleggen van de focus: van ‘oorzaken van autisme’ naar ‘leven met autisme’

• Longitudinaal (socio-economisch) onderzoek:
• Niet louter kijken naar wat verkeerd gaat,
• Leren van wat wel werkt, naar sterktes kijken.

• Inventariseren van het relevante actuele autisme-onderzoek
Onze methode: actief meewerken aan participatief autismeonderzoek (Fletcher-Watson et al. 2018)

Op kruissnelheid geraken
• Opzetten van een website, nieuwe leden opnemen, vormen van een kerngroep
• Ledendagen organiseren – sinds begin 2019
• Uitgenodigde sprekers: autisme-onderzoekers
• 10-15 leden nemen deel aan de discussie
• Conclusies/acties naar het brede(re) publiek

• Corona-proof on-line leessessies sinds begin 2020
• Academisch artikel over een topic, ingeleid door een autisme-onderzoeker
• 12 leden lezen en bediscussieren het artikel via Zoom
• Conclusies gedeeld met het brede(re) publiek

• Deelname aan onderzoeksactiviteiten/geven van lezingen en presentaties

onze groei
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wat we al realiseerden

Deelname aan de Vlaamse
‘academische werkplaats autisme’
• Wat: praktijkgericht onderzoek met als doel een betere deelname van mensen mat autisme aan
de maatschappij.
Vlaamse overheid (financiering)
Vlaanse onderzoekers van universiteiten van Leuven en Ghent
Vertegenwoordigers uit de autisme-gemeenschap - LAVA
• Hoe: LAVA is vertegenwoordigd in de stuurgroep en in een expertenpanel
• Timing:
• 2018 oproep en selectie van projecten (6 projecten werden geselecteerd)
• 4 domeinen: beeldvorming/voorstelling, vroeginterventie, overgangsmomenten en geestelijke
gezondheid
• 2019 – 2020: opzet projecten, onderzoek, evaluatie
• Juni 2021: implementatie
-> tweede ronde?
• Link: https://academischewerkplaatsautisme.be

Ledendag over autisme en ethiek
(met dr. Gert-Jan Vanaken)
• Wat: Ethische reflectis m.b.t. ‘Tracking Infants At-Risk for Autism’ project
Een interuniversiteit project ondersteund door de Vlaanse overheid
Focus op vroegdetectie en vroegintervntie bij autisme (2- tot 3-jarigen)
• Hoe:
• Introductie van het onderzoek door dr. Vanaken
• Discussie met de leden: in vraag stellen van de ‘At-Risk’ terminologie
• Autisme is niet iets dat moet vermeden of bestreden worden
• Vroegdetectie is nuttig om problemen te voorkomen niet om autisme te ‘bestrijden/behandelen’
• Vroeginterventie moet losstaan van ‘labeling’ (respect voor een ‘open toekomst’)

• Timing:
• 18 mei 2019: ledendag
• 8 november 2019: LAVA gaf feedback aan de TIARA group
• Link: https://www.tiara-onderzoek.be

Ledendag over ‘het autistische brein’
(met dr. Sander Van de Cruys)
• Wat: refelecteren over recente theorieën m.bt.t. het autistische brein
HIPPEA: “High & Inflexible Precision of Prediction Error in Autism”
Het atypische van autisme verklaren vanuit een atypische precisie
• Hoe:
• Introductie door dr. S. Van de Cruys, bedenker van HIPPEA
• ledendiscussie: houdt deze theorie steek voor ons?

• Ja, andere perceptie kan leiden tot sociale uitdagingen (niet omgekeerd)
• ja, autistisch waarnemen is meestal precieser, dus sensitiever
• Mogelijke verklaring waarom autistische diversiteit bijdraagt aan een betee maatschappij

• Timing:
• 12 oktober 2019: ledendag
• september 2020: publicatie in Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme
• Gratis download van het artikel (in het Nederlands), pre-publicatie versie:

https://www.academia.edu/44245053/Autistic_brains_talk_about_the_autistic_brain

Mede-organisator “Autism Ethics Network”
studiedag
• Wat: studiedag voor mensen met autisme, onderzoekers en professionals
• Hoe:
• 2019: seminarie in de gebouwen van Universiteit Antwerpen
• 2020: virtueel seminarie, video beschikbaar via NeuroEpigenEthics

• Timing:
• 4 april 2019: Looking at Autism Dynamically (dr. Sanneke De Haan, dr. Kris Evers, dr. Leni Van Goidsenhoven)
• 28 september 2020: Philosophical Perspectives on Neurdiversity

• Links: opnames van de laatste studiedag
•
•
•
•

introductie: to AEN, LAVA, NeuroEpigenethics
dr. Janna Van Grunsven : Re-thinking deficiency with 4E cognition
dr. Robert Chapman: Neurodiversity, Objectivism, Realism
Jo Bervoets: Neurogradualism: neurodiversity without categorical difference

On-line leessessie: ‘autistische burnout’
(met Prof. Dr. Ilse Noens)
• Wat: online themadiscussie over ervaringen m.b.t. autistische burnout
• Hoe:
• Lezen artikel“Having all your internal resources exhausted …”
• Introductie door Prof. Dr. Ilse Noens
• Ledendiscussie over ervaringen met autistische burnout:

• Autistische burnout is iets specifieks en heeft specifieke zorg nodig
• Aanleiding: uitputting door ‘keeping up appearances’, langdurig camoufleren en compenseren
• Noodzaak aan een betere herkenning bij klinische professionals zodat zo vlug mogelijk de link met
autisme gelegd kan worden bij patienten/clienten, dit zal tot betere preventie leiden

• Timing:
• 26 mei 2020: leessessie
• 2 juni 2020: appèl, gepubliceerd op de LAVA-LinkedIn-pagina
• 22 juni 2020 : diepere analyse gepubliceerd op de LAVA website

On-line leessessie ‘autisme als een meerduidig en
dynamisch fenomeen’ (with Prof. Dr. Kristien Hens)
• Wat: online leessessie ‘autisme als een meerduidig en dynamisch fenomeen.”
• Hoe:
• Lezen van het gelijknamig artikel van Kristien Hens & Leni Van Goidsenhoven
• Introductie door een van de auteurs van het artikel
• Ledendiscussie over ‘dynamieken’ van autisme:

• Autisme zien als ‘statisch en met vaste kenmerken’ is stereotyperend
• Onze ervaringen en persoonlijkheden kunnen niet gereduceerd worden tot enkel autisme.
• Uitdaging: wat zijn de gemeenschappelijkheden aan de basis van onze verschillen?

• Timing:
• 30 juni 2020: leessessie
• Conclusie/analyse: wordt nog aan gewerkt
• Link: Opname van de presentatie van Prof. Dr. Kristien Hens

Deelname aan paneldiscussies
• Docville International DocumentairefilmFestival
• 2019 – Mind my Mind
• 2020 – The reason I Jump

Wat zijn de volgende activiteiten?
• Oktober – leessessie
‘autisme en (betaalde) arbeid’ met dr. Jeroen Dewinter
• November – leessessie
‘autisme en multiculturele diversiteit’ met dr. Gert-Jan Vanaken
• Adviesverlening in participatief onderzoeksproject rond ‘Autisme & Seksualiteit’
• Onze thema’s voor 2021:
• Toegankelijkheid in de brede betekenis: hoe kan meer toegankelijkheid voor mensen met autisme
leiden tot meer toegankelijkheid voor iedereen?
• Wat kan LAVA leren van non-verbale autisten/autisten met intellectuele beperking en omgekeerd.
• Een dialoog opzetten tussen LAVA en autisten en hun naasten met een migratie-achtergrond.

hoe onze kruissnelheid behouden?
• We zijn trots op wat we reeds bereikten!
• Maar ook een beetje bezorgd over onze toekomst.
• Wat zijn de volgende stappen?
•
•
•
•

Hoe omgaan met het stijgende ledenaantal en de vele vragen?
Hoe een erkende stem worden binnen onderzoek en beleid?
De nood aan inkomsten en subsidies om werking uit te breiden.
De nood aan meer actieve kernleden om de werklast te kunnen verdelen.

• Uitdaging: de slagkracht van kleinschaligheid behouden en toch groeien.

onze kritische succesfactoren
• Eerste en vooral: onze leden
• Verscheidenheid aan profielen/geëngageerd in de discussies
• Actieve kerngroep met participatie op basis van eigen kracht/talent

• Een voet aan de grond hebben in de academische wereld:
• De verbondenheid aan LAuRes
• Veel academici zien de voordelen van samenwerken met LAVA
• Actieve betrokkenheid van autisme-onderzoekers (binnen & buiten LAVA)

•
•
•
•

Goede samenwerking met VVA (petje af voor mevrouw Cis Schiltmans!)
Uitgangspunt: onze onafhankelijkheid in het autisme-debat
Een additionele stem in het autisme-debat
De focus behouden op wat ons uniek maakt: onze academische/adviserende invalshoek.

waarom zijn wij uniek?
• Enig in onze soort:

• Geen zuiver academische groep: gewoon de ‘autistic next door’ ;-)
• Absoluut geen zelfhulpgroep: focus blijft steeds op onderzoek

• Een positieve aanpak

• Daarbij niet blind voor problemen en uitdagingezn
• Maar steeds met vertrouwen in onze waarde en de bijdrage die we kunnen leveren

• Een onafhankelijke groep
• Bescheidenheid behouden: een stem m.b.t. autisme

conclusie: onze ‘call to action’
• NOOZO: Niets Over Ons Zonder Ons: ook in autisme-onderzoek
• De ‘dubbele barrière’ doorbreken:

• Rechtstreeks gehoord worden bij bepalen van prioriteiten in autismeonderzoek (zoals
bij kanker-onderzoek)
• Deelnemen zonder als ‘patiënten’ gezien te worden

• Een gelijkaardig initiatief starten in een andere regio of land?

• Op weg naar een netwerk van onderzoeksgerichte autisme-organisaties?
• De ‘autistic next door’ betrekken bij onderzoek rond autisme
• Samen stempel drukken op internationale onderzoeksprioriteiten en publiek debat?

vragen? ideeën?

nuttige papers

