
AIC De Kempen locatie Eersel thema-avond ouderen en autisme 10 december 2019

Over ouderen met autisme is nog niet zoveel bekend. 
Er is een groep mensen met autisme die grotendeels goed gefunctioneerd hebben, werk, een partner, 
wellicht een gezin. Pas als er veel dingen veranderen, pensioen, 
de partner valt weg, en door het ouder worden minder flexibel worden, kunnen er problemen komen. 
Vaak wordt niet onderkend dat het om autisme gaat, en worden er diagnoses gesteld als dementie, depressie, 
angststoornis, of onverklaarde lichamelijke klachten.
Toen de echtgenoot van Matty Doze overleed ontstonden er langzamerhand steeds meer problemen.
Haar dochters maakten zich steeds meer zorgen, en uiteindelijk kreeg Matty op 82-jarige leeftijd 
de diagnose autisme.

Het proces van puzzelen, wat er met haar aan de hand was, en het zoeken naar een goede woonplek voor haar 
was een moeizaam en zwaar traject. Twee van haar dochters, 
Monica en Petra hebben besloten om een documentaire te maken over Matty, 
en over de zoektocht die zij doormaakten, om zo hun kennis te delen met anderen. 
Ook een aantal deskundigen op het gebied van ouderen en autisme hebben aan de documentaire meegewerkt.

Op deze avond is Monica Doze onze gastspreekster. 
Monica is autismedeskundige, coacht mensen met autisme en verzorgt lezingen en trainingen over 
autisme gerelateerde onderwerpen zoals: werk, zingeving, ontspanning en vrouwen met autisme.
Zij zal de film inleiden en na de film is er gelegenheid tot napraten.
Behalve voor mensen met autisme en hun familie, 
is de film uitermate interessant voor zorgverleners in de ouderenzorg.
Voor meer informatie over de film en de trailer: www.typischmatty.nl

Tijd:
Vanaf 19:00 uur staat koffie en thee voor u klaar
Aanvang 19:30 uur
Eindtijd om 21:00 - 21:30 uur vragen en napraten 

Locatie:
Recreatiezaal van Oktober in de Kerkenbogten
Gebint 70
5521 WG Eersel

Kosten: 5 euro voor niet leden (NVA leden gratis)

Uiterste inschrijfdatum: 9 december 16:00 uur

www.sclera.be


