
 

Training Omgaan met drang en dwang bij Autisme 

Cursus dwang/drang, preoccupaties en herhaalgedrag bij Autisme 

 

Algemene informatie over de training 

Hoe ga je om met dwangmatig gedrag bij iemand met autisme? Je kunt hierbij denken aan iemand 

die obsessief alle boeken continue op volgorde van alfabet moet zetten, iemand die alle Starwars 

poppetjes wil hebben en het huis al veel te vol is, smetvrees en dwangmatig schoonmaken, maar ook 

het bekende fladderen, heen en weer wiegen of altijd dezelfde weg willen lopen zijn voorbeelden die 

in de cursus voorkomen. In de cursus leer je het verschil tussen dwang (OCD) en drang en hoe je hier 

mee omgaat. Welke behandeling werkt het beste en wat voor rol kunnen wij als begeleiders hier in 

bieden. En hoe komt het eigenlijk dat dwang zo veel voorkomt bij autisme? Wat zijn de oorzaken?  

 

Programma 

08:30 - 09:00  inloop 

09:00 - 09:30  Welkom en introductie – kennis maken met onze eigen dwanghandelingen 

09:30 - 10:45 Presentatie drang en dwang bij autisme en kleine oefening 

10:45 - 11:30    Film over verschil drang/ dwang door autisme en OCD 

11:30 - 12:30 Praktijk oefening smetvrees en exposure 

12:30 - 13:00  Lunch 

13:00 - 14:00 Presentatie herhaalgedrag en preoccupatie 

14:30 – 16:30 In groepjes casuïstiek bespreken 

16:30 – 17:00  Reflectie en afsluiting 

 

Inhoud 

1. De eerste 10 minuten maken we kennis aan de hand van onze eigen dwanghandelingen en 

gewoontes 

2. Presentatie/informatie over dwang en drang bij Autisme (Hoe ontstaat het, wat is het 

verschil tussen dwang en drang en hoe ga je er mee om) 

3. Filmpje verschil drang/dwang door autisme en OCD.  

4. Praktijk oefening: smetvrees en exposure  

5. Presentatie over herhaal gedrag/preoccupatie (Wat is het, welke vormen heb je en hoe ga je 

er mee om) 

6. In groepjes eigen casuïstiek bespreken; waar denk je dat jouw casus in past (dwang, drang, 

preoccupatie, herhaalgedrag)  

Leerdoelen 

• Leren herkennen van herhaalgedrag en dwanghandelingen van zorgvragers met autisme 

spectrum stoornis 

• Weten wat de oorzaak is van het herhaalgedrag/de dwang van je cliënt  

• Weten hoe dwanghandelingen behandeld kunnen worden en hoe je als begeleider hier goed 

bij kunt aansluiten 

• Ervaren hoe het is om aan exposure te doen 


