
III Internationaal Symposium over Autisme Spectrum Stoornis in Cusco. 

Op 13 en 14 oktober 2017 heeft Asociación Abrazos een symposium mogen houden ter ere van het 

10-jarige bestaan. 14 oktober 2007 is namelijk de datum waarop ik, Willeke Brouwers, ben 

aangekomen in Cusco op Abrazos op te richten en daarna verder op te zetten. Inmiddels zijn we dus 

alweer tien jaar verder en is er veel gebeurd. 

Ik ben dan ook erg blij dat het door de bijdrage van ’t Treckpaert mogelijk is geworden om ons 

jubileum te vieren door middel van een symposium, hartelijk dank hiervoor! Met het team in Peru 

hebben we nagedacht welke thema´s we graag wilden zien op dit symposium. Omdat het vorige 

symposium vooral gericht was op de kleine kinderen hebben we besloten om ons deze keer meer te 

richten op pubers en volwassenen.  

Aangezien er altijd een grote vraag is naar de oorzaak van autisme en onze gezinnen vaak vragen 

welke therapieën nu wel en niet kunnen helpen vonden we dit een belangrijk thema om terug te 

laten komen, maar ook voor verschillende andere onderwerpen hebben we erg goede sprekers 

weten te vinden! Helaas kregen we 6 weken voor de datum van het symposium een afmelding van 

een spreker. Gelukkig heeft Matt van der Reijden een goede vervangster gevonden in de persoon van 

Patricia van Wijngaarden. We zijn dan ook erg blij met het uiteindelijke programma, dat er als volgt 

uitziet: 

 

Eerste dag: 

Introductie van Autisme, door Willeke Brouwers, oprichtster en directeur van Stichting Abrazos in 

Peru. 

Erfelijkheid en wetenschap, door Matt van der Reijden, Kinderpsychiater en sinds 2009 verbonden 

aan Stichting Abrazos. 

Verschillen in gender bij Autisme,  door Patricia van Wijngaarden, Psychiater. 

Autisme en puberteit, door Jeroen Dewinter, psycholoog. 

Tweede dag: 

Autisme en sexualiteit, door Jeroen Dewinter, psycholoog. 

Autisme Spectrum Stoornis en verslavingen, door Patricia van Wijngaarden, Psychiater. 

Autisme en somberheid tot zelfmoord, door Matt van der Reijden, Kinderpsychiater. 

Abrazos, 10 jaar ontwikkeling opleiding en zorgmodules,  door Kelly Olivera Ojeda 

Tijdens het symposium hebben we 58 deelnemers mogen welkom heten. Al deze 58 deelnemers 

waren ontzettend geïnteresseerd en actief aanwezig. De sprekers waren erg onder de indruk van de 

hoeveelheid open en goede vragen. Dit creëerde een hele fijne sfeer waardoor iedereen ontzettend 

tevreden terugkijkt op het symposium. 

Vanuit de aanwezige ouders hebben we ontzettend veel positieve reacties gekregen en bedankjes 

voor het organiseren van het symposium. Dit was ontzettend leuk om te horen! 

De 58 deelnemers bestaat voor 70% uit ouders met wie Abrazos samenwerkt, 15% uit professionals 

en 15% zijn studenten. 

Daarnaast heeft het symposium ons ook weer nieuwe kennis en inzichten opgeleverd.  Zo hebben we  

in de dagen voor het symposium een ochtend met Jeroen Dewinter kunnen werken. Samen met hem 



casussen besproken op het gebied van seksualiteit en heeft hij ons het programma ¨Ik- Puber¨ 

mogen geven. Deze door Yulius ontwikkelde methodiek is hiervoor vertaald naar het Spaans. Jeroen 

heeft ons uitleg gegeven over hoe we dit kunnen gebruiken in onze begeleiding.  

Matt van der Reijden en Patricia van Wijngaarden hebben verschillende gesprekken met ouders 

gevoerd en beiden hebben een ochtend intervisie gedaan met het team.  
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Het team van Abrazos met alle sprekers 

 



 
Het team van Abrazos in Peru 

 

Ik wil nogmaals iedereen bedanken die hebben mee gewerkt aan dit geweldige symposium! 

T Trekpaert voor de financiele bijdrage. 

Mattvan der Reijden, Patricia van Wijngaarden en Jeroen Dewinter voor hun geweldige lezingen, hun 

kostbare tijd die zij hebben vrijgemaakt om hier naar toe te komen en de gezelligheid! 

Maaike Rootlieb voor de vertalingen van de powerpoints. 

En last but not least Kelly, Deyra, Claudia, Veronica en Angela voor alle organisatorische dingen hier 

in Cusco. Zonder in details te treden kan ik wel zeggen dat het dit keer niet gemakkelijk was en 

dankzij het doorzettingsvermogen van iedereen het wel heel goed gelukt is. 

Nogmaals iedereen ontzettend bedankt! 

Un Abrazo 

Willeke Brouwers 

 


