
Grasboom Leusden



Loslaten & anders vasthouden 

Alles wat thuis gebeurt, gebeurt 
ook in een ouderinitiatief

Enkele belangrijke gezichtspunten



Loslaten & anders vasthouden 

- Basic trust: geborgenheid
- wederzijdse hechting



Loslaten & anders vasthouden 

-Basic trust: geborgenheid
-Wederzijdse hechting
-Stimulering naar autonomie
-Identificatie
-Bevestiging; bekrachtiging



Adolescentie

Hormonen
Confrontatie buitenwereld
Abstract denken
Identiteit ontwikkelt zich
Wie ben ik, wat wil ik worden
Wie zijn mijn vrienden



Adolescentie

Belangrijkste conflict:

Afzetten tegen ouders &
Ouders heel hard nodig hebben



Autisme &  ontwikkeling

Ontwikkeling vertraagd
Gaat atypisch
Alles draait om hem/ haar
Vraagt gebruiksaanwijzing
Speciaal onderwijs



Zorg ouders

1 Loslaten normale verwachtingen
2 Leren omgaan met autistisch gedrag
3 Extra vaardigheden 
4 Soms veel stressmomenten
5 Trekt extra wissel op partner en                                               
andere kinderen
6 Balans tussen beschermen loslaten
7 Eigen leven wordt beperkt



Zorg ouders

1 Loslaten normale verwachtingen
2 Leren omgaan met autistisch gedrag
3 Extra vaardigheden 
4 Soms veel stressmomenten
5 Trekt extra wissel op partner en                                               
andere kinderen
6 Balans tussen beschermen loslaten
7 Eigen leven wordt beperkt
8 veel energie in zorgtaken



Doelstelling Grasboom

Basisveiligheid
Autonomie ontwikkeling
Alle domeinen van het leven
Zo mogelijk uitstromen
Voor ouders: loslaten  &  anders 
vasthouden 
Kind moet jou ook loslaten



Doelstelling ouderinitiatief

1 Basisveiligheid
2 Autonomie ontwikkeling
3 Alle domeinen van het leven
4 Professionaliseren zorg voor 
autisme
5 Ouders ontzorgen



Loslaten & anders vasthouden

1  Dagelijkse zorg loslaten



ZORG:  driehoek Egberts

Jongere  

Pers. Begeleider                      Ouders 



Loslaten & anders vasthouden

1 Dagelijkse zorg loslaten
2 Weer energie in eigen ontwikkeling
3 Egberts “Driehoekgesprek”
4 Basisvertrouwen  in hulpverleners 
5 Meekijken over de schouders
6 Oog voor normale  
ontwikkelingsthema’s



1 Te veel vasthouden remt 
ontwikkeling
2 Te snel loslaten geeft onrust
3 Het kind moet jou ook loslaten
4 Dagelijkse zorg uitbesteden
5 Binnenhuids blijft er altijd zorg 
bestaan: grote thema ‘s

Lastige punten



Toekomst  ?

1 Autonomie ?
2 Hoe zie je de toekomst  van je kind 
?
3 Stel dat je er niet meer bent. 
4 Welke hulp kun je inschakelen 
5 Wie neemt jouw functie over ?



VRAGEN

Wat is je grootste kopzorg over de 
toekomst van je kind ?



• Bedankt voor je belangstelling


