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Verwey-Jonker Instituut

1 Inleiding

1.1 Achtergrond bij het onderzoek

In een brief aan de voorzitter van de toenmalige Ziekenfondsraad (d.d. 9 april 1999) meldt
de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het volgende: “In het
Jaaroverzicht Zorg 1998 zijn gelden gevoteerd voor zogenoemde bijzondere functieplan-
ning. Concreet betekent dit dat er vanaf 1 januari 1999 ƒ 1,5 miljoen beschikbaar kan
komen voor verstandelijk gehandicapten met autisme of een hieraan verwante contactstoor-
nis.” Deze gelden wilde de staatssecretaris besteden aan de uitvoering van enkele
experimentele pilots waarin zou worden nagegaan of vorm gegeven kan worden aan
specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke
handicap en welke voorwaarden hiervoor nodig zijn. De pilots dienden informatie op te
leveren over de vormgeving van een zogenaamd ‘basispakket’ specifieke autistenzorg voor
mensen met een verstandelijke handicap. Overwegingen bij de pilots waren de volgende
constateringen: a). een groot deel van de mensen met een verstandelijke handicap in
instellingen heeft een autistische stoornis; en b). het merendeel van de bijzondere
zorgplannen van consulententeams wordt toegewezen aan mensen met een verstandelijke
handicap met een autismespectrumstoornis (Bijlage ‘Opzet pilots autistenzorg’ bij
voornoemde brief).
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In de brief verzocht de staatssecretaris het College voor zorgverzekeringen (CVZ) een
uitvoeringstoets op het voorstel te verrichten en de pilots uit te voeren en te laten evalueren.
In zijn reactie (d.d. 24 september 1999) gaf het CVZ aan het niet zinvol te achten om een
aantal pilots te starten, maar er de voorkeur aan te geven via onderzoek in kaart te brengen
aan welke voorwaarden zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en een
verstandelijke handicap zou moeten voldoen. Hierbij werd onder andere gedacht aan
indicatiestelling en diagnosestelling om tijdig en adequaat te kunnen vaststellen of er sprake
is van een autismespectrumstoornis om vervolgens te bepalen welke zorg het meest is
aangewezen. Het CVZ heeft in dit verband de staatssecretaris gewezen op het vooronder-
zoek regionale indicatiestelling in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
(Van Daal & Plemper, 2000) en de hieruit volgende proef met indicatiestelling (Plemper &
Van Daal, 2002). Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in
opdracht van het CVZ. Daarnaast meldde het CVZ voornemens te zijn het experiment
hulpverlening aan kinderen met een autismespectrumstoornis dat vanaf 1 september 1995
loopt in Sint Marie (Centrum voor auditief en communicatief gehandicapten in Eindhoven)
te evalueren. De vragen naar specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis
en een verstandelijke handicap konden in verband gebracht worden met de resultaten van
de proef met regionale indicatiestelling en de evaluatie van dit experiment. Vervolgens
zouden het CVZ en het ministerie van VWS een oordeel kunnen vormen over de specifieke
problematiek van mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap
en de hiervoor benodigde zorg (Brief van de directeur Zorg van het CVZ aan de staatsse-
cretaris van VWS d.d. 24 september 1999).

De staatssecretaris ging akkoord met het voorstel van het CVZ op voorwaarde dat de
resultaten van de evaluatie, gecombineerd met de uitkomsten van de proef met indicatie-
stelling, de producten en inzichten zouden opleveren die met de oorspronkelijke pilots
beoogd waren. Dit houdt in organisatorische en zorginhoudelijke richtlijnen voor een
basispakket van specifieke zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis en een
verstandelijke handicap en protocollen voor goede zorgpraktijken die overdraagbaar zijn
naar andere situaties (Brief van de staatssecretaris aan de directeur Zorg van het College
voor zorgverzekeringen d.d. 2 november 1999).

Aangezien de hulpverlening van Sint Marie zich niet specifiek richt op mensen met een
verstandelijke handicap heeft het CVZ aan de staatssecretaris voorgesteld de evaluatie te
verbreden naar drie organisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
(Amarant, Arduin en Kinderdagcentrum Onder één Dak) en het Samenwerkingsverband
Autisme Zuidoost Noord-Brabant. In deze organisaties wordt op diverse wijzen zorg
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geboden aan mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap. Ook
werd voorgesteld de deelnemende organisaties te faciliteren voor hun extra inspanningen
ten behoeve van het onderzoek (Brief van de directeur Zorg van het CVZ aan de staatsse-
cretaris van VWS d.d. 3 april 2000). De staatssecretaris heeft ingestemd met de voorstellen
(Brief van de staatssecretaris aan de directeur Zorg van het College voor zorgverzekeringen
d.d. 12 april 2000). Vervolgens heeft het CVZ op 27 april 2000 het rapport ‘Pilots
autistenzorg’ uitgebracht aan de staatssecretaris van VWS.

Het CVZ heeft het Verwey-Jonker Instituut opdracht gegeven om de voornoemde vijf
organisaties te evalueren op hun vormgeving, werkwijze en inhoud van de zorg aan mensen
met een autismespectrumstoornis. Voor de uitvoering van een gedeelte van het onderzoek
betreffende de concrete zorg aan cliënten heeft het CVZ opdracht gegeven aan de
Universiteit Leiden, afdeling Orthopedagogiek.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft de organisatorische, voorwaardenscheppende en
strategische aspecten van de instellingen en het Samenwerkingsverband geanalyseerd. De
richtlijnen waaraan de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en een
verstandelijke handicap moet voldoen, zijn door het Verwey-Jonker Instituut geïnventari-
seerd. Vervolgens zijn de organisaties hierop onderzocht. Ook hun doelen, inspanningen,
perspectieven en resultaten zijn geanalyseerd. De samenwerking en netwerkvorming in de
zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis zijn eveneens door het Verwey-Jonker
Instituut onderzocht.

Het deelonderzoek waarbij tien cliënten per organisatie uitgebreid zijn onderzocht, werd
uitgevoerd door prof. dr. I.A. van Berckelaer-Onnes, hoogleraar Orthopedagogiek aan de
Universiteit Leiden, en haar medewerkers. Zij hebben bekeken hoe de cliënten zijn
aangemeld, gediagnosticeerd en geclassificeerd. Ook hebben ze waar nodig aanvullende
diagnostiek verricht. Verder heeft de Universiteit Leiden de dossiers en zorgplannen
geanalyseerd op behandelmethoden en effecten. Ook de tevredenheid van de cliënten en/of
hun omgeving is geïnventariseerd. De protocollen voor diagnostiek en behandeling zijn
door de Universiteit Leiden opgesteld. Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van
het CVZ de resultaten van het deelonderzoek geïntegreerd in deze eindrapportage.

Tijdens het onderzoek heeft op verzoek van het CVZ afstemming plaatsgevonden met de
proef naar de regionale indicatiestelling in de zorg voor mensen met een verstandelijke
handicap die parallel aan dit onderzoek werd uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut.
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Ervaringen die werden opgedaan in de proef met de regionale indicatiestelling waren van
nut voor dit onderzoek en vice versa.

1.2 Probleemstelling van het onderzoek

Het onderzoek had tot doel organisatorische en zorginhoudelijke richtlijnen op te leveren
voor een basispakket specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en een
verstandelijke handicap. Hiertoe zijn de vormgeving, werkwijze en inhoud van de zorg van
vijf organisaties beschreven en geëvalueerd. De probleemstelling van het onderzoek is
drieledig:

- Op welke wijze wordt door vijf verschillende organisaties vormgegeven aan de
specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis? Hierin worden onder
meer de volgende elementen opgenomen: missie en beleid van de instelling; organisa-
tie en activiteiten; cliëntenpopulatie; aard van de zorgvragen; diagnosestelling; indica-
tiestelling; zorgplan; behandeling; tevredenheid van cliënten en ouders of vertegen-
woordigers; samenwerking met andere zorgaanbieders; succesfactoren en belemme-
rende factoren; gestelde doelen en bereikte resultaten.

- Aan welke organisatorische en zorginhoudelijke richtlijnen moet de specifieke zorg
aan mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap voldoen
om adequaat te zijn?

- Welke protocollen voor goede zorgpraktijken - die kunnen worden overgedragen naar
andere hulpverleningssituaties - zijn er op basis van bovenstaande gegevens op te
stellen?

1.3 Opzet en methoden van onderzoek

Het onderzoek vond plaats in vijf organisaties: Amarant, Arduin, Kinderdagcentrum Onder
één Dak, Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Noord-Brabant en Sint Marie. De
organisaties zijn door het CVZ, het ministerie van VWS en de Universiteit Leiden
geselecteerd vanuit de volgende overweging: de organisaties hadden al enige ervaring
opgedaan met het ontwikkelen en aanbieden van specifieke zorg voor mensen met een
autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap. Hierdoor kunnen ze wellicht een
voorbeeldfunctie vervullen voor andere zorgorganisaties. Verder zijn de organisaties
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geselecteerd op hun diversiteit wat betreft vormgeving van organisatie, doelgroep en
aanbod.

We hebben een plan ontwikkeld voor het evaluatieonderzoek. Hierin zijn instrumenten
opgenomen waarmee op systematische wijze de vormgeving en zorginhoud van elke
organisatie is beschreven en geanalyseerd. Een onderdeel van het model was de bestudering
en analyse van schriftelijk materiaal, zorgplannen en dossiers. Een ander onderdeel bestond
uit de interviews die werden afgenomen bij het management, behandelaars en begeleiders
van de instellingen en het Samenwerkingsverband. Ook hebben we participerende
observatie verricht door het bezoeken van instellingen, cliënten en medewerkers in hun
woon- en activiteitensituaties; en – in het geval van het Samenwerkingsverband – door het
bijwonen van cliëntbesprekingen. De interviews en bezoeken zijn op diverse tijdstippen
afgenomen: bij de start van het onderzoek en lopende het onderzoek. In het begin konden
de betrokkenen informatie verschaffen die onder andere van belang was voor het verloop
van het onderzoek. Lopende het onderzoek was het relevant de informatie te verdiepen, te
actualiseren en zicht te krijgen op eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Aangezien de organisaties niet op zichzelf staan, maar samenwerken met regionale zorg- en
hulpverleningsinstellingen en zorgkantoren, was het zinvol de relaties hiertussen nader te
onderzoeken. Daarom hebben we interviews afgenomen, bezoeken afgelegd en informatie
verzameld bij relevante samenwerkingspartners, verwijzers en zorgkantoren in de regio en
enkele landelijk werkende instellingen en organisaties, zoals de NVA en het Dr. Leo
Kannerhuis.

Een belangrijk onderdeel van het model vormde de vaststelling van richtlijnen waaraan de
zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap dient te
voldoen. Deze richtlijnen zijn in de gesprekken met de informanten naar voren gebracht. De
richtlijnen zijn als analyse-instrument toegepast op de organisaties in het onderzoek. Ook
zijn de doelstellingen, perspectieven en resultaten van de organisaties onderzocht. De
samenwerking en netwerkvorming zijn onder meer geanalyseerd via netwerk-interne en –
externe factoren (Terpstra, 2001).

Het cliëntenonderzoek waarbij tien cliënten per organisatie (vijftig in totaal) werden
onderzocht, werd uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Orthopedagogiek van de
Universiteit Leiden onder leiding van prof. dr. I.A. van Berckelaer-Onnes. Hierbij zijn de
aard van de zorgvragen, de diagnose, behandeling, verhouding tussen geboden zorg en
gewenste zorg en de tevredenheid van de cliënten en diens ouders of vertegenwoordigers in
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kaart gebracht. Via dossieronderzoek en bestudering van de behandel- of zorgplannen werd
informatie verzameld over de voorgeschiedenis en achtergrondkenmerken van de cliënten,
de cognitieve ontwikkeling, vaardigheden en probleemgedrag, doelstelling behandeling en
behandelinhoud. Voor aanvullend diagnostisch onderzoek zijn de volgende instrumenten
gebruikt: de Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) (Sparrow et al., 1984) en het
Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders, deel 2 (DISCO-2) (Wing,
1994). Ze zijn voor de thuiswonende kinderen in de vorm van een semi-gestructureerd
interview afgenomen bij de ouders en voor de andere cliënten bij de betreffende groepslei-
ding.

Om naast de informatie uit de dossiers en de behandel- of zorgplannen extra en voor alle
betrokken cliënten gelijkwaardige informatie over de behandeling te verkrijgen, is gebruik
gemaakt van de ‘Behandelvragenlijst’ (Van der Ploeg & Scholte, 1996). Deze vragenlijst
bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden vragen gesteld over de door de instelling
geformuleerde doelen. In het tweede deel worden vragen gesteld over de gehanteerde
methodieken om de geformuleerde doelen te bereiken. De vragenlijsten zijn ingevuld door
de directe begeleiders van de cliënten.

Aan de hand van het model voor een zorgplan (Van Gemert & Vlaskamp, 1997) en de
behandelingsmatrix voor mensen met autisme (Van der Gaag & Van Berckelaer-Onnes,
2000) is een model gemaakt, waaraan de behandel- en zorgplannen zijn getoetst. Dit model
is voor de cliënten ingevuld met de door de organisaties geleverde informatie over de
uitgevoerde behandeling en aangevuld met de door de onderzoekers verzamelde informatie
via de VABS (Sparrow et al., 1984), de DISCO (Wing, 1994) en observaties. Vervolgens is
bekeken of de feitelijke uitvoering van de behandel- en zorgplannen overeenkomt met de
gewenste behandeling of zorg.

Aan het eind van de onderzoeksperiode zijn daar waar mogelijk interviews gehouden met
de cliënten over hun tevredenheid met de geboden zorg. Aan de ouders is een vragenlijst
met dezelfde items toegezonden.

Concluderend: Om de probleemstelling te beantwoorden, zijn de volgende methoden van
onderzoek gebruikt:

- Bestudering van relevante literatuur en documenten.
- Analyse van documenten op organisatieniveau, zoals de missie en visie van de

organisatie; aanbod/activiteiten van de instelling; organogram; beleidsplannen; jaarver-
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slagen; kwaliteitsverslagen; eigen evaluaties of evaluaties/onderzoeken door anderen;
samenwerkingscontracten of -afspraken met (boven)regionale organisaties; notities
personeelsbeleid; opleidingsplannen; personeelssamenstelling; wijze van financiering.

- Bestudering en analyse van dossiervorming, dossiers, cliëntgegevens, zorg- en
behandelplannen.

- Participerende observaties: bezoeken aan de instellingen en cliënten, bijwonen van
cliëntbesprekingen.

- Semi-gestructureerde interviews met management, behandelaars en begeleiders.
- Semi-gestructureerde interviews met samenwerkingspartners, verwijzers en zorgkanto-

ren.
- Semi-gestructureerde interviews met landelijk werkende instellingen, organisaties en

deskundigen.
- Interviews met cliënten.

- Invullen van behandelvragenlijsten door begeleiders.
- Invullen van vragenlijsten door ouders.

- Afname van VABS en DISCO onder ouders en begeleiders.

- Toepassing model voor toetsing behandelplannen.
- Toepassing checklist voor wijze van vormgeving van zorgplannen.
- Analyse van richtlijnen aan de hand van de onderzoeksgegevens.
- Analyse van perspectieven van de organisaties.
- Analyse van factoren van netwerkvorming.

De via de instrumenten verzamelde gegevens zijn kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd.
De resultaten hiervan zijn verwerkt in deze rapportage.

1.4 Response in het onderzoek

Het onderzoek strekte zich uit over de volgende vijf organisaties:

- Amarant, Dienstverlening aan mensen met een handicap, Tilburg.
- Arduin, Wonen, werken en leren voor mensen met mogelijkheden, Goes/Middelburg.
- Kinderdagcentrum Onder één Dak, Dagcentrum voor kinderen met een verstandelij-

ke handicap, Amersfoort.
- Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Noord-Brabant, Eindhoven.
- Sint Marie, Centrum voor auditief en communicatief gehandicapten, Eindhoven.
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Alle organisaties verleenden hun volledige medewerking aan het onderzoek via het geven
van interviews; het verstrekken van schriftelijk materiaal; het invullen van vragenlijsten;
het faciliteren van het dossieronderzoek, de observaties en de bezoeken aan cliënten. De
betrokken medewerkers erkenden het belang van het onderzoek en toonden grote interesse
in de resultaten van het onderzoek.

Ook de benaderde samenwerkingspartners, de zorgkantoren en andere deskundigen en
organisaties verleenden direct hun medewerking aan het onderzoek via interviews en
schriftelijke informatie.

Van elke organisatie zijn tien cliënten met een autismespectrumstoornis in het onderzoek
betrokken. De cliënten zijn niet representatief voor de populatie van de organisaties en
evenmin representatief voor de populatie van mensen met een autismespectrumstoornis. Ze
zijn op verschillende wijze geselecteerd: doorgaans door de organisaties zelf en in een paar
gevallen in overleg met de onderzoekers van de Universiteit Leiden. Per organisatie ziet de
selectie er als volgt uit:

- Amarant heeft cliënten gekozen van verschillende leeftijden, niveaus en situaties wat
betreft dagbesteding en wonen (individueel wonen, wonen in de wijk, wonen in een
groep op het terrein). Verder is gekeken naar spreiding over de regio’s: vier cliënten
waren afkomstig uit regio Tilburg I en zes uit regio Tilburg II

- Arduin heeft cliënten uitgekozen die al bekend waren bij de Universiteit Leiden.
Verder zijn cliënten geselecteerd van verschillende niveaus en uit verschillende woon-
vormen, met en zonder een specifieke begeleidingsvraag.

- Onder één Dak heeft cliënten geselecteerd in overleg met de Universiteit Leiden. Twee
cliënten bevonden zich in een specifieke behandelgroep voor kinderen met een autis-
mespectrumstoornis, twee cliënten kregen een specifieke behandeling in een reguliere
groep en bij twee cliënten werd samengewerkt met ouders en de SPD. De overige vier
cliënten werden gedurende het project op het kinderdagcentrum geplaatst. Twee van
hen hadden bij binnenkomst een diagnose, de andere twee waren opgenomen om te
observeren of er sprake was van een autismespectrumstoornis.

- De coördinator van het Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Noord-Brabant heeft
in samenwerking met de coördinator van GGz Eindhoven (GGzE) de cliënten uitgeko-
zen. De cliënten waren afkomstig uit verschillende situaties.

- Sint Marie heeft eveneens cliënten geselecteerd uit diverse situaties. Er werden cliënten
gekozen die voor dagbehandeling naar Sint Marie gingen en cliënten die een residenti-
ele plaats hadden.
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Voor 34 van de 50 cliënten in de steekproefpopulatie zijn de behandel- of zorgplannen
geanalyseerd. Het Samenwerkingsverband is wat dit onderdeel betreft buiten beschouwing
gelaten, omdat het geen primaire behandeling verleent. Voor de overige zes cliënten bleken
(nog) geen zorgplannen voorhanden. Het betrof in drie gevallen kinderen die zeer
recentelijk in observatie waren genomen en waarvoor nog geen plan was opgesteld. Voor
49 cliënten ontvingen we een door de begeleiders ingevulde Behandelvragenlijst. Eén
vragenlijst werd niet geretourneerd. Voor 46 cliënten werden de VABS en DISCO
afgenomen. Van de overige vier cliënten was deze informatie reeds beschikbaar. In het
kader van de tevredenheidsmeting kregen we voor 24 van de 50 cliënten een door de ouders
ingevulde vragenlijst retour. Negentien cliënten waren – volgens hun persoonlijk begeleiders -
in staat om deel te nemen aan een gestructureerd gesprek over hun ervaringen met de zorg.

1.5 Leeswijzer

Het onderzoek betreft mensen met een autismespectrumstoornis én een verstandelijke
handicap. In hoofdstuk 2 beschrijven we deze doelgroep en nemen we de diagnostiek en
behandeling voor de doelgroep onder de loep. Eén van de vraagstellingen van dit onderzoek
betreft de wijze waarop de vijf organisaties vormgeven aan specifieke zorg voor mensen
met een autismespectrumstoornis. In het derde hoofdstuk analyseren we de zorg en de zorg
voor mensen met een autismespectrumstoornis als systemen. We beschrijven de actoren
binnen de systemen. De vijf zorgorganisaties in het onderzoek worden eveneens beschouwd
als systemen en geanalyseerd op hun werkwijze, perspectieven en doelgroep. De inhoud
van de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis komt aan de orde in het vierde
hoofdstuk. Een belangrijk onderdeel van de vraagstelling naar de vormgeving van de vijf
verschillende organisaties in de specifieke zorg voor mensen met een autismespectrum-
stoornis heeft betrekking op de samenwerking en netwerkvorming. In hoofdstuk 5 schetsen
we het proces en theoretisch kader van netwerkvorming, de actoren en aspecten van een
netwerk, de communicatie daarbinnen en de netwerkvorming in de zorg voor mensen met
een autismespectrumstoornis. In dit hoofdstuk analyseren we het Samenwerkingsverband
Autisme Zuidoost Noord-Brabant aan de hand van netwerkinterne en –externe factoren.
Eén van de opdrachten van het onderzoek is het opstellen van richtlijnen waaraan de
specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke
handicap moet voldoen. In hoofdstuk 6 worden deze richtlijnen geformuleerd. Tevens
worden in dit hoofdstuk de protocollen voor diagnostiek en behandeling gepresenteerd. In
het laatste hoofdstuk gaan we over tot beantwoording van de probleemstelling. Ten slotte
werpen we in de laatste paragraaf een blik op de toekomst.
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2 Autismespectrumstoornissen

2.1 Inleiding

Het onderzoek betreft mensen met een autismespectrumstoornis én een verstandelijke
handicap. In dit hoofdstuk beschrijven we deze doelgroep. Allereerst geven we een
omschrijving van autismespectrumstoornissen (§ 2.2). Vervolgens kijken we naar de duale
stoornis: mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap (§ 2.3).
In de paragrafen 2.4 en 2.5 nemen we respectievelijk de diagnostiek en behandeling voor de
doelgroep onder de loep.

2.2 Beschrijving van autismespectrumstoornissen

Autisme is onlosmakelijk verbonden met Leo Kanner, een Amerikaanse kinderpsychiater.
Hij constateerde in 1943 een ‘extreme autistic aloneness’ bij elf kinderen. Hij noemde het
syndroom ‘early infantile autism’ (Kanner, 1943; Van Berckelaer-Onnes, 2000). In de
spreektaal heeft de term autisme vooral de betekenis gekregen van een gedragsverschijnsel
dat kan behoren bij de stoornis, namelijk het in zichzelf gekeerd zijn of op zichzelf gericht
zijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft in de loop der tijd geleid tot meer inzichten in
autisme. Zo weten we nu dat autisme een organisch bepaalde heterogene stoornis is met als
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primaat een genetische aandoening. Het is een ontwikkelingsstoornis die niet te genezen
valt. Ook weten we dat er niet sprake is van één stoornis, maar van een spectrum van
stoornissen. Het autismespectrum omvat de stoornissen uit de sectie ‘Pervasieve ontwikke-
lingsstoornissen’ (Pervasive Developmental Disorders) van de Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM) - IV (APA, 1994; APA 1996):

- Autistische stoornis (Autistic Disorder).
- Stoornis van Rett (Rett’s Disorder).
- Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd (Childhood Disintegrative Disorder).
- Stoornis van Asperger (Asperger’s Disorder).
- Pervasieve ontwikkelingsstoornis Niet Anderszins Omschreven (met inbegrip van

Atypisch autisme) (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (In-
cluding Atypical Autism)) ofwel PDD-NOS.

Kenmerkend voor het autismespectrum zijn de beperkingen of stoornissen op een drietal
gebieden: socialisatie, communicatie en verbeelding, met als gevolg een beperkt repertoire
aan activiteiten en interesses; en stereotiepe gedragspatronen (Wing, 1996). Mensen met
een autismespectrumstoornis nemen de wereld in fragmenten waar en hebben moeite om
deze fragmenten tot een geheel samen te voegen. Ze hebben het talent om de kleinste
details waar te nemen, maar de neiging om hier aan te blijven kleven. Het ontbreekt hen aan
het ingebouwde mechanisme om van - soms betekenisloze - details een zinvol geheel te
maken (zie o.a. Frith, 1989). Dit gebrek aan centrale coherentie verklaart niet alleen de
gebrekkige betekenisverlening van mensen met een autismespectrumstoornis - ze blijven
hangen aan zinloze details - maar kan ook een verklaring bieden voor de sterke kanten van
mensen met een autismespectrumstoornis, zoals een zeer sterk geheugen voor details. Door
de detailgerichtheid hebben ze problemen met planning en hebben ze moeite hun aandacht
te verplaatsen van de ene naar de andere taak.

De autistische stoornis komt voor bij vier à vijf op de 10.000 personen. Mannen hebben een
hogere prevalentie dan vrouwen: 4 : 1. De stoornis van Rett komt alleen voor bij vrouwen
met een prevalentie van 0,5 op de 15.000 personen. De desintegratiestoornis van de
kinderleeftijd is zeldzaam. Er zijn slechts 100 gevallen in de literatuur beschreven, zowel
mannen als vrouwen (Van Berckelaer-Onnes, 2000). Voor de stoornis van Asperger en
PDD-NOS vinden we zeer uiteenlopende prevalentiecijfers (Fombonne, 1999). Voor de
stoornis van Asperger worden cijfers van acht tot 38 op de 10.000 personen genoemd. Ook
hiervoor geldt dat mannen een hogere prevalentie hebben dan vrouwen: 5 : 1. Voor PDD-
NOS vinden we cijfers variërend van acht tot 18 op de 10.000 personen (Van Berckelaer-
Onnes, 2000).
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Er is in het algemeen sprake van een toename in prevalentiecijfers van autismespectrum-
stoornissen. De mogelijke verklaringen hiervoor zijn waarschijnlijk niet te vinden in een
epidemiologische toename, maar in een grotere bekendheid van het fenomeen, geavanceer-
dere diagnostiek en uitbreiding van het aantal differentiaties binnen het autismespectrum.
Er worden de laatste jaren diverse factoren voor toename gesuggereerd, zoals milieuver-
vuiling, het gebruik van additieven, meervoudige vaccinaties en toegenomen overlevings-
kansen bij prematuren. Geen van deze verklaringen zijn wetenschappelijk bewezen
(Chakrabarti & Fombonne, 2001).

2.3 Mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke
handicap

De gangbare definities van een verstandelijke handicap zijn die van de:

- American Association on Mental Retardation (AAMR, 1992; AAMR, z.j.).
- International Classification of Disorders, tiende versie: ICD-10 (WHO, 1992; WHO,

1996).
- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV (APA, 1994; APA,

1996).

Deze definities spreken van ‘Mental retardation’. Dit is in de Nederlandse versie van de
DSM-IV vertaald met ‘Zwakzinnigheid’. Alle drie de definities refereren aan tekorten of
beperkingen in het functioneren op verscheidene terreinen en in het vermogen om zich aan
te passen aan de standaarden en eisen van het dagelijks leven in de samenleving die worden
verwacht van iemand op grond van diens leeftijd en culturele achtergrond. Er is sprake van
een benedengemiddeld intelligentieniveau, dat wil zeggen dat met behulp van een
gestandaardiseerde, individueel afgenomen intelligentietest een IQ wordt gemeten dat lager
is dan 70. Een verstandelijke handicap kan prenataal of perinataal ontstaan of manifest
worden in de eerste levensjaren als de ontwikkeling achterblijft, onvolledig is of terugvalt.
Ondanks de IQ-bepaling wordt een verstandelijke handicap in de definities vooral geduid
als een sociale constructie. Het is een bepaling die professionals, beleidsmakers en
wetenschappers geven aan mensen met een relatief laag intelligentieniveau en beperkte
sociale redzaamheid om hen wat betreft ondersteuningsbehoefte te onderscheiden van
anderen en om vast te stellen of iemand recht heeft op de zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap (zie voor een overzicht van classificaties: Kraijer, 1998; Kraijer &
Plas, 1998).
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Er is een wezenlijk verschil tussen een verstandelijke handicap (ontwikkelingsbeperking of
-tekort) en een autismespectrumstoornis (ontwikkelingsstoornis) (zie ook: Kraijer, 1998).
Hoewel er sprake is van een bepaalde overlap op gedragsniveau, worden de gedragingen
aan verschillende oorzaken toegeschreven. Het essentiële verschil ligt op het niveau van de
cognitie. Waar bij een verstandelijke handicap sprake is van een ‘delay’ (vertraging) in de
cognitieve ontwikkeling, is bij een autismespectrumstoornis sprake van een ‘deviance’
(afwijking).

Onderzoeksgegevens wijzen uit dat 75 tot 80% van de mensen met een autistische stoornis
eveneens een verstandelijke handicap heeft (Van Berckelaer-Onnes, 2000; Kraijer, 1998).
De stoornis van Rett en de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd hebben een
degeneratief verloop en gaan uiteindelijk altijd gepaard met een (ernstige) verstandelijke
handicap. Mensen met de stoornis van Asperger beschikken over een normale begaafdheid.
Gezien de geringe validiteit van de diagnose PDD-NOS is het percentage van degenen met
een PDD-NOS en een verstandelijke handicap moeilijk te bepalen. Concluderend: alhoewel
de stoornis van Rett en de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd minder vaak
voorkomen dan de autistische stoornis en de gegevens over de stoornis van Asperger en
PDD-NOS (nog) onvoldoende valide zijn, kunnen we constateren dat een groot deel van de
mensen met een autismespectrumstoornis eveneens een verstandelijke handicap heeft. In
onderstaande tabel is in de eerste twee kolommen de mogelijkheid van de combinatie van
een autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap te zien. In de twee laatste
kolommen is te lezen welk percentage van degenen met de betreffende autismespectrum-
stoornis een verstandelijke handicap heeft.

Tabel 2.3.1 Combinatie en prevalentie autismespectrumstoornis en verstandelijke handicap

Autismespectrumstoornis
Verstandelijke

handicap
Geen verst.
handicap

Verstandelijke
handicap in %

Geen verst.
handicap in %

Autistische stoornis X X 75-80 20-25
Stoornis van Rett X 100
Desintegratiestoornis van
de kinderleeftijd

X 100

Stoornis van Asperger X 100
PDD-NOS X X ? ?
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2.4 Diagnostiek van een autismespectrumstoornis en een
verstandelijke handicap

De onderkenning van een autismespectrumstoornis vraagt een zorgvuldig diagnostisch
proces waarvoor de nodige klinische ervaring een vereiste is. De autistische stoornis is de
meest betrouwbare en valide diagnose. De stoornis is het gemakkelijkst te diagnosticeren
tussen het tweede en vijfde levensjaar. Daarna wordt het aanzienlijk moeilijker, omdat veel
gedragingen zijn aan- en afgeleerd. De uiteenlopende cijfers over PDD-NOS en de stoornis
van Asperger geven aan dat de consensus over de criteria voor deze classificaties gering is.
PDD-NOS wordt doorgaans als een verlegenheidsdiagnose beschouwd. Als het beeld niet
volledig aan de criteria van de andere vier classificaties voldoet, wordt meestal naar PDD-
NOS verwezen. De stoornis van Asperger vormt een continuüm richting ‘normaal’. Er lijkt
een grijs gebied te zijn waarin de deskundigen het niet eens zijn of de diagnose stoornis van
Asperger gesteld mag worden. De diagnostiek van de stoornis van Rett en de desintegratie-
stoornis van de kinderleeftijd is leeftijdgebonden. Het gaat om stoornissen die zich pas
openbaren na een normale ontwikkeling van respectievelijk één en twee à drie (soms vier)
jaar. Er treedt dan een ernstige terugval op die onder andere de socialisatie, communicatie
en verbeelding betreft, zodat het gedragsbeeld past binnen het autismespectrum.

Ten aanzien van het stellen van de diagnose ‘Zwakzinnigheid’ zijn de nodige gevalideerde
en gestandaardiseerde intelligentietesten voorhanden. Met het in acht nemen van een zekere
marge kan het intelligentieniveau worden bepaald. Er zijn bezwaren denkbaar ten aanzien
van de validiteit, nauwkeurigheid van afname en uitvoerbaarheid van intelligentietesten.
Sinds de jaren negentig zijn er testen beschikbaar om informatie te verzamelen over
aanpassingsvermogen en sociale redzaamheid. Hiervoor geldt dat de uitslagen niet geheel
objectief zijn, omdat ze sterk afhankelijk zijn van de heersende eisen die de samenleving
aan haar burgers stelt. In het algemeen betreft het stellen van classificaties geen zuiver
objectieve handeling. Het wordt bepaald door de huidige gangbare testen, modellen en
wijze van classificeren, maar ook door heersende ideologieën en visies op onder andere de
zorg en zorgvragers. Verschillende beroepsgroepen kijken vanuit verschillende invalshoe-
ken naar mensen met een verstandelijke handicap. Medici kijken wellicht meer naar de
biologische oorzaken en fysieke aspecten van een verstandelijke handicap. Gedragsweten-
schappers hebben vanuit hun professie meer aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden en
het psychisch welbevinden van mensen met een verstandelijke handicap.

Gezien de beperkingen is het bij de diagnostiek van belang om naast de classificerende
diagnostiek uitvoerig individueel descriptieve diagnostiek te verrichten. Op grond hiervan
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kan bijkomende problematiek ofwel co-morbiditeit aan het licht komen. Het is van
essentieel belang om naast mogelijke beperkingen vooral de sterke kanten van de
onderzochte personen in kaart te brengen. Verder dient een onderzoek multidisciplinair te
zijn en uit verscheidene stappen te bestaan, gebruikmakend van diverse situaties en
verschillend onderzoeksmateriaal (Van der Gaag & Van Berckelaer-Onnes, 2000).
Onvolledig onderzoek kan tot misdiagnoses leiden. Met name bij mensen met een
autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap kan dit grote gevolgen hebben. Het
grote aantal aanmeldingen bij consulententeams van mensen met een duale diagnose
waarbij de problematiek meestal het gevolg is van een aanpak die niet gericht is op de
autistische stoornis wijzen op ‘onderdiagnostiek’ in Nederland (Van Berckelaer-Onnes,
2000; Kraijer, 1998). Voor een adequate zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis
en een verstandelijke handicap is betrouwbare en valide diagnostiek een eerste vereiste. Op
basis hiervan kan de indicatie voor behandeling worden gesteld en kan een plan worden
ontwikkeld dat borg staat voor verantwoorde behandeling en zorg.

2.5 Behandeling van autismespectrumstoornissen

Hoewel er geen receptenboek voor de behandeling van autisme bestaat, zijn er wel
richtlijnen voorhanden. Deze zijn gebaseerd op enerzijds de huidige wetenschappelijke
inzichten in de aard van de problematiek, anderzijds op de resultaten van evaluatieonder-
zoek. Cognitief psychologisch onderzoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
wijze waarop mensen met een autismespectrumstoornis waarnemen. De perceptie is anders
en vraagt een specifieke benadering. Het gefragmenteerde waarnemen heeft tot gevolg dat
het overzicht ontbreekt en sequentie een moeilijk fenomeen is. In de loop der tijd hebben
deskundigen behandelmethoden ontwikkeld die de persoon met een autismespectrumstoor-
nis structuur in tijd, ruimte, activiteit en begeleidingsstijl bieden (zie o.a. Kramer &
Barnard, 1996). Een overzicht waardoor men weet wanneer men wat, waar en met wie moet
doen, is in het algemeen een vast onderdeel van de behandeling of zorg geworden. Voor het
uitvoeren van activiteiten worden stappenplannen opgesteld. Ook al bestaan er diverse
methoden met positieve elementen en resultaten, bij veel methoden ontbreekt het aan
wetenschappelijke verantwoording en een kritische opstelling tegenover het rendement
(Van Berckelaer-Onnes, 2000).

De hoge prevalentie van een verstandelijke handicap onder mensen met een autistische
stoornis impliceert dat vooral de voorzieningen voor mensen met een verstandelijke
handicap worden geconfronteerd met deze specifieke zorgbehoefte. In het verleden werden
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personen met een dergelijke duale diagnose doorgaans primair benaderd vanuit hun
verstandelijke handicap, terwijl pas daarna werd gekeken naar bijkomende stoornissen.
Tegenwoordig zijn er steeds meer specifieke voorzieningen en groepen voor mensen met
een autismespectrumstoornis voorhanden, met name voor kinderen. Het is een taak van de
zorg om zowel de verstandelijke handicap als de autismespectrumstoornis en eventuele
bijkomende stoornissen te classificeren en de behandeling of begeleiding op beide
stoornissen af te stemmen. Tegelijkertijd moet men de aanwezige mogelijkheden herkennen
en zo optimaal mogelijk benutten. In de komende hoofdstukken bekijken we hoe het
zorgaanbod van de onderzochte organisaties eruit ziet.
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3 Vormgeving van de zorg voor mensen
met een autismespectrumstoornis

3.1 Inleiding

Eén van de vraagstellingen van dit onderzoek betreft de wijze waarop de vijf organisaties
vormgeven aan specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis. In dit
hoofdstuk analyseren we de zorg als systeem en beschrijven we de actoren daarbinnen (§
3.2). Vervolgens behandelen we het systeem van de zorg voor mensen met een autisme-
spectrumstoornis (§ 3.2.1). Hierna volgt een beschrijving van de vijf zorgorganisaties in het
onderzoek (§ 3.3) en de zorg die ze bieden aan mensen met een autismespectrumstoornis (§
3.3.1). Ook kijken we naar de organisaties als systemen en analyseren we hun perspectie-
ven (§ 3.3.2). De werkwijze van de organisaties komt aan de orde in paragraaf 3.3.3. We
besluiten het hoofdstuk met een beschrijving van de doelgroep van de vijf onderzochte
organisaties (§ 3.3.4).
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3.2 De zorg als systeem

Het begrip ‘systeem’ verwijst naar een verzameling van objecten of elementen die met
elkaar samenhangen en een bijdrage leveren aan het functioneren van de verzameling als
geheel. In een sociaal systeem vinden we meerdere actoren die in een voortdurende
interactie met elkaar betrokken zijn in een begrensde omgeving. Dit kan zijn: een gezin,
groep, organisatie of een andere sociale eenheid. In een sociaal systeem zijn de actoren van
elkaar afhankelijk (interdependent) en proberen elkaar te beïnvloeden om een door henzelf
gewenst doel te realiseren. Een systeem is weliswaar begrensd, maar wordt beïnvloed door
ontwikkelingen van buitenaf en kan evenzo de omgeving beïnvloeden. Er is sprake van een
voortdurende input en output van het systeem. In dit onderzoek hebben we de zorg en de
organisaties beschouwd als systemen om zo hun functies, voorwaarden, doelen en
resultaten te kunnen analyseren, evenals de samenwerking van de actoren daarbinnen.

Het systeem van de zorg kent vele actoren met afzonderlijke en gemeenschappelijke
belangen en visies die met elkaar samenwerken om hun doel te bereiken. Ook zijn er de
ontwikkelingen, normen en waarden van binnenin en buitenaf die de actoren, hun
interacties en de uitkomsten van hun interacties bepalen:

- Allereerst treffen we de mensen die zorg ontvangen, zoals de mensen met een
verstandelijke handicap en hun ouders en vertegenwoordigers. Verder zien we be-
roepskrachten, medewerkers van koepelorganisaties, medewerkers van zorgverzeke-
raars, beleidsmakers, wetenschappers en onderzoekers. Zij vormen het microniveau.

- Op het mesoniveau gaat het om de organisaties waarbinnen de actoren van het
microniveau opereren, zoals de cliëntenorganisaties, ouder- en familieverenigingen,
zorginstellingen, koepelorganisaties, zorgverzekeraars, overheid, adviesorganen, uni-
versiteiten en onderzoeksinstituten.

- Op het macroniveau betreft het beleidstendensen en sociale, culturele, economische,
politieke ontwikkelingen en beleidstendensen die van invloed zijn op de zorg, zoals
zorg op maat, vraaggericht werken, PGB/PVB, community care, deconcentratie, geïn-
tegreerde indicatiestelling, doelmatig werken, fusies, vergrijzing populatie, zwaardere
zorgvraag, personeelstekort, bezuinigingen, maar ook nieuwe inzichten in ziektebeel-
den, diagnostiek, behandeling en medicatie.

- Op het metaniveau vinden we de heersende normen en waarden, bijvoorbeeld de wijze
waarop we omgaan met mensen met een handicap en wat we onder kwaliteit van zorg
verstaan.
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De actoren op het micro- en mesoniveau bepalen voor een deel de ontwikkelingen op het
macro- en ook metaniveau in interactie en onderhandeling met elkaar. Evenzo bepalen het
macro- en metaniveau weer in hoge mate het handelen van de actoren op de lager niveaus.
De ontwikkelingen en uitkomsten van de ontwikkelingen zijn gedeeltelijk onvoorspelbaar –
zoals we later zullen zien – en niet altijd door de actoren te sturen. Een ander kabinetsbe-
leid, economische malaise, werkloosheid, veranderende normen en waarden, incidenten zijn
niet gepland en de gevolgen hiervan zijn niet altijd direct te overzien. Toch kunnen ze
invloed hebben op het handelen van de actoren en hun interacties binnen het systeem.
Onderstaand schema toont de verschillende niveaus en actoren in het systeem van de zorg.
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Schema 3.2.1. Systeem van de zorg in niveaus en actoren
Microniveau Mesoniveau

Zorgontvangers

Ouders/vertegenwoordigers

Beroepskrachten

Beleidsmedewerkers

Wetenschappers/onderzoekers

Cliëntenorganisaties

Ouder-/familieverenigingen

Zorgaanbieders

Koepelorganisaties

Zorgverzekeraars

Overheid

Adviesorganen

Universiteiten/
onderzoeksinstituten

↓       ↑       ↓       ↑       ↓       ↑       ↓       ↑
Beleidstendensen; sociale, culturele, economische,
politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen die
van invloed zijn op de zorg, zoals zorg op maat,
vraaggericht werken, PGB/PVB, community care,
deconcentratie, geïntegreerde indicatiestelling,
doelmatig werken, fusies, vergrijzing populatie,
zwaardere zorgvraag, personeelstekort,
bezuinigingen, nieuwe inzichten in ziektebeelden,
diagnostiek, behandeling, medicatie.

Heersende normen en waarden, zoals de wijze waarop we
omgaan met mensen met een handicap, wat we onder
kwaliteit van zorg verstaan.

Macroniveau Metaniveau

Het zal geen verbazing wekken dat de Nederlandse gezondheidszorg als zelfstandige sector
overeenkomstig het poldermodel is ontstaan uit strijd en samenwerking tussen ambtenaren,
politici, vakbonden, beroepsgroepen en anderen om invloed, inkomen, macht, status en
aanzien te verwerven (zie o.a. Juffermans, 1982). Dit heeft geleid tot een tamelijk
willekeurige en ongeplande uitkomst. Dat is zich gaan wreken naarmate het systeem van
zorg complexer werd, aldus Beltman (2001). Hij noemt het de tragedie van het Nederlandse
zorgstelsel dat het in de loop der tijd dermate verfijnd, uitgewerkt en ingewikkeld werd dat
alle actoren erin verstrikt raakten. De zorginstellingen werden beperkt in hun handelings-
ruimte door de uitgebreide wet- en regelgeving. Er kwamen steeds meer actoren en
voorzieningen. Er trad eveneens in toenemende mate differentiatie en specialisatie op in
doelgroepen en zorgtypen. Dit had tot gevolg dat er binnen het grotere zorgsysteem steeds
meer subsystemen ontstonden, zoals de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap,



29

de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Dit alles leidde ertoe dat het systeem
van de zorg weinig transparant was, moeilijk bestuurbaar werd, het aan duidelijke regie
ontbrak en er weinig mogelijkheden tot vernieuwing waren. De zorgontvangers - patiënten,
cliënten en bewoners - en hun ouders, familie en vertegenwoordigers raakten het spoor
bijster. De actoren blokkeerden elkaar in hun vernieuwingspogingen. Als een actor iets
wilde ondernemen dat het evenwicht in het systeem zou verstoren of de verhoudingen zou
veranderen, werd deze geblokkeerd of gehinderd door andere actoren. Er was sprake van
‘hindermacht’ (Beltman, 2001): de mogelijkheden van actoren om hun doelen te realiseren
namen af, terwijl de mogelijkheden om elkaar te belemmeren, toenamen. Het gevolg was
dat de resultaten van het systeem vooral werden bepaald door de onvoorspelbaarheid van
het verloop van de interacties en incidenten in plaats van door de doelen van de actoren.

Een voorbeeld van een dergelijk incident dat een onverwacht effect had op het systeem van
de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap betrof Jolanda Venema. In 1988
werden publiek en politiek opgeschrikt door foto’s in de dagbladen van een vrouw met een
ernstige verstandelijke handicap die al vijf jaar geïsoleerd, naakt en vastgeketend in een
instelling verbleef. Er was sprake van grote handelingsverlegenheid: de instelling wist zich
geen raad met haar gedrag. Er werden kamervragen gesteld en er werd een studie verricht
door de inspectie naar de opvang van mensen met een verstandelijke handicap met
gedragsproblemen. De situatie rond Jolanda Venema bleek niet uniek. Het toenmalige
ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) stelde in 1989 vijf bovenregi-
onale consulententeams in met als taak: “een zo leefbaar mogelijke situatie scheppen voor
alle mensen met een verstandelijke handicap die onder vergelijkbare omstandigheden als
die van Jolanda Venema in zwakzinnigeninrichtingen verblijven” (zie: Van Daal, Plemper
& Willems, 1997). Los van hun resultaten in het primaire proces bereikten de consulenten-
teams iets wat de andere actoren tot dan toe niet was gelukt: meer openheid van de
instellingen, meer uitwisseling van kennis en het genereren van extra financiële middelen
ten behoeve van kwaliteitsverhoging van de zorg. Het naar buiten brengen van een
vastgelopen situatie die niet uniek bleek te zijn, maar waar de actoren gezamenlijk geen
oplossing voor konden vinden, leidde ertoe dat het systeem van de zorg voor mensen met
een verstandelijke handicap doelgerichter werd, zich meer naar buiten richtte en een basis
legde voor afstemming en samenwerking met andere systemen in de zorg en de samenle-
ving.

Gescheiden systemen
Het heeft lange tijd ontbroken aan afstemming en samenwerking tussen de diverse
systemen in de zorg. We spreken van de grensvlakproblematiek (Van Daal, Plemper &
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Willems, 1997) om aan te geven dat het moeilijk is voor mensen met een verstandelijke
handicap en gedrags- of psychische problemen om adequate zorg en behandeling te
ontvangen uit zowel de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap als de
geestelijke gezondheidszorg. Veel mensen met duale problematiek ontvangen noodge-
dwongen zorg en behandeling vanuit één systeem. Al ze zorg vanuit beide systemen
krijgen, wordt deze nogal eens ongecoördineerd en zonder samenhang geboden. De
onduidelijkheid rond verantwoordelijkheden en gebrekkige afstemming leidt er gemakke-
lijk toe dat mensen tussen wal en schip vallen of van het kastje naar de muur worden
gestuurd. De verkokering van het aanbod heeft te maken met omstandigheden die onderling
samenhangen, zoals de in een periode van enige decennia gegroeide differentiatie en
specialisatie tussen de systemen van zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en
de geestelijke gezondheidszorg, maar ook binnen de beide systemen, zoals de scheiding
tussen intramurale en semi-murale instellingen. De aanvankelijke scheiding in het
overheidsbeleid met betrekking tot de verantwoordelijkheden voor de zorg voor mensen
met een verstandelijke handicap en de geestelijke gezondheidszorg, ressorterend onder
respectievelijk welzijn en volksgezondheid heeft de kloof vergroot. Tegenwoordig vallen
beide zorgsectoren onder het directoraat-generaal Gezondheidszorg. Verder hebben
cultuurverschillen en sociaal-psychologische factoren tot verkokering bijgedragen (zie voor
een uitgebreid overzicht van de grensvlakproblematiek: Van Daal, Plemper & Willems,
1997).

De psychiater Došen (1990) maakte duidelijk dat mensen met een verstandelijke handicap
een hoger risico hebben psychische problemen te ontwikkelen dan andere mensen. Naar
schatting heeft zo’n 30 tot 50 procent van de mensen met een verstandelijke handicap
psychische problemen. Pas in de jaren tachtig kwam de erkenning dat ook mensen met een
verstandelijke handicap psychische problemen konden hebben en dat opvang en eventueel
behandeling gewenst waren. Met de komst van de vijf behandelcentra voor sterk gedrags-
gestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG) eind jaren tachtig werden slechts de
prevalentie en behandelmogelijkheid van zware gedragsstoornissen en psychische
problemen bij licht verstandelijk gehandicapten en zwakbegaafden erkend.

Mensen met een autismespectrumstoornis bevinden zich bij uitstek op het grensvlak tussen
de beide zorgsystemen. Zoals we in hoofdstuk 2 zagen, wordt een pervasieve ontwikke-
lingsstoornis in de DSM-IV als psychiatrische stoornis geclassificeerd en ook zodanig
gediagnosticeerd. Hiermee wordt de zwaarte van de problematiek erkend. Toch is het
relatief vaak de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap die geconfronteerd
wordt met autismespectrumstoornissen. Niet alleen omdat de prevalentie van de autistische
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stoornis onder de doelgroep relatief groot is (zie eveneens hoofdstuk 2), maar ook omdat
het in de jaren tachtig mogelijk werd dat mensen met een autismespectrumstoornis met een
normaal intelligentieniveau aanspraak konden maken op de zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap. De zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en de
psychiatrie kunnen van elkaar leren wat betreft diagnostiek, behandeling en bejegening. We
zien de laatste jaren meer samenwerking en netwerkvorming tussen de diverse zorgsyste-
men, zoals het regionaal netwerk GGZ in Zuidoost Noord-Brabant, het Samenwerkingsver-
band Autisme (hoofdstuk 5) en de samenwerkingsverbanden rond integrale vroeghulp.

De scheiding van de systemen en vooral de oprichting van een nieuw type voorziening,
zoals de SGLVG-behandelcentra of de consulententeams karakteriseren de Nederlandse
zorg. Er ontstaan keer op keer leemten of er worden lacunes geconstateerd. Vervolgens
wordt een nieuwe voorziening of zorgvorm in het leven geroepen die evenmin precies de
gaten kan dichten en er ontstaan nieuwe problemen. Dit heeft de zorg tot een bonte
lappendeken gemaakt met diverse subsystemen en overlappende systemen. De systemen
differentiëren snel. Binnen de systemen zien we een grote mate van integratie en latentie,
maar relatief weinig afstemming naar buiten. Dit noodzaakt iedere keer tot de vorming van
nieuwe subsystemen.

De consulententeams vormen een voorbeeld van een in principe positieve oplossing
waaraan nadelen blijken te kleven. De consulententeams zijn oorspronkelijk opgericht als
noodoplossing, als mogelijkheid voor advies en consultatie in vastgelopen situaties. Het
steeds toenemende aantal meldingen en het grote beroep op bijzondere zorgplannen en
bijbehorende financiering in de jaren negentig hebben van de consulententeams een
gevestigde voorziening gemaakt waarvan veel zorgaanbieders dankbaar gebruikmaken. In
onderzoek (Van Daal, Plemper & Willems, 1997) is gewezen op de voordelen, maar ook op
de nadelen van de consulententeams. Zo ontslaat het de zorginstellingen van de noodzaak
om escalaties te voorkomen en zelf aan deskundigheidsbevordering te werken. In feite
wordt een instelling die een situatie laat escaleren eerder en beter beloond dan een instelling
die moeite doet om dit te voorkomen. Onafhankelijke deskundigen, maar ook consulenten
zelf, hebben in onderhavig onderzoek gerefereerd aan de twijfels over bijvoorbeeld het
beklijven van hun adviezen. Er is kritiek van consulenten op het beleid van instellingen,
andersom is er kritiek van instellingen die niet uit de voeten kunnen met de adviezen van de
consulenten. De praktijk van het inschakelen van consulenten roept op z’n minst vragen op,
aldus enkele informanten. Als er anno 2001 nog zo’n groot beroep wordt gedaan op
consulententeams voor bijvoorbeeld inadequate aanpak van mensen met een autismespec-
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trumstoornis is het evident dat de diagnostiek en indicatiestelling nog onvoldoende en
onvolledig zijn.

De doelgroep van de consulententeams is in 2000 uitgebreid tot alle mensen met een
autismespectrumstoornis, ongeacht het intelligentieniveau. De consulententeams zijn
omgevormd tot regionale expertisecentra die bijzondere zorgvragers - waaronder mensen
met een autismespectrumstoornis, hun ouders of vertegenwoordigers en de betreffende
zorginstellingen - ondersteunen in vastgelopen situaties.

Naar een open systeem
In de jaren negentig brachten zowel de emancipatie van de mensen met een verstandelijke
handicap en hun ouders als het beleid van de overheid, gericht op meer samenhang en
kostenbeheersing, een zekere flexibilisering van de zorg teweeg. De uitgangspunten van
vermaatschappelijking van de zorg, de omslag van aanbodgestuurde naar vraaggerichte
zorg, flexibilisering van wet- en regelgeving en grotere doelmatigheid in de zorg werden in
het overheidsbeleid doorgezet. In de nota ‘Verstandig veranderen’ (1991) werd het
cliëntgebonden budget geïntroduceerd als een middel om de zorg vraaggerichter te maken.
In ‘De perken te buiten’ (1995) stonden begrippen als integratie en participatie centraal.
Mensen met een handicap dienden dezelfde kansen te krijgen als ieder ander in de
samenleving en waar nodig moesten zij worden ondersteund. De daarop volgende jaren
werden gekenmerkt door verdere uitwerking en vormgeving van dit denken, een strakkere
regie van de overheid en een herstel van het primaat van de politiek. Dit mondde uit in een
nieuw raamwerk voor het gehandicaptenbeleid (september 2001), waarin duidelijke
hoofdlijnen voor zorgaanbieders en criteria voor zorg staan geformuleerd. Uitgangspunt
van het beleid is dat alle burgers, inclusief mensen met een zorgvraag, kunnen deelnemen
aan de samenleving en dat zij zelf de regie over hun leven voeren. De ondersteuning hierbij
dient in de eerste plaats uit de samenleving te komen, van sociale netwerken en organisaties
als woningcorporaties, bedrijven, scholen, buurthuizen, sportaccommodaties en openbaar
vervoer. Het aanbod van de organisaties dient toegankelijk te zijn voor mensen met
beperkingen. De uitvoering van dit beleid leidt in toenemende mate tot een open systeem
van zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, waarin steeds meer subsystemen,
zoals de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis (zie volgende paragraaf:
3.2.1), in flexibele samenstelling en in afstemming zullen opereren. Om het vertrouwde
systeem heen zien we nu diverse andere maatschappelijke systemen waarmee verbindingen
ontstaan, zoals wonen, arbeid en onderwijs.
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De genoemde ontwikkelingen zorgen ervoor dat het belang van de zorg en de actoren
daarbinnen (zorgvragers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid) om als een
samenhangend systeem te werken steeds groter wordt. Net zoals voetballers moeten
samenwerken - elkaar de bal toespelen - om hun doel - de overwinning – te bereiken,
moeten de actoren in het systeem van de zorg coalities sluiten om gezamenlijke en
afzonderlijke doelen te bereiken. Net zoals voetballers proberen de scheidsrechter te
beïnvloeden of vooruitlopen op diens beslissingen, zo kunnen de spelers in de zorg in hun
gedrag anticiperen op bijvoorbeeld besluiten van de overheid. Ook kunnen ze de spelregels
en de scheidsrechter proberen te beïnvloeden, zodat de door hun gewenste voorwaarden
ontstaan voor het bereiken van hun doel.

3.2.1 Het systeem van de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis
Systemen zijn niet statisch, maar voortdurend in beweging. Met name de vorming en
hergroepering van subsystemen is een dynamisch proces. De zorg voor mensen met een
autismespectrumstoornis is te beschouwen als een nieuw subsysteem in ontwikkeling. Het
is een deelverzameling van een aantal andere subsystemen, zoals de zorg voor mensen met
een verstandelijke handicap, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en diverse vormen van
gespecialiseerde zorg, onder andere de zorg aan auditief en communicatief gehandicapten.
Het subsysteem van de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis is een gevolg
van de sterke differentiatie binnen het systeem van zorg en binnen de afzonderlijke
subsystemen. Tot voor kort boden de gescheiden subsystemen, zoals de zorg voor mensen
met een verstandelijke handicap en de geestelijke gezondheidszorg, elk afzonderlijk zorg
aan mensen met een autismespectrumstoornis. Deze zorg bieden ze nog steeds, maar meer
in samenwerking en afstemming met anderen dan voorheen.

Binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie werd in 1974 het Dr. Leo Kannerhuis in Oosterbeek
opgericht als het behandelingsinstituut voor kinderen en jongeren met autisme. In de loop
der jaren heeft het zich ontwikkeld tot een landelijk centrum voor behandeling en
begeleiding van mensen met een autismespectrumstoornis. Het centrum biedt poliklinische
en 24-uurs behandeling voor kinderen; poliklinische, 24-uurs behandeling en dagbehande-
ling voor jongeren; een woon- en werkvoorziening voor volwassenen; logeeropvang;
nazorg; consultatie, detachering en deskundigheidsbevordering. De laatstgenoemde functies
worden geboden aan organisaties in de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor
mensen met een verstandelijke handicap, waaronder de consulententeams. Het Dr. Leo
Kannerhuis was lange tijd de enige instelling in de psychiatrie die zich specifiek met
autismespectrumstoornissen bezighield. De instelling is gerenommeerd en heeft door de
jarenlange traditie van de behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis een
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grote expertise opgebouwd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de instelling populair is
bij aanmelders en de wachtlijst groot is. Om de wachtlijsten te verlichten, is het landelijk
verzorgingsgebied voor de behandeling van jongeren verdeeld tussen het Dr. Leo
Kannerhuis en De Steiger, Centrum voor Autistische Jongeren (CAJ), onderdeel van De
Grote Rivieren, in Dordrecht.

Gezien de toenemende vraag richten meer instellingen in de psychiatrie, met name de
kinder- en jeugdpsychiatrie, zich op stoornissen uit het autismespectrum. Een voorbeeld
hiervan is Herlaarhof, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, onderdeel van GGZ ’s-
Hertogenbosch. Herlaarhof biedt poliklinische en ambulante hulp aan de regio Noord-
Brabant en klinische en dag- en deeltijdbehandeling voor de regio Zuidoost Noord-Brabant.
De hulp wordt geboden op verschillende locaties, waaronder Vught, Eindhoven en
Veldhoven. Herlaarhof leert kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis
modellen en sociale concepten te gebruiken, waardoor ze meer passend gedrag kunnen
vertonen en meer grip op de wereld om zich heen krijgen.

In het systeem van de geestelijke gezondheidszorg zijn destijds speciaal voor mensen met
een autismespectrumstoornis de zogenaamde (boven)regionale autismeteams gevormd, die
werden aangehaakt bij de Riagg’s. Zo’n veertien teams bestrijken elk meerdere regio’s. De
teams kunnen onder andere de begeleiding regelen naar instellingen die specifieke zorg
voor mensen met een autismespectrumstoornis bieden. De autismeteams zijn waar het de
zorg voor mensen met een duale problematiek betreft van ondergeschikt belang, menen
diverse informanten. In verschillende regio’s is de integratie en afstemming met de andere
actoren in het systeem van de zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis weinig
ontwikkeld.

Behalve de instellingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap treffen we
in het systeem aan: de mensen met een autismespectrumstoornis en hun ouders en
vertegenwoordigers. Hun belangen worden in de eerste plaats behartigd door de Nederland-
se Vereniging voor Autisme (NVA), voor mensen met een aandoening uit het spectrum van
autistische stoornissen. De activiteiten van de NVA zijn globaal te onderscheiden in
ouderondersteuning, informatieverstrekking, bevordering van de hulpverlening en
stimulering van wetenschappelijk onderzoek. De NVA heeft een landelijk bureau in
Bilthoven. Daarnaast is de NVA georganiseerd in regionale afdelingen. Aan de afdelingen
zijn contactpersonen verbonden die onder andere de communicatie onderhouden met de
leden in de regio, themabijeenkomsten organiseren en deelnemen aan relevante organen,
zoals het Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Noord-Brabant. Verder organiseert de
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NVA vakantiekampen voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis en geeft
het blad Engagement uit, dat de lezers informeert over de ontwikkelingen rond autisme-
spectrumstoornissen. Ook heeft de NVA een website met uitgebreide informatie en links,
onder andere naar de NVA-club, een ontmoetingsplaats voor iedereen die een autismespec-
trumstoornis heeft of daarmee te maken heeft. Ten slotte volgt de NVA het overheidsbeleid
inzake de zorg en dienstverlening aan mensen met een autismespectrumstoornis en bewaakt
ze de kwaliteit hiervan. De vereniging is een kritische gesprekspartner voor relevante
instellingen, koepelorganisaties en de overheid.

Andere actoren in het systeem van de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis
zijn de zorgverzekeraars, consulententeams, overheid, adviesorganen en koepelorganisaties.
Het systeem is relatief jong en kenmerkt zich door een sterke dynamiek, zich uitend in
integratie en afstemming, zowel intern als extern. Binnen het systeem moeten de verschil-
lende actoren integreren, hun activiteiten op elkaar en andere systemen afstemmen. Dit is
een gecompliceerde taak als gevolg van de van oorsprong sterk gescheiden systemen
waaruit men afkomstig is. De geestelijke gezondheidszorg, waarbinnen we de kinder- en
jeugdpsychiatrie en de gespecialiseerde instellingen voor mensen met een autismespec-
trumstoornis – zoals het Dr. Leo Kannerhuis – vinden, interacteren in het systeem met de
instellingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Het Dr. Leo
Kannerhuis werkt bijvoorbeeld samen met het orthopedagogisch centrum (OC) Jan Pieter
Heije en de Stichting Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oost-Nederland aan de vorming van een
multifunctioneel centrum (MFC) voor licht verstandelijk gehandicapten met psychiatrische
stoornissen, waaronder autismespectrumstoornissen.

De actoren GGZ Nederland, VGN, Somma, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de NVA
hebben een convenant ondertekend om te bevorderen dat de individueel benodigde zorg
voor mensen met een autismespectrumstoornis in alle levensfasen en op alle levensterreinen
op een geïntegreerde wijze beschikbaar komt. De overheid is een sturende actor in het
geheel. Het beleid voor de komende jaren wordt medebepaald door het integrale gehandi-
captenbeleid. De missie van het ministerie van VWS hierin is het ontwikkelen, uitvoeren en
evalueren van beleid, dat voorziet in goede en doelmatige ondersteuning en begeleiding van
mensen met een ernstige beperking. Ook zal het ministerie zorgen voor samenhang in het
overheidsbeleid voor de doelgroep door het realiseren van afstemming tussen overheidsin-
stanties die zich met gehandicaptenbeleid bezighouden.

In het systeem van de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis kunnen de
verschillende systemen, zoals de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor mensen met een
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verstandelijke handicap en de jeugdzorg, hun programma’s en hulpverleningsmethoden op
elkaar afstemmen. Tot nu toe werden veel programma’s los van elkaar ontwikkeld. Het
aparte systeem maakt het mogelijk afzonderlijke programma’s gezamenlijk te implemente-
ren. Vanwege de grote afhankelijkheid van het grotere systeem waarvan men deel uitmaakt,
bijvoorbeeld de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, is het moeilijk voor de
betreffende actoren in de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis om zich
volledig naar dit kleinere subsysteem te voegen. Een algemene instelling in de zorg voor
mensen met een verstandelijke handicap, zoals Arduin of Amarant, heeft meerdere
bijzondere doelgroepen en maakt ten gevolge daarvan deel uit van meerdere systemen. Dit
geldt ook voor een instelling als Sint Marie die eveneens te maken heeft met andere
systemen, zoals de zorg voor auditief gehandicapten. De verschillende regels van de
systemen ten aanzien van indicatiestelling, verwijzing en plaatsing maken het moeilijk voor
de actoren om op eenduidige wijze de doelstelling - het bieden van specifieke zorg aan
mensen met een autismespectrumstoornis - te realiseren. Ze moeten niet alleen rekening
houden met elkaar, maar ook met de andere systemen waarvan ze deel uitmaken. In
hoofdstuk 5 komen we hier nader op terug. In onderstaand overzicht is het systeem van de
zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis in niveaus en actoren te zien.
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Schema 3.2.1.1 Systeem van de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis

Microniveau Mesoniveau

Mensen met een autismespectrumstoornis

Ouders/vertegenwoordigers

Beroepskrachten

Beleidsmedewerkers

Wetenschappers/onderzoekers

NVA

Ouder-/familieverenigingen in zorg voor mensen met
een verstandelijke handicap en ggz

Zorgaanbieders: zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap, (kinder- en jeugd)psychiatrie,
geestelijke gezondheidszorg (autismeteams),
specialistische autistenzorg, jeugdzorg, zorg voor
mensen met een auditieve/
communicatieve handicap

GGZ Nederland, VGN, Somma

Ministerie van VWS: directies Gehandicaptenbeleid;
Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en
Maatschappelijke opvang; Jeugdbeleid

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

ZN

Zorgverzekeraars

CVZ

Consulententeams

Universiteiten/onderzoeksinstituten

↓       ↑       ↓       ↑       ↓       ↑       ↓       ↑
Beleidstendensen; sociale, culturele, economische,
politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen die
van invloed zijn op de zorg aan mensen met een
autismespectrumstoornis, zoals zorg op maat,
vraaggericht werken, PGB/PVB, community care,
personeelstekort, bezuinigingen, nieuwe inzichten in
ziektebeelden, diagnostiek, behandeling, medicatie.

Heersende normen en waarden, zoals de wijze waarop we
omgaan met mensen met een autismespectrumstoornis (en
een verstandelijke handicap), wat we onder kwaliteit van
zorg verstaan.

Macroniveau Metaniveau
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3.3 De zorgorganisaties

In dit onderzoek hebben we te maken met vijf organisaties – vier zorginstellingen en een
samenwerkingsverband – die actief zijn op het terrein van de zorg aan mensen met een
autismespectrumstoornis. Dit is hun grootste gemene deler. Verder zijn ze zeer verschillend
van elkaar wat betreft doelgroep, behandelaanbod, achtergrond en geografische ligging. Ze
zijn voor het onderzoek geselecteerd op grond van hun innovatieve waarde voor de zorg
aan mensen met een autismespectrumstoornis.

Amarant biedt zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap in drie
regio’s (twee in Tilburg en één in Breda) in Midden- en West-Brabant. Ruim 2.000 cliënten
ontvangen zorg van Amarant. Er zijn ruim 2.000 medewerkers in dienst. Amarant is een
grote organisatie die is voortgekomen uit diverse fusies tussen instellingen in de zorg voor
mensen met een verstandelijke handicap. Het huidige Amarant is in 1999 ontstaan uit een
fusie tussen de Zwijsenstichting uit Tilburg en het oude Amarant, dat toen een regio in
Tilburg en een regio in Breda bestreek. Het oude Amarant was weer voortgekomen uit
Piusoord.

Arduin, met als ondertitel ‘Wonen, werken en leren voor mensen met mogelijkheden’, is in
1996 opgericht. Arduin is ontstaan uit een fusie tussen een aantal instellingen in de zorg
voor mensen met een verstandelijke handicap: Vijvervreugd, Kinderdagverblijf Akka en
Dagverblijf De Windroos. Arduin is geen instituut meer in de strikte zin van het woord,
want vrijwel alle cliënten wonen gedeconcentreerd in woningen in gewone wijken. Arduin
bestaat nu uit een administratief en facilitair kantoor in Goes, bureauruimte in Middelburg,
een informatiewinkel in Middelburg, ruim tachtig woningen - verspreid over 18 steden en
dorpen - en ruim twintig bedrijven en dagbestedingseenheden, verspreid over industrieter-
reinen en stadscentra. De diensten van Arduin worden geboden in Midden- en Noord-
Zeeland. Zo’n 500 cliënten krijgen ondersteuning van Arduin. Het aantal medewerkers
bedraagt 920.

Kinderdagcentrum Onder één Dak in Amersfoort is onderdeel van de Amerpoort, een
organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap en
hun directe omgeving. De Amerpoort is in 1995 ontstaan uit een fusie tussen De Eemhorst
en Nieuwenoord, twee instellingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke
handicap. De Amerpoort biedt in verschillende divisies mogelijkheden tot wonen,
logeeropvang, weekendopvang, thuisondersteunende zorg, dagbesteding, arbeidsprojecten,
arbeidstoeleiding, zorgconsulentschap en poortfunctie en andere ondersteunende diensten in
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de regio Amersfoort/Eemland. Zo’n vijftig kinderen bezoeken Onder één Dak. Er zijn zo’n
zestig medewerkers, waarvan de meesten in deeltijd werken, zodat het aantal medewerkers
in fte’s ongeveer 25 is.

Het Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Noord-Brabant probeert samenhang te
brengen in de zorg- en dienstverlening op het gebied van autismespectrumstoornissen en
tracht de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren om zo een passend
hulpaanbod te realiseren. Het Samenwerkingsverband wordt gevormd door regionale
instellingen op het terrein van de zorg: geestelijke gezondheidszorg, zorg voor mensen met
een verstandelijke handicap en specialistische zorg; onderwijs; dagbesteding en arbeid. Het
Samenwerkingsverband is in juni 1998 opgericht door de Sociaal Pedagogische Dienst
(SPD) Eindhoven en De Kempen, GGzE, Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE)
en Sint Marie, centrum voor auditief en communicatief gehandicapten. In juni 2000 is het
Samenwerkingsverband uitgebreid met de Stichting ORO/SPD Helmond, GGZ Oost-
Brabant en de Antoon van Dijkschool, een MLK- en VSO-MLK-school in Helmond.

Sint Marie in Eindhoven is een orthopedagogisch centrum voor onderzoek en behandeling
van kinderen (vanaf 2 jaar) en jongeren (tot en met 25 jaar) met een auditieve en/of
communicatieve beperking. Sint Marie heeft een regionale en bovenregionale functie. Het
beschikt over een audiologisch centrum, diagnostisch centrum en een speciale voorziening
voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. Sint Marie heeft een capaciteit
van 155 plaatsen. Het aantal medewerkers in fte’s bedraagt ongeveer 155.

3.3.1 De zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis

Amarant
Binnen de visie van Amarant staan begrippen als emancipatie en vergroting van de
zelfbeschikking van de cliënt centraal. De zorg wordt geboden op basis van individuele
zorgvragen van cliënten en bestaat onder andere uit deskundige begeleiding bij wonen en
dagbesteding, thuiszorg, dag- en logeeropvang, crisisopvang en specialistische hulp, zoals
de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis. Alle drie de regio’s van Amarant
hebben specifieke woonvoorzieningen en activiteitengroepen voor mensen met een
autismespectrumstoornis. Ook zijn er specifieke groepen voor kinderen en logeer- en
zaterdagopvang. Door de toename en differentiatie van het aantal zorgvragen van mensen
met een autismespectrumstoornis is er behoefte aan uitbreiding en nieuwere vormen van
opvang, zoals appartementen voor licht verstandelijk gehandicapten met een autismespec-
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trumstoornis en casemanagement voor kinderen om zo de zorg thuis of in de voorziening en
de begeleiding op school beter op elkaar af te stemmen.

De cliënten van Amarant wonen gedeconcentreerd in woningen in Tilburg en omliggende
gemeenten, en in woningen op het terrein van Amarant. Een aantal cliënten met een
autismespectrumstoornis woont bij elkaar. De andere cliënten met een autismespectrum-
stoornis zijn verspreid onder de populatie. De logeeropvang heeft de mogelijkheid tot een
aangepast aanbod voor kinderen met een autismespectrumstoornis.

Amarant heeft een orthopedagogisch dagcentrum (ODC) met verschillende groepen, onder
andere een structuurgroep. Ook is er een ZMLK-school aan verbonden. De school heeft
twee auti-klassen: één voor jongere kinderen en één voor oudere kinderen.

De dagbesteding voor volwassenen wordt geboden op activiteitencentra en in bedrijven,
zoals een drukkerij. Ook zijn er cliënten die in een woning van Amarant leven en in een
sociale werkvoorziening los van Amarant werken. Bij het aanbieden van dagbesteding
wordt rekening gehouden met niveau en stoornis. Er worden diverse activiteiten georgani-
seerd, doorgaans op het terrein van Amarant. Ook de sportactiviteiten zijn aangepast aan
mensen met een autismespectrumstoornis.

Amarant en de rechtsvoorgangers hebben een lange ervaring met mensen met een
autismespectrumstoornis. Er wordt veel aandacht besteed aan kennisvermeerdering, de
ontwikkeling van methodieken, kennisoverdracht en het opzetten van nieuwe opvang. Er
zijn medewerkers met gespecialiseerde kennis rond autismespectrumstoornissen in dienst.
Amarant is voornemens de populatie te screenen op de aanwezigheid van autismespectrum-
stoornissen.

Een stuurgroep van Amarant is sinds 1999 belast met de taak om de zorg aan mensen met
een autismespectrumstoornis die in de drie regio’s afzonderlijk wordt geboden op elkaar af
te stemmen. Behalve op het niveau van de stuurgroep is de zorg georganiseerd op
regioniveau via zgn. auti-teams en op casusniveau via casusteams. De stuurgroep houdt
zich onder meer bezig met de oprichting van een circuit voor de zorg aan mensen met een
autismespectrumstoornis dat gaat werken voor alle drie de regio’s. Ten behoeve van de
coördinatie van de ontwikkelingen op het uitvoerend niveau, de advisering en begeleiding
van medewerkers bij specifieke vragen rond autismespectrumstoornissen en de ontwikke-
ling van deskundigheid op dit gebied heeft de stuurgroep het initiatief genomen tot het
creëren van een nieuwe functie: een circuitmanager voor de zorg aan mensen met een
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autismespectrumstoornis. Deze is in 2002 gestart met het opzetten van het circuit en zal van
daaruit de relaties en samenwerking tussen de drie regio’s verder ontwikkelen. Aangezien
de vraag naar specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis niet alleen
toeneemt, maar ook steeds complexer wordt en vaker kinderen betreft, zal binnen het circuit
speciaal aandacht worden besteed aan vroegtijdige onderkenning en early intervention. In
het kader hiervan wordt een protocol ontwikkeld voor de diagnostiek van autismespectrum-
stoornissen bij zeer jonge kinderen.

Arduin
Onder het motto: “Wij horen er vanzelfsprekend bij”, is de missie van Arduin als volgt
geformuleerd: “Kern van de kwaliteit van bestaan is de keuzevrijheid van de individuele
persoon en de mate waarin deze persoon er helemaal bij hoort. Arduin streeft er dan ook
naar dat iedere persoon met een verstandelijke handicap dezelfde kansen heeft als ieder
ander om persoonlijke doelen na te streven en te bereiken in zijn eigen huis, in de
samenleving, op school en op het werk.” Vanuit de opvatting “gewoon wat kan, speciaal
wat moet” is iemand met een verstandelijke handicap in de eerste plaats een volwaardig
burger die gebruik kan maken van dezelfde mogelijkheden als andere burgers. Vanuit het
model van ‘supported living’ worden mensen met een verstandelijke handicap daar waar
nodig of gewenst ondersteund. De persoonlijk assistent ondersteunt de cliënt in de
formulering van diens hulpvraag en in het zoeken naar manieren om vorm en inhoud te
geven aan de wensen van de cliënt op bijvoorbeeld het gebied van wonen en werken. Hij of
zij onderhoudt ook de communicatie tussen de organisatie, de cliënt en de familie of
vertegenwoordiger van de cliënt. De zorgmedewerkers verlenen de basiszorg waar het gaat
om wonen en dagbesteding. In de woningen van de cliënten is een gastvrouw of -heer
aanwezig. Deze verricht huishoudelijke taken als de cliënten overdag naar hun werk of
dagbesteding zijn, zorgt voor het huishoudbudget en ondersteunt de cliënt bij dagelijkse
zaken, zoals het herinneren aan afspraken of een taxi bellen. De coach geeft leiding en
begeleiding aan de teams van zorgmedewerkers, persoonlijk assistenten en gastvrouwen en
–heren. Arduin is van mening dat de medewerkers voldoende ruimte moeten hebben om
creatief en flexibel om te kunnen gaan met de ondersteuningsvragen van de cliënt. Binnen
de organisatie spreekt men van autonomie en zelfsturing van de medewerkers en de teams -
binnen de financiële en wettelijke kaders.

De Informatiewinkel van Arduin, gevestigd in de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg, geeft
voorlichting over allerlei zaken op het gebied van dienstverlening aan mensen met een
verstandelijke handicap, maar is ook een plaats waar vraag en aanbod worden samenge-
bracht. Zo zijn er het Woonbureau, de Vacaturebank, het Reisinformatiebureau, het



42

Vriendschapsbureau en de Mediatheek gevestigd. Bij het Woonbureau kan men terecht
voor beschikbare kamers en appartementen. Deze worden aangeboden in de Woongids en
op de website van Arduin. Het Vacaturebureau biedt vacatures aan via de Arduinse
Banenkrant en de website. Cliënten kunnen direct solliciteren bij de Arduinse bedrijven of
via de job coach werk of dagbesteding zoeken. Arduin exploiteert een aantal bedrijven en
werkplaatsen, zoals een drukkerij, montagebedrijf, houtatelier, textielatelier, wasserij,
kwekerij, kringloopbedrijf, fietsenstalling, catering, bakkerij, lunchroom, cadeauwinkel,
galerie en manege.

De Arduinse School in Middelburg biedt de cliënten de mogelijkheid om op allerlei
gebieden vaardigheden te leren, zoals sociale vorming, persoonlijke verzorging, arbeids-
vorming, creatieve vorming, communicatieve vorming en levensbeschouwelijke vorming.
Zo wordt geleerd hoe men kan omgaan met spanningen, emoties en seksualiteit, maar ook
hoe men met geld omgaat of hoe men klanten helpt in de winkel of lunchroom. Via de
school probeert Arduin een bijdrage te leveren aan het proces van bewustwording,
emancipatie en empowerment van mensen met een verstandelijke handicap. Hierdoor kan
meer invulling worden gegeven aan de ondersteuningsgedachte en kunnen de cliënten beter
in staat worden gesteld om zelf keuzes te maken.

Het past niet in de visie van Arduin om een aparte groep of voorziening voor mensen met
een autismespectrumstoornis te bieden. Er is een groep sterk gedragsgestoorde licht
verstandelijk gehandicapten (SGLVG), die in een beveiligde boerderij wonen (en werken).
Hier is eigen woonruimte beschikbaar en tracht men in principe individugericht te werken.
De meeste mensen met een autismespectrumstoornis in Arduin wonen net zoals de andere
cliënten in een woning van meestal vier personen en hebben overdag hun werkzaamheden.
Hierbij is gekeken welke woonomgeving en werk of dagbesteding het beste bij de cliënten
passen. Vijf cliënten met een autismespectrumstoornis wonen bij elkaar in een gezamenlij-
ke woning. De reden hiervoor is vooral gelegen in de aard van de hulpvraag en de
ondersteuningsbehoefte.

Onder één Dak
Uitgangspunt van de zorgverlening van de Amerpoort is het recht van ieder mens om zelf
richting en inhoud aan zijn of haar bestaan te geven. Volgens de missie ligt het accent in het
zorgaanbod op het stimuleren en ontplooien van de mogelijkheden van de cliënten,
afgestemd op ieders persoonlijk zorg- en toekomstplan. De nadruk van het kinderdagcen-
trum Onder één Dak ligt op dagbesteding. Het biedt een breed scala aan activiteiten,
gecombineerd met de dagelijkse verzorging, gericht op het stimuleren van de ontwikkeling
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van de kinderen. Er worden activiteiten geboden op het gebied van taal, communicatie,
muziek, spel, beweging en handvaardigheden, zowel binnen het gebouw als buiten. Er is
een speeltuin en -plaats. Op het gebied van eten, omkleden, slapen gaan, zelfverzorging en
toiletgang worden de kinderen ondersteund waar nodig. Onder één Dak biedt de activiteiten
in verschillende groepen, die ieder een eigen karakter hebben (bijvoorbeeld schoolvoorbe-
reidend, observatie, behandeling). Er zijn zowel speciale groepen voor kinderen met een
autismespectrumstoornis als gemengde groepen.

Aangezien kinderen met een lichte verstandelijke handicap vaker dan voorheen onderwijs
volgen in het reguliere basisonderwijs of reguliere dagopvang ontvangen, bestaat de
populatie van Onder één Dak steeds meer uit kinderen met een relatief ernstige verstande-
lijke handicap, kinderen met een bijkomende handicap en gedragsproblemen, die een
intensieve zorgbehoefte hebben. Bovendien komen er steeds meer kinderen met een
autismespectrumstoornis of een vermoeden daarvan. Om dit helder in beeld te krijgen en de
gevolgen hiervan voor het zorgaanbod te bepalen, is in 1999 door de Universiteit Leiden
een onderzoek op het kinderdagcentrum verricht naar de prevalentie van autismespectrum-
stoornissen. Hieruit bleek dat bij meer dan tweederde van de kinderen sprake was een
autismespectrumstoornis. Met deze conclusies heeft Onder één Dak zijn aanbod aangepast.
In het najaar van 1999 is een speciale behandelgroep van vier kinderen gestart, zijn de
medewerkers geschoold en is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een specifiek
beleid voor kinderen met een autismespectrumstoornis. De behandelgroep werd mede
gefinancierd vanuit de middelen voor bijzondere zorgplannen, toegekend door het
consulententeam Noord-Holland/Utrecht. In 2000 is een begin gemaakt om ook de overige
kinderen met een autismespectrumstoornis een passend aanbod te bieden en een casemana-
ger aan te stellen om de aangepaste zorg te introduceren bij de medewerkers in alle
groepen. Dit is voor de periode van één jaar mede gefinancierd door gelden van het
consulententeam. De Amerpoort heeft uren vrij gemaakt van een gedragsdeskundige om de
zorginhoudelijke aansturing van dit proces te kunnen volgen.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben hun weerslag gekregen in de beleidsnotitie ‘Van
kinderdagverblijf naar orthopedagogisch dagcentrum/behandelcentrum’ uit het voorjaar
2000. Hierin wordt gesteld dat het accent van het aanbod steeds meer op het orthopedago-
gisch vlak moet liggen. De kinderen hebben elk complexe begeleidingsvragen die een
individueel antwoord op maat behoeven. Onder één Dak is van mening dat het zich anders
moet organiseren en moet differentiëren om een kwalitatief goed behandelaanbod te bieden
aan kinderen met een verstandelijke handicap en een autismespectrumstoornis. Het
orthopedagogisch dagcentrum/behandelcentrum wil behandeling bieden in vier groepen:
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observatiegroep(en), behandelgroepen, verblijfgroepen en doorstroomgroepen. De
omvorming naar een orthopedagogisch dagcentrum/behandelcentrum heeft gevolgen voor
de behuizing (aanpassing van het gebouw), het personeel (uitbreiding van taken en uren,
uitbreiding van het aantal fte’s, gespecialiseerde groepsleiders, bijscholing als continu
proces), materiaal (extra communicatiemiddelen, meubilair, kasten; uitbreiding van
speelmateriaal) en middelen ten behoeve van meer consultatie van externe deskundigen en
automatisering van dossiers.

Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Noord-Brabant
Het Samenwerkingsverband is opgericht vanuit de door de instellingen ervaren leemtes in
het zorgaanbod voor mensen met een autismespectrumstoornis. Er kwamen steeds meer
hulpvragen van cliënten waarvan men niet wist waar ze het beste behandeld konden
worden. Autismespectrumstoornissen manifesteren zich vaak in combinatie met andere
stoornissen, zoals een verstandelijke handicap. Dit betekent complexe zorgvragen waarbij
samenwerking en afstemming met andere organisaties en instanties op allerlei levensgebie-
den noodzakelijk is.

Binnen het Samenwerkingsverband worden specifieke deskundigheid en methodieken ten
aanzien van de behandeling van de problematiek bij mensen met een autismespectrum-
stoornis uitgewisseld en gebundeld. Lacunes in zorg, onderwijs, dagbesteding en arbeid
worden opgespoord en ontwikkelingen om in deze lacunes te voorzien worden geïnitieerd.
Ook wordt adequate doorstroming van behandeling naar reguliere voorzieningen mogelijk
gemaakt door bevordering van samenhang en afstemming tussen de instellingen en
sectoren. Naast deze activiteiten biedt het Samenwerkingsverband via het kernteam
individuele hulpverlening bij vragen op het gebied van diagnostiek en zorgprogrammering
die niet of onvoldoende via bestaande wegen kunnen worden beantwoord. Zoveel mogelijk
gebruikmakend van de aanwezige deskundigheid in de regio tracht men vervolgens advies
te geven. Er worden voor individuele hulpvragen zorg- en handelingsplannen op inhoude-
lijk niveau en trajectplannen op uitvoeringsniveau opgesteld. De plannen zijn gericht op
onderzoek en diagnostiek, begeleiding en behandeling of een ander passend aanbod op het
gebied van zorg, onderwijs, dagbesteding en arbeid.

Het kernteam komt maandelijks bijeen om expertise uit te wisselen, onder andere op het
gebied van diagnostiek, en de aanvragen en casuïstiek te bespreken. Elke aanvraag
resulteert in een voorstel over een te volgen hulpverleningstraject voor een cliënt. De
hulpvragen kunnen onderdeel uitmaken van een integraal zorgplan waarin diverse
instellingen en organisatie hun hulp op elkaar moeten afstemmen, maar er komen ook
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ingewikkelde vragen die duiden op vastgelopen situaties of een gebrek aan samenwerking
van instellingen, of die het gevolg zijn van lacunes in het hulpaanbod. De te nemen
beslissingen, oplossingen en knelpunten worden tweemaandelijks besproken met de
stuurgroep. Over 1999 besprak het kernteam 23 cliënten.

Het Samenwerkingsverband organiseert regelmatig bijeenkomsten voor de leden van het
contactpersonennetwerk, de bij het Samenwerkingsverband aangesloten instellingen en
andere belangstellenden, waarbij specifieke kennis en ervaring kan worden uitgewisseld.
De inhoud van de bijeenkomsten wordt mede gevormd door de thema’s van de in 1999
opgerichte werkgroepen: onderwijs en arbeid; diagnostiek; begeleiding van ouders en
cliënten; en (gespecialiseerde vormen van) behandeling. Hierbij komen vragen aan de orde
als: Op welke manier kunnen betere trajecten van onderwijs naar arbeid worden gereali-
seerd? Hoe en door wie kan de deskundigheid in het basis- en voortgezet onderwijs worden
bevorderd? Hoe kan de deskundigheid omtrent diagnostiek worden vergroot door
bijvoorbeeld uitwisseling? Welke werkwijzen hanteren de verschillende instellingen? Ook
worden resultaten gepresenteerd van projecten en trainingen, zoals sociale vaardigheid,
groepen voor broers en zussen van mensen met een autismespectrum stoornis (brusjesgroe-
pen) en kunnen instellingen hun zorg- en behandelaanbod, zoals logeeropvang, ondersteu-
ningsmethoden en arbeidstoeleiding over het voetlicht brengen. Het Samenwerkingsver-
band besteedt eveneens aandacht aan het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en
beroepskrachten rond bepaalde thema’s, bijvoorbeeld nieuwe behandelmethodieken. Ook
worden er oudercursussen geboden in samenwerking met GGzE. Verder heeft het
Samenwerkingsverband een diagnostisch protocol gemaakt voor het bepalen van een
autismespectrumstoornis. In hoofdstuk 5 wordt het Samenwerkingsverband verder
geanalyseerd in het kader van regionale netwerkvorming.

Sint Marie
Sint Marie biedt naast diagnostiek en onderzoek hulp in diverse vormen: ambulante hulp,
deeltijd- en dagbehandeling, 24-uurs opname, weekend- en logeeropvang, dagbesteding en
begeleid zelfstandig wonen. Ook is er de mogelijkheid om binnen Sint Marie te wonen en
externe dagbesteding te volgen. Er zijn groepen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en voor
jongeren van 12 tot 16 jaar. De groepen zijn samengesteld op grond van ontwikkelings- en
communicatieniveau. Er zijn zowel gemengde groepen als aparte leefgroepen voor jongens
en meisjes.

Verder heeft Sint Marie twee leefgroepen waar kinderen van 4 tot 14 jaar met een
autismespectrumstoornis worden behandeld. In 1995 heeft het ministerie van VWS op basis
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van een positief advies van de toenmalige Ziekenfondsraad voor vijf jaar subsidie verstrekt
ten behoeve van 16 plaatsen in deze behandeling. Er is gekozen voor de zgn. communica-
tieve benadering, waardoor angsten van cliënten, die blokkerend werken voor hun
ontwikkeling, behandeld kunnen worden. Twee van de 16 plaatsen zijn in 2000 gesubstitu-
eerd naar weekend- en vakantieopvang. In 2001 zijn de weekend- en vakantieopvang met
behulp van wachtlijstmiddelen verder uitgebreid. Sint Marie heeft vooruitlopend op een
structurele erkenning een aanvraag ingediend voor 14 plaatsen voor een extra leefgroep
voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Met de middelen wil men eveneens een
polikliniek realiseren in samenwerking met regionale instellingen in de kinder- en
jeugdpsychiatrie en de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.

De behandeling in de leefgroepen verloopt in drie fasen. In de eerste fase gaat het kind niet
naar school, maar krijgt het een geïntegreerd behandelaanbod met als onderdeel een
didactisch programma. In de tweede fase wordt gezorgd voor een geleidelijke plaatsing
binnen het speciaal onderwijs. In de derde fase wordt het kind op Sint Marie behan-
deld/begeleid, maar ontvangt het elders onderwijs. In alle fasen is er speciale aandacht voor
de communicatie. Doel van de behandeling is om na gemiddeld drie jaar thuisplaatsing met
ambulante ondersteuning danwel een doorplaatsing naar een andere leefgroep te realiseren.

De behandeling van kinderen met een autismespectrumstoornis heeft de volgende
doelstellingen: stimuleren van de normale ontwikkeling, verminderen van afwijkend gedrag
behorend bij de autismespectrumstoornis, preventie en reductie van niet-specifieke gedrags-
en opvoedingsproblemen en vergroten van de draagkracht van het gezin van het kind.

De afgelopen jaren is steeds verder gewerkt aan het verfijnen van de behandeling en de
contacten met de ouders. Er is jaarlijks door Sint Marie zelf een evaluatieverslag gemaakt.
Al lezend in de verslagen – die elk jaar – omvangrijker werden, was duidelijk zichtbaar hoe
de professionalisering van de behandeling voortschreed. In het laatste hoofdstuk komen we
terug op de resultaten.

3.3.2 De systemen en perspectieven van de zorgorganisaties
In § 3.2. introduceerden we het begrip systeem om de zorg en de diverse zorgsectoren te
analyseren. We kunnen dit begrip ook toepassen op de vijf zorgorganisaties. Binnen het
systeem van een zorgorganisatie vinden we diverse actoren, zoals de cliënten en hun ouders
of vertegenwoordigers, de medewerkers, het management, de directie of Raad van Bestuur
en eventueel Raad van Toezicht. Naarmate de organisatie groter is en/of een groot
geografisch verzorgingsgebied heeft, zien we differentiatie in clusters, sectoren en regio’s.
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Deze subsystemen opereren relatief autonoom onder eigen management, dat in contact staat
met en verantwoording aflegt aan de directie of Raad van Bestuur. De organisaties in dit
onderzoek zijn sterk gedifferentieerd, zoals overigens de meeste instellingen in de zorg. Er
is sprake van veel dynamiek binnen de vijf organisaties. Het systeem biedt in alle gevallen
veel ruimte voor creativiteit en innovatie. Alle vijf de organisaties zijn sterk gericht op het
bereiken van hun doel. Alle organisaties stemmen hun activiteiten, aanbod en doelbereiking
af op de behoeften en wensen van de omgeving. Hierin spelen de (potentiële) zorgvragers,
hun belangenbehartigers, de overheid en de zorgkantoren een grote rol.

Een aparte actor in de omgeving van het systeem vormen de collega-zorginstellingen. De
vijf zorgorganisaties stemmen hun aanbod mede af op wat de collega’s wel of niet bieden.
In overleg en afstemming met elkaar probeert men lacunes op te sporen, afspraken te
maken over verantwoordelijkheden en taakverdeling en nieuw aanbod te creëren. Hiermee
zijn de zorgorganisaties ook open systemen. Er is sprake van een constante stroom van
input en output van de organisaties. Aangezien de mate van adaptatie hoog is, zijn de
organisaties binnen materiele en wettelijke beperkingen behoorlijk flexibel om vernieuwin-
gen in het systeem tot stand te brengen. Te veel gericht zijn naar buiten en een hoge mate
van vernieuwing kunnen echter de integratie en latentie van de zorgorganisaties in gevaar
brengen. Dit proces kan bijvoorbeeld optreden bij fusies, verhuizingen, wijzigingen van
beleid en van organisatiestructuur. Met name als de adaptatie en doelbereiking behalve in
grote mate zich ook in versneld tempo voordoen, kan de integratie snel en sterk afnemen,
evenals de latentie. We hebben dit kunnen zien bij Arduin, waar een fusie met een collega-
zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap in Goes mislukte. Er was
weinig integratie onder de actoren: met name de medewerkers en de ouders van de
potentiële fusiepartner haakten af. Ook zien we dat processen van deconcentratie bij Arduin
en Amarant de latentie van het systeem verminderen. Met de deconcentratie verandert niet
alleen het werk, maar ook de werkomgeving. Er is geen sprake meer van een groot instituut
met veel medewerkers en bewoners. De mogelijkheden voor contacten met collega’s en
meerdere cliënten zijn afgenomen. Een begeleider werkt in een huis waar doorgaans vier
cliënten wonen. Hij of zij ziet weinig anderen, soms alleen bij de overdracht. De organisa-
ties zijn zich hier in toenemende mate van bewust en investeren in het scholen en coachen
van de medewerkers, opzetten van pools van flexibele medewerkers, job rotation en
mogelijkheden voor uitwisseling van ervaringen.

We hebben tot nu toe de zorg en de organisaties bekeken als systemen. We kunnen de
zorginstellingen ook analyseren op hun perspectieven. Goffman (1959) onderscheidt vijf
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perspectieven die naast elkaar bestaan, waarvan het laatste perspectief universeel is en bij
alle andere perspectieven van toepassing is:

- Technisch perspectief: een bewust georganiseerd systeem van activiteiten waarmee
men bepaalde doelstellingen wil bereiken, mate van doelmatigheid.

- Politiek perspectief: de handelingen die men vraagt van de medewerkers, de voorwaar-
den die hieraan worden verbonden, de tegemoetkomingen om bepaald gedrag te sti-
muleren en de controle op het uitvoeren van de handelingen.

- Structureel perspectief: hiërarchische scheidingen en sociale relaties tussen de
medewerkers.

- Cultureel perspectief: de morele waarden die het handelen van de medewerkers
beïnvloeden, zoals visie en ideologie, missie, gewoonte, traditie en decorum.

- Dramaturgisch perspectief: de technieken die worden gebruikt voor het reguleren van
de indruk die men maakt, de problemen die hierbij optreden, de identiteit en onderlinge
relaties van de verschillende actoren.

Alle perspectieven zijn van toepassing op de vijf zorgorganisaties in dit onderzoek. Het
technisch perspectief is voor de organisaties waar het de zorg aan mensen met een
autismespectrumstoornis betreft het meest van toepassing. Hierbij zijn ze in meer of
mindere mate beperkt door de aanwezigheid van andere doelstellingen van het grotere
systeem van de organisatie c.q. de zorg waarvan ze deel uit maken.

Ook het politiek perspectief is relevant ten aanzien van de zorg voor mensen met een
autismespectrumstoornis. Er wordt een specifieke benadering en gespecialiseerde kennis
van de medewerkers verlangd, evenals de motivatie om het werk uit te voeren. In de sfeer
van voorwaarden en tegemoetkomingen is de zorg in het algemeen niet altijd sterk geweest.
De organisaties in dit onderzoek beseffen steeds meer het belang van het stimuleren en
motiveren van personeel. Ze zijn voornemens om hier meer aandacht aan te besteden.

Wat het structureel perspectief betreft: hiërarchische scheidingen zijn inherent aan het
systeem van de zorg. Iemand moet eindverantwoordelijkheid hebben of aanspreekbaar zijn
voor het handelen van anderen. Daar waar direct wordt gewerkt met mensen is het nemen
van eigen verantwoordelijkheid en alert zijn ook voor uitvoerende werkers van essentieel
belang. De aard van het werken in de zorg brengt echter met zich mee dat er gecoördineerd
moet worden en dat het grotere geheel in de gaten gehouden moet worden. De invulling van
hiërarchische scheidingen is cruciaal. Kenmerkend voor de zorgorganisaties in dit
onderzoek zijn de redelijk laagdrempelige relaties tussen de directie en het management en
de medewerkers.
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Het geïndividualiseerde werken dat deїnstitutionalisering en deconcentratie met zich
meebrengen, wordt niet door elke medewerker als prettig ervaren. Er moeten wellicht meer
manieren worden bedacht om de sociale contacten tussen de medewerkers en een binding
met de grotere organisatie te bevorderen. Aan de andere kant zal een gewijzigde inhoud van
het werk weer andere mensen aantrekken, die het plezierig vinden om hun eigen gang te
gaan.

Het cultureel perspectief is steeds belangrijker geworden voor zorgorganisaties. Er wordt
gewerkt vanuit een missie of met een bepaalde visie, waarin gewoonlijk de cliënt centraal
staat. In een organisatie als Arduin is de visie alles bepalend. De wijze waarop de zorg
wordt geboden, is gebaseerd op de visie van zelfbepaling en het ondersteuningsmodel. De
medewerkers zullen zich hieraan moeten committeren. Voor personeel dat lang werkzaam
is in de zorg of bij de rechtsvoorgangers heeft gewerkt, kan het moeilijk zijn om de nieuwe
visie geheel over te nemen. Het is namelijk tegelijkertijd een kritiek op het werk dat men
vroeger deed. Veel medewerkers hechten aan hun eigen organisatie: de tradities, gewoonten
en decorum zijn belangrijk. In instellingen als Amarant en Sint Marie zijn sporen van de
katholieke cultuur en tradities zichtbaar, in bijvoorbeeld de vormgeving. Hiermee toont
men historisch besef en respect voor de ontstaansgeschiedenis. Bij een nieuwe organisatie
als Arduin waarbij bovendien geen sprake meer is van een instituut is het vrijwel
onmogelijk om iets tastbaars uit het verleden te tonen en is het moeilijk om een traditie op
te bouwen.

Het dramaturgisch perspectief is inherent aan het sociale leven, volgens Goffman (1959).
Refererend aan Shakespeare: “All the world’s a stage…” wijst hij erop dat iedereen min of
meer een rol speelt in elke situatie. Dit proces verloopt afhankelijk van de omstandigheden
min of meer bewust. In elke situatie reguleert men zijn of haar eigen indruk. Dit verloopt
niet altijd volgens plan. Men heeft immers te maken met andere actoren. Het dramaturgisch
perspectief wordt door de organisaties en hun vertegenwoordigers in alle andere perspectie-
ven gehanteerd. Voor een succesvolle organisatie is het belangrijk dat de actoren een
adequate en juiste rol spelen bij elk perspectief en de afzonderlijke perspectieven niet
verwarren, maar in evenwicht gebruiken.

Naast de organisatieperspectieven kunnen we de volgende perspectieven onderscheiden
(vgl. Bronkhorst & Reijnen, 2000). Ze zijn in het kader van marktwerking in de zorg van
essentieel belang:

- Perspectief van de cliënt: zorg op maat.
- Interne perspectief: interne coaching, scholing, kennisoverdracht.
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- Innovatieve perspectief: deconcentratie, circuitvorming, netwerkvorming, kenniscen-
trum.

- Financiële perspectief: erkenning voor specifieke behandeling, financiering voor
netwerken.

Ten aanzien van het perspectief van de cliënt is er nog werk te doen. Hiervan zijn de
organisaties zich terdege bewust. Het perspectief van de cliënt is steeds belangrijker
geworden in de zorg en dus ook voor de onderzochte organisaties. Inspraak en medezeg-
genschap van cliënten en hun ouders binnen de instelling via officiële raden, maar ook via
contacten en samenwerking rond het individuele zorg- en behandelplan zijn steeds meer
ingeburgerd in de organisaties. Echte zorg op maat is nog niet altijd verwezenlijkt, maar
wordt wel nagestreefd. Bij mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke
handicap verdient het eigen perspectief net zoveel aandacht als bij andere cliënten. De
beide stoornissen maken het complexer, maar ook uitdagender, om na te gaan wat de cliënt
wenst. Arduin heeft het perspectief van de cliënt het duidelijkst in het vaandel staan, maar
ook de andere organisaties zijn doordrongen van het belang hiervan. Zorg- en persoonlijke
plannen worden verfijnd en er worden ondersteuningsprofielen ontwikkeld om de vraag van
mensen met een autismespectrumstoornis beter boven tafel te krijgen, zoals bij Arduin.
Onder één Dak is bezig de communicatiemethoden en –ondersteuningsvormen te verfijnen.
Het Samenwerkingsverband richt zich bovenal op de cliënt en diens omgeving door onder
andere het aanpassen en aanbieden van oudercursussen en trainingen voor mensen met een
autismespectrumstoornis. Het is een grote uitdaging voor alle vijf de organisaties om in de
komende jaren het perspectief van de cliënt verder uit te werken.

Het interne perspectief in de zin van interne coaching, scholing en kennisoverdracht krijgt
veel aandacht binnen de organisaties. De problematiek waar men zich voor geplaatst ziet bij
mensen met autismespectrumstoornissen geeft aanleiding tot de behoefte en noodzaak aan
extra en aanvullende scholing. Alle organisaties bieden interne cursussen, modules,
cliënten- en casusbesprekingen. De coaching krijgt steeds meer aandacht. Bij Sint Marie is
zelfs een aparte functie van coach gecreëerd ter begeleiding van de groepsleiders die
werken met kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. De groepsleiders zijn
erg enthousiast hierover. Ze noemen het een steun in de rug. Bij Amarant zal de circuitma-
nager een belangrijke bijdrage aan coaching leveren. Ook bij Arduin zorgen coaches voor
de begeleiding van degenen die zich met het directe zorgproces bezighouden.

Voor alle vijf de organisaties geldt dat het innovatieve perspectief dominant is. Het zijn
koplopers in de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis als het gaat om
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circuitvorming, netwerkvorming en het ontwikkelen van kenniscentra. Het Samenwer-
kingsverband is zelf een netwerk (en wordt als zodanig apart geanalyseerd in hoofdstuk 5).
Amarant werkt aan het opzetten van een circuit in de zorg voor mensen met een autisme-
spectrumstoornis. Sint Marie ontwikkelt zich tot een netwerkorganisatie. Voor Arduin en
Amarant zijn deconcentratieprocessen relevant. Bij Arduin wonen alle cliënten gedecon-
centreerd, bij Amarant een groot gedeelte.

Het financiële perspectief is voor elke organisatie vanzelfsprekend relevant. Men streeft
naar erkenning voor specifieke behandeling of voortzetting van experimentele subsidie,
zoals Sint Marie. De financiering van het Samenwerkingsverband staat soms onder druk,
omdat het niet structureel is van karakter.

3.3.3 De werkwijze
Voor elk van de vijf zorgorganisaties zijn de behandel- en zorgplannen van tien cliënten op
hun inhoud onderzocht (zie hoofdstuk 4). Daarnaast zijn de organisaties onderzocht op hun
wijze van dossiervorming en vormgeving van behandel- en zorgplannen. Per organisatie is
een aantal willekeurig geselecteerde dossiers geanonimiseerd bekeken evenals dossiers van
cliënten in de steekproefpopulatie. In sommige organisaties zijn vrijwel alle dossiers van
cliënten met een autismespectrumstoornis bestudeerd, bij andere organisaties is een
gerandomiseerde selectie gemaakt, dat wil zeggen dat de dossiers door ons willekeurig zijn
gekozen. Voor het Samenwerkingsverband zijn alle aanvragen die waren gedaan tot het
moment van onderzoek gescreend. Gebaseerd op de minimale onderdelen voor een goed
zorgplan (Schippers et al., 1998) en de clusterindeling van het profiel van de cliënt (Ten
Horn et al., 2001) hebben we een checklist opgesteld waarmee de zorgplannen zijn
gescreend. Deze ziet er als volgt uit:

- De zorgvraag. Welke zorgvraag stelt de cliënt of welke zorg heeft de cliënt nodig of
wenst hij of zij? Is er professionele hulp nodig voor het beantwoorden van de zorg-
vraag?

- Het perspectief. Welke toekomst wenst de cliënt en/of zorgverlener? Wat wil de cliënt
graag?

- Het profiel of de beschrijving van de cliënt:
- Welke mogelijkheden heeft de cliënt? Wat kan hij of zij? Wat heeft de cliënt

geleerd?
- Welke beperkingen ervaart de cliënt? Waar is de cliënt niet toe in staat?
- Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de mogelijkheden en beperkingen van

de cliënt? Wat is de prognose?
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- Basale aspecten van de cliënt, zoals psychisch, motorisch, zintuiglijk en emotioneel
functioneren, interesses, algemene gezondheid en communicatie.

- Aspecten van de bredere context, zoals communicatie van anderen naar de per-
soon, relaties, omgaan met omgeving, wonen, werken en dagbesteding, vrije tijd
en ontspanning.

- Specifieke aspecten, zoals zelfbewustzijn, reactie op ingrijpen gebeurtenissen en
levensovertuiging.

- Profiel algemeen, d.w.z. is er een samenvattende beschrijving aanwezig, zijn de
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt beschreven, is de huidige, verwachte
en gewenste situatie van de cliënt beschreven, is er een samenvatting van relevante
informatie over de cliënt beschikbaar.

- Doelen. Wat wil men met het zorgplan bereiken. Wat is de huidige situatie, wat is de
verwachte situatie en wat is de gewenste situatie?

- De uitvoering. Hoe wordt de zorg uitgevoerd? Hoe worden de doelen van het zorgplan
bereikt? Wie is voor de uitvoering verantwoordelijk?

- De evaluatie:
- Organisatorisch: Wie evalueert? Wanneer wordt geëvalueerd? Wat wordt geëvalu-

eerd? Welke beoordelingscriteria worden bij de evaluatie gebruikt?
- Inhoudelijk: In welke mate zijn de doelen bereikt? In hoeverre is het perspectief

actueel of behoeft het bijstelling?
- De samenhang. Hangen bovengenoemde onderdelen met elkaar samen of vloeien ze

logisch uit elkaar voort?
- Het zorgplan dient te voldoen aan de volgende criteria:

- Wettelijke bepalingen: zoals vermelding van instemming met het zorgplan door de
cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger.

- Helderheid: duidelijke formuleringen, leesbaarheid, opbouw.
- Uniformiteit: standaardisatie van indeling van dossiers.

We kunnen deze checklist aanvullen met de kwaliteitseisen van de NVA (1994) die
specifiek betrekking hebben op het behandelplan:

- Na diagnosestelling handelingsplan opstellen door eerstverantwoordelijke instelling in
overleg met gespecialiseerde deskundigen en ouders of andere belangenbehartigers.

- In handelingsplan dienen behandeling en begeleiding ten aanzien van wonen,
dagbesteding, onderwijs, werken en vrije tijd vastgelegd te worden.

- Plan dient beschikbaar te zijn voor alle betrokkenen.
- Per voorziening, bijvoorbeeld school of werk, dient een nadere uitwerking van het

relevante onderdeel plaats te vinden.
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- In plan dienen stappen en doelen gesteld te worden.
- Regelmatige evaluatie en zonodig bijstelling van plan in overleg met de ouders of

andere belangenbehartigers.

De dossiers van de vier organisaties zijn gewoonlijk ingedeeld naar persoonlijke gegevens;
medische, paramedische, psychologische, pedagogische informatie, onderzoeksverslagen
en rapporten; levensloop; zorgplan of handelingsplan; afspraken; evaluatieverslagen; en
correspondentie. De dossiers die we bekeken – ook de random geselecteerde dossiers -
zagen er in het algemeen uitgebreid en geactualiseerd uit. Vergeleken met de ervaringen
opgedaan in ander onderzoek in zorginstellingen, met name de geestelijke gezondheids-
zorg, kunnen we spreken van een behoorlijk goede dossiervorming.

De verschillen in dossiervorming treffen we vooral tussen de oudere cliënten en de
kinderen en jongeren. Dossiers van oudere cliënten tonen dat er in het verleden weinig
onderzocht, geëvalueerd of geregistreerd werd. Er is daardoor voor het huidige personeel
soms weinig bekend van de voorgeschiedenis van de cliënt, zeker als er weinig familie
betrokken is. Zorgplannen, perspectief en evaluatie zijn duidelijk concepten van de laatste
jaren. Dossiers van cliënten die lang in een voorziening leven, zijn uit historisch oogpunt
interessant, maar roepen vragen op over de diagnosticering, de medicatie, het verloop en de
achtergrond. Opvallend is het grote aantal cliënten dat medicatie ontvangt voor bijkomende
fysieke en psychiatrische handicaps, maar ook voor incidentele ziekten of eens gestelde
diagnoses. Op basis van de dossiers is niet altijd duidelijk of deze medicatie ooit is
geëvalueerd en bezien is of deze noodzakelijk blijft. Sommige oude dossiers zouden
wellicht opgeschoond kunnen worden.

Niet alleen voor de oudere cliënten, maar ook wat betreft de jongeren troffen we weinig
informatie aan over gestelde indicaties. Het was daardoor niet duidelijk of er een indicatie
was gesteld en zo ja, of de geboden zorg overeenkwam met het indicatiebesluit.

De dossiers zijn in grote mate uniform per organisatie wat betreft opbouw. Aan de
wettelijke bepaling van de vermelding van instemming met het zorgplan door de cliënt of
diens vertegenwoordiger wordt niet altijd voldaan. Hiermee is niet gezegd dat er geen
instemming is, maar er is niet altijd een handtekening. Ook is niet altijd duidelijk in
hoeverre de ouders of vertegenwoordigers een rol hebben gespeeld bij de opstelling of
totstandkoming van het behandelplan, zoals de NVA als voorwaarde stelt. Wel zijn ze in
het algemeen betrokken bij de evaluatie en andere afspraken.
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Het profiel van de cliënt kan in veel gevallen uitgebreider worden gemaakt. Veel dossiers
en zorgplannen neigen ernaar primair te benoemen welke beperkingen en problemen de
cliënt ervaart. De mogelijkheden en positieve kanten kunnen dan onderbelicht raken.

Ook al is de opbouw van de dossiers en zorgplannen uniform en behoorlijk volledig, de
inhoud van het zorgplan, de afspraken en de evaluatiemomenten zijn voor een relatieve
buitenstaander niet altijd direct helder. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de soms
zeer grote omvang van de dossiers. Bij sommige cliënten zijn zoveel gegevens verzameld
dat het moeilijk wordt om hieruit een helder beeld van de cliënt te krijgen.

Een apart punt van aandacht vormt het regelmatig en structureel evalueren van de
behandeldoelen, de werkwijze om de doelen te bereiken en de behandelperspectieven. Het
verdient aandacht om de evaluatie en afspraken hierover zakelijker aan te pakken en
strakker vast te leggen.

Geen van de organisaties volgt de indeling van bovenstaande checklist, alhoewel ze
elementen uit bovengenoemde checklist hanteren, maar ze niet expliciet zo benoemen. Bij
Arduin komen de elementen met betrekking tot profiel en perspectief sterk naar voren.
Arduin sluit met iedere cliënt een individuele zorg- en dienstverleningsovereenkomst af.
Een onderdeel van de overeenkomst is het persoonlijk plan, een ondersteuningsmethodiek
die in begrijpelijke stappen de cliënt, de persoonlijk assistent en anderen in staat stelt te
volgen wat er is bedacht. Het plan bestaat uit vier stappen: “Wat wilt u?”, “Hoe wilt u
het?”, “Krijgt u wat u wilt?” en “Zo gebeurt het”. Bij “Wat wilt u?” noteren de persoonlijk
assistent en de cliënt de levensloop en de wensen van de cliënt ten aanzien van wonen;
werk en dagbesteding; vrijetijdsbesteding; en scholing en vorming. Ook wordt de door de
cliënt gewenste ondersteuning bij communicatie; persoonlijke verzorging; huishoudelijke
vaardigheden; maatschappelijke vaardigheden; sociaal netwerk; plaats in de samenleving;
zelfbepaling; gezondheid; lichamelijk en psychisch welbevinden; en schoolse vaardigheden
ingevuld. Onder de tweede stap “Hoe wilt u het?” valt welke professionele hulp, begelei-
ding en ondersteuning nodig is op de onder de eerste stap genoemde gebieden, de wijze
waarop deze ondersteuning wordt geboden en welke afspraken hierover worden gemaakt.
Bij stap 3 “Krijgt u wat u wilt?” wordt de tevredenheid van de cliënt met de ondersteuning
gemeten. Ook worden afspraken gemaakt over de frequentie van evaluatie. De vierde stap
“Zo gebeurt het” behelst de afspraken die in het plan zijn gemaakt. Er zijn aparte onderde-
len voor “Zo gebeurt het wonen” en “Zo gebeurt het werken”. De dialoog met de cliënt, het
voortdurend in gesprek zijn is doel, het plan is slechts middel. Het plan is direct via het
Extranet van Arduin te raadplegen. Een belangrijk kenmerk van het persoonlijk plan is dat
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het in samenwerking met cliënten, ouders en medewerkers is ontwikkeld. Wat de cliënten
in de steekproefpopulatie van Arduin betreft: niet alle zorgplannen bleken in het systeem
ingevoerd. Het betreft hier in een enkel geval een uitgebreid dossier dat wel op papier
toegankelijk is.

Bij Sint Marie zijn de elementen uit de checklist zichtbaar, maar niet op deze wijze
gecategoriseerd. Sint Marie gebruikt ten behoeve van het plaatsingsonderzoek een
vragenlijst met algemene gegevens (personalia, verwijzende instantie, hulpvraag (van
ouders), hulpverleningsgeschiedenis, gezinsgegevens en instemmingsverklaring van ouders
en eventueel kind), een ontwikkelingsanamnese (personalia, gegevens over zwangerschap
van moeder en geboorte, ontwikkeling, motoriek, dagelijkse vaardigheden, gehoor, spraak,
taal, meertaligheid, communicatie, spel- en vrijetijdsbesteding, dagbesteding en school,
gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling) en handelingsplan. Hierin staan gegevens over
de diagnostiek, functioneren, ontwikkeling en communicatie, behandeling, beeld en
toekomstperspectief, korte en lange termijndoelen, gedrag in de leefgroep en therapieën,
trainingen en medicatie. Wat de behandelplannen van de cliënten in de steekproefpopulatie
betreft: de hulpvraag en het perspectief zijn niet altijd helder. Wel zijn de doelen duidelijk,
maar niet de evaluatiemomenten of de termijnen.

Wat de cliënten in de steekproefpopulatie van Amarant betreft, zijn er verschillen in
behandelplannen te bespeuren. Niet alle plannen zijn volledig, het ontbreekt soms aan
doelen en perspectieven of een expliciet geformuleerde hulpvraag. Amarant werkt echter
aan een nieuw zorgplan, waarin bovengenoemde punten zijn opgenomen. Ook in een aantal
bestaande zorgplannen zien we de onderdelen terug: levensloop, psychologische gegevens,
cliënt als persoon, beeldvorming (met betrekking tot gezondheid, sociale omgeving,
communicatie, zelfstandigheid en zelfredzaamheid, prikkelverwerking, weerstand tegen
verandering, bepaalde belangstelling voor activiteiten, obsessies, gewoonten, vaardigheden,
gedragsproblemen), werken, dagprogramma, handvatten in de omgang, hulpmiddelen,
voorwaarden voor de begeleiding, toekomst en perspectief.

Bij Onder één Dak heeft elk kind een formulier ontwikkelingsperspectief waarop wordt
bijgehouden in welke fase van ontwikkeling het kind zich bevindt op de terreinen:
zelfredzaamheid (voeding, zelfverzorging, zindelijkheid, slapen, toezicht, weerbaarheid);
waarneming en motoriek (grove motoriek, handgebruik, waarneming, oriëntatie in de
ruimte, oriëntatie op eigen lichaam); taal (communicatie, mondmotoriek, taalbegrip);
muzikale ontwikkeling; ontwikkeling met betrekking tot spel en activiteiten (inclusief de
wijze van leren); sociaal en emotioneel functioneren (contact, sociaal gedrag, uiten van
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gevoelens). Op het formulier kan de betrokken groepsleider of gedragsdeskundige
periodiek aangeven of het kind in ontwikkeling is, het kind de betreffende vaardigheid heeft
bereikt, het betreffende gedrag niet meer wordt waargenomen of dat het kind de betreffende
vaardigheid heeft verloren, bijvoorbeeld bij een progressief beeld van een aandoening. Het
ontwikkelingsperspectief maakt deel uit van het zorgplan dat via een kindvolgsysteem
wordt bijgehouden. Het invullen en bijhouden van de zorgplannen gebeurt nog handmatig.
De dossiers zijn geactualiseerd. Met de toename van de complexiteit van de populatie
worden de dossiers eveneens omvangrijker. Ook dienen steeds meer medewerkers het
dossier in te zien of het zorgplan bij te houden. Ook al blijven de dossiers fysiek bestaan,
het kindvolgsysteem zal in de toekomst geautomatiseerd worden bijgehouden. Hierdoor
kunnen meerdere mensen tegelijk het dossier inzien en kunnen gegevens systematischer
worden geregistreerd. Het zorgplan bestaat naast het ontwikkelingsperspectief uit
persoonlijke gegevens, informatie en contacten met andere instellingen en/of specialisten
(medisch, paramedisch, pedagogisch), loopbaan op het kinderdagverblijf (aantal dagdelen,
groep, extra therapie, onderzoek), persoonlijk perspectief (inclusief perspectief van de
ouders), diagnostisch perspectief, basisaanpak (persoonsbeeld, omgangsregels, protocollen,
specifieke begeleidingsafspraken), zorgplanbespreking (vaststellen van de doelen) en een
logboek met afspraken. Wat de behandelplannen van de steekproefpopulatie van Onder één
Dak betreft: niet altijd is terug te vinden wat de vraag is. Ook zijn de ontwikkelingsper-
spectieven niet altijd ingevuld of bijgehouden. De doelen en het profiel zijn voor de meeste
cliënten in de steekproef genoteerd.

De dossiervorming van het Samenwerkingsverband is van een andere orde dan van de vier
direct behandelende en zorgverlenende instellingen. Het kernteam van het Samenwerkings-
verband behandelt aanvragen van en over individuele cliënten. De cliënten worden niet
door het Samenwerkingsverband zelf behandeld, zoals bij de andere instellingen in het
onderzoek gebeurt. Uitgebreide dossiervorming is daarom niet relevant. Voor elke aanvraag
wordt een formulier ingevuld. Hierop staan de persoonsgegevens van de cliënt, de
betrokken hulpverleningsinstanties, eventuele school of dagbesteding, gegevens over het IQ
en de sociale redzaamheid, de diagnose, de aard van de hulpvraag, de reden om de aanvraag
te doen, het besluit over het te volgen traject, de acties en afspraken en de evaluatie. Ook is
er ruimte voor het kernteam om aanbevelingen en knelpunten te noteren.

De geautomatiseerde opslag en verwerking van de dossiers is voor de meeste organisaties
nog een onontdekt terrein. Dit hangt gedeeltelijk samen met de aard van de geboden
diensten en de professies. Het zijn vooral groepsleiders, hulpverleners, behandelaars en
gedragswetenschappers die zich met de zorg en behandeling van de cliënten bezighouden.
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Geautomatiseerde dossiervorming en registratie zijn geen kerntaken. Toch zouden die veel
mogelijkheden bieden, onder andere voor het snel raadplegen en bijwerken van dossiers.
Nu worden centrale en werk- of schaduwdossiers gebruikt. Het komt echter voor dat
dossiers tijdelijk niet op hun plek zijn, keer op keer worden verplaatst en door meerdere
medewerkers tegelijk gebruikt moeten worden. Een geautomatiseerd dossier, direct in te
zien op de pc, is dan een goede oplossing. Arduin is erg actief op het gebied van geautoma-
tiseerde raadpleging en verwerking van data. Via Extranet, het intranet van de medewerkers
en cliënten van Arduin, zijn persoonlijke plannen door geautoriseerde personen met een
wachtwoord te bekijken. Een andere mogelijkheid die geautomatiseerde opslag biedt, is het
analyseren van gegevens. Zo kan een organisatie de eigen populatie beter in kaart brengen
en zien waar tekorten liggen en nieuwe mogelijkheden zijn.

3.3.4 De doelgroep
De vijf organisaties in het onderzoek richten zich op diverse doelgroepen, waarbij de
autismespectrumstoornis meer of minder centraal staat. Amarant en Arduin zijn instellingen
voor mensen met een verstandelijke handicap. De populatie is gemengd qua leeftijd en
bijkomende stoornissen. Onder één Dak is een dagverblijf voor kinderen met een
verstandelijke handicap, al dan niet met een bijkomende handicap, in de leeftijd van drie tot
zeventien jaar. Sint Marie is bedoeld voor kinderen en jongeren met een auditieve of
communicatieve beperking. Het Samenwerkingsverband is in principe bedoeld voor alle
mensen met een autismespectrumstoornis, ongeacht leeftijd en niveau van functioneren.

In het onderzoek zijn per organisatie tien cliënten nader onderzocht. Zoals vermeld, zijn ze
niet op eenduidige wijze geselecteerd. De cliënten zijn niet representatief voor de populatie
van de organisaties en evenmin representatief voor de populatie van mensen met een
autismespectrumstoornis. De vijf organisaties zijn dermate divers qua doelgroep dat
vergelijken tussen de cliëntengroepen niet mogelijk is. Wel kunnen de cliënten individueel
bestudeerd worden en hiermee de organisaties die hen specifieke zorg verlenen. Als we
zeggen dat bijvoorbeeld zeven van de tien cliënten in de steekproefpopulatie van een
organisatie een officiële diagnose heeft, zegt dat niets over de diagnoses voor de totale
populatie van de instelling.

Als we de afzonderlijke steekproefpopulaties van de vijf organisaties bekijken, zien we dat
bij vier organisaties de mannen in de meerderheid zijn. In de steekproefpopulatie van Sint
Marie bevindt zich slechts één cliënt van het vrouwelijke geslacht. Bij Arduin en het
Samenwerkingsverband zitten twee vrouwen in de steekproef en bij Amarant vier. In de
steekproefpopulatie van Onder één Dak vinden we evenveel meisjes als jongens. Samen-
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hangend met de doelgroep zijn alle cliënten in de steekproefpopulatie van Onder één Dak
en van Sint Marie jonger dan twintig jaar. Ook de cliënten in de steekproef van het
Samenwerkingsverband zijn jonger dan twintig jaar. Alle cliënten in de steekproefpopulatie
van Arduin zijn ouder dan twintig jaar. De steekproefpopulatie van Amarant is te verdelen
in zeven volwassenen en drie kinderen die daar dagbesteding of onderwijs volgen, maar
thuis wonen. In de steekproef van Sint Marie bevinden zich eveneens twee thuiswonende
kinderen. De overige cliënten van Amarant en Sint Marie en alle cliënten van Arduin
wonen op het instellingsterrein of in een woning van de organisatie. Het Samenwerkings-
verband is geen instelling in het primaire zorgproces en heeft geen woonfunctie. De meeste
cliënten (zeven) uit deze steekproef woonden tijdens de meting thuis. Ook alle kinderen in
de steekproefpopulatie van Onder één Dak waren thuiswonend.

Het dossieronderzoek wijst uit dat alle cliënten in de steekproefpopulatie van Sint Marie
een officiële diagnose hebben voor een autismespectrumstoornis, dat wil zeggen dat deze is
gesteld door deskundigen volgens de criteria van de DSM-IV. Bij Amarant vinden we een
officiële diagnose voor de helft van de steekproefpopulatie. De overige organisaties hebben
elk zeven cliënten in de steekproef met een officiële diagnose. De cliënten zonder officiële
diagnose hebben gewoonlijk wel een interne of werkdiagnose, gesteld door de betreffende
instelling. Het betreft soms, zoals bij Onder één Dak, jonge kinderen waarbij de volledige
observatie nog niet is voltooid.

Als we de officiële diagnoses nader uitsplitsen naar DSM-IV classificaties (zie ook
hoofdstuk 2) zien we dat de classificatie autistische stoornis van toepassing is op zes
cliënten in de steekproef van Onder één Dak, op drie van het Samenwerkingsverband en op
elk vier cliënten van de steekproefpopulaties van Amarant en Arduin. In Sint Marie hebben
negen kinderen in de steekproefpopulatie de classificatie PDD-NOS. In de steekproef van
Arduin en die van het Samenwerkingsverband komt deze diagnose drie keer voor, bij
Amarant één keer. Zowel de steekproefpopulaties van Sint Marie als van het Samenwer-
kingsverband hebben elk één cliënt gediagnosticeerd met de stoornis van Asperger. Onder
één Dak heeft één kind met de stoornis van Rett in de steekproef.

De cliënten in de steekproefpopulaties zijn geclassificeerd naar het niveau van verstandelijk
functioneren: licht, matig, ernstig, diep verstandelijk gehandicapt; zwakbegaafd en normaal
begaafd. Hierbij is gebruik gemaakt van de niveau-indeling op basis van ontwikkelingsleef-
tijd, intelligentie en sociale redzaamheid van Kraijer en Plas (1998). Samenhangend met de
doelgroepen zijn acht cliënten in de steekproefpopulatie van Sint Marie en vijf cliënten van
het Samenwerkingsverband normaal begaafd. De overige twee cliënten van de steekproef van
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Sint Marie zijn licht verstandelijk gehandicapt. Het Samenwerkingsverband heeft eveneens
twee cliënten in de steekproefpopulatie met een lichte verstandelijke handicap en drie met een
matige verstandelijke handicap. Amarant heeft vijf cliënten in de steekproefpopulatie, Arduin
twee en Onder één Dak één kind met een lichte verstandelijke handicap. Onder één Dak heeft
twee diep verstandelijk gehandicapte kinderen in de steekproef. De overige cliënten in de
steekproeven van Amarant, Arduin en Onder één Dak zijn matig en ernstig verstandelijk
gehandicapt.

Bij drie cliënten in de steekproefpopulaties van zowel Amarant als Onder één Dak is sprake
van een bijkomende gediagnosticeerde stoornis, zoals epilepsie en psychiatrische
problematiek. Bij Arduin is dit bij twee cliënten het geval en bij het Samenwerkingsver-
band bij één. Acht cliënten in de steekproef van Sint Marie hebben een diagnose voor
bijkomende problemen. Hierbij moet worden aangetekend dat zij allen zijn onderzocht door
een psychiater. Dit is bij de cliënten in de steekproefpopulaties van de andere organisaties
niet altijd het geval.

Bij alle cliënten in de steekproefpopulaties van Amarant, Arduin, Onder één Dak en Sint
Marie en bij zes cliënten in de steekproef van het Samenwerkingsverband is de Vineland
Adaptive Behavior Scales (VABS) (Sparrow et al., 1984) afgenomen. Hierbij zijn de
adaptieve vaardigheden op vier domeinen (communicatie, dagelijkse vaardigheden,
socialisatie en motoriek) in kaart gebracht. Op basis van deze vier domeinen kan de
gemiddelde score worden berekend voor adaptief gedrag. De ruwe scores van de VABS
kunnen worden omgezet in een ontwikkelingsleeftijd. De cliënten in de steekproefpopulatie
van Onder één Dak zijn het jongst en hebben dienovereenkomstig een relatief laag
ontwikkelingsniveau. De steekproefpopulatie van Sint Marie vertoont een relatief hoog
ontwikkelingsniveau. Uitgesplitst naar subdomeinen hebben de cliënten in de steekproef
van Sint Marie een relatief hoge score voor communicatie, dagelijkse vaardigheden en
socialisatie. Ook in de steekproef van Arduin scoren de cliënten relatief hoog op dagelijkse
vaardigheden.

Bij alle cliënten in de steekproefpopulaties van Amarant, Arduin, Onder één Dak en Sint
Marie en bij zes cliënten van het Samenwerkingsverband is de Diagnostic Interview for
Social and Communication Disorders, deel 2 (DISCO-2) (Wing, 1994) afgenomen. Deze
test brengt zowel probleemgedrag specifiek voor mensen met een autismespectrumstoornis
als non-specifiek probleemgedrag in kaart op de domeinen: communicatie, dagelijkse
vaardigheden, socialisatie, motoriek, specifieke gedragspatronen en sociaal moeilijk
inpasbaar gedrag.
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De kinderen in de steekproef van Onder één Dak zijn allen non-verbaal. Zij vertonen
relatief veel probleemgedrag, vooral op het domein sociaal moeilijk inpasbaar gedrag. De
kinderen in de steekproef van Sint Marie vertonen eveneens een relatief hoge score op dit
domein, maar scoren relatief laag op specifiek probleemgedrag. De cliënten in de
steekproefpopulatie van Amarant hebben een relatief hoge waarde voor socialisatie.
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Verwey-Jonker Instituut

4 Inhoud van de zorg voor mensen met
een autismespectrumstoornis

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk kijken we naar de inhoud van de zorg voor mensen met een autismespec-
trumstoornis. Allereerst brengen we het behandelaanbod (§ 4.2) in beeld, gevolgd door de
behandeldoelen (§ 4.3) en –methodieken (§ 4.4). In § 4.5 analyseren we de zorg- en
behandelplannen. In de laatste paragraaf (§ 4.6) brengen we de tevredenheid van de cliënten
en hun ouders over de behandeling in beeld.

4.2 Behandelaanbod

De cliënten in de steekproefpopulaties die jonger zijn dan 20 jaar bezoeken, afhankelijk van
hun cognitieve vermogens, een school of een kinderdagcentrum. Alle cliënten ouder dan 20
jaar uit de steekproeven werken in een bedrijf, werkvoorziening of een activiteitencentrum.
De drie kinderen in de steekproefpopulatie van Amarant volgen allen dagbesteding in een
structuurgroep. Twee van hen maken af en toe gebruik van weekendopvang in een speciale
auti-groep. Drie volwassen cliënten in de steekproef van Amarant wonen in een speciale
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groep voor mensen met een autismespectrumstoornis, één woont in een integrale groep en
de andere drie wonen in appartementen - en krijgen gedurende een gedeelte van de dag
individuele begeleiding. Twee cliënten in de steekproefpopulatie van Amarant werken in de
drukkerij, waarbij ze een speciaal op hun stoornis afgestemde werkbegeleiding ontvangen.
Twee andere cliënten werken in de sociale werkvoorziening in een integrale groep. De
overige drie cliënten gaan voor hun dagbesteding naar een activiteitencentrum. Op het
activiteitencentrum zit één van hen in een auti-groep, een ander in een integrale groep en de
derde ontvangt individuele dagbesteding, die op de autismespectrumstoornis is afgestemd.
Hierbij wordt in het algemeen gewerkt met individuele ondersteunende communicatie.
Daarnaast wordt structuur in tijd, ruimte en activiteit geboden.

Vier cliënten in de steekproef van Arduin wonen in een appartement. Eén van hen bewoont
een appartement in een woning met anderen. De overige cliënten wonen in een apparte-
mentencomplex. Bij geen van hen is de geboden zorg specifiek aangepast op de autisme-
spectrumstoornis. Wel wordt er structuur geboden en voor een paar cliënten wordt gebruik
gemaakt van ondersteunende communicatie. Vier cliënten in de steekproefpopulatie van
Arduin delen een woning met andere cliënten die geen autismespectrumstoornis hebben.
Waar het gemengde woonsituaties of groepen betreft, wordt in enige mate structuur
aangebracht. De communicatie is niet speciaal toegesneden op een autismespectrumstoor-
nis. Eén cliënt deelt met andere mensen met een autismespectrumstoornis een woning die
speciaal is aangepast voor hun stoornis. Ieder heeft een eigen programma, een eigen
communicatiesysteem en er is structuur aanwezig. Zeven cliënten in de steekproef werken
binnen een bedrijf van Arduin, onder andere in het restaurant, het montagebedrijf en het
houtatelier. De groepen waarin wordt gewerkt, zijn niet speciaal op mensen met een
autismespectrumstoornis gericht. Wel wordt voor drie cliënten een individueel communi-
catiesysteem gebruikt. De andere drie cliënten volgen dagbesteding vanuit het activiteiten-
centrum. Eén van hen krijgt individuele dagbesteding in diens eigen appartement. Een
andere cliënt zit in een gemengde groep en de derde cliënt zit in een speciale groep voor
mensen met een autismespectrumstoornis. De situaties op de activiteitengroepen zijn niet
speciaal afgestemd op de autismespectrumstoornis. Voor een cliënt in de gemengde groep
hanteert men een individueel systeem voor ondersteunende communicatie en een
individueel dagprogramma.

Vijf cliënten in de steekproefpopulatie van Onder één Dak zitten in speciale groepen voor
kinderen met een autismespectrumstoornis. Elk kind heeft een eigen communicatiesysteem
en een eigen programma. De andere vijf kinderen zitten in gemengde groepen. Bij twee van
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hen is de situatie aangepast aan hun stoornis door middel van ondersteunende communica-
tie en structuur in tijd, ruimte en activiteit.

Wat de steekproefpopulatie van het Samenwerkingsverband betreft: voor twee cliënten is
de woonsituatie aan de autismespectrumstoornis aangepast. Vier cliënten ontvangen een
aan de autismespectrumstoornis aangepaste dagbesteding of dagbesteding in een structuur-
groep. Zes cliënten zitten in een gemengde groep, waarbij voor sommigen extra aandacht
wordt besteed aan de structuur.

Zeven cliënten in de steekproef van Sint Marie leven in auti-groepen, één woont in een
structuurgroep. De andere twee cliënten in het onderzoek wonen thuis. Eén van hen volgt
onderwijs in Sint Marie en de ander ontvangt naschoolse opvang in Sint Marie. Drie van de
acht interne kinderen in de steekproef volgen ook onderwijs in Sint Marie. De andere vijf
kinderen zitten op andere scholen in Eindhoven. Voor alle kinderen in de steekproef zijn
zowel de woon- als dagbestedings- en onderwijssituaties specifiek gericht op de autisme-
spectrumstoornis. Met uitzondering van de cliënt in de structuurgroep heeft elke cliënt een
eigen gevisualiseerd dagprogramma en wordt er expliciet structuur in tijd, ruimte en
activiteit geboden. De onderwijssituaties van de kinderen in de steekproefpopulatie die
buiten Sint Marie onderwijs volgen, is niet altijd op de autismespectrumstoornis afgestemd.
Vier van hen zitten in een gemengde klas, twee zitten in een auti-klas.

4.3 Behandeldoelen

Voor alle cliënten in de steekproefpopulaties van Amarant, Onder één Dak, het Samenwer-
kingsverband en Sint Marie en negen cliënten in de steekproef van Arduin, hebben de
directe begeleiders een Behandelvragenlijst ingevuld. Hierop konden ze aangeven of een
bepaald doel wordt nagestreefd. Doelen waaraan voor de meeste cliënten in de steekproef-
populaties wordt gewerkt, zijn 'het scheppen van een klimaat van basisveiligheid' en
‘verbeteren van gedragsproblematiek’. Ook 'het bevorderen van zelfstandigheid' scoort
hoog bij de meeste cliënten uit de steekproeven met uitzondering van drie cliënten in de
steekproef van Arduin. In het algemeen zijn voor de cliënten in de steekproefpopulatie van
Arduin minder doelen ingevuld dan voor de cliënten uit de andere steekproeven. Voor de
cliënten in de steekproef van het Samenwerkingsverband zijn relatief veel doelen ingevuld.

Aangezien we niet met representatieve steekproefpopulaties te maken hebben, is het
moeilijk om verklaringen te bieden voor de verschillen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden
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veroorzaakt door de invuller van de vragenlijsten of door de verschillen in leeftijden van de
steekproefpopulaties of de situaties waarin de cliënten verkeren. In het Samenwerkingsver-
band worden doorgaans aanvragen met betrekking tot cliënten behandeld die in vastgelopen
situaties verkeren. De cliënten in Arduin zijn al langer in beeld en bevinden zich normaliter
niet in vastgelopen situaties. Een doelstelling als ‘het bevorderen van zelfstandigheid’ niet
invullen, kan betekenen dat er niet aan wordt gewerkt, maar kan ook betekenen dat de
doelstelling minder prioriteit heeft, omdat de cliënt al redelijk zelfstandig is binnen diens
mogelijkheden of omdat – in het geval van Arduin – de zelfstandigheid van de cliënt een
impliciet onderdeel uitmaakt van de visie van de instelling.

In onderstaande tabel zijn de behandeldoelen, zoals door de directe begeleiders zijn
ingevuld, te lezen voor de steekproefpopulaties van de vijf organisaties.
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Tabel 4.3.1. Behandeldoelen volgens behandelvragenlijst naar steekproefpopulatie van organisatie

Amarant
(N=10)

Arduin
(N=9)

Onder
één Dak
(N=10)

Samen-
wer-

kingsver-
band

(N=10)

Sint
Marie

(N=10)
Scheppen van basisveiligheid 10 8 10 10 10
Verbeteren gedragsproblematiek 9 7 7 9 7
Bevorderen zelfstandigheid 8 3 8 8 9
Leren de vrije tijd zinvol te besteden 7 5 6 7 8
Stimuleren ontwikkeling 4 2 9 8 7
Bijbrengen van sociale vaardigheden 6 4 4 8 7
Leren omgaan met groepsgenoten 4 2 2 9 6
Verbeteren van intra-
psychisch/emotioneel functioneren

4 1 2 7 8

Leren omgaan met spelmateriaal 6 9 3 4
Verbeteren arbeidssituatie 6 3 1 5 4
Verbeteren relatie met thuis 1 3 1 3 1
Verbeteren gezinsfunctioneren 1 1 2 2 3
Leren omgaan met seksualiteit 3 4 2
Andere doelstelling 6 3 2 4 4
N = 49

Voor 34 cliënten van vier organisaties zijn de behandel- of zorgplannen bestudeerd. Het
Samenwerkingsverband is buiten beschouwing gelaten, omdat het geen primaire behande-
ling verleent. Bij alle cliënten in de steekproefpopulatie van Sint Marie worden socialisatie
en zelfredzaamheid als behandeldoelen genoemd. Communicatie wordt bij negen cliënten
in de steekproef vermeld. Bij de andere drie steekproefpopulaties liggen de doelen wat
gevarieerder. Bij Arduin wordt veiligheid bieden voor zeven cliënten in de steekproefpo-
pulatie vermeld; communicatie en socialisatie worden weinig genoemd. De kinderen in de
steekproefpopulatie van Onder één Dak hebben vooral meerdere behandeldoelen.

Onderstaande tabel toont de behandeldoelen volgens de behandel- of zorgplannen van de
cliënten in de steekproefpopulaties van vier organisaties.
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Tabel 4.3.2 Behandeldoelen volgens behandel-/zorgplannen naar steekproefpopulatie van
organisatie

Amarant
(N=8)

Arduin
(N=8)

Onder één
Dak

(N=8)
Sint Marie

(N=10)
Communicatie 6 1 8 9
Socialisatie 3 2 8 10
Spel 1 6
Cognitieve ontwikkeling 7 6
Zelfredzaamheid 4 1 7 10
Specifiek probleemgedrag 1 1 4
Niet specifiek probleemgedrag 2
Veiligheid bieden 1 7 8
Uitbreiden programma 2 1
Leren structureren 1 3
Afstemming ouders 4
N = 34

4.4 Behandelmethodieken

Voor de meeste cliënten in de steekproefpopulaties worden veel contacten onderhouden
met direct betrokkenen bij de cliënt en diens leef- en werkomgeving. Ouders worden bij de
behandeling betrokken doordat ze onder andere bij de besprekingen en evaluaties van hun
kind aanwezig zijn. Enkele ouders zijn direct betrokken in de behandeling vanwege de
afstemming van de situatie thuis op die in de instelling. Ook wordt voor de meeste cliënten
uit de steekproeven de leefomgeving geordend en dagelijkse bezigheden gestructureerd.
Onderstaande tabel toont de behandelmethodieken die volgens de Behandelvragenlijsten
worden geboden aan de cliënten in de steekproefpopulaties.

Tabel 4.4.1 Behandelmethodieken naar steekproefpopulatie van organisatie

Amarant
(N=10)

Arduin
(N=9)

Onder
één Dak
(N=10)

Samen-
wer-

kingsver-
band

(N=10)

Sint
Marie

(N=10)
1. Contact met ouders 9 9 10 10 10
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2. Ouders bij behandeling betrekken 9 9 9 10 10
3. Contact met ouders over
functioneren persoon

8 8 10 10 10

4. Contact met KDC, school, AC,
werk

8 9 3 3 8

5. KDC, school, AC, werk bij
behandeling betrekken

8 7 2 4 8

6a. Regulering 7 5 6 8 7
6b. Affectieve/emotionele
ondersteuning

5 4 1 7 4

6c. Ordening leefomgeving 10 9 9 9 10
6d. Vertrouwen winnen 9 9 6 9 8
6e. Structureren dagelijkse
vaardigheden

10 9 9 9 10

6f. Waarderen persoonlijke
kwaliteiten

7 5 5 8 10

6g. Sociale omgang 3 2 1 8 4
6h. Geven zelfstandigheid 6 3 1 5 6
6i. Stimuleren ontwikkeling 3 1 8 8 8
Totaal Methoden 6a – 6i 60 47 46 71 67
7. Goede relatie groepsgenoten 4 6 9 8 8
8. Goede relatie begeleiders 8 9 9 10 9
9. Positie in de groep 7 6 9 7 8

N = 49

Om de doelstellingen te bereiken worden veelvuldig externe deskundigen ingeschakeld.
Onderstaande tabel toont de deskundigen die volgens de Behandelvragenlijsten worden
ingeschakeld voor de cliënten in de steekproefpopulaties.

Tabel 4.4.2 Inschakelen van deskundigen naar steekproefpopulatie van organisatie

Amarant
(N=10)

Arduin
(N=9)

Onder
één Dak
(N=10)

Samen-
wer-

kingsver-
band

(N=10)

Sint
Marie

(N=10)
1. Maatschappelijk werker 1 4 7
2. (Ortho)pedagoog/psycholoog 9 9 7 8 10
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3. Psychiater 6 2 1 2 7
4. Logopedist 4 9 4 8
5. Fysiotherapeut 1 7 1
6. Ergotherapeut 1
7. Spelbegeleider 3 8 1
8. Consulententeam 9 5 6 1 1
9. Medisch specialist 6 4 6 1 8
10. Anders 5 1 2 1 4
Totaal 45 21 46 22 46

N = 49

4.5 Zorgplannen

Aan de hand van het model voor een zorgplan (Van Gemert & Vlaskamp, 1997) en de
behandelingsmatrix voor mensen met autisme (Van der Gaag & Van Berckelaer-Onnes,
2000) is het volgende model voor de toetsing van zorgplannen gemaakt:
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ZORGPROGRAMMA

PROFIEL

DOEL
Kindgericht Omgevingsgericht

1e graadsstrategie
Het creëren van een
omgeving waarin de
persoon kan groeien en de
omgeving wordt
ondersteund in het
educatieve proces.

• Stimuleren van de normale
ontwikkeling.

• Verminderen van specifieke
gedragsproblemen.

• Elimineren van niet-
specifieke gedragsproble-
men.

• Geven van voorlichting
over de aard van de proble-
matiek.

• Het scheppen van een
groeizaam klimaat.

• Ouders ondersteunen in de
verwerking van het hebben
van een gehandicapt kind.

2e graadsstrategie
Het individuele behande-
lingsaanbod.

• Aanleren van verschillende
vaardigheden.

• Vergroten van de
zelfredzaamheid.

• Medicatie.

• Vergroten draagkracht van
de opvoeders.

3e graadsstrategie
De individuele inkleuring.

• Het toesnijden van de hulp
op de eigenheid van elk
individu; vraaggestuurde
zorg.

PERSPECTIEF

VRAAG
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Dit model is voor de cliënten ingevuld met de door de instellingen geleverde informatie
over de uitgevoerde behandeling en aangevuld met de door de onderzoekers verzamelde
informatie via de VABS (Sparrow et al., 1984), de DISCO (Wing, 1994) en observaties.
Vervolgens is bekeken of de feitelijke uitvoering van de behandel- en zorgplannen
overeenkomt met de gewenste behandeling of zorg.

Bij de cliënten in de steekproefpopulatie van Amarant wordt veel aandacht besteed aan
structuur in tijd, ruimte en activiteiten, met name in de dagbesteding. Het aantal ontwikke-
lingsgerichte doelstellingen is geringer. Hoewel er structuur wordt geboden, is de invulling
van het begrip vaak een probleem. Voor sommige cliënten wordt een rigide structuur
toegepast, waarin weinig plaats is voor het maken van keuzes. Bij andere cliënten worden
weinig structuur en duidelijkheid geboden. In dat geval heeft structuur bieden veeleer het
karakter van beheersen. De medewerkers zouden graag meer inzicht verkrijgen in de
behoeften van mensen met een autismespectrumstoornis, onder andere door scholing. De
inhoudelijke invulling van structuur in tijd, ruimte, activiteiten en begeleidingsstijl vraagt een
specifieke uitleg. Wat betreft de drie thuiswonende kinderen in de steekproefpopulatie is er
grote behoefte aan verlichting van de draaglast voor het gezin. In onderstaande tabel is de
geboden zorg van de cliënten in de steekproefpopulatie van Amarant te lezen.

Tabel 4.5.1 Geboden zorg aan cliënten in de steekproefpopulatie van Amarant

Wonen
Dagbesteding/

school
Structuur in:
- Tijd 4 6
- Ruimte 9 9
- Activiteiten 3 8
- Begeleidingsstijl
- Sociale interactie
- Veilige omgeving 1 2
Stimuleren van normale ontwikkeling:
- Dagelijkse vaardigheden 3 2
- Cognitieve ontwikkeling 3
- Communicatie 2
- Socialisatie 1
- Spel/activiteiten
- Specifiek probleemgedrag 1
- Niet specifiek probleemgedrag 2
N = 10
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Bij de cliënten in de steekproefpopulatie van Arduin wordt redelijk veel aandacht
geschonken aan het bieden van structuur. Er worden weinig activiteiten ondernomen met
betrekking tot het stimuleren van de normale ontwikkeling. De medewerkers hebben
behoefte aan kennisvergroting, met name in de zin van praktische handreikingen. De
afstemming tussen wonen en werken verdient explicieter aandacht. Onderstaande tabel
toont de geboden zorg van de cliënten in de steekproefpopulatie van Arduin.

Tabel 4.5.2. Geboden zorg aan cliënten in de steekproefpopulatie van Arduin

Wonen
Dagbesteding/

school
Structuur in:
- Tijd 5 5
- Ruimte 4 6
- Activiteiten 1 3
- Begeleidingsstijl
- Sociale interactie
- Veilige omgeving 3 2
Stimuleren van normale ontwikkeling:
- Dagelijkse vaardigheden 1 1
- Cognitieve ontwikkeling
- Communicatie
- Socialisatie
- Spel/activiteiten 3 1
- Specifiek probleemgedrag 1
- Niet specifiek probleemgedrag 1
N = 10

De structuur in ruimte wordt bij de kinderen in de steekproefpopulatie van Onder één Dak
ook in de thuissituatie toegepast. Voor de meeste kinderen zijn meerdere ontwikkelings-
doelen geformuleerd. Op Onder één Dak wordt veel aandacht besteed aan het bieden van
structuur. De ouders hebben behoefte aan kennisoverdracht en aan vermindering van hun
draaglast door bijvoorbeeld de mogelijkheid tot logeeropvang. In onderstaande tabel is de
geboden zorg van de cliënten in de steekproefpopulatie van Onder één Dak te lezen.
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Tabel 4.5.3 Geboden zorg aan cliënten in de steekproefpopulatie van Onder één Dak

Wonen
Dagbesteding/

school
Structuur in:
- Tijd 2 4
- Ruimte 6 9
- Activiteiten 2 9
- Begeleidingsstijl
- Sociale interactie
- Veilige omgeving 2
Stimuleren van normale ontwikkeling:
- Dagelijkse vaardigheden 9
- Cognitieve ontwikkeling 5
- Communicatie 1
- Socialisatie 8
- Spel/activiteiten 2
- Specifiek probleemgedrag 1
- Niet specifiek probleemgedrag 9
N = 10

De cliënten in de steekproef van het Samenwerkingsverband bezoeken over het algemeen
scholen en kinderdagcentra waar relatief veel aandacht aan het stimuleren van de cognitieve
ontwikkeling wordt geboden. De meeste cliënten wonen thuis of in een omgeving die niet
specifiek is afgestemd op de autismespectrumstoornis. Met name de kinderen die uit huis
zijn geplaatst, bevinden zich vaak in een voorziening die onvoldoende is ingesteld op hun
stoornis. Het is niet bekend hoe de thuissituatie is van de cliënten van het Samenwerkings-
verband. Onderstaande tabel geeft de geboden zorg van de cliënten in de steekproefpopula-
tie van het Samenwerkingsverband weer.
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Tabel 4.5.4 Geboden zorg aan cliënten in de steekproefpopulatie van het Samenwerkingsverband

Wonen
Dagbesteding/

school
Structuur in:
- Tijd 2 6
- Ruimte 2 8
- Activiteiten 1 4
- Begeleidingsstijl 1
- Sociale interactie
- Veilige omgeving
Stimuleren van normale ontwikkeling:
- Dagelijkse vaardigheden 5
- Cognitieve ontwikkeling 8
- Communicatie 2
- Socialisatie 1 1
- Spel/activiteiten
- Specifiek probleemgedrag
- Niet specifiek probleemgedrag
N = 10

Bij de cliënten in de steekproef van Sint Marie wordt veel aandacht besteed aan het bieden
van structuur en het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling. Het betreft hier ook
kinderen en jongeren met relatief goede cognitieve vermogens. Wellicht zou er daarom
meer aandacht besteed kunnen worden aan het zelf leren structureren en flexibiliseren. De
afstemming tussen school en wonen verdient aandacht. In onderstaande tabel is de geboden
zorg van de cliënten in de steekproefpopulatie van Sint Marie te vinden.
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Tabel 4.5.5. Geboden zorg aan cliënten in de steekproefpopulatie van Sint Marie

Wonen
Dagbesteding/

school
Structuur in:
- Tijd 8 9
- Ruimte 9 10
- Activiteiten 9 10
- Begeleidingsstijl 10
- Sociale interactie
- Veilige omgeving
Stimuleren van normale ontwikkeling:
- Dagelijkse vaardigheden 3 1
- Cognitieve ontwikkeling 10
- Communicatie 2 3
- Socialisatie 2 4
- Spel/activiteiten
- Specifiek probleemgedrag
- Niet specifiek probleemgedrag
N = 10

Bij alle steekproefpopulaties wordt het bieden van structuur in begeleidingsstijl, sociale
interactie en veilige omgeving zelden benoemd. Ook het stimuleren van socialisatie wordt
niet vaak in de praktijk gebracht. Het stimuleren van de normale ontwikkeling gebeurt
vooral bij kinderen (Onder één Dak en Amarant) en jongeren bij Sint Marie en in het
Samenwerkingsverband. Dit gebeurt meestal op school of in de dagbesteding.

4.6 Tevredenheid

Daar waar mogelijk zijn interviews gevoerd met de cliënten in de steekproefpopulatie over
de tevredenheid met de hen geboden zorg. Het interview is in eerdere evaluatieonderzoeken
ontwikkeld (Van Berckelaer-Onnes, Dijkxhoorn, Jacobs & Van der Ploeg, 1996; Van
Berckelaer-Onnes, Buysse & Dijkxhoorn, 1997) en beoogt de mening over de behandeling
en begeleiding in kaart te brengen. De volgende onderwerpen zijn in het interview aan de
orde gesteld: eerste contact met de instelling (vorige woonplek, verloop opname, eigen
keuze); contactfrequentie; woonsituatie (grootte en samenstelling van de groep, huisvesting,
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sfeer); dagbesteding; ontspanning en vrije tijd; behandeling; besprekingen met groepslei-
ding en staf; ervaren vooruitgang; positieve en negatieve kanten van de groep.

Aan de ouders of vertegenwoordigers van de cliënten is door de organisaties een vragenlijst
met dezelfde items toegezonden. Er zijn twee verschillende vragenlijsten opgesteld: één
voor de cliënten die thuis wonen en één voor de cliënten die in een voorziening wonen. Van
de vijftig verstuurde lijsten kwamen er 24 (48%) ingevuld retour, tien voor thuiswonende
kinderen en veertien voor cliënten die in een voorziening wonen. De ouders of vertegen-
woordigers van de jonge kinderen laten een hogere respons zien dan die van de volwassen
cliënten. Van Onder één Dak en Sint Marie kwamen er elk zeven ingevuld retour, van
Amarant en Arduin elk vier en van het Samenwerkingsverband twee. De meeste vragen-
lijsten zijn ingevuld door de moeders van de cliënten. Voor het Samenwerkingsverband was
een aantal specifieke vragen toegevoegd over het functioneren. Aangezien er slechts twee
vragenlijsten werden teruggestuurd, hebben we de antwoorden op deze specifieke vragen
niet geanalyseerd.

De tevredenheid is gepeild bij de cliënten in de steekproefpopulatie waarbij het mogelijk
bleek een (gestructureerd) interview af te nemen. Dit was het geval bij 19 cliënten (38%).
Vooral de verbaal vaardige cliënten kwamen voor een gesprek in aanmerking. De cliënten
hebben samen met een onderzoeker de lijst ingevuld. Soms heeft de onderzoeker geschre-
ven en voor een aantal cliënten zijn de keuzes voorgestructureerd. Van de steekproefpopu-
latie van Onder één Dak was niemand in staat aan de meting mee te werken. Ook de
kinderen in de steekproefpopulatie van Amarant konden niet worden geïnterviewd, wel
twee volwassen cliënten. Alle cliënten in de steekproefpopulatie van Sint Marie konden
deelnemen. Vijf cliënten van Arduin konden worden geïnterviewd. Van het Samenwer-
kingsverband zijn twee cliënten geïnterviewd. Niet alle cliënten in de steekproefpopulatie
van het Samenwerkingsverband zijn benaderd, omdat deze cliënten van diverse instellingen
in het land zorg ontvangen.

4.6.1 Tevredenheid van ouders en vertegenwoordigers
De resultaten van het tevredenheidsonderzoek zijn niet per instelling bekeken, maar per
thuiswonende en uitwonende cliënten. De verschillende steekproefpopulaties van de vijf
organisaties zijn bij elkaar genomen. Gezien de aard van de populatie en de response van de
organisaties betreft het bij thuiswonende cliënten vooral kinderen in de steekproefpopulatie
Onder één Dak.
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Thuiswonende cliënten (N = 10)
De kinderen zijn meestal verwezen naar de instelling waar ze op dit moment behandeld
worden. Als argumenten voor de keuze geven ouders aan dat het een goede plek leek (2x)
en dichtbij huis was (3x). Over het algemeen wordt de gang van zaken bij de aanmelding
als prettig (7x) ervaren.

Ouders zijn tevreden over de groepsgrootte en aankleding van de groepen (7x). De meeste
ouders (7x) komen minstens eenmaal per maand op de groep. Ze ervaren de sfeer als goed
(7x).

De tevredenheid over het opvoedend handelen is groot. Negen ouders geven aan dat ze
tevreden zijn. Zes ouders vinden dat hun kind voldoende individuele aandacht krijgt en
zeven geven aan dat de ratio kind : begeleider voldoende is. Wel wordt gemeld dat er veel
personeelswisselingen zijn (8x). Vijf ouders zeggen dat heel vervelend te vinden.

De ouders geven aan dat ze goed (8x) tot redelijk (2x) op de hoogte worden gehouden over
hun kind. Vooral de contacten met de direct betrokkenen (groepsleider/leerkracht) worden
als goed aangemerkt. Alle ouders hebben het idee dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze
hun ideeën en klachten kwijt kunnen.

Ongeveer de helft van de ouders meldt dat hun kind goed vooruitgaat op de domeinen
zelfredzaamheid, praktische vaardigheden, gedrag, sociale vaardigheden en communicatie.
De ouders die vinden dat hun kind minder vooruitgang boekt, geven zelf aan dat dat vooral
met hun kind te maken heeft.

Als positieve punten noemen de ouders: goede aanpak (4x) en kleine groep (3x). Twee
ouders vinden het jammer dat er weinig contacten tussen de kinderen zijn.

Uitwonende cliënten (N = 14)
Vier cliënten zijn vanuit hun ouderlijk huis in de voorziening geplaatst. Tien cliënten
kwamen vanuit een andere situatie. Zes maal wordt aangegeven dat de aanmeldingsproce-
dure goed is verlopen. In vijf gevallen zijn de ouders ontevreden over de procedure.
Sommige ouders (7x) geven aan dat ze zelf voor deze groep hebben gekozen. In vier
gevallen betreft dit een expliciete keuze voor een gespecialiseerde auti-groep (4x).

De meeste ouders bezoeken minstens één maal per maand de groep (9x) en elf cliënten
gaan minstens eens per twee weken naar huis. Zeven respondenten bestempelen de



77

contacten als goed. De overige zeven melden dat de contacten wisselend tot moeizaam
verlopen.

De ouders zijn tevreden over de samenstelling van de groep (13x), de huisvesting (12x) en
de sfeer (11x) binnen de groep. Ouders zijn over het algemeen ook tevreden over de
dagbesteding van hun kind. Drie respondenten vinden het vrijetijdsbestedingsaanbod te
gering.

Ouders zijn zeer tevreden over het opvoedend handelen van begeleiders (9x) en geven ook
aan dat hun kind voldoende individuele aandacht krijgt (10x). Het aantal begeleiders op de
groep wordt als voldoende (7x) gekenschetst. Over het algemeen vinden ouders dat ze
voldoende op de hoogte worden gehouden van het wel en wee van hun kind (11x). De
contacten met direct betrokkenen verlopen goed.

Slechts een deel (6x) van de ouders woont bewonersbesprekingen bij. Over het algemeen is
men tevreden (9x) over de informatie die men krijgt. De ouders zijn zeer tevreden over de
vorderingen die hun kind maakt.

Als positieve punten van de huidige groepen wordt aangegeven: kind voelt zich fijn (4x),
categorale opvang (2x) en deskundige begeleiding (5x). Als punten voor verbetering
worden door ouders zeer uiteenlopende zaken genoemd, die vaak specifiek voor hun kind
gelden. Een aantal keer wordt genoemd: een soortgelijke setting dichter bij huis (2x), meer
betrokken willen zijn (2x) en meer integratie (3x).

4.6.2 Tevredenheid van cliënten
De meeste cliënten geven aan dat ze geen inspraak hebben gehad bij de keuze voor de
instelling. De meeste cliënten (12) gaan graag naar huis. Vijftien cliënten vinden de meeste
activiteiten die worden geboden leuk. Ook over hun medebewoners zijn de meesten wel te
spreken. Veertien cliënten vinden hen aardig. De begeleiders worden over het algemeen
aardig gevonden (13x). Zestien cliënten geven aan dat ze tevreden over hun woning zijn.

Met betrekking tot de activiteiten op school, op het werk of de dagbesteding zeggen elf
cliënten tevreden te zijn. Ook hier is de tevredenheid over klasgenoten of collega’s en
begeleiders redelijk. De meesten geven aan het merendeel aardig te vinden. Dertien cliënten
stellen tevreden te zijn over hun school of het werk. Vier cliënten zijn matig tevreden.
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Negen cliënten wensen geen veranderingen, terwijl acht cliënten dat wel willen. Met name
de cliënten van Sint Marie (7x) zouden graag een aantal zaken anders willen. Deze wensen
betreffen vooral het minder verrichten van verplichte taken en meer geld om leuke dingen
te doen.
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Verwey-Jonker Instituut

5 Samenwerking en netwerkvorming in
de zorg voor mensen met een autis-
mespectrumstoornis

5.1 Inleiding

Een belangrijk onderdeel van de vraagstelling naar de vormgeving van de vijf verschillende
organisaties in de specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis heeft
betrekking op de samenwerking en netwerkvorming. Allereerst schetsen we het proces en
theoretisch kader van netwerkvorming, de actoren en aspecten van een netwerk en de
communicatie daarbinnen (§ 5.2). Vervolgens behandelen we de netwerkvorming in de
zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis onderverdeeld in landelijke (§ 5.3.1) en
regionale netwerken (§ 5.3.2). Daarna analyseren we de netwerken aan de hand van
netwerkinterne en –externe factoren (§ 5.4).
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5.2 Netwerkvorming

We hebben al eerder geconstateerd dat in het systeem van zorg verschillende actoren
opereren, zoals cliëntenorganisaties, zorginstellingen, koepelorganisaties, zorgverzekeraars,
adviesorganen en overheden. Deze actoren zijn weliswaar relatief autonoom in hun
optreden, maar ze zijn in hoge mate van elkaar afhankelijk om hun doelstellingen te
bereiken. Ook tussen zorginstellingen is sprake van afhankelijkheid en afstemming,
bijvoorbeeld ten aanzien van doelgroep of problematiek. Bovendien staan zorginstellingen
in toenemende mate midden in de samenleving en hebben daardoor steeds meer relaties met
andere systemen en actoren buiten de zorg, zoals op de terreinen van wonen, onderwijs en
arbeid. We kunnen spreken van netwerken, die relatiepatronen vormen tussen diverse
actoren en systemen. Een netwerk kenmerkt zich volgens Godfroij (1981) door veelvor-
migheid (er zijn meerdere actoren met uiteenlopende doelen, visies en belangen),
interdependenties ofwel onderlinge afhankelijkheid en relatieve autonomie. Beleidsnetwer-
ken ontwikkelen zich rondom thema’s van overheidsbeleid en daarmee samenhangende
middelen. De actoren in een dergelijk netwerk hebben een gemeenschappelijk doel,
bijvoorbeeld het leveren van zorg, maar kunnen daarover verschillende visies hebben.
Organisaties die gezamenlijk en met enige duurzaamheid zijn betrokken bij de uitvoering
van een bepaald beleid, programma, werkwijze of een gezamenlijk hulpaanbod vormen een
zgn. uitvoeringsnetwerk (Terpstra, 2001).

Globaal zijn er twee visies te onderscheiden ten aanzien van de werking van uitvoerings-
netwerken: een positieve en negatieve (vgl. Terpstra, 2001). De eerstgenoemde opvatting
ligt vaak ten grondslag aan het opzetten van een netwerk. Men gaat ervan uit dat een
netwerk in bijvoorbeeld de zorg fragmentering van het hulpaanbod tegengaat en dat de zorg
efficiënter kan worden geboden. De meer negatieve opvatting stelt dat naarmate meer
deelnemers worden betrokken in het netwerk het aantal opvattingen en beslissingen zal
toenemen, de kans op verschillen in visie en betrokkenheid tussen de actoren groter wordt
en de uitvoering van de taken trager verloopt. De resultaten van het netwerk kunnen anders
zijn dan de actoren hadden bedoeld of verwacht. De gestelde doelen kunnen niet worden
gerealiseerd. In onderzoek wordt vaak geconstateerd dat samenwerking moeizaam verloopt.
Samenwerking is een zeer complex proces, waarin meerdere factoren met elkaar samen-
hangen en op elkaar inwerken: een moeilijk te ontrafelen netwerk.

De doelstelling van een netwerk dient door alle actoren te worden onderschreven. Dit
neemt niet weg dat elke afzonderlijke actor eigen motieven kan hebben om lid te zijn van
een netwerk. Dat is op zich legitiem, maar van belang is de mate waarin men de gezamen-
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lijke doelstelling onderschrijft. Naargelang dit minder is en meerdere deelnemers louter
eigen doelstellingen nastreven, loopt een netwerk de kans om te mislukken. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de doelstelling van een netwerk vooral de doelstelling
is van de initiator van het netwerk. De andere actoren hebben dan te weinig commitment
met het netwerk, maar participeren vanuit bepaalde motieven, bijvoorbeeld strategische
redenen, financiële belangen of historisch gegroeide verhoudingen. Geen lid zijn van een
netwerk kan voor een organisatie betekenen dat men er niet bij hoort, dat men niet weet wat
er door de actoren wordt besproken, dat men een informatieachterstand oploopt, en dat men
niet weet wat de actoren zeggen over de organisaties die geen lid zijn van het netwerk. Een
netwerk betekent niet automatisch dat er ook echt wordt samengewerkt aan de gestelde
doelen. Doordat de belangen divers zijn en de mate van commitment van de leden kan
variëren, kan het gebeuren dat men niet verder komt dan vergaderen en werkgroepen
vormen zonder dat het ooit tot concrete producten komt. Dit kan het geval zijn indien een
netwerk is opgelegd door bijvoorbeeld superieuren van de deelnemers of door actoren van
buitenaf, zoals de overheid. Zeker als er wetgeving of subsidiering in het geding is, zullen
de actoren veel moeite doen om - in de woorden van Goffman (1959) - de 'façade' op te
houden. In de loop van de tijd kan de doelstelling van het netwerk achterhaald zijn of
worden gewijzigd. Dit geldt evenzo voor de individuele deelnemers. Hun doelstellingen
kunnen veranderen of minder belangrijk worden.

De structuur van het netwerk maakt het de actoren mogelijk om te handelen, maar beperkt
tegelijkertijd hun handelen (vgl. Terpstra, 2001). Ieder netwerk heeft regels en randvoor-
waarden die de deelnemers gewoonlijk zelf hebben ontwikkeld en vastgesteld, maar die
gaandeweg een eigen leven leiden. Ze kunnen de bewegingsruimte van de individuele
deelnemers inperken en blokkeren. Normen, regels, codes, statuten, afspraken, soms
ongeschreven, kunnen te dominant worden. Zeker als de machtsverhoudingen wijzigen of
als het netwerk wordt uitgebreid met leden van andere pluimage. Een netwerk kan dan te
star worden, op routines draaien en leiden tot te veel bureaucratie. Een sterk hiërarchisch
georganiseerd netwerk vormt een bedreiging voor de creativiteit van de afzonderlijke
deelnemers en het netwerk als geheel. Daarom is het van belang dat er evenwicht is tussen
de mogelijkheid tot creativiteit en innovatie binnen het netwerk en de doelstelling van het
netwerk. Dit vereist een groot wederzijds vertrouwen van de deelnemers in elkaar en in het
resultaat van het netwerk (vgl. Himanen et al., 2001).

De actoren binnen een netwerk zijn niet gelijk. In een netwerk zal elke actor proberen het
besluitvormingsproces en de andere actoren te sturen, afhankelijk van de eigen machtsmid-
delen. Er worden coalities gesloten tussen individuele deelnemers. Idealiter levert de
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samenwerking alle deelnemers iets op, maar de mate waarin kan verschillen per actor en
kan ook verschillen in de tijd. Door deelname aan een netwerk kan bijvoorbeeld een lacune
in kennis van de ene actor worden aangevuld door de kennis van de ander. Deze lacune kan
na verloop van tijd steeds kleiner worden, zodat deelname voor deze bewuste actor minder
relevant wordt. Niet elke lacune is ook even groot. Te veel ongelijke deelnemers zal het
succes van een netwerk bedreigen. Het moet niet zo zijn dat actoren meer kennis halen dan
brengen. Terpstra (2001) noemt dit de afhankelijkheid van de verdeling van hulpbronnen.
Een bekend verschijnsel in netwerken – zeker naarmate ze groter worden – zijn de zgn.
‘free riders’. Zij nemen met zo min mogelijk inspanning deel om een zo groot mogelijk
profijt te trekken. We kennen hen ook wel als agendaleden. Ze zijn vaak afwezig en hebben
weinig tijd voor activiteiten, maar behalen hun voordeel met het werk van de anderen. Ze
vormen een bedreiging voor de eenheid van het netwerk en het vertrouwen tussen de
deelnemers.

Binnen een netwerk zijn minimaal twee niveaus te onderscheiden: het bestuurlijk niveau en
het uitvoerend niveau. De verhoudingen en afspraken tussen de beide niveaus bepalen mede
het proces en resultaat van het netwerk. Er dient consensus te bestaan over de taken,
functies en verantwoordelijkheden van de niveaus tussen de actoren. Ook dient er
duidelijkheid te zijn over de investering van de deelnemers. Deze dient bij voorkeur gelijk
te zijn om scheve machtsverhoudingen te vermijden. De werkzaamheid van het netwerk is
in hoge mate afhankelijk van de coördinatie. Het is daarom belangrijk hoe de coördinatie is
georganiseerd en gefinancierd. Soms is dit van buitenaf geregeld of opgelegd door de
overheid. Meestal is de coördinatie echter geregeld door de deelnemers van het netwerk. De
coördinatie is dan gewoonlijk uitbesteed of aangehaakt bij een van de deelnemers. Dit kan
de onafhankelijkheid van de betreffende organisatie bedreigen en de machtsverhoudingen
vertroebelen. Het is daarom aan te raden om de bestuurlijke laag bij een andere deelnemer
onder te brengen dan het uitvoerend niveau en na verloop van tijd te laten rouleren. Op het
bestuurlijk niveau kunnen actoren gemakkelijker (mede) opereren vanuit eigen belangen
dan op het uitvoerend niveau. Op dit niveau is actieve inzet vereist. Free riders op
uitvoerend niveau komen minder voor naarmate de groep kleiner is. De sociale controle is
dan groot en het is moeilijk om werk af te schuiven.

Dit brengt ons op het punt van de grootte van het netwerk en de grootte van de verschillen-
de niveaus. Een startend netwerk ís doorgaans beperkt van omvang en bestaat niet zelden
slechts uit een paar initiators. Daarna zal het netwerk gaan groeien, mede door werving van
de bestaande deelnemers. Voor een goed functionerend en succesvol netwerk is het niet
raadzaam om te groot te worden. Los van de grotere kans op free riders, geldt ook dat er
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sprake is van een omslagpunt ten aanzien van de prestaties en productiviteit van groepen.
Om dit effect zo klein mogelijk te houden, is niet alleen de coördinatie essentieel, maar ook
het accepteren hiervan door de deelnemers. De persoon van de coördinator is uitermate
belangrijk. Er dient sprake te zijn van algemeen aanvaard leiderschap en gezag, maar ook
van handelen op het juiste moment. Zonder uitvoerende deelnemers aan het netwerk is de
coördinator nergens. Er wordt gemakkelijk veel werk naar de coördinator toegeschoven.
Een coördinator die te veel zelf gaat doen, is paradoxaal genoeg een bedreiging voor een
netwerk. Dit maakt de deelnemers te veel tot volgers en ontneemt hen de mogelijkheid tot
meedenken en –doen. Om dit te voorkomen is het nuttig om bijvoorbeeld werkgroepen of
subcommissies van het netwerk in het leven te roepen die een eigen beperkte verantwoor-
delijkheid en taakopdracht krijgen.

Een netwerk vereist veel onderhoud. Iedere keer dient te worden bezien of de doelstellingen
nog gelden en of het netwerk nog functioneel is om de doelstellingen te behalen. Ook de
deelname van de leden en de mate van hun commitment dienen te worden bezien. Het
aansluiten van nieuwe leden moet worden afgewogen tegenover genoemde argumenten als
groepsgrootte en free riderschap. Een goed lopend netwerk kan zichzelf overbodig maken
doordat de doelstellingen zijn behaald, bijvoorbeeld het wegnemen van lacunes in de zorg.
Aan de andere kant kan een netwerk een ongewenste situatie instandhouden. Door het
opvullen van lacunes worden instellingen of organisaties die niet deelnemen aan het
netwerk niet gestimuleerd om zich hiermee bezig te houden.

Een gesloten netwerk zorgt ervoor dat de deelnemers een sociale identiteit vormen. Dit is
een voordeel, maar heeft tegelijkertijd zowel intern als extern bedreigingen in zich. De
deelnemers kunnen weinig openstaan voor andere geluiden of signalen, zowel van elkaar
als van buitenaf. Er is niet altijd voldoende ruimte om nieuwe ideeën te ontwikkelen of te
introduceren. Ook extern kan de geslotenheid nadelig zijn. Niet alleen voelen buitenstaan-
ders zich niet gestimuleerd om mee te doen, maar ook kan het ervoor zorgen dat het
netwerk wordt gezien als een organisatie die zichzelf superieur voelt aan of afzet tegen
organisaties die geen lid zijn.

Het kernwoord van een goed lopend netwerk dat effectief is in het realiseren van de
doelstellingen is evenwicht. Een netwerk in de zorg is voortdurend in beweging. De
actoren, hun inbreng, hun eigen doelstellingen, het instellings- en overheidsbeleid en de
verhoudingen in de zorg en de andere sectoren zijn nooit statisch. Een netwerk is - mits het
in evenwicht is - een zeer krachtig instrument. Het is tegelijkertijd kwetsbaar, omdat het
gemakkelijk uit balans kan raken. Een netwerk is in de termen van Goffman (1959) een
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‘voorstelling’. De regie achter de schermen van een voorstelling dient strak te zijn. Een
ander kernwoord dat van toepassing is op een netwerk is: ‘uitdaging’ (vgl. Bronkhorst &
Reijnen, 2000). Het is de uitdaging voor een netwerk om te zorgen dat er evenwicht is
tussen de actoren, hun inbreng en hun macht. Dit tracht men onder andere te bewerkstelli-
gen door de gedragingen en communicatiepatronen onderling te reguleren. Er zijn drie
manieren waarop dit wordt bereikt: normalisatie, conformiteit en innovatie. Bij normalisatie
zoekt men een norm door te onderhandelen totdat er consensus wordt bereikt. Conformiteit
kan alleen optreden als er consensus is. Deze trachten de actoren te handhaven. Dit betekent
concreet dat men conflicten zal vermijden door niet te veel af te wijken van de afgesproken
norm. Bij innovatie wordt een nieuwe norm aanvaard. Dit kan aanvankelijk gepaard gaan
met tegenstellingen. De tegenstellingen kunnen voornamelijk worden weggenomen door te
komen tot (nieuwe) gemeenschappelijke doelen. Na de innovatie treedt de consensus weer
in (vgl. Wilke, 1995). Dit model is typisch voor veel overlegsituaties die werken volgens
het zgn. poldermodel.

De communicatie in het netwerk verbindt de actoren en hun posities met elkaar. Via
communicatiemethodes kunnen de activiteiten van de actoren worden gecoördineerd.
Leavitt (in: Wilke, 1995) onderscheidt vier communicatiepatronen: het wiel, de cirkel, de
ketting en alle kanalen. In het wiel is de communicatie het meest gecentraliseerd bij de
coördinator. Deze communiceert naar de andere actoren. In een cirkel communiceert elke
actor wel met iemand, maar niet iedereen communiceert met elkaar. In het kettingmodel is
sprake van een niet-gesloten cirkel. Dat wil zeggen dat niet elk lid met iemand communi-
ceert. Bij het model van alle kanalen is de communicatie het meest gedecentraliseerd:
iedereen communiceert met elkaar en niemand controleert de communicatie. De communi-
catie is het meest efficiënt bij het wiel. De coördinatie is groot en de communicatie komt
snel tot stand. De macht ligt dan primair bij de coördinator. Dit maakt hem of haar machtig,
maar tegelijkertijd kwetsbaar. Een gedecentraliseerd model, zoals alle kanalen, geeft alle
actoren het meeste voldoening en motiveert hen het sterkst. De andere modellen geven
risico’s van uitsluiting en verkeerd doorgeven of ontvangen van informatie. Een netwerk
dat naast de formele coördinatie en besturing communiceert op gedecentraliseerd niveau
heeft de grootste kans van slagen en medewerking van de actoren.



85

5.3 Netwerkvorming in de zorg voor mensen met een autismespec-
trumstoornis

De hulpvraag van iemand met een autismespectrumstoornis en van zijn of haar ouders en
andere mensen uit de omgeving is meestal complex van aard en overschrijdt de traditionele
sectorgrenzen. We hebben in hoofdstuk 3 geconstateerd dat het zorgaanbod door langdurige
differentiatie en specialisatie zich toont als een bonte lappendeken met gaten. Dit is
geleidelijk aan het veranderen. Een belangrijke ontwikkeling is dat samenwerking steeds
meer wordt gezien als een kans in plaats van een bedreiging. Zowel op landelijk als op
regionaal niveau zien we goede voorbeelden wat betreft samenwerking en zorgprogramme-
ring in de zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis.

5.3.1 Landelijke netwerkvorming

Project Convenant Autisme
Naar aanleiding van een nota van de NVA uit 1998 ‘Specifieke autistenzorg, voor alle
autisten een noodzaak’ organiseerde het ministerie van VWS in november 1999 een
werkconferentie voor de NVA en de koepelorganisaties GGZ Nederland, VGN, Somma en
Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Alle deelnemers waren het erover eens dat de lappende-
ken van de zorg opgeknapt diende te worden en eigenlijk vervangen moest worden door
een nieuwe dekkend aanbod. Het bleef niet bij goede bedoelingen alleen. Om tot concrete
werkafspraken te komen, hebben de deelnemers een convenant ondertekend waarin zij
inspanningsverplichtingen hebben toegezegd. De convenantpartners stellen zich tot doel te
bevorderen dat de individueel benodigde zorg voor mensen met een autismespectrumstoor-
nis in alle levensfasen en op alle levensterreinen op een geïntegreerde wijze beschikbaar
komt. Nader uitgewerkt luiden de doelstellingen als volgt:

- In kaart brengen van ontbrekende passende zorg, gebaseerd op het verschil tussen
vraag en aanbod op alle terreinen van de hulpverlening (van diagnostiek tot en met
behandeling en verblijf).

- Ontwikkelen van modellen voor intersectorale samenwerking tussen de diverse
sectoren om te komen tot de vorming van autismenetwerken.

- Ontwikkelen van een transparante sectoroverschrijdende infrastructuur (geestelijke
gezondheidszorg, zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, jeugdhulpverle-
ning en onderwijs) ten behoeve van: voegsignalering, diagnostiek, zorgvraagverduide-
lijking, indicatiestelling, registratie, zorgtoewijzing en intersectorale zorgprogramma’s
in de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis.
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- Bevorderen van de deskundigheid van de hulpverlening aan mensen met een
autismespectrumstoornis met betrekking tot: (vroeg)signalering, diagnostiek, zorg-
vraagverduidelijking, indicatiestelling, registratie, zorgtoewijzing, geïntegreerde zorg
voor mensen met een autismespectrumstoornis (onderwijs, arbeid, dagbesteding, vrije-
tijdsbesteding, wonen en woonvormen), behandeling, begeleiding, een verstandelijke
handicap, levensloopbegeleiding, zorgconsulentschap.

Om bovenstaande doelstellingen verder uit te werken, zijn vier werkgroepen gevormd:
vroegsignalering, diagnose, zorgvraagverduidelijking, indicatiestelling, zorgtoewijzing;
onderwijs, arbeid, dagbesteding en vrije tijd; wonen en woonvormen; behandeling en
begeleiding. De groepen rapporteerden eind 2001 hun aanbevelingen. Om de convenant-
partners en de werkgroepen te faciliteren, werd een secretariaat gevormd bij de NVA.

Bovenregionale expertisecentra
In de beleidsbrief ‘Gespecialiseerde zorgvragers’ van het ministerie van VWS (d.d. 4
december 2000) is vastgesteld dat mensen met bijzondere zorgvragen een beroep kunnen
doen op een gespecialiseerde aanpak. Onder mensen met bijzondere zorgvragen worden
vooralsnog verstaan: mensen met een verstandelijke handicap met ernstig probleemgedrag,
mensen met een autismespectrumstoornis (en een verstandelijke handicap) mensen met een
niet-aangeboren hersenletsel (die gebruik maken van voorzieningen in de gehandicapten-
zorg), doofblinden en ernstig meervoudig gehandicapten. De gespecialiseerde aanpak zal
worden vormgegeven in vijf bovenregionale expertisecentra. Een gespecialiseerde aanpak
wil zeggen dat - indien de reguliere zorg tekort schiet en er sprake is van vastgelopen
zorgsituaties - cliënten met een bijzondere zorgvraag, hun ouders of vertegenwoordigers of
betrokken zorginstellingen een beroep kunnen doen op ondersteuning vanuit de centra. De
centra zullen primair virtueel zijn en bestaan uit deskundigenpools en (boven)regionale
kennisnetwerken rond bijzondere zorgvragen. Ze krijgen ook als taak om reguliere
zorginstellingen te ondersteunen bij de opstelling en uitvoering van gespecialiseerde
zorgprogramma’s.

Landelijke expertisecentra
Op landelijk niveau nemen de diverse actoren in de zorg voor mensen met een autisme-
spectrumstoornis de nodige initiatieven om hun samenwerking vorm te geven. Zo zijn er
contacten tussen organisaties uit diverse zorgsectoren, de beroepsopleidingen, universitei-
ten en onderzoeksinstituten om te komen tot een kennis- en expertisecentrum op het gebied
van autismespectrumstoornissen. Hierin kan kennis worden gebundeld, verspreid en
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worden gegenereerd. Verder kan een centrum zich bezighouden met het inventariseren van
leemtes in de kennis en zorg, de behoeftes aan onderzoek en zelf onderzoek uitzetten.

5.3.2 Regionale netwerkvorming
Voor dit onderzoek hebben we een specifiek regionaal netwerk onderzocht, namelijk het
Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Noord-Brabant. Alle zeven partners hebben het
convenant van het Samenwerkingsverband getekend. In dit convenant verklaren de
ondertekenaars:

- Een structurele samenwerking aan te gaan gericht op het ontwikkelen van een
regionaal samenhangend netwerk van instellingen, die zorg, onderwijs (scholen),
dagbesteding en arbeid bieden aan mensen met een autismespectrumstoornis.

- De financiering van het Samenwerkingsverband te regelen door het beschikbaar stellen
van deskundigen en functionarissen en door het verwerven van fondsen en subsidies.

- De aansprakelijkheid en verzekeringen te regelen.
- De overeenkomst voor samenwerking aan te gaan voor twee jaar met een opzegtermijn

van één jaar.

Achtergrond
Het Samenwerkingsverband is opgericht vanuit de volgende overwegingen:

- Er dient een breed scala van specifiek op autisme ingerichte zorg, onderwijs,
dagbesteding en arbeid te worden geboden, passend bij de aard van hulpvragen van
mensen met een autismespectrumstoornis, en aangepast per levensfase en levensge-
bied.

- De continuïteit in de zorg, onderwijs, dagbesteding en arbeid aan mensen met een
autismespectrumstoornis dient gewaarborgd te worden vanuit een vraaggerichte optiek.

- Mensen met een autismespectrumstoornis hebben in de praktijk te maken met meer dan
één voorziening (zoals onderzoek en diagnostiek, onderwijs, dagbesteding, arbeid,
thuiszorg, behandeling, ambulante begeleiding) waarbij overgangen en samenwerking
belangrijk zijn.

- Voor het effectief en efficiënt realiseren van een compleet en continu aanbod van zorg,
onderwijs, dagbesteding en arbeid is het essentieel dat instellingen samenwerken over
de grenzen van de instellingen en de sectoren heen.
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Uitgangspunten
Het Samenwerkingsverband hanteert de volgende uitgangspunten:

- Diagnostiek, begeleiding en behandeling en eventueel verblijf van mensen met een
autismespectrumstoornis behoren tot de reguliere taak van de geestelijke gezondheids-
zorg. Voor de regio Zuidoost Noord-Brabant betreft dat GGzE en GGZ Oost-Brabant.

- Diagnostiek, begeleiding en behandeling en eventueel verblijf van mensen met een
autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap behoren tot de reguliere taak
van de instellingen voor zorg en dienstverlening voor mensen met een verstandelijke
handicap. Dit zijn o.a. de SPD Eindhoven en De Kempen en Stichting ORO/SPD
Helmond en andere instellingen op het terrein van zorg en dienstverlening aan mensen
met een verstandelijke handicap.

- Kinderen en jeugdigen met een autismespectrumstoornis zijn veelal aangewezen op
speciaal onderwijs. De Mgr. Bekkersschool, een ZMLK-school in Eindhoven, heeft
een officiële erkenning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
als regionale centrumschool voor kinderen met autisme. De centrumschool biedt naast
onderwijs ook consultatie, advisering en ambulante begeleiding binnen het speciaal en
regulier onderwijs. Deze taak is afgestemd met de taken van de Antoon van Dijkschool
in Helmond.

- Diagnostiek, begeleiding en behandeling en eventueel verblijf van kinderen en
jeugdigen met een autismespectrumstoornis en auditieve en communicatie beperkingen
behoren tot de (boven)regionale specialistische functies van Sint Marie.

Organisatie
Het Samenwerkingsverband is georganiseerd in drie lagen: een stuurgroep, een coördine-
rend kernteam en een contactpersonennetwerk. De stuurgroep is ingesteld door de
samenwerkingspartners en heeft tot taak om de uitwerking en voortgang van het Samen-
werkingsverband te realiseren en te stimuleren. De concrete functies van de stuurgroep zijn:

- Het in standhouden van een draagvlak voor het Samenwerkingsverband.
- Het voorbereiden en uitwerken van de hoofdlijnen van beleid voor het Samenwer-

kingsverband.
- Het aantrekken van financiële middelen en het opstellen van een begroting en

financiële verantwoording.
- Het beschikbaar stellen van personeel.
- Het fungeren als dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband.
- Het volgen van werkzaamheden zoals uitgevoerd door de medewerkers van de

samenwerkingspartners die ten gunste van het Samenwerkingsverband werkzaam zijn.
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De zeven samenwerkingspartners en ondertekenaars van het convenant vormen de
stuurgroep van het Samenwerkingsverband. Voor GGzE betreft dit het Circuit Kinderen en
Jeugd, in samenwerking met de Stichting Dagbehandeling Jeugdhulpverlening (SDJ)
Eindhoven. Het voorzitterschap van de stuurgroep wordt gevoerd door Sint Marie, het
secretariaat ligt in handen van de SPD Eindhoven en De Kempen. De NVA, afdeling
Zuidoost Noord-Brabant, heeft adhesie betuigd met de totstandkoming van het Samenwer-
kingsverband en participeert als waarnemer in de stuurgroep. Ook het zorgkantoor en de
inspectie gezondheidszorg hebben de mogelijkheid om de bijeenkomsten van de stuurgroep
bij te wonen als waarnemer. De stuurgroep stelt het beleidskader en de begroting en
jaarrekening van het Samenwerkingsverband vast. De besluitvorming binnen de stuurgroep
is gebaseerd op consensus. De stuurgroep komt vier keer per jaar bijeen. Daarnaast
informeren de individuele leden instellingen en organisaties binnen de eigen sector over
ontwikkelingen rond het Samenwerkingsverband.

De leden van de stuurgroep hebben medewerkers beschikbaar gesteld voor een multidisci-
plinair coördinerend kernteam. Dit team houdt zich onder meer bezig met de algemene
activiteiten van het Samenwerkingsverband gericht op het bevorderen van samenwerking,
maar vooral met individuele taakverlening. Het kernteam bestaat uit vier coördinatoren,
afkomstig van de vier instellingen die het Samenwerkingsverband hebben opgericht: de
SPD Eindhoven en De Kempen, GGzE, SSOE en Sint Marie. Alle werkzaamheden ten
behoeve van het Samenwerkingsverband, het kernteam en de contactpersonengroep worden
georganiseerd en gecoördineerd door een medewerker, verbonden aan de SPD Eindhoven
en De Kempen. Met de uitbreiding van het Samenwerkingsverband is er een apart kernteam
voor Helmond gevormd. Dit team bestaat uit drie coördinatoren, afkomstig van de Stichting
ORO/SPD Helmond, de GGZ Helmond en de Antoon van Dijkschool.

Om de samenhang te bevorderen en kennis over te dragen, is aan het Samenwerkingsver-
band een contactpersonennetwerk verbonden van instellingen die incidenteel of zijdelings
te maken hebben met de hulpverlening aan mensen met een autismespectrumstoornis.

Het Samenwerkingsverband staat open voor deelname van andere instellingen. Naast de
leden die het convenant hebben ondertekend, waren in 2001 vijfentwintig instellingen en
organisaties aangesloten. Dit zijn instellingen op het gebied van de zorg aan mensen met
een verstandelijke handicap; de geestelijke gezondheidszorg; de zorg aan kinderen en
jongeren; gespecialiseerde zorg, zoals audiologie; ziekenhuizen; scholen; dagbesteding en
arbeid, zoals de sociale werkvoorziening. Ook is er deelname vanuit de opleiding voor
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). De 25 aangesloten organisaties hebben een
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intentieverklaring getekend waarin ze zich bereid verklaren te participeren in het Samen-
werkingsverband, de doelstelling en werkwijze te onderschrijven en medewerking te
verlenen aan realisering hiervan en te participeren in het contactpersonennetwerk door het
beschikbaar stellen van medewerkers.

De financiering van het Samenwerkingsverband geschiedt in principe vanuit fondsen en
subsidies. Bij onvoldoende middelen voor een sluitende begroting dragen de leden bij in de
financiering volgens een verdeelsleutel. De stuurgroep heeft diverse initiatieven onderno-
men om structurele financiering voor het Samenwerkingsverband te verwerven. Met een
startsubsidie vanuit de provincie was het mogelijk om een goede basis te leggen. Het
ontbreekt het Samenwerkingsverband echter aan structurele subsidie. De financiering vindt
nu vooral plaats uit de middelen van de deelnemende instellingen. De leden blijven indivi-
dueel aansprakelijk en dienen zelf zorg te dragen voor verzekering van de medewerkers.

Resultaten
Het Samenwerkingsverband heeft veel concrete activiteiten opgeleverd, zoals een
diagnostisch protocol, oudercursussen die worden geboden door de SPD en GGzE samen,
meer ambulante behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis door de
samenwerkingspartners, meer logeerplaatsen door samenwerking van verschillende
organisaties en een structurele uitwisseling van kennis.

Er zijn concrete gevallen van cliënten, ouders of zorginstellingen die nergens terechtkon-
den, maar een goede plaats of oplossing vonden dankzij interventie van het kernteam.
Bepaalde oplossingsconstructies, zoals de inzet van een specifieke deskundige in een
hulpverleningssituatie, kunnen via het Samenwerkingsverband snel worden gerealiseerd.
De uitvoering van een individueel plan wordt echter soms belemmerd door het tekort aan
goede woon- en logeerplekken en aan ondersteuning in het onderwijs, arbeid en andere
dagbesteding. Het Samenwerkingsverband wordt bij de oplossing van hulpvragen geregeld
geconfronteerd met capaciteitstekorten, tekorten aan middelen en personeel en lange
wachttijden. De mogelijkheid van weekend- en logeeropvang of kortverblijf breidt zich uit,
maar is niet voldoende om tegemoet te komen aan de vraag in de regio. Vooral het aanbod
voor jongeren met een lichte verstandelijke handicap of zwakbegaafdheid en een autisme-
spectrumstoornis is schaars.

Waar wordt samengewerkt, ontstaan nieuwe contacten en nieuwe ideeën. De instellingen
die participeren in het Samenwerkingsverband, bevorderen de totstandkoming van een
dekkend aanbod van zorg en dienstverlening op het terrein van mensen met een autisme-
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spectrumstoornis. De zorginstellingen richten zich bijvoorbeeld meer op organisaties die
zich bezighouden met arbeidstoeleiding of met andere zorgaanbieders, zoals de thuiszorg.
Ook is zichtbaar dat meerdere organisaties op één terrein, bijvoorbeeld onderwijs, zich
verenigen in een platform om zo beter en meer afgestemd ambulante begeleiding te bieden
aan kinderen met een autismespectrumstoornis op school. In de geestelijke gezondheids-
zorg is het mogelijk geworden om een circuitoverstijgend en leeftijdsoverschrijdend
zorgprogramma ten aanzien van autisme op te stellen.

Sommige lacunes worden groter of duidelijker zichtbaar in de loop der tijd en met de
verandering van de samenleving. De ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis
zijn in toenemende mate geïnteresseerd in kennis over de stoornis, de ontwikkelingsmoge-
lijkheden en de aanpak hiervan. Er is daarom een grote behoefte aan informatie, ondersteu-
ning en ervaringsuitwisseling. Dit blijkt onder meer uit de grote belangstelling voor de
oudercursussen en trainingen die worden geboden vanuit het Samenwerkingsverband.

Samenwerking biedt kansen en zorgt ervoor dat mensen die zorg behoeven vanuit diverse
sectoren en instellingen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd of dat ze vanuit
één sector een geïsoleerd aanbod ontvangen dat niet is afgestemd op het andere aanbod of
andere hulpvragen. Samenwerking tussen de diverse sectoren en instellingen maakt de
cliënt meer tot een geheel, maakt de hulpvraag overzichtelijker en noopt tot coördinatie en
afstemming van het aanbod. Tegelijkertijd wordt zichtbaar waar ieders deskundigheden en
verantwoordelijkheden liggen. Ook worden hiaten in het aanbod pijnlijker zichtbaar. Dat is
een voordeel, want zo wordt duidelijk waar behoefte aan is of wat ontbreekt, maar
tegelijkertijd veroorzaakt het nieuwe problemen die niet altijd direct zijn op te lossen
binnen de huidige organisatie van de zorg en de andere sectoren en de financiering. Het
kernteam kan deze problemen naar voren brengen in de stuurgroep van het Samenwer-
kingsverband, zodat er in het regionale beleid rekening mee kan worden gehouden.

Samenwerking en netwerkvorming van zorgorganisaties
Ook de andere vier organisaties uit het onderzoek werken in hoge mate aan de vorming van
samenwerkingsverbanden en netwerken en nemen deel aan dergelijke constructies. Zo
participeert Amarant met een collega-instelling in de zorg voor mensen met een verstande-
lijke handicap, twee SPD’en en een revalidatiecentrum in het Samenwerkingsverband
integrale vroeghulp Midden-Brabant. De partners hebben hiertoe in 2001 een overeenkomst
getekend, waarin ze zich voornemen om de kwaliteit en doelmatigheid op het gebied van de
zorg aan kinderen met ontwikkelingsproblemen en hun ouders te bevorderen. Verder werkt
Amarant samen met regionale instellingen in de kinder- en jeugdzorg. De samenwerking
met de geestelijke gezondheidszorg is in ontwikkeling.
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De samenwerking met allerlei instellingen en organisaties op de belangrijke levensterrei-
nen, zoals wonen, werken, onderwijs en zorg lijkt voor Arduin belangrijk, gezien de missie.
Tot nu toe heeft men vooral de doelstellingen trachten te realiseren door zelf initiatieven te
nemen en activiteiten te ontplooien op deze terreinen. In de komende tijd zal men vanuit de
gedachte van deïnstitutionalisering deze taken meer onderbrengen bij bestaande organisatie
in de provincie, zoals woningcorporaties, sociale werkvoorzieningen, thuiszorg en
onderwijs. Het onderhoud van de woningen is al overgedaan aan een particulier bedrijf.
Arduin heeft in het begin weinig geïnvesteerd in samenwerking met andere regionale en
provinciale zorginstellingen. Het vormgeven aan het eigen beleid kostte veel energie en
men was bang dat samenwerking te veel de eigen doelstellingen zou doorkruisen. Wat de
zorg voor cliënten met een autismespectrumstoornis betreft, zijn meer structurele
samenwerkingsafspraken gemaakt met de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg om
te komen tot een provinciaal netwerk.

Onder één Dak werkt samen met het ZMLK-onderwijs en kinderdagverblijven in de regio
om een nieuw aanbod te creëren voor kinderen die tussen het kinderdagverblijf en de
ZMLK-school vallen. Daarnaast is het belangrijk om zaken af te stemmen en van elkaars
aanbod op de hoogte te zijn, omdat het hier aanpalende voorzieningen betreft. Een kind met
een verstandelijke handicap gaat naar school of naar een dagverblijf. De redenen waarom
het ene kind een ZMLK-school bezoekt en het andere naar een dagverblijf gaat, dienen
voor de beide instellingen, maar ook voor hun verwijzers en aanmelders zo helder mogelijk
te zijn. Een plaatsing op een kinderdagcentrum is niet voor altijd. Los van de natuurlijke
uitstroom is het mogelijk dat de ontwikkeling van een kind zodanig is, dat het mogelijk
wordt om naar een ZMLK-school te gaan. Het is in het belang van het kind, diens ouders en
de school dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. Als kinderen van Onder één Dak op
een ZMLK-school worden geplaatst, zorgt men voor begeleiding door een casemanager.
Samen met de SPD Utrecht is een project gestart om een integrale aanpak van kinderen met
een autismespectrumstoornis te realiseren. De gedachte hierachter is dat de specifieke
behandelaanpak ook thuis, in de logeeropvang en in vervolgvoorzieningen toegepast dient
te worden. De SPD kan onder andere een rol spelen in de begeleiding van de ouders bij het
toepassen van specifieke begeleidingsstijlen. Ook participeert Onder één Dak in het
Samenwerkingsverband Autisme Midden-Nederland, samen met andere gespecialiseerde
instellingen in de zorg aan mensen met een autismespectrum stoornis, geestelijke
gezondheidszorg, zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, en gespecialiseerde
onderwijsinstellingen in de regio.
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Het feit dat het Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Noord-Brabant zelf een
constructie voor samenwerken is, betekent niet dat er geen samenwerking is of behoeft te
zijn met anderen. Dit is echter niet altijd eenvoudig. Zo zijn er weinig contacten tussen het
Samenwerkingsverband en het bovenregionale autismeteam. De instellingen die vanuit de
geestelijke gezondheidszorg in het Samenwerkingsverband participeren, hebben behoefte
aan meer afstemming van de werkzaamheden tussen het bovenregionaal autismeteam en het
Samenwerkingsverband.

Sint Marie positioneert zich als een netwerkorganisatie. Dat wil zeggen dat men als
organisatie participeert in relevante netwerken en samenwerkingsverbanden. Hierdoor kan
men zich richten op nieuwe combinaties van activiteiten en elkaars sterke punten benutten,
zodat cliënten beter bediend worden en de zorg efficiënter wordt. Ook kan er gewerkt
worden aan kennisontwikkeling en –uitwisseling en circuitvorming. Sint Marie is zeer
actief op het gebied van samenwerking met organisaties, zowel regionaal als landelijk. Dit
hangt samen met de diversiteit in doelgroepen: ernstig slechthorende kinderen en jongeren;
kinderen en jongeren met ernstige spraak-taalbeperkingen en kinderen met een stoornis op
het autismespectrum. Deze laatste groep maakt ook samenwerking met instellingen in de
zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, de geestelijke gezondheidszorg en de
gespecialiseerde zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis nodig.

5.4 Netwerkfactoren

Terpstra (2001) heeft op grond van evaluaties van uitvoeringsnetwerken interne factoren
voor succesvolle samenwerking in een netwerk en externe factoren voor de mate waarin
samenwerking in een netwerk tot stand kan komen, geformuleerd:

Netwerkinterne factoren:
- Verdeling hulpbronnen: er is vooral sprake van symbiotische interdependentie of

afhankelijkheid tussen de deelnemers; de samenwerking wordt minder verstoord door
concurrerende interdependentie.

- Overeenstemming regels/opvattingen: de samenwerking strookt met de opvattingen
van de deelnemers en er heerst consensus over de samenwerking en de werkwijze.

- Coördinatie: er zijn middelen beschikbaar voor coördinatie, zodat de kosten van
samenwerking worden verminderd; de coördinatie wordt door de deelnemers als des-
kundig, onafhankelijk en gezaghebbend beschouwd.

- Functionaliteit: de samenwerking is functioneel voor de uit te voeren werkwijze.
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- Start/ontwikkeling netwerk: het netwerk is een gezamenlijk initiatief; er is voldoende
gelegenheid om de samenwerking voor te bereiden.

Netwerkexterne factoren:
- Verdeling bevoegdheden: de formele bevoegdheden van de deelnemers en de wijze

waarop deze zich onderling en tot de te ontwikkelen gemeenschappelijke werkwijze
verhouden.

- Institutionele machtsverdeling: de machtsverhoudingen in de sectoren waaruit de
deelnemers afkomstig zijn.

- Consistentie beleidslogica’s: de mate van consistentie tussen de verschillende
beleidslogica’s.

- Verhouding beleidsparadigma’s: de verhouding tussen de samenwerking en de
dominante beleidsparadigma’s in de sectoren waaruit de deelnemers afkomstig zijn.

We kunnen dit overzicht aanvullen met de factoren die bepalend zijn voor slagen van
netwerken, genoemd in § 5.2:

- Doelbereiking.
- Werken aan doelbereiking.
- Niet te veel beperkingen.
- Geen of weinig free riders.
- Grootte netwerk.
- Verschillende niveaus.
- Open netwerk.
- Evenwicht in netwerk
- Gedecentraliseerde communicatie.

Als we het Samenwerkingsverband analyseren aan de hand van de factoren kunnen we
constateren dat de verdeling van hulpbronnen in orde is. Wat betreft de zorg voor mensen met
een autismespectrumstoornis is er sprake van symbiotische interdependentie of afhankelijk-
heid tussen de actoren. Er is weinig concurrentie.

Uit de interviews met een aantal deelnemers aan het Samenwerkingsverband blijkt dat er
overeenstemming is over de opvattingen en de werkwijze. Deze zijn overigens ook
duidelijk schriftelijk vastgelegd. De deelnemers zijn tevreden over het bestaan en
functioneren van het Samenwerkingsverband. Met name de persoon van de coördinator is
hierin van groot belang, aldus de informanten. Ze zorgt ervoor dat de samenwerking
georganiseerd blijft en efficiënt verloopt zonder dat er te veel regels en beperkingen zijn.
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Het Samenwerkingsverband wordt door iedereen als functioneel beschouwd. Het aantal
vragen groeit en de complexiteit van de vragen neemt toe.

Er worden doelen bereikt, maar het is absoluut niet zo dat het hoofddoel is voorbij
gestreefd. In de constructie wordt steeds gewerkt met de doelen voor ogen. Er is geen
sprake van samenwerking zonder resultaat of producten.

Het netwerk is een gezamenlijk initiatief en wordt ook zo gezien. De indeling in verschil-
lende niveaus (stuurgroep, kernteam, contactpersonennetwerk) en de verdeling van functies
(voorzitterschap, secretaris, coördinator) zijn zeer adequaat om te zorgen dat een netwerk
succesvol is. De communicatiestructuur is gedecentraliseerd.

Het netwerk is over het algemeen in evenwicht, maar er zijn ook omstandigheden die
bedreigend kunnen zijn voor het succesvol blijven zijn van het Samenwerkingsverband. Zo
is er de grootte van het netwerk. De stuurgroep van het Samenwerkingsverband is onlangs
uitgebreid en er is een kernteam bijgekomen. De uitbreiding heeft vooral betrekking op een
vergroting van de regio. We hebben te maken met een lastige kwestie. Aan de ene kant is
uitbreiding moeilijk tegen te houden en men gaat geen samenwerkingspartners wegsturen.
Aan de andere kant bestaat het risico dat het Samenwerkingsverband minder efficiënt en
effectief kan functioneren, omdat het te log wordt en er te veel kans op free rider-schap is.

De informanten constateren dat er verschil van inzet is tussen de deelnemers. Dit blijft een
lastig punt in een netwerk. Voorkomen moet worden dat sommigen, waaronder de
coördinator, steeds meer alleen moeten doen, waardoor de inzet van anderen kan afnemen.

De onzekere factoren voor het Samenwerkingsverband bevinden zich vooral in de externe
factoren. Als de machtsverhoudingen, beleidslogica’s en beleidsparadigma’s verschuiven,
kunnen dit reële bedreigingen zijn voor bijvoorbeeld de noodzaak van het Samenwerkings-
verband. Andere constructies kunnen dan het bestaande netwerk overbodig maken. Evenzo
kunnen de externe ontwikkelingen juist de positie en noodzaak van het Samenwerkingsver-
band versterken. De aard van de financiering is eveneens een onzekere factor.

Zoals het Samenwerkingsverband nu functioneert, kan het als voorbeeld dienen voor
netwerken, zoals het Samenwerkingsverband integrale vroeghulp in Midden-Brabant. Feit
blijft dat een netwerk net als iedere andere relatie veel onderhoud vraagt.
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Verwey-Jonker Instituut

6 Richtlijnen voor de zorg aan mensen
met een autismespectrumstoornis

6.1 Inleiding

Eén van de opdrachten van het onderzoek is het opstellen van richtlijnen waaraan de
specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke
handicap moet voldoen. Om deze richtlijnen te bepalen, is allereerst een inventarisatie
gehouden van bestaande kwaliteitseisen en uitgangspunten. Drie relevante sets zijn
geselecteerd en worden in § 6.2 beschreven: de uitgangspunten van de zorg aan mensen met
een autismespectrumstoornis, geformuleerd door de convenantpartners (Startdocument,
1999), de kwaliteitseisen ten aanzien van de hulpverlening aan personen met een autisme-
spectrumstoornis van de NVA (1994) en de kwaliteitseisen voor oplossingsconstructies
voor de grensvlakproblematiek (Van Daal, Plemper & Willems, 1997). In § 6.3 worden de
richtlijnen voor de zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke
handicap geformuleerd. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de gehouden interviews, de
bestudeerde documentatie en de genoemde uitgangspunten en kwaliteitseisen. In de laatste
paragraaf (6.4) worden de protocollen voor diagnostiek en behandeling gepresenteerd.
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6.2 Uitgangspunten en kwaliteitseisen van de zorg aan mensen met
een autismespectrumstoornis

Uitgangspunten van de zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis (convenantpart-
ners)
De NVA en de koepelorganisaties GGZ Nederland, VGN, Somma en Zorgverzekeraars
Nederland (ZN) hebben in het startdocument van hun convenant de uitgangspunten van de
zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis als volgt vastgesteld:

- Vraaggestuurd: het aanbod moet aansluiten op de vraag.
- Gewoon wat kan, speciaal wat moet.
- Zorg op maat.
- Cliëntgericht, vanuit het cliëntenperspectief.
- Dichtbij huis.
- Samenwerking en samenhang binnen en tussen de zorgsectoren.
- Transparant.
- Minimum aan bureaucratie, maximum aan resultaat.

Kwaliteitseisen ten aanzien van de hulpverlening aan personen met autisme en verwante
contactstoornissen (NVA)
De NVA stelde in 1994 ‘Kwaliteitseisen ten aanzien van de hulpverlening aan personen
met autisme en verwante contactstoornissen’ op. Het uitgangspunt hierbij was dat mensen
met een autismespectrumstoornis recht hebben op acceptatie van en begrip voor hun
specifieke handicap.

1. Kwaliteitseisen ten aanzien van de inhoud van de hulpverlening

a. Hulpvraag
- De inhoud dient zo nauwkeurig mogelijk te zijn afgesteld op de hulpvraag.
- Betrokkenheid van ouders, naaste familieleden of andere belangenbehartigers

in het overleg met de hulpverleners en in de verduidelijking van de hulpvraag.

b. Benadering
- Continuïteit in omgang, begeleiding en behandeling. Zo min mogelijk wisse-

ling van personeel en omgeving.
- Veel individuele, stimulerende en intensieve aandacht en contacten.
- Voldoende voorspelbare structuur met de mogelijkheid tot veel herhaling.
- Stiptheid en nakomen van afspraken.
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- Voldoende veiligheid en zekerheid.
- Juiste balans prikkelarme situaties en aansporing tot activiteiten.
- Positieve bevestiging.

c. Leefklimaat
- Specifieke aandacht voor samenstelling van de groepen, zowel specifieke

groepen voor mensen met een autismespectrumstoornis als gemengde groe-
pen, afhankelijk van de individuele persoon met een autismespectrumstoornis.

- Voldoende mogelijkheid om zich terug te trekken uit de groep.
- Juiste balans terugtrekken en stimuleren van omgang met anderen.
- Voldoende mogelijkheden tot opvang in crisissituaties en bij ernstige ge-

dragsproblemen, zowel wat betreft ruimte als personeel.
- Groepsdenken dient ondergeschikt te zijn aan de individuele gerichtheid.
- Veel aandacht voor een prikkelarme slaapomgeving.
- Eigen kamer.
- Opvang in kleine groepen.

d. Zinvolle vrijetijdsbesteding
- Invulling van de vrije tijd als onderdeel van het algemeen handelingsplan.
- Voldoende keuzemogelijkheden in de vrijetijdsbesteding.
- Bijzondere aandacht voor invulling van de weekends en vakanties.
- Voldoende begeleiding van de vrijetijdsbesteding.
- Professionele begeleiding van vrijwilligers die bij de vrijetijdsbesteding wor-

den ingeschakeld.
- Aandacht hiervoor in opleidingen en nascholingscursussen.

e. Ouders, broers en zusters
- Ondersteuning van de naaste familieleden door de NVA en professionele

hulpverleners.

f. Hulpverleners
- Voldoende specifieke kennis van en ervaring met mensen met een autisme-

spectrumstoornis en de juiste instelling ten opzichte van hen.
- Voldoende invoelingsvermogen, rustig en flexibel, in staat zijn om te relative-

ren. Duidelijk en stabiel optredend.
- Bereidheid tot het volgen van bijscholing.
- Voldoende continuïteit kunnen bieden.
- Bereidheid tot het inschakelen van externe deskundigheid.
- Inzicht in eigen grenzen en mogelijkheden.
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- Bereidheid en in staat zijn tot afstemming van de verschillende leefwerelden
waarin mensen met een autismespectrumstoornis verblijven.

- Bereidheid tot erkenning van de praktische deskundigheid van de ouders.

2. Kwaliteitseisen ten aanzien van de organisatie van de hulpverlening

a. Onderkenning
- Vroegtijdige onderkenning en voldoende kennis van autismespectrumstoornis

bij hulpverleners.

b. Diagnose
- Multidisciplinair onderzoek ten behoeve van een goede diagnosestelling. Mo-

gelijkheid tot second opinion op verzoek van de ouders of andere belangenbe-
hartigers.

c. Handelingsplan
- Na diagnosestelling opstellen van handelingsplan door eerstverantwoordelijke

instelling in overleg met gespecialiseerde deskundigen en ouders of andere
belangenbehartigers.

- In handelingsplan dienen behandeling en begeleiding ten aanzien van wonen,
dagbesteding, onderwijs, werken en vrije tijd vastgelegd te worden.

- Plan dient beschikbaar te zijn voor alle betrokkenen.
- Per voorziening, bijvoorbeeld school of werk, dient een nadere uitwerking van

het relevante onderdeel plaats te vinden.
- In plan dienen stappen en doelen gesteld te worden.
- Regelmatige evaluatie en zonodig bijstelling van plan in overleg met de ou-

ders of andere belangenbehartigers.

d. Behandeling en begeleiding
- Voortdurend stimuleren van de ontwikkeling.
- Gericht op herhaling.
- Specifieke behandeling bij bijkomende problemen.
- Voldoende variatie in behandelaanbod.
- Verantwoordelijkheid van gespecialiseerde deskundigen voor uitvoering van

de behandeling.
- Evaluatie en coördinatie van behandeling.
- Voldoende continuïteit.
- Begeleiding gericht op ondersteuning in organiseren en in balans houden van

het dagelijks leven.
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- Overleg en samenwerking tussen hulpverleners en ouders of andere belangen-
behartigers met betrekking tot de begeleiding.

- Voldoende begeleidingsvormen op diverse terreinen.

e. Bovenregionale autismeteams
- Spilfunctie in hulpverlening aan mensen met een autismespectrumstoornis.
- Voldoende deskundigheid.
- Voorkomen wachtlijsten.

f. Medezeggenschap ouders
- Stimuleren medezeggenschap van ouders of andere belangenbehartigers door

hulpverleners.
- Zorgvuldige communicatie tussen hulpverleners en ouders of andere belan-

genbehartigers.
- Uitnodigen ouders of andere belangenbehartigers bij besprekingen met en

over de persoon met een autismespectrumstoornis.
- Informatieverschaffing aan ouders of andere belangenbehartigers van de per-

soon met een autismespectrumstoornis en dossierinzage.
- Informatie over klachtmogelijkheden en –recht aan ouders of andere belan-

genbehartigers.
- Attent maken van ouders of andere belangenbehartigers op relevante docu-

mentatie.
- Goede afspraken en samenwerkingsrelaties tussen de instellingen en de ouders

of andere belangenbehartigers.
- Mogelijkheid van beroep op de ondersteunende en bemiddelende rol van de

NVA of de inspectie gezondheidszorg bij ernstige meningsverschillen tussen de
instelling en de ouders of andere belangenbehartigers.

Kwaliteitseisen voor oplossingsconstructies voor de grensvlakproblematiek (Van Daal et al.)
In ‘Tussen wal en schip’ (1997) formuleerden Van Daal, Plemper & Willems kwaliteitsei-
sen waaraan oplossingsconstructies voor de grensvlakproblematiek dienden te voldoen.
Deze eisen hebben betrekking op de volgende gebieden:

- Signalering en aanmelding: vroegtijdige onderkenning en aanmelding, preventie,
vergroten van toegang tot de zorg.

- Diagnosestelling: multidisciplinair onderzoek bij complexe problematiek.
- Indicatiestelling: objectiveerbaar, multidisciplinair en integraal.
- Zorgtoewijzing: onafhankelijk, vermindering van wachttijden.
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- Zorgrealisatie: flexibel, gedifferentieerd aanbod op maat, mobiliseren van probleem-
oplossend vermogen van cliëntsysteem, behandeling in de eigen omgeving, continuïteit
garanderend, eerlijk verdeeld en gelijkelijk toegankelijk over het land.

- Zorginhoud: vraaggestuurd, doeltreffend, doelmatig.
- Evaluatie: externe consultatie en toetsing.
- Deskundigheid: deskundigheidsverbreding en –uitwisseling, integratie van deskundig-

heid binnen opleidingen.
- Samenwerking: netwerken rond de zorgvraag, bovenregionale ondersteuning.

6.3 Richtlijnen voor de zorg aan mensen met een autismespectrum-
stoornis en een verstandelijke handicap

Op basis van de gehouden interviews in dit onderzoek, de bestudeerde documentatie en de
genoemde uitgangspunten en kwaliteitseisen hebben we richtlijnen voor de zorg aan
mensen met een autismespectrumstoornis geformuleerd. De richtlijnen geven aanwijzingen
voor een adequate zorg. Ze bieden geen kant en klaar pakket van normen. De actoren in het
systeem van zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis dienen aan de hand van de
richtlijnen zelf de normen voor de kwaliteit van de zorg vast te stellen. Richtlijnen bieden
een kader dat door de actoren moet worden ingevuld (vgl. Zomerplaag, 1998). De
richtlijnen zijn onderverdeeld in een aantal belangrijke stappen in de zorgketen. Bij ieder
onderwerp geven we een toelichting en formuleren we ten slotte een richtlijn.

• Signalering en aanmelding: vroegtijdig, duidelijk maken waar men terechtkan, bevorderen
van een positievere beeldvorming, integraal aanbod met één loket.

De processen van signalering en aanmelding verbeteren volgens de informanten. De kennis
en alertheid van professionals nemen toe, de informatie en voorlichting aan ouders van is
groter, de mogelijkheden tot vroegtijdige screening zijn vergroot en er wordt preventiever
opgetreden, onder andere door de consultatiebureaus. Toch is het voor veel ouders die een
kind met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis hebben onduidelijk waar ze
terechtkunnen voor advies en onderzoek en op welke zorg en ondersteuning ze aanspraak
kunnen maken. Het is soms een gevolg van willekeurige omstandigheden waardoor de ene
cliënt in de geestelijke gezondheidszorg terechtkomt en de ander in de zorg voor mensen
met een verstandelijke handicap. Verschillende informanten wijzen op de negatieve
beeldvorming in de samenleving ten aanzien van autisme en de psychiatrie. Het is voor
ouders een moeilijk proces van acceptatie als het kind een stoornis blijkt te hebben. Voor
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sommigen is het feit dat men dan bij een kinder- en jeugdpsychiater terechtkomt nog
moeilijker te aanvaarden. Het zijn vooral degenen die werkzaam zijn in de geestelijke
gezondheidszorg die dit melden. De informanten ervaren dit minder in het geval er sprake
is van een ‘behoorlijke verstandelijke handicap’. Dit is gewoonlijk al zeer jong vastgesteld,
doorgaans vlak na de geboorte, waardoor de ouders al vroeg met het acceptatieproces zijn
begonnen. Bij veel mensen met een verstandelijke handicap is sprake van bijkomende
handicaps, zowel fysiek als psychisch. Sommige ouders hebben zich hierop ingesteld, maar
anderen ervaren het juist als een extra last bovenop de verstandelijke handicap.

Zodra iemand zich bevindt aan de bovengrens van de populatie voor de zorg voor mensen
met een verstandelijke handicap en aan de ondergrens van de psychiatrie, volgt nogal eens
een traject van shoppen tussen beide sectoren. Verschillende informanten refereren aan het
ontstaan van problemen in de zin van escalaties thuis of op school en maatschappelijke
ontsporingen zodra deze cliënten de periode van adolescentie bereiken. Dan pas blijken de
gevolgen van een lang bestaande situatie die zowel voor de jongere als de ouders
ongewenst is geweest en veel schadelijke gevolgen heeft aangericht. Het is evident dat
ouders niet blij zijn als hun kind de diagnose autismespectrumstoornis krijgt, maar
vroegtijdige signalering is zowel voor de ouders als het kind van groot belang om een
gerichte aanpak van de autismespectrumstoornis mogelijk te maken. Hierdoor kunnen de
ontwikkeling en communicatie zoveel mogelijk worden gestimuleerd en kunnen problemen
in de toekomst wellicht worden voorkomen of verminderd. Door de hulp laagdrempelig en
toegankelijk te houden, dichtbij de ouders te bieden en hun zorgen serieus te nemen, kan de
angst van ouders of de negatieve beeldvorming rondom de stoornis en de psychiatrie
wellicht worden verminderd. Het aanbieden van de zorg voor mensen met een autisme-
spectrumstoornis als een aparte, specifieke vorm van zorg met een eigen loket vanuit een
integraal circuit of een netwerk levert een grote bijdrage aan het verbeteren van de
beeldvorming. Bovendien wordt het dan duidelijker waar mensen met een autismespec-
trumstoornis en hun ouders en zorginstellingen terechtkunnen. Het belang en het succes van
de herkenbaarheid en functie van één loket komen tot uiting in het Samenwerkingsverband.

Richtlijn:
Vorm een regionaal Samenwerkingsverband of netwerk van organisaties en instellingen die
worden geconfronteerd met de zorgvraag van mensen met een autismespectrumstoornis.
Richt je niet alleen op bestaande vragen, maar ook op voorlichting, informatie en
ondersteuning van mensen met een autismespectrumstoornis en hun ouders en vertegen-
woordigers. De in dit rapport genoemde voorwaarden voor succesvolle netwerkvorming
zijn hierbij van toepassing.
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• Diagnosestelling: recht op multidisciplinaire diagnostiek, meer beschikbaarheid van
deskundigen op het gebied van autismespectrumstoornissen, meer onderkenning en minder
misdiagnoses.

Iedereen met een autismespectrumstoornis of een vermoeden daarvan heeft recht op een
uitgebreid diagnostisch onderzoek, bij voorkeur multidisciplinair, stellen de informanten.
Bij mensen met een verstandelijke handicap komt het voor dat de autismespectrumstoornis
onvoldoende als een mogelijke bijkomende stoornis wordt erkend. Diverse instellingen in
de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap screenen tegenwoordig hun populatie
op onder andere de aanwezigheid van een autismespectrumstoornis. Dit levert nog steeds
niet-onderkende gevallen van een autismespectrumstoornis op. Aan de andere kant zijn er
mensen die ten onrechte als autistisch zijn bestempeld. Dit kan zijn omdat na een
vermoeden de diagnose nooit formeel is vastgesteld, maar als werkdiagnose een eigen leven
is gaan leiden of omdat de hulpverleners ontdekten dat een specifieke aanpak, bijvoorbeeld
gericht op structurering, bij iemand aansloeg. Het kan dan gebeuren dat de betreffende
cliënt in de loop der tijd het etiket autistisch krijgt.

De meeste informanten wijzen op het belang van een specifieke autismedeskundigheid.
Naast de autismeteams hebben sommige academische centra (kinder- en jeugdpsychiatrie,
pedologische instituten en ambulatoria) zich gespecialiseerd in autismespectrumstoornis-
sen, zowel wat de diagnostiek als de behandeling betreft.

Sommige informanten pleiten voor meer standaardisering van diagnostische instrumenten.
De opmerking: “Wel eens twee psychiaters een zelfde diagnose horen stellen?” was ook
tijdens dit onderzoek te horen, evenals de uitspraak “een diagnose zegt soms meer over de
psychiater zelf dan over diens cliënt”. De uitspraken zijn niet alleen humoristisch bedoeld.
Ze maken duidelijk dat de diagnose niet geheel los staat van de diagnosesteller. Ook wijzen
ze op het belang van een multidisciplinaire diagnostiek.

Richtlijn:
Screen mensen met een verstandelijke handicap globaal op de mogelijke aanwezigheid van
een autismespectrumstoornis. Deze taak kan worden uitgevoerd door diverse actoren:
consultatiebureaus, ouders, persoonlijk begeleiders, leerkrachten, beroepskrachten van
zorgorganisaties, en SPD'en in het kader van hulpvraagverduidelijking. Screen de
bestaande populatie van de organisaties met een globaal meetinstrument (zie screenings-
protocol in § 6.4). De bestaande instellingen voor de zorg aan mensen met een verstande-
lijke handicap kunnen dit zelf uitvoeren, eventueel met behulp van externe onderzoekers of
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studenten. Indien de scores aanleiding geven tot nader onderzoek, laat dan de diagnose
stellen door meerdere speciale autismedeskundigen afkomstig uit verschillende disciplines.

• Indicatiestelling: recht op indicatie op basis van vraag; onafhankelijk en objectiveerbaar,
toepassing van meetinstrumenten voor globale screening van bijkomende problematiek.

Iedereen met een autismespectrumstoornis heeft recht op een indicatie op basis van diens
zorgvraag. De indicatiestelling dient onafhankelijk, integraal en objectiveerbaar te zijn en
idealiter plaats te vinden na de diagnosestelling. Dit gebeurt niet altijd en leidt ertoe dat
mensen met een verstandelijke handicap die niet gediagnosticeerd zijn met een autisme-
spectrumstoornis, maar wel aan een dergelijke stoornis leiden, een indicatie krijgen die
achteraf niet geschikt blijkt te zijn. Er ontstaan dan problemen in de instelling, omdat deze
niet is bedacht op een dergelijke stoornis. Ook in dit onderzoek bleek dat er cliënten waren
aangemeld of geplaatst zonder dat vooraf bekend was welke bijkomende stoornis er
speelde.

We zagen in het onderzoek weinig materiaal over de gestelde indicatie. De procedure zoals
nu wordt toegepast, bijvoorbeeld de instelling gaat de eigen populatie screenen of de
instelling gaat de betreffende cliënt uitgebreid onderzoeken, is niet altijd de juiste methode.
Als er een indicatie voor behandeling, onderzoek of observatie is afgegeven, is dit
adequaat, maar dit is lang niet altijd het geval.

Parallel aan deze evaluatie heeft het Verwey-Jonker Instituut een proef naar de regionale
indicatiestelling in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap begeleid en
geëvalueerd (Plemper & Van Daal, 2002). Hieruit bleek onder andere dat voor verschillen-
de cliënten in de aanvraag het vermoeden van een autismespectrumstoornis werd geuit,
zonder dat was onderzocht of de diagnose autismespectrumstoornis van toepassing was.

Gedurende de proef diende voor elke indicatieaanvraag een meetinstrument voor gedrags-
problematiek afgenomen te worden: de Reiss Screen of de Gedragsvragenlijst voor
kinderen (CBCL). Hiermee wilden we onderzoeken of het mogelijk was om via de
indicatieafgifte vermoedens van aanwezige gedrags- en psychische problematiek op te
sporen. Veel cliënten bleken bijkomende problemen te hebben en deze werden bevestigd of
verklaard met de uitslagen op de instrumenten. Degenen die verantwoordelijk waren voor
het indicatiebesluit waren te spreken over het gebruik van het meetinstrument. Het
verschafte hen een objectiveerbare score en vergelijkbare informatie. We kunnen stellen dat
er in de proef sprake was van veel en complexe problematiek onder de aanmeldingen, met
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name bij mensen met een licht verstandelijke handicap of een subnormale intelligentie.
Afname van een meetinstrument voor screening van gedragsproblematiek, zoals de Reiss
Screen of de Gedragsvragenlijst voor kinderen, kan preventief werken en brengt de
eventuele onderliggende problematiek in beeld. Het is aan te raden om voorafgaand aan de
indicatiestelling een meetinstrument in te vullen en een protocol voor screening van
autismespectrumstoornissen (zie § 6.4) toe te passen. Het vergroot de mogelijkheid van
vroegtijdige en passende zorg of hulp en daarmee kan bijkomend probleemgedrag worden
voorkomen of verminderd. Een dergelijke screening is uitdrukkelijk geen onderzoek. Indien
de uitkomsten van de screening aanleiding geven tot mogelijke aanwezigheid van
bijkomende problematiek, zoals een autismespectrumstoornis, is verwijzing naar uitgebrei-
dere diagnostiek via de indicatiestelling gewenst. De eerste globale screening via een
meetinstrument kan onderdeel uitmaken van het proces van hulpvraagverduidelijking, zoals
wordt uitgevoerd door de SPD'en. De zorgconsulent kan naar aanleiding van de scores op
de testen al dan niet een verzoek doen aan het indicatieorgaan voor nader onderzoek.

Richtlijn:
Voorafgaand aan de indicatiestelling voor de zorg voor mensen met een verstandelijke
handicap neemt de zorgconsulent van de SPD of de ouder of persoonlijk begeleider van de
cliënt een globale screening af via een meetinstrument voor gedragsproblematiek. Als dit al
is gebeurd in het kader van de hiervoor genoemde richtlijn met betrekking tot diagnosestel-
ling wordt deze uitslag aan de indicatieaanvraag toegevoegd. Indien de score aanleiding
geeft tot nader onderzoek naar bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis, meldt de
zorgconsulent de cliënt aan bij de indicatiesteller voor onderzoek. Vervolgens kunnen het
screeningsprotocol en de verdere protocollen diagnostiek (zie § 6.4) worden toegepast.

• Begeleiding: erkenning van een autismespectrumstoornis als levenslange stoornis, die
begeleiding vraagt gedurende de gehele levensloop, levens- of persoonlijk plan, flexibele
begeleiding, casemanagement.

Veel informanten wijzen op het belang van de erkenning van een autismespectrumstoornis
als een chronische stoornis met een blijvend karakter. Ze benadrukten het belang van een
levenslange begeleiding via een levens- of persoonlijk plan. Geen zorg- of behandelplan,
maar een plan gericht op begeleiding in de verschillende levensfasen en op de voorkomen-
de levensgebieden. De mate van begeleiding kan verschillen per fase en gebied. Deze kan
bijvoorbeeld sterker of alerter worden in kritieke situaties, zoals bij de overgang van school
naar werk. De huidige zorg- en persoonlijke plannen neigen al meer naar dergelijke
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plannen, in de zin van het benoemen van het profiel van de cliënt, diens levensloop en de
perspectieven.

Richtlijn:
Stel voor elke cliënt met een autismespectrumstoornis een persoonlijk plan op en houd dit
bij. Dit kan gebeuren door de zorginstellingen in overleg met de cliënt en diens ouders of
vertegenwoordigers. Maak er als het ware een persoonsvolgend plan van, dat overal mee
naar toe gaat: naar school, naar het werk, naar thuis. De persoonlijke plannen waar de
instellingen in dit onderzoek aan werken, zoals Arduin, kunnen als voorbeeld dienen voor
de plannen van andere organisaties. Maak deze overdraagbaar.

• Zorgtoewijzing: vermindering van wachttijden, met name in de gespecialiseerde zorg;
uitbreiding capaciteit, met name in de logeeropvang, opvang voor jongeren, kinder- en
jeugdpsychiatrie; hogere vergoeding voor zorg aan mensen met een autismespectrumstoor-
nis.

De wachttijden, met name in de gespecialiseerde zorg voor mensen met een autismespec-
trumstoornis, zijn te lang. Dit is, zeker waar het kinderen en jongeren betreft, een
ongewenste situatie. Ook is er een tekort in de plaatsen, met name voor logeeropvang en
tijdelijke opvang. Het blijkt herhaaldelijk dat er een grote behoefte is onder ouders en
gezinsleden van een kind met een autismespectrumstoornis om te zorgen dat de draaglast en
draagkracht in evenwicht blijven.

Ook het aanbod voor jongeren met een autismespectrumstoornis, met name licht verstande-
lijk gehandicapten en zwakbegaafden schiet op diverse fronten te kort: het aanbod
ontbreekt of is niet toegesneden op de problematiek. Deze wordt gekenmerkt door een
sterke sociale en leeftijdsgebonden component.

In de kinder- en jeugdpsychiatrie en orthopedagogische behandelcentra is een gebrek aan
voldoende behandelmogelijkheden. Deze zorg wordt vaak louter ingeschakeld voor
diagnostiek of om ernstige crises te bestrijden. Dit wordt betreurd door de betreffende
instellingen. Ze zouden zelf meer willen behandelen en preventiever willen werken. Men
heeft echter al onvoldoende psychiaters en gedragswetenschappers voor de diagnosticering
en de crisisinterventie. Het is dus de vraag of er voldoende capaciteit is voor behandeling.

Het zou nuttig zijn om eens te kijken naar de bestaande capaciteit en vraag en vervolgens
het aanbod uit te breiden of aan te passen. Om ook andere zorginstellingen te interesseren
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voor de zorg van mensen met een autismespectrumstoornis pleit de NVA voor een aparte
financiering voor de zorg van mensen met een autismespectrumstoornis. Geen vaste
zorgprijs voor iedereen, maar een hogere vergoeding als specifieke zorg is geïndiceerd.

Richtlijn:
Inventariseer in de regio het aanbod en de vraag naar zorg voor mensen met een
autismespectrumstoornis. Pas het aanbod aan indien de vraag dit wenst. Bundel de
regionale capaciteit en tracht door middel van een samenwerkingsverband of netwerk de
capaciteit zo optimaal mogelijk te benutten en de wachtlijsten te bekorten. Aan de overheid
en de zorgverzekeraars de taak om aan de zorg voor mensen met een autismespectrum-
stoornis een specifieke vergoeding te verbinden, zodat nieuwe instellingen dergelijke zorg
kunnen gaan bieden.

• Zorgrealisatie: vraaggestuurd, match tussen vraag en aanbod, integraal, sectoroverschrij-
dend, benadering van autisme als een stoornis uit een spectrum vraagt om gedifferentieerd
aanbod, kleinschalig, gevarieerd, ketenbenadering, continuïteit, samenhang: tussen
behandeling en zorg en andere levenssferen; niet ten koste van integratie en socialisatie.

De zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis dient net als de andere vormen van
zorg vraaggestuurd te zijn. Wat volgens een aantal informanten pijnlijk duidelijk wordt, is
het gebrek aan goede afstemming tussen vraag en aanbod. We noemden al de jongeren met
een autismespectrumstoornis waarvoor onvoldoende aanbod is. Verscheidene instellingen
in diverse sectoren worden geconfronteerd met vragen om hulp van ouders van kinderen
met een autismespectrumstoornis waarop ze geen antwoord hebben, omdat ze de gevraagde
hulp niet in hun aanbod hebben. De vragen betreffen ingewikkelde situaties, maar soms ook
eenvoudige vragen. Ook krijgen de organisaties vanwege hun bijzondere zorgverlening
vragen om hulp voor mensen die weliswaar ernstige complexe problematiek hebben, maar
waar geen sprake is van een autismespectrumstoornis. Dit betreft eveneens meestal mensen
waarvoor men moeilijk zorg kan vinden vanwege de zwaarte van de problemen. Sommige
informanten spreken van een mismatch tussen vraag en aanbod waar het gaat om de zorg
voor mensen met een autismespectrumstoornis.

Het specifieke zorgaanbod voor mensen met een autismespectrumstoornis moet integraal en
sectoroverschrijdend zijn. Dat heeft de geschiedenis van de grensvlakproblematiek
bewezen. De zorginstellingen en de koepels werken aan het opheffen van de grenzen tussen
de sectoren om zo een gezamenlijk aanbod te creëren waar alle mensen met een autisme-
spectrumstoornis iets aan hebben. De overheid zal de komende jaren eveneens een
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stimulerend beleid voeren om de specifieke zorg niet meer vanuit de traditionele domeinen
in te delen, maar integraal aan te bieden door onder meer mogelijk te maken dat een
zorginstelling aanvullende zorg voor een cliënt inkoopt bij een andere instelling. Ook een
ketenbenadering van zorg- en dienstverlening is een vereiste om continuïteit van zorg te
garanderen. De informanten pleiten voor de mogelijkheid van differentiatie en variatie in
het aanbod. Een stoornis op een spectrum vraagt om een brede aanpak en diversiteit van
aanbod.

De zorg wordt in toenemende mate kleinschalig en gedeconcentreerd geboden. Dit is zeker
voor mensen met en autismespectrumstoornis gewenst. Een risico van deconcentratie is dat
de kleinschalige woningen gaan functioneren als kleine instellingen, omdat de begeleiders
gewend zijn op een bepaalde wijze te werken of omdat de woning en de medewerkers te
weinig binding of contact met de moeder-instelling hebben. De instellingen dienen hiervoor
een goede communicatiestructuur te ontwikkelen.

Samenhangend met de omslag naar een integraal zorgaanbod voor mensen met een
autismespectrumstoornis en een ketenbenadering wordt ervoor gepleit om ook buiten de
zorg aansluiting te vinden met sectoren in de samenleving, zoals onderwijs, arbeid,
dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Ook wordt gevraagd om meer afstemming en contacten
tussen deze verschillende sectoren en de zorg. Niet alleen in het licht van de toenemende
vermaatschappelijking is deze afstemming cruciaal, maar ook voor het bereiken van
continuïteit in de zorg en aanpak van mensen met een autismespectrumstoornis. Een
bepaalde behandeling of methodiek dient bijvoorbeeld niet alleen in de woonsituatie
toegepast te worden, maar ook op school of in de werksituatie. In dit verband wordt
gewezen op de tekorten van het reguliere onderwijs wat betreft tijd, medewerkers en ruimte
om individuele begeleiding te geven aan kinderen met een autismespectrumstoornis. Het
speciaal onderwijs en met name de centrumschool voor kinderen met een autismespectrum-
stoornis hebben last van een capaciteitstekort. De overgang tussen school en werk is een
risico voor het ontstaan van problematiek.

De toenemende onderkenning van een autismespectrumstoornis bij mensen met een
verstandelijke handicap en de erkenning dat een specifieke aanpak noodzakelijk is, leidt bij
veel instellingen tot de vorming van aparte groepen of woningen voor mensen met een
autismespectrumstoornis. Dit is efficiënter voor de instelling, met name wat betreft de inzet
van speciaal geschoold personeel en materiele aanpassingen in ruimte. Ook is het
doorgaans beter voor de cliënten vanwege de specifieke aanpak voor onder andere structuur
en communicatie. Het nadeel is dat het ten koste kan gaan van integratie en socialisatie.
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Veel nadruk op veiligheid en structuur kan leiden tot een tamelijk geïsoleerd bestaan dat
weinig aansluiting biedt met het gewone leven. De NVA pleit voor meer specifieke zorg en
aandacht in de reguliere zorg en het reguliere onderwijs.

Richtlijn:
Doorbreek de sectorale grenzen en vorm een regionaal samenwerkingsverband of netwerk
van organisaties en instellingen die worden geconfronteerd met de zorgvraag van mensen
met een autismespectrumstoornis. Betrek hierin ook organisaties op andere terreinen dan
de zorg, zoals school, werk, wonen en thuis. Isoleer de mensen met een autismespectrum-
stoornis niet van andere mensen, maar betrek de maatschappij bij de zorg. Stel casemana-
gers aan voor overbrugging van de levensgebieden en levensfasen.

• Behandelinhoud: individuele zorgplannen, behandelen rond zorgvraag, ontwikkeling en
uitwisseling methodieken, doelstelling behandeling voor ogen houden, mogelijkheden
blijven verkennen.

Niemand zal het belang van een individueel zorgplan ontkennen. Voor een zorg waarbij de
cliënt centraal staat, is dit een noodzakelijke voorwaarde. Mensen met een autismespec-
trumstoornis hebben specifieke zorg nodig en daarom is het belangrijk dat het zorgplan
zorgvuldig wordt ingevuld. De NVA wijst erop dat het moeilijk is voor mensen met een
autismespectrumstoornis om een hulpvraag te hebben en dat het moeilijk is voor de
omgeving om de hulpvraag helder te krijgen. De rol van ouders en anderen die de cliënt
goed kennen, is bij de hulpvraagverduidelijking essentieel. Men moet ervoor waken dat de
betreffende cliënten voldoende informatie krijgen op basis waarvan ze een voor hen goede,
persoonlijke keuze kunnen maken zonder dat ze te veel informatie krijgen, waardoor ze niet
meer kunnen kiezen.

We hebben in dit onderzoek kunnen zien dat niet voor alle cliënten een zorgplan wordt
ingevuld of dat het onvolledig wordt ingevuld. Wel zijn de instellingen bezig met het
verfijnen van de zorgplannen. Op dit gebied zou meer afstemming kunnen plaatsvinden
waar het zaken betreft rondom een autismespectrumstoornis.

Samenhangend met de individuele zorgplannen dient de zorg georganiseerd te zijn rond de
cliënt. Dit laatste is uitgangspunt van beleid en wordt ook door de organisaties onderschre-
ven. Er wordt in toenemende mate samengewerkt, kennis uitgewisseld en gebruik gemaakt
van casemanagement om de zorg minder voorzienings- en groepsgericht te maken.
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De inhoud van het behandelaanbod is nog weinig uniform en de kennis hierover is weinig
geordend, aldus enkele respondenten. Men heeft het idee dat de behandeling van de eigen
organisatie of andere instellingen voldoet, maar het ontbreekt hen aan voldoende kennis van
behandelmethoden. De ratio achter het werken met een bepaalde methode van communica-
tie of pictogrammen is vaak afhankelijk van wat een gedragsdeskundige ooit introduceerde
nadat hij of zij hiervan vernam op een congres. Soms worden meerdere systemen naast
elkaar gebruikt, omdat bijvoorbeeld de ene cliënt de voorkeur geeft aan het ene systeem en
het andere systeem toevallig meer aanslaat bij de ander. Tegelijkertijd twijfelen sommigen
aan de methodieken, omdat ze geen tot weinig vergelijkingsmateriaal hebben. Daarvoor zou
het goed zijn om de bestaande kennis over behandeling en methodieken uit te wisselen en
gezamenlijk aan te passen of te ontwikkelen.

Ook vragen enkelen zich af of ze niet te ver zijn doorgeschoten in de behoefte om alles te
structureren voor mensen met een autismespectrumstoornis. Met name op het consequent
werken met pictogrammen en symbolen wordt door sommige deskundigen kritiek geuit. Er
wordt geconstateerd dat het picto-systeem in een aantal gevallen een doel op zich is
geworden en geen methode is om een doel te bereiken. Sommige groepsleiders werken zelf
op een dusdanige wijze met de picto’s dat het wel lijkt alsof zij zich meer aan het systeem
en de ordening vastklampen dan de cliënten zelf, aldus enkele informanten. Enige reflectie
op de methodieken en de verhouding tot de doelstelling van de behandeling zou op z’n
plaats zijn. Er is behoefte aan meer kennis over de mogelijkheden van variatie en inbreng
van de cliënt in de bezigheden. Het bijeenbrengen van expertise en ervaringen in een
kenniscentrum zou bijdragen tot meer kennisuitwisseling, discussie over de behandeling en
een uitbreiding van kennis.

Richtlijn:
Maak voor iedere cliënt van een zorginstelling een zorgplan en houd dit bij. Voorkom door
kennisuitwisseling en -vermeerdering dat behandelmethodieken willekeurig worden
toegepast en eerder doel dan middel worden. Investeer als instelling in deskundigheidsbe-
vordering en scholing. Tracht door bundeling van expertise en krachten in kenniscentra en
netwerken meer wetenschappelijk onderzoek te genereren en de resultaten hiervan uit te
dragen. Realiseer als zorginstelling dat de kennis over mensen met een autismespectrum-
stoornis en de behandeling hiervan nog lang niet volledig is.
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• Evaluatie: effectmeting, toetsing diagnose-instrumenten en behandelmethodieken.

Samenhangend met het bovenstaande hebben informanten behoefte aan effectmeting van de
behandeling en evaluatie van de gebruikte behandelmethodieken. Ook de wijze van
diagnosticeren en de hierbij gebruikte instrumenten zouden verschillende informanten
graag meer onderzocht zien. Er wordt gevraagd om een inventarisatie van bestaande en
gebruikte instrumenten en methodieken, de behoefte aan aanpassing daarvan en de
eventuele leemtes daarbinnen. Ook in deze taken zou een kenniscentrum een grote rol
kunnen vervullen.

Richtlijn:
Genereer door bundeling van expertise en krachten in kenniscentra en netwerken meer
expertise over autismespectrumstoornissen en wetenschappelijk onderzoek. Verspreid de
resultaten hiervan. Tracht tot een wijze van effectmeting van behandeling te komen.

• Deskundigheid: bevordering en –uitwisseling van expertise tussen diverse sectoren,
kennisontwikkeling en uitbreiding over mensen met een autismespectrumstoornis (en een
verstandelijke handicap), uitbreiding deskundigheid in opleidingen, oprichting van
kenniscentra voor verspreiding, verzameling en genereren van informatie en ideeën,
benutting van kennis van ouders.

Deskundigheidsbevordering en de bundeling, uitwisseling en verspreiding van kennis
vormen voor de informanten belangrijke aandachtspunten om een kwalitatief hoogstaande
zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis te realiseren. We hebben kunnen
constateren dat door de gescheiden zorgsystemen veel kennis verloren is gegaan, kennis
niet werd overgedragen en er geen mogelijkheid was tot het efficiënt benutten van elkaars
kennis. Dit heeft voor een achterstand gezorgd op het gebied van psychische en gedrags-
problemen bij mensen met een verstandelijke handicap. Ook ten aanzien van een autisme-
spectrumstoornis is dit het geval. Zowel in de psychiatrische als in de gedragskundige en
verpleegkundige opleidingen zou meer aandacht besteed moeten worden aan de duale
problematiek. Sommige informanten vertelden pas in de praktijk van de instelling voor het
eerst geconfronteerd te zijn met mensen met een autismespectrumstoornis en een
verstandelijke handicap.

Een informant vindt het jammer dat binnen de zorg weinig gebruik wordt gemaakt van de
bij ouders aanwezige ervaringskennis. Hierin is een stimulerende rol weggelegd voor de
NVA. De expertisecentra voor de bijzondere zorgvragers en het kenniscentrum voor
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mensen met een autismespectrumstoornis kunnen een belangrijke functie hebben in de
gewenste bundeling, uitbreiding en uitwisseling van kennis.

Richtlijn:
De organisaties in dit onderzoek maken zich sterk voor een kenniscentrum autismespec-
trumstoornissen en een transferpunt van waaruit kennis kan worden overgedragen. De
overheid en de NVA kunnen een dergelijk initiatief ondersteunen. Maak gebruik van
ervaringkennis bij ouders en mensen met een autismespectrumstoornis zelf.

• Personeel: uitbreiding en behoud personeel, loopbaanplan, pool van flexibele begeleiders,
job rotation, nascholing, uitwisseling kennis en ervaringen tussen personeel, continuïteit
garanderen, coaching, salarisverhoging.

Een veelgenoemde richtlijn heeft betrekking op het tekort aan personeel, het hoge verzuim
en de moeite om medewerkers gemotiveerd te houden. Het is bekend dat de gehele zorg
met een tekort aan medewerkers kampt. Ondanks campagnes van de overheid om mensen
te interesseren voor een baan in de zorg vraagt het van de zorginstellingen een grote
inspanning om nieuwe medewerkers te rekruteren en het bestaande personeel voor de zorg
te behouden. Het ziekteverzuim is relatief hoog bij de meeste instellingen. Een medewerker
die afknapt in de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis kan het effect
teweegbrengen van een reeks omvallende dominostenen. Het komt voor dat een gehele
groep of woning van cliënten wordt getroffen door uitval van de medewerkers. Het gemis
aan personeel wordt in deze zorg direct gevoeld. Wisselingen van begeleiders worden door
mensen met een autismespectrumstoornis moeilijk geaccepteerd en kunnen sommige
cliënten zelfs ontregelen. Om dit te voorkomen is Amarant in een regio gestart met het
opzetten van een pool van begeleiders die flexibel worden ingezet bij uitval van de vaste
krachten. Hiermee tracht men de continuïteit van de zorg te garanderen en te voorkomen
dat cliënten worden geconfronteerd met ‘vreemden’ bij uitval van de vaste begeleiders.

Het werk is zwaar, zowel fysiek als emotioneel. De groepsleiders zijn over het algemeen
jong en kunnen het nodige aan, maar moeten ook veel incasseren in het werk. De dagelijkse
zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis is niet altijd even bevredigend en
dankbaar. Ze vereisen een speciale aanpak. Scholing en kennis van een autismespectrum-
stoornis zijn belangrijk. De medewerkers die zich inzetten voor deze cliënten verdienen
eveneens een speciale aanpak, menen een paar informanten. Het is belangrijk om aandacht
te geven aan motivering en waardering. Dit laatste kan in de sfeer van het toekennen van
meer salaris. Een alternatief is job rotation, zoals wordt toegepast of ontwikkeld door
verschillende zorginstellingen. Hierbij probeert men te voorkomen dat medewerkers
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afknappen door lang zwaar werk te doen. Na een bepaalde periode kan de instelling dan
faciliteren dat een medewerker een tijdje in een andere groep of met andersoortige cliënten
kan werken. Ook wordt de suggestie gedaan van coaching en mentorschap van medewer-
kers, zoals al door een aantal instellingen wordt geboden. De mogelijkheid om regelmatig
ervaringen uit te wisselen met collega’s is ook een genoemde oplossing om te voorkomen
dat medewerkers zich alleen voelen staan. Mede door de verzelfstandiging en vermaat-
schappelijking van de cliënt zijn individuele medewerkers eenzamer geworden. Er wordt
niet altijd meer gewoond en gewerkt in een groep. We hebben te maken met individuele
cliënten die in hun eigen ruimte wonen en overdag in een bedrijf werken. De gezellige
instelling waarin iedereen elkaar kon treffen, zowel medewerkers als bewoners, is
geleidelijk verdwenen. Hiervoor in de plaats dienen nieuwe mogelijkheden van collegiale
contacten gevonden te worden.

Richtlijn:
Vorm een regionale pool van flexibele medewerkers die kunnen worden ingezet in
noodgevallen en bij uitval. Zorg als instelling voor job rotation. Benoem coaches voor de
uitvoerende medewerkers. Zorg ervoor dat medewerkers zich niet verloren voelen. Creëer
een gezamenlijke medewerkersruimte. Organiseer medewerkersbijeenkomsten en
organiseer bijeenkomsten van medewerkers en cliënten. Maak een intern personeelsblad.
Benoem een functionaris voor sociaal beleid bij toenemende deconcentratie en ontmante-
ling van de instelling. Investeer als instelling de komende jaren in het personeel.

• Voorwaardenscheppend: meer ruimte, aangepaste ruimte, afgestemde materialen,
automatisering van cliëntgegevens en zorgplannen.

In de voorwaardenscheppende sfeer zijn ook kwaliteitseisen genoemd, zoals meer ruimte en
aangepaste ruimte. De informanten zijn enigszins verdeeld ten aanzien van het gegeven dat
mensen met een autismespectrumstoornis meer ruimte nodig hebben dan anderen.
Vanzelfsprekend behoeven ze een eigen kamer of appartement als ze in een voorziening of
woning van een voorziening wonen, maar dat geldt net zo goed voor andere mensen in de
zorg, zoals mensen met een verstandelijke handicap en ouderen. Ook zij hebben recht op
een eigen ruimte. Wel dient er een zekere balans te zijn, zodat mensen met een autisme-
spectrumstoornis zich niet teveel afzonderen in hun eigen kamer.

Ook is er behoefte aan afgestemde en aangepaste materialen, vernieuwing van materiaal en
meer financiering om dit te bewerkstelligen. De medewerkers blijken erg creatief en
sommigen knutselen zelf met dozen en mandjes om materiaal voor de cliënten te maken.
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Wat de administratieve voorzieningen betreft, zoals de automatisering, is er een inhaalslag
te maken. De medewerkers besteden vanzelfsprekend veel tijd aan het primaire proces van
zorg, maar een geautomatiseerde registratie van dossiers, zorgplannen en andere cliëntge-
gevens zou voor iedereen het werken efficiënter maken. Het vereist een investering en een
omslag in het handelen van de betrokkenen, maar het levert veel op, ook in de zin van
inventarisatie van gegevens, positionering als instelling en marktverkenning.

Richtlijn:
Breng als instelling de automatisering op peil. Ontwikkel in de regio of in samenwerking
met andere instellingen in de zorg een geautomatiseerd registratiesysteem. Bekijk de
instelling kritisch op ruimte, inrichting en materialen.

• Samenwerking: uitbreiding overleg tussen de verschillende zorgsectoren, openheid,
drempelverlagend, kennisuitwisseling, netwerk- en circuitvorming.

Begrippen die telkens opduiken bij de onderscheiden kwaliteitseisen zijn: afstemming,
integraliteit, kennisuitwisseling, samenwerking. Ze duiden allen op het grote belang van de
vorming van netwerken en circuits. Specifieke zorg aan mensen met een autismespectrum-
stoornis staat niet op zichzelf, zeker niet als het in veel gevallen wordt geboden aan mensen
met een verstandelijke handicap. Niet zelden is bovendien sprake van bijkomende
problematiek van fysieke, neurologische of psychiatrische aard. De tijd dat instellingen
aparte werelden op zich waren, ligt achter ons. Voor een gerichte, specifieke zorg aan
mensen met een autismespectrumstoornis, afgestemd op de zorgvraag en –behoefte van de
cliënten zelf, rekening houdend met hun omgeving is het van het grootste belang dat de
ingrediënten voor dit aanbod uit diverse disciplines, instellingen, beroepskrachten en
sectoren worden aangeleverd. Opnieuw het wiel uitvinden, is geen optie. In hoofdstuk 3
over de zorg als systeem hebben we duidelijk kunnen zien hoe groot de interdependentie
van de verschillende actoren in de zorg is.

Richtlijn:
Samenwerking en netwerkvorming zijn van het grootste belang in de zorg aan mensen met
een autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap. De vraag en het aanbod zijn
dermate divers en vaak versnipperd dat het ongewenst is om nog langer geïsoleerd te
werken. Ook het huidige beleid naar toenemende integratie en het leven in de samenleving
noopt ertoe in samenwerking te handelen. De organisaties in dit onderzoek erkennen het
belang en de noodzaak hiervan. In dit onderzoek staan de voorwaarden genoemd waaraan
een succesvol netwerk moet voldoen. De overheid zou dergelijke samenwerkingsverbanden
kunnen financieren, vergelijkbaar met de samenwerkingsverbanden integrale vroeghulp.
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• Ten slotte: de rol van de cliënten, hun ouders, familie en vertegenwoordigers en hun
koepelorganisaties, zoals de NVA, dient grotere aandacht te krijgen in het zorgaanbod. De
vragenlijsten en interviews naar de tevredenheid van de cliënten en hun ouders met de
geboden zorg geven aan dat de waarde van het oordeel van betrokkenen relevant is. Een
autismespectrumstoornis is een stoornis voor het leven en heeft een grote invloed op het
leven van niet alleen de persoon die eraan lijdt, maar ook op diens omgeving. Een stoornis
met een zo grote sociale en communicatieve component vereist een zorgvuldige aanpak en
doet dientengevolge een zwaar beroep op de ouders en omgeving. Initiatieven, zoals
cursussen, gespreksgroepen en trainingen voor ouders en broers en zusjes zijn dan ook van
essentieel belang. Het Samenwerkingsverband autisme biedt dergelijke activiteiten.

Richtlijn:
Betrek de ouders, familie en omgeving en de cliënten zelf in het zorgaanbod. Zij hebben een
grote mate van ervaringskennis. Een autismespectrumstoornis vraagt veel van de
omgeving. Ondersteun de ouders en familie via cursussen en gespreksgroepen. Deze
kunnen laagdrempelig worden geboden door een samenwerkingsverband.

6.4 Protocollen voor de zorg aan mensen met een autismespec-
trumstoornis en een verstandelijke handicap

Op grond van de onderzoeksresultaten hebben we protocollen voor diagnostiek, behande-
lingsplannen en dagprogramma’s opgesteld. Er is grote behoefte aan een protocol voor
diagnostiek. Bestaande protocollen voldoen niet altijd of zijn niet specifiek voor mensen
met een autismespectrumstoornis opgesteld. Uit dit onderzoek blijkt dat een tendens naar
een verbeterde zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis zichtbaar is. De door
ons onderzochte organisaties fungeren in die zin als voorbeeldprojecten, maar ook hiervoor
geldt dat de invulling van de zorg nog niet volledig is. Binnen de instellingen voor mensen
met een verstandelijke beperking zijn veel cliënten met een autismespectrumstoornis nog
niet gediagnosticeerd. Een aantal instellingen wil hun populatie hierop gaan onderzoeken,
zoals Amarant. Onder één Dak heeft dat reeds gedaan. Een dergelijk onderzoek kan een
preventieve werking in zich dragen, daar gebleken is dat de consulententeams zeer vaak te
maken hebben met gedragsproblematiek die het gevolg is van een onderliggende niet-
gediagnosticeerde autismespectrumstoornis met een inadequate begeleiding tot gevolg (De
Vos, Buysse & Van Berckelaer-Onnes, 1996). Diagnostiek zou tot het pakket van basiszorg
moeten behoren en niet moeten worden toegepast als de situatie uit de hand is gelopen en
het consulententeam ingeschakeld moet worden.
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Ten behoeve van een gestandaardiseerde diagnostiek hebben we een protocol ontwikkeld
voor de screening van autismespectrumstoornissen. Het bestaat uit vier fasen. In de eerste
fasen worden alle cliënten gescreend met behulp van twee Nederlandse screeningsinstru-
menten: de AUTI-R (Van Berckelaer-Onnes & Hoekman, 1991) en de AVZ-R (Kraijer,
1999). Als de uitslag op de eerste screening positief is, wordt in de tweede fase classifice-
rende en individueel descriptieve diagnostiek verricht, gevolgd door fase drie waarin de
classificatie door externe deskundigen wordt beoordeeld. De screening wordt afgesloten
met een indicatiestelling. Het protocol voor de screening ziet er als volgt uit:



118

Protocol 1: Screening autismespectrumstoornissen

Fase I: Screening alle cliënten
m.b.v. AUTI-R (Van Berckelaer-Onnes &
Hoekman, 1991) & AVZ-R (Kraijer, 1999)

Fase II: Classificerende en individueel
descriptieve diagnostiek

Fase III: Bevestiging classificatie door
externe deskundigen

Uitslag: JA
PDD
AD
Geen classificatie

Uitslag: NEE
Niet PDD
Niet AD

Fase IV: Indicatiestelling
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Nadat de classificerende diagnostiek is afgerond (fase 3), wordt op grond van de verkregen
gegevens aanvullend onderzoek verricht. Voorbeelden van tests om het algehele functione-
ren in kaart te brengen zijn de: PEP-R (Schopler et al., 1990), K-ABC (Kaufman &
Kaufman, 1983), WISC-RN (Haasen et al., 1986) en WAIS-N (Stinissen et al., 1970). Om
de communicatieve mogelijkheden in kaart te brengen, kan naast de standaard logopedische
middelen de ComVoor (Verpoorten, Noens & Van Berckelaer-Onnes, 1999) worden
afgenomen om een duidelijke indicatiestelling en daaraan gekoppeld een behandelingsplan
te formuleren. Verder uitgewerkt ziet deze fase er als volgt uit:
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Protocol 2: Individueel descriptieve diagnostiek

De anamnese
Voor het navragen van specifieke
kenmerken kan gebruik gemaakt
worden van:
- Autism Diagnostic Interview-R

(ADI-R; Lord, Rutter &
LeCouteur, 1994).

- Diagnostic Interview for Social
and Communicative Disorders
(DISCO; Wing, 1996).

- De ontwikkelingsgeschiedenis.
- De medische voorgeschiedenis.
- Ontwikkelingsverloop en het

huidige ontwikkelingsprofiel.
Deze kan in kaart worden ge-
bracht met de Vineland Adaptive
Behavior Scales (VABS; Sparrow
et al., 1984).

Het onderzoek
Het onderzoek dient multidisciplinair
te zijn en omvat diverse activiteiten:
- Observatie (zowel indirecte als

directe observaties en in ver-
schillende situaties).

- Medisch onderzoek.
- (Kinder-/jeugd)psychiatrisch

onderzoek.
- Psychologisch/pedagogisch

onderzoek.
- Logopedisch onderzoek.
- Fysiotherapeutisch onderzoek.
- Via het onderzoek worden de

vaardigheden, het niveau van
cognitief functioneren en de
gedragingen van de persoon
uitgebreid in beeld gebracht.

DIAGNOSE

Differentiaaldiagnostiek en co-morbiditeit
Gedurende het diagnostisch proces moeten de onderzoekers zich steeds afvragen of de gedragingen
en reacties te verklaren zijn door de autistische stoornis of dat er sprake zou kunnen zijn van een
andere stoornis.

Ouders/verzorgers dienen breed geïnformeerd te worden. Zowel de classificatie als de beschrijvende
diagnostiek met nadruk op de zwakke en sterke punten worden besproken. Ook de risico's en
beschermende factoren worden doorgenomen.
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Na deze fase kan de indicatie voor behandeling of zorg worden geformuleerd. Bovendien
kunnen het profiel en het perspectief aan de hand van deze gegevens, aangevuld met de
wensen van de cliënt en direct betrokkenen, geformuleerd worden. Dit vormt de basis voor
het behandelingsplan.
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Protocol 3: Het individuele behandelingsplan

ZORGPROGRAMMA

PROFIEL

DOEL
Kindgericht Omgevingsgericht

1e graadsstrategie
Het creëren van een
omgeving waarin de
persoon kan groeien en de
omgeving wordt
ondersteund in het
educatieve proces.

• Stimuleren van de normale
ontwikkeling.

• Verminderen van specifieke
gedragsproblemen.

• Elimineren van niet-
specifieke gedragsproble-
men.

• Geven van voorlichting
over de aard van de proble-
matiek.

• Het scheppen van een
groeizaam klimaat.

• Ouders ondersteunen in de
verwerking van het hebben
van een gehandicapt kind.

2e graadsstrategie
Het individuele behande-
lingsaanbod.

• Aanleren van verschillende
vaardigheden.

• Vergroten van de
zelfredzaamheid.

• Medicatie.

• Vergroten draagkracht van
de opvoeders.

3e graadsstrategie
De individuele inkleuring.

• Het toesnijden van de hulp
op de eigenheid van elk
individu; vraaggestuurde
zorg.

PERSPECTIEF

VRAAG
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Extra aandacht behoeft de invulling van de individuele communicatie. Dit blijkt een
essentiële variabele te zijn ten aanzien van het ontwikkelingsverloop. De communicatieve
ontwikkeling krijgt relatief veel aandacht in de door ons onderzochte organisaties, met
name in Sint Marie, maar kan beter worden ingebed in het totale plan. Uit onderhavig
onderzoek komt naar voren dat de ondersteunende communicatie vaak onvoldoende is
aangepast aan het niveau van functioneren van de persoon en soms te rigide of soms juist te
weinig actief wordt gebruikt. Te vaak wordt op representatieniveau of alleen verbaal met
cliënten gecommuniceerd, terwijl de cliënt op presentatieniveau functioneert. Uit de
jaarlijkse evaluaties van Sint Marie en de dossiergegevens blijkt dat een op communicatie
gerichte aanpak vruchten afwerpt.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat het invullen van vrije tijd en het aanbieden van
een verscheidenheid aan activiteiten zowel bij het wonen, maar vaak ook bij dagbeste-
ding/werk moeilijk lijkt te zijn. Mensen met een autismespectrumstoornis kunnen vaak
onvoldoende aangeven waar hun interesses, anders dan preoccupaties, liggen. Een goed
gevuld en gevarieerd dagprogramma is onontbeerlijk. Het vaststellen van het communica-
tieniveau is een voorwaarde om tot dit protocol over te kunnen gaan.
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Protocol 4: Opstellen van een dagprogramma

Gegevens uit observatie en onderzoek:
• Mogelijkheden en beperkingen van de

persoon.
• Wensen van de persoon.

Keuze van de activiteiten aansluitend bij de mogelijkheden en beperkingen
van de persoon.

Alle activiteiten, dus ook de vrije tijd, dienen gestructureerd te worden.

Structuur in tijd
Volgorde in activiteiten
inzichtelijk maken.

Structuur in ruimte
Verschillende activiteiten op
verschillende plaatsen en in
verschillende ruimtes.

Structuur in activiteiten
• Duur van activiteiten

duidelijk maken.
• Begin en eind

aangeven.
• Doel van activiteiten

duidelijk maken.

Bij samenstellen programma rekening houden met:
• Afwisselend inspannende en ontspannende activiteiten.
• Afwisselend gezamenlijke en individuele activiteiten.
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Samenwerking met ouders valt onder de omgevingsgerichte strategieën uit het behande-
lingsplan. Uit het satisfactieonderzoek komt naar voren dat de meeste ouders willen
meedenken en betrokken willen worden bij het behandelingsproces. Hierbij spelen de
volgende aspecten een rol:

- Informatieoverdracht, zowel van de instelling naar ouders als andersom. Dit moet
regelmatig plaatsvinden en kan geconcretiseerd worden door middel van een schriftje.

- Betrekken van ouders bij de behandeling en bij de fase van doelformulering.
- Kennisoverdracht, zowel over de autismespectrumstoornis in algemene zin, als

specifiek met betrekking tot het kind.
- Afstemming van de verschillende leefsituaties op elkaar is essentieel voor mensen met

een autismespectrumstoornis.
De manier waarop voor een aantal kinderen van Onder Eén Dak wordt vormgegeven aan
samenwerking met ouders, is een goed voorbeeld. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd
voor de SPD, die zorgt voor afstemming van de verschillende situaties waarin het kind
verkeert, zoals de situatie thuis, op het dagverblijf en in een eventueel logeerhuis. De
afstemming betreft vooral de ondersteunende communicatie en de manier waarop
activiteiten inzichtelijk worden gemaakt. Ook de activiteiten op de verschillende plaatsen
zijn op elkaar afgestemd. Belangrijk hierbij is dat de manier van structureren en van
benaderen overdraagbaar is. Ook zorgt de SPD voor kennisoverdracht wat betreft de
autismespectrumstoornis.

Een ander aspect van samenwerking met ouders is overleg tussen de ouders en de instelling
(en eventuele andere betrokkenen) en daarnaast regelmatige informatieoverdracht via een
contactschriftje of telefonisch. Het is belangrijk de informatie van ouders te gebruiken en
de ideeën van de ouders serieus te nemen. Beslissingen die het kind aangaan, dienen altijd
in overleg genomen te worden. Ouders kunnen een deel van de behandeling thuis
voortzetten door bijvoorbeeld met het kind eenvoudige oefeningen te doen. De SPD biedt
hometraining aan ouders om deze vaardigheden aan te leren.

De zeer jonge kinderen vormen een aparte categorie. Ze komen een kinderdagcentrum of
school binnen, zonder dat er veel gegevens bekend zijn. Gezien de hoge prevalentie van
autismespectrumstoornissen bij kinderen met een matige tot diepe verstandelijke handicap
is alertie op de aanwezigheid van deze stoornissen noodzakelijk. Bij een aantal van de aan
het onderzoek deelnemende kinderen was de aanwezigheid van een autismespectrumstoor-
nis gesuggereerd, maar bleek dit niet zo te zijn. Het is bij jonge kinderen essentieel om de
tijd te nemen voor grondige diagnostiek.
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Protocol 5: Observatie van jonge kinderen

• Kwalitatieve tekortkomingen in socialisatie.
• Kwalitatieve tekortkomingen in communi-

catie.
• Stoornis in verbeelding.

Multidisciplinair onderzoek gedurende de observatieperiode
• Systematische observaties in de groep.
• Observatie en onderzoek logopedie.
• Observatie en onderzoek fysiotherapie.
• Lichamelijk onderzoek.
• Psycho-/pedodiagnostisch onderzoek.
• Gezinsonderzoek; verhouding draaglast/draagkracht.

NEE

Intake:

Kindgericht
• Voorgeschiedenis.
• Niveau van functioneren kind op

verschillende ontwikkelingsdomeinen.

Omgevingsgericht
• Familiegeschiedenis.
• Inventarisatie draaglast/draagkracht.

JA
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Verwey-Jonker Instituut

7 Slotbeschouwing

7.1 Inleiding

De voorgaande hoofdstukken hebben een stroom aan informatie opgeleverd. In het rapport
was sprake van de spreekwoordelijke lappendeken van de zorg die geleidelijk aan wordt
opgeknapt en dekkender wordt. In dit hoofdstuk doen wij een poging tot ordening van de
lappendeken aan onderzoeksgegevens. In de volgende paragraaf (7.2) gaan we over tot
beantwoording van de probleemstelling. In § 7.3 beschrijven we de richtlijnen voor de zorg
aan mensen met een autismespectrumstoornis en de protocollering. Ten slotte werpen we in
de laatste paragraaf (7.4) een blik op de toekomst.

7.2 Beantwoording van de probleemstelling

Het onderzoek had tot doel zorginhoudelijke en organisatorische richtlijnen op te leveren
voor een basispakket specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis.
Hiertoe zijn de vormgeving, werkwijze en inhoud van de zorg van vijf organisaties
beschreven en geëvalueerd. De probleemstelling van het onderzoek is drieledig:

- Op welke wijze wordt door vijf verschillende organisaties vormgegeven aan de
specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis?
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- Aan welke organisatorische en zorginhoudelijke richtlijnen moet de specifieke zorg
aan mensen met een autismespectrumstoornis voldoen om adequaat te zijn?

- Welke protocollen voor goede zorgpraktijken - die kunnen worden overgedragen naar
andere hulpverleningssituaties - zijn er op basis van bovenstaande gegevens op te
stellen?

We beginnen met het eerste deel van de probleemstelling. De vijf zorgorganisaties in het
onderzoek zijn beschreven op hun organisatie, vormgeving, werkwijze en inhoud van de
zorg. Om de organisaties te analyseren, is gebruik gemaakt van het begrip systeem. We
hebben de zorgorganisaties beschouwd als subsystemen van een groter systeem: de zorg.
Om de totstandkoming van de specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoor-
nis te begrijpen, is het noodzakelijk te kijken naar de geschiedenis van de zorg in
Nederland, de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en de geestelijke
gezondheidszorg. De historie toont ons de zorg als een lappendeken in een poldermodel. De
analyses geven aan dat alle actoren in de zorg welwillend zijn en een doel nastreven dat
veelal in het belang van de zorgvragers is. Ze botsten in het systeem gemakkelijk met
elkaar door belangenafwegingen, machtsinvloeden, regelgeving en financiering. De actoren
raakten regelmatig verstrikt in het systeem. Incidenten zorgden soms voor een doorbraak en
brachten weer dynamiek in het systeem.

De afgelopen jaren is een proces in gang gezet met een door de overheid geïnitieerd beleid
waarin de cliënt centraal staat, maar ook zoveel mogelijk wordt beschouwd als een burger
als ieder ander. Dit betekent dat elk mens met een handicap in principe gewoon woont,
werkt, naar school gaat en vrije tijd doorbrengt als iemand zonder handicap. Als dit niet
mogelijk is, dient allereerst de samenleving zich aan te passen. Dit betekent bijvoorbeeld
aangepast wonen in gewone wijken, aangepast of begeleid werken in het vrije bedrijf of een
sociale werkvoorziening, begeleid op een reguliere school, maar ook met de bus kunnen
gaan, dus een verlaagde busentree. Er zijn mensen met een ernstige handicap of een
verstandelijke handicap waarvoor aanpassing van het gewone niet toereikend is. Zij kunnen
speciaal onderwijs volgen, dagbesteding in een activiteitencentrum ontvangen en wonen in
een woning van een instelling voor zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. Ook
hierin zijn gradaties mogelijk in begeleiding, bijvoorbeeld begeleid zelfstandig wonen of
alleen overdag begeleiding of 24 uurs-zorg. Kortom: er dient voor iedereen zorg op maat te
zijn. Wat die maat is, dient te worden vastgesteld, bij voorkeur door indicatiestelling. Deze
dient objectief, onafhankelijk en integraal te zijn. Wat de zorg is, dient dus bepaald te
worden door de vraag van de cliënt, vastgesteld met behulp van indicatiestelling.
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Vervolgens dient deze zorg er wel te zijn. Zorginstellingen dienen hun aanbod aan te passen
op de vraag.

Wij hebben in dit onderzoek gekeken naar het zorgaanbod van vijf organisaties ten behoeve
van mensen met een autismespectrumstoornis. De zorg voor mensen met een autismespec-
trumstoornis is te beschouwen als een nieuw systeem dat zich in toenemende mate
autonoom beweegt. Het is een deelverzameling van een aantal andere systemen, zoals de
zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg
en diverse vormen van gespecialiseerde zorg, onder andere de zorg aan auditief en
communicatief gehandicapten. Tot voor kort boden de gescheiden systemen afzonderlijk
zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis. De zorg voor mensen met een
autismespectrum leveren ze nog steeds, maar meer in samenwerking en afstemming met
anderen dan voorheen. We hebben kunnen constateren dat er dynamiek is in het systeem
van de zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis. Er zijn veel actoren uit diverse
andere systemen die zich hierin bewegen, er worden veel initiatieven ontwikkeld en er
wordt een eenduidiger beleid gevoerd. De eens zo verstrikte actoren werken nu meer samen
dan voorheen en dit kan leiden tot een open systeem van zorg, waarin steeds meer kleinere
subsystemen en actoren in flexibele samenstelling en in afstemming zullen opereren. Het
systeem van de zorg was lange tijd vooral gericht op latentie en weinig op adaptatie en
afstemming. Het huidige systeem vertoont steeds meer integratie en adaptatie, zowel intern
als extern. Gecombineerd met een grote mate van gezamenlijke en eenduidige doelberei-
king zijn dit belangrijke voorwaarden voor het continueren en verbeteren van een systeem.
Een dergelijk systeem kan leiden tot een betere organisatie van de zorg, betere afstemming
van zorg en aanbod, integraler zorgaanbod en preventievere zorg. Voor de zorg in het
algemeen kunnen we deze conclusies trekken, maar in het bijzonder voor het systeem van
de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis.

De vijf organisaties in dit onderzoek nemen deel aan het systeem van de zorg voor mensen
met een autismespectrumstoornis. Verder zijn ze zeer verschillend van elkaar wat betreft
doelgroep, behandelaanbod, achtergrond en geografische ligging. Ze zijn voor het
onderzoek geselecteerd op grond van hun innovatieve waarde voor de zorg aan mensen met
een autismespectrumstoornis. Als we de zorgorganisaties in dit onderzoek als systemen
analyseren, zien we een sterke differentiatie, veel dynamiek en veel ruimte voor creativiteit
en innovatie. Alle vijf de organisaties zijn sterk gericht op het bereiken van hun doel. De
mate van adaptatie is eveneens zeer hoog. Alle organisaties richten zich sterk op de
omgeving en stemmen hun activiteiten, aanbod en doelbereiking af op de behoeften en
wensen van de omgeving. Hierin spelen de (potentiële) zorgvragers, hun belangenbeharti-
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gers, de overheid en de zorgkantoren een grote rol. Een aparte actor in de omgeving van het
systeem vormen de collega-zorginstellingen. De vijf zorgorganisaties stemmen hun aanbod
mede af op wat de collega’s wel of niet bieden. In overleg en afstemming met elkaar
probeert men lacunes op te sporen, afspraken te maken over verantwoordelijkheden en
taakverdeling en nieuw aanbod te creëren. Hiermee zijn de zorgorganisaties ook open
systemen. Er is sprake van een constante stroom van input en output van de organisaties.
Aangezien de mate van adaptatie hoog is, zijn de organisaties binnen materiele en
wettelijke beperkingen behoorlijk flexibel om vernieuwingen in het systeem tot stand te
brengen. Dit heeft tot gevolg dat de zorgorganisaties extra veel aandacht moeten besteden
aan de integratie binnen het systeem en de latentie. Te veel gericht zijn naar buiten en een
hoge mate van vernieuwing kunnen de integratie en latentie van de zorgorganisaties in
gevaar brengen. Dit proces kan bijvoorbeeld optreden bij fusies, verhuizingen, wijzigingen
van beleid en organisatiestructuur. Met name als de adaptatie en doelbereiking behalve in
grote mate zich ook in versneld tempo voordoen, kan de integratie snel en sterk afnemen
evenals de latentie. We hebben dit kunnen zien bij Arduin, waar een fusie met een collega-
zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap in Goes, mislukte. Er was
weinig integratie onder de actoren: met name de medewerkers en de ouders van de
potentiële fusiepartner haakten af. Ook zien we dat processen van deconcentratie bij Arduin
en Amarant de latentie van het systeem verminderen. Met de deconcentratie verandert niet
alleen het werk, maar vooral de werkomgeving. Er is geen sprake meer van een grote
instelling met veel medewerkers en bewoners. De mogelijkheden voor contact met
collega’s en meerdere cliënten zijn afgenomen. Een begeleider werkt bijvoorbeeld in een
huis waar vier cliënten wonen. Hij of zij ziet weinig anderen, soms alleen bij de overdracht.
De organisaties zijn zich hier in toenemende mate van bewust en investeren in het scholen
en coachen van de medewerkers, opzetten van pools van flexibele medewerkers, job
rotation en mogelijkheden voor uitwisseling van ervaringen.

We kunnen de zorginstellingen ook analyseren op hun perspectieven: technisch, politiek,
structureel, cultureel en dramaturgisch. Alle perspectieven zijn van toepassing op de vijf
zorgorganisaties in dit onderzoek. Het technisch perspectief is het meest van toepassing.
Hierbij zijn de organisaties in meer of mindere mate beperkt door de aanwezigheid van
andere doelstellingen van het grotere systeem van de organisatie c.q. de zorg waarvan ze
deel uit maken. Ook het politiek perspectief is relevant ten aanzien van de zorg voor
mensen met een autismespectrumstoornis. Er wordt een specifieke benadering en
gespecialiseerde kennis van de medewerkers verlangd, evenals de motivatie om het werk
uit te voeren. In de sfeer van voorwaarden en tegemoetkomingen is de zorg in het algemeen
niet altijd sterk geweest. De organisaties in dit onderzoek beseffen steeds meer het belang
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van het stimuleren en motiveren van personeel. Ze zijn voornemens om hier meer aandacht
aan te besteden. Wat het structureel perspectief betreft: hiërarchische scheidingen zijn
inherent aan het systeem van de zorg. Iemand moet eindverantwoordelijkheid hebben of
aanspreekbaar zijn voor het handelen van anderen. Daar waar direct wordt gewerkt met
mensen is het nemen van eigen verantwoordelijkheid en alert zijn echter ook voor
uitvoerende werkers van essentieel belang. De aard van het werken in de zorg brengt met
zich mee dat er gecoördineerd moet worden en dat het grotere geheel in de gaten gehouden
moet worden. De invulling van hiërarchische scheidingen is cruciaal. Kenmerkend voor de
zorgorganisaties in dit onderzoek zijn de redelijk laagdrempelige relaties tussen de directie
en het management en de medewerkers.

Het geïndividualiseerde werken dat deïnstitutionalisering en deconcentratie met zich mee
brengen, wordt niet door elke medewerker als prettig ervaren. Er moeten wellicht meer
manieren worden bedacht om de sociale relaties in stand te houden. Aan de andere kant zal
een gewijzigde inhoud van het werk weer andere mensen aantrekken, die het plezierig
vinden om hun eigen gang te gaan. Het cultureel perspectief is steeds belangrijker
geworden voor zorgorganisaties. Er wordt gewerkt vanuit een missie of met een bepaalde
visie, waarin gewoonlijk de cliënt centraal staat. In een organisatie als Arduin is de visie
alles bepalend. De wijze waarop de zorg wordt geboden is gebaseerd op de visie van
zelfbepaling en het ondersteuningsmodel. De medewerkers zullen zich hieraan moeten
committeren. Voor personeel dat al langer werkzaam is in de zorg of bij de rechtsvoorgan-
gers heeft gewerkt, kan het moeilijk zijn om de nieuwe visie geheel over te nemen. Het is
namelijk tegelijkertijd een kritiek op het werk dat men vroeger deed. In instellingen als
Amarant en Sint Marie zijn sporen van de katholieke cultuur en tradities zichtbaar in
bijvoorbeeld de vormgeving. Het dramaturgisch perspectief wordt door de organisaties en
hun vertegenwoordigers in alle andere perspectieven gehanteerd. Voor een succesvolle
organisatie is het belangrijk dat de actoren een adequate en juiste rol spelen bij elk
perspectief en de afzonderlijke perspectieven niet verwarren, maar in evenwicht gebruiken.
Dit is het geval bij de vijf organisaties, voor zover wij hebben kunnen waarnemen. De
verantwoordelijken voor het beleid van de organisatie zijn zich bewust van de perspectie-
ven waarin het – tijdelijk – minder gaat en werken eraan om deze weer in evenwicht te
brengen met de andere perspectieven.

Ook de andere onderscheiden perspectieven: perspectief van de cliënt, intern, innovatief en
financieel zijn relevant. Ten aanzien van het perspectief van de cliënt is er nog werk te
doen. Hiervan zijn de organisaties zich terdege bewust. Het perspectief van de cliënt is
steeds belangrijker geworden in de zorg en dus ook voor de onderzochte organisaties.
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Inspraak en medezeggenschap van cliënten en hun ouders in de instelling via officiële
raden, maar ook via contacten en samenwerking rond het individuele zorg- en behandelplan
zijn steeds meer ingeburgerd in de organisaties. Echte zorg op maat is nog niet altijd
verwezenlijkt, maar wordt wel nagestreefd. Bij mensen met een autismespectrumstoornis
en een verstandelijke handicap verdient het eigen perspectief net zoveel aandacht als bij
andere cliënten. De beide stoornissen maken het complexer, maar ook uitdagender, om na
te gaan wat de cliënt wenst. Arduin heeft het perspectief van de cliënt het duidelijkst in het
vaandel staan, maar ook de andere organisaties zijn doordrongen van het belang hiervan.
Zorgplannen en persoonlijke plannen worden verfijnd en er worden ondersteuningsprofie-
len ontwikkeld om de vraag van mensen met een autismespectrumstoornis beter boven tafel
te krijgen, zoals bij Arduin. Onder één Dak is bezig de communicatiemethoden en –
ondersteuningsvormen te verfijnen. Het Samenwerkingsverband richt zich bovenal op de
cliënt door onder andere het aanpassen en aanbieden van oudercursussen en trainingen voor
mensen met een autismespectrumstoornis. Het is een grote uitdaging voor alle vijf de
organisaties om in de komende jaren het perspectief van de cliënt verder uit te werken.

Het interne perspectief in de zin van interne coaching, scholing en kennisoverdracht krijgt
veel aandacht binnen de organisaties. De problematiek waar men zich voor geplaatst ziet bij
mensen met autismespectrumstoornissen, geeft aanleiding tot de behoefte en noodzaak aan
extra en aanvullende scholing. Alle organisaties bieden interne cursussen, modules en
cliënten- en casusbesprekingen. De coaching krijgt steeds meer aandacht. Bij Sint Marie is
zelfs een aparte functie van coach gecreëerd ter begeleiding van de groepsleiders die
werken met de kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. De groepsleiders
zijn erg enthousiast hierover. Ze noemen het een steun in de rug. Bij Amarant levert de
circuitmanager een belangrijke bijdrage aan coaching. Ook bij Arduin zorgen coaches voor
de begeleiding van degenen die zich met het directe zorgproces bezighouden. Voor alle vijf
de organisaties geldt dat het innovatieve perspectief dominant is. Het zijn koplopers in de
zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis als het gaat om circuitvorming,
netwerkvorming en het ontwikkelen van kenniscentra. Het Samenwerkingsverband is zelf
een netwerk. Amarant werkt aan het opzetten van een circuit in de zorg voor mensen met
een autismespectrumstoornis. Sint Marie ontwikkelt zich tot een netwerkorganisatie. Voor
Arduin en Amarant zijn deconcentratieprocessen relevant. Bij Arduin wonen alle cliënten
gedeconcentreerd, bij Amarant een groot gedeelte. Het financiële perspectief is voor elke
organisatie vanzelfsprekend relevant. Men streeft naar erkenning voor specifieke behande-
ling of voortzetting van experimentele subsidie, zoals Sint Marie. De financiering van het
Samenwerkingsverband staat soms onder druk, omdat het niet structureel is van karakter.
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Alle vijf de organisaties hebben een gevarieerd zorgaanbod afhankelijk van hun doelgroep.
Waar het zorg op maat betreft, is het natuurlijk interessant om te weten of dit aanbod nu
ook vraaggericht is. Een samenwerkingsverband of een circuit of een andere netwerkorga-
nisatie is bij uitstek geschikt om de vraag, zowel van cliënten en hun ouders als andere
organisaties in de zorg, onderwijs en arbeid helder te krijgen. Door overleg en afstemming,
door het opsporen van lacunes en door het inventariseren van eventuele overlap is het
mogelijk om een soort atlas van de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis in
de regio te maken. Dit zou een geschikte taak zijn voor de in ontwikkeling zijnde
kenniscentra en expertisecentra.

Uit het onderzoek blijkt dat er een groot enthousiasme is ten aanzien van het Samenwer-
kingsverband. Door de organisatie en vormgeving van het Samenwerkingsverband kan aan
de meeste netwerkfactoren voor een succesvol netwerk worden voldaan. Er is een
gezamenlijk doel, de functionaliteit is groot, er is overeenstemming over de opvattingen en
de werkwijze. Met name de persoon van de coördinator is hierin van groot belang. Het
netwerk is een gezamenlijk initiatief en wordt ook zo gezien. De indeling in verschillende
niveaus (stuurgroep, kernteam, contactpersonennetwerk) en de verdeling van functies
(voorzitterschap, secretaris, coördinator) zijn zeer adequaat om te zorgen dat een netwerk
succesvol is. De communicatiestructuur is gedecentraliseerd. Het netwerk is over het
algemeen in evenwicht, maar er zijn ook omstandigheden die bedreigend kunnen zijn voor
het succesvol blijven van het Samenwerkingsverband. Zo is er de grootte van het netwerk.
Aan de ene kant is uitbreiding moeilijk tegen te houden en men gaat geen samenwerkings-
partners wegsturen. Aan de andere kant bestaat het risico dat het Samenwerkingsverband
minder efficiënt en effectief kan functioneren, omdat het te log wordt en er te veel kans op
free rider-schap is. Dit laatste blijft een lastig punt in een netwerk. Voorkomen moet
worden dat sommigen, waaronder de coördinator, steeds meer alleen moeten doen,
waardoor de inzet van anderen kan afnemen. De onzekere factoren voor het Samenwer-
kingsverband bevinden zich vooral in de externe factoren. Als de machtsverhoudingen,
beleidslogica’s en beleidsparadigma’s verschuiven, kunnen dit reële bedreigingen zijn voor
bijvoorbeeld de noodzaak van het Samenwerkingsverband. Andere constructies kunnen dan
het bestaande netwerk overbodig maken. Evenzo kunnen de externe ontwikkelingen juist de
positie en noodzaak van het Samenwerkingsverband versterken. De aard van de financie-
ring is een onzekere factor. Zoals het Samenwerkingsverband functioneert, kan het als
voorbeeld dienen voor nieuwe netwerken, zoals het Samenwerkingsverband integrale
vroeghulp in Midden-Brabant, maar meer nog als blauwdruk voor nog op te richten
samenwerkingsverbanden autisme in andere regio’s. Ook kan de constructie worden
toegepast om te komen tot een regionaal intersectoraal autismeteam. In het huidige
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subsysteem van de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelij-
ke handicap spelen de bovenregionale autismeteams een ondergeschikte rol. In verband met
de grote prevalentie onder mensen met een autismespectrumstoornis van mensen met een
verstandelijke handicap, de relatie met de jeugdzorg en onderwijs, is het van belang om
serieus na te denken over de huidige constructie van de teams en de inbedding in de
geestelijke gezondheidszorg. Hieraan gekoppeld kunnen integrale zorgprogramma’s beter
worden ontwikkeld.

Belangrijk, maar moeilijk meetbaar, zijn de effecten van de behandeling of zorg. Zeker bij
mensen met een autismespectrumstoornis en met een verstandelijke handicap waarbij we
niet spreken van genezing of uitbehandeld zijn, is dit een moeilijk thema. Waar het
kinderen met een autismespectrumstoornis betreft, wordt dit nog belemmerd door de factor
tijd. We zullen nooit weten hoe iemand zich had ontwikkeld in een andere setting of zonder
bepaalde behandeling. Net zoals we moeilijk kunnen meten of integrale vroeghulp de
ontwikkeling van een kind verbetert, het stimuleert de ontwikkeling en verhoogt de
competenties van de ouders, waardoor de opvoeding van en omgang met het kind verbetert.
Dit is in ieder geval een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van gedragsproblemen bij
het kind en het voorkomen van psychische of sociale problemen bij de ouders. Zo is het ook
in de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis. De zorg ondersteunt hen in hun
leven, voorkomt problemen en kan zeker op jonge leeftijd vaak nog bijdragen aan een
gunstige ontwikkeling. Om toch uitspraken te kunnen doen over de realisatie van deze
zaken is het nodig om meer methoden te ontwikkelen naar de effectiviteit van de interven-
ties. De behandeling die Sint Marie heeft gekozen voor kinderen en jongeren is sterk
gericht op het ontwikkelen van communicatie. Dat is een belangrijke voorwaarde om mee
te kunnen komen in het dagelijks en maatschappelijk leven. De onderzochte cliënten in de
steekproefpopulatie van Sint Marie hebben vrijwel allen de diagnose PDD-NOS en een
relatief hoge mate van cognitieve ontwikkeling. Er is bij deze kinderen en jongeren ruimte
voor groei en ontwikkeling. De behandeling lijkt vruchten af te werpen, maar er is meer
longitudinaal onderzoek nodig om de effectiviteit beter over het voetlicht te krijgen en
scherper te kunnen afbakenen voor wie de behandeling geschikt is. Een dergelijk onderzoek
is de moeite waard, gezien de aanwijzingen voor effectiviteit. Ook aanpassingen van de
behandeling voor andere niveaus zou bezien kunnen worden.

‘Specifieke zorg loont’, luidt de titel van een onderzoeksrapport van de VGN (Kramer &
Barnhard, 1996). Diverse aanbevelingen die in dat rapport worden genoemd, zijn terug te
vinden in het zorgaanbod en de organisatie van de in dit onderzoek bestudeerde instellingen
en samenwerkingsverband. We zien verbeteringen in de zorg aan mensen met een
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autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap als het gaat om woonruimte en
activiteiten, maar die zien we ook voor de populatie als geheel. In het onderzoek blijkt dat
lang niet alles optimaal is op het individuele niveau van de cliënt. De zorgplannen
verdienen verbetering, met name in de zin van profilering en perspectieven. Ook de doelen
verdienen aanscherping. We hebben in hoofdstuk vier kunnen zien dat er in de steekproef-
populaties van de vijf organisaties vaak sprake was van veel problematiek. De doelen
waren niet altijd geformuleerd in overeenstemming met het verminderen of aanpakken van
de problemen. Ook was er niet altijd voldoende aandacht voor de aanwezige ontwikke-
lingsmogelijkheden. Onduidelijk is nog waarom voor de ene cliënt behandelmethodiek X
wordt toegepast en voor de ander methodiek Y. Het verkennen en vergelijken van nieuwe
methodieken, en het ontwikkelen en aanpassen van methodieken, blijven belangrijk. Het is
onzeker of we nu voldoende weten van de autismespectrumstoornis en of we de juiste
aanpak in alle gevallen toepassen. Dit is een belangrijke taak voor de kennis- en expertise-
centra in de toekomst. Een ander aandachtspunt betreft de cliënt en de ouders. In de
toekomst zal structureler gemeten worden op tevredenheid heeft het ministerie van VWS
gesteld. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan de organisatie en inhoud van het
zorgaanbod.

7.3 Richtlijnen en protocollering

De tweede vraag van de probleemstelling betreft de richtlijnen:

• Aan welke organisatorische en zorginhoudelijke richtlijnen moet de specifieke zorg aan
mensen met een autismespectrumstoornis voldoen om adequaat te zijn?

Op basis van de uitgangspunten voor de zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis
(convenant autisme), de ‘Kwaliteitseisen ten aanzien van de hulpverlening aan personen
met autisme en verwante contactstoornissen’ (NVA), kwaliteitseisen waaraan oplossings-
constructies voor de grensvlakproblematiek dienen te voldoen (Van Daal et al., 1997) en de
resultaten van dit onderzoek hebben we de volgende richtlijnen voor de zorg voor mensen
met een autismespectrumstoornis opgesteld:
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• Signalering en aanmelding: vroegtijdig, duidelijk maken waar men terechtkan, bevorderen
van een positievere beeldvorming, integraal aanbod met één loket.

Richtlijn:
Vorm een regionaal Samenwerkingsverband of netwerk van organisaties en instellingen die
worden geconfronteerd met de zorgvraag van mensen met een autismespectrumstoornis.
Richt je niet alleen op bestaande vragen, maar ook op voorlichting, informatie en
ondersteuning van mensen met een autismespectrumstoornis en hun ouders en vertegen-
woordigers. De in dit rapport genoemde voorwaarden voor succesvolle netwerkvorming
zijn hierbij van toepassing.

• Diagnosestelling: recht op multidisciplinaire diagnostiek, meer beschikbaarheid van
deskundigen op het gebied van autismespectrumstoornissen, meer onderkenning en minder
misdiagnoses.

Richtlijn:
Screen mensen met een verstandelijke handicap globaal op de mogelijke aanwezigheid van
een autismespectrumstoornis. Deze taak kan worden uitgevoerd door diverse actoren:
consultatiebureaus, ouders, persoonlijk begeleiders, leerkrachten, beroepskrachten van
zorgorganisaties, en SPD'en in het kader van hulpvraagverduidelijking. Screen de
bestaande populatie van de organisaties met een globaal meetinstrument (zie screenings-
protocol in § 6.4). De bestaande instellingen voor de zorg aan mensen met een verstande-
lijke handicap kunnen dit zelf uitvoeren, eventueel met behulp van externe onderzoekers of
studenten. Indien de scores aanleiding geven tot nader onderzoek, laat dan de diagnose
stellen door meerdere speciale autismedeskundigen afkomstig uit verschillende disciplines.

• Indicatiestelling: recht op indicatie op basis van vraag; onafhankelijk en objectiveerbaar,
toepassing van meetinstrumenten voor globale screening van bijkomende problematiek.

Richtlijn:
Voorafgaand aan de indicatiestelling voor de zorg voor mensen met een verstandelijke
handicap neemt de zorgconsulent van de SPD of de ouder of persoonlijk begeleider van de
cliënt een globale screening af via een meetinstrument voor gedragsproblematiek. Als dit al
is gebeurd in het kader van de hiervoor genoemde richtlijn met betrekking tot diagnosestel-
ling wordt deze uitslag aan de indicatieaanvraag toegevoegd. Indien de score aanleiding
geeft tot nader onderzoek naar bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis, meldt de
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zorgconsulent de cliënt aan bij de indicatiesteller voor onderzoek. Vervolgens kunnen het
screeningsprotocol en de verdere protocollen diagnostiek (zie § 6.4) worden toegepast.

• Begeleiding: erkenning van een autismespectrumstoornis als levenslange stoornis, die bege-
leiding vraagt gedurende de gehele levensloop, levens- of persoonlijk plan, flexibele
begeleiding, casemanagement.

Richtlijn:
Stel voor elke cliënt met een autismespectrumstoornis een persoonlijk plan op en houd dit
bij. Dit kan gebeuren door de zorginstellingen in overleg met de cliënt en diens ouders of
vertegenwoordigers. Maak er als het ware een persoonsvolgend plan van, dat overal mee
naar toe gaat: naar school, naar het werk, naar thuis. De persoonlijke plannen waar de
instellingen in dit onderzoek aan werken, zoals Arduin, kunnen als voorbeeld dienen voor
de plannen van andere organisaties. Maak deze overdraagbaar.

• Zorgtoewijzing: vermindering van wachttijden, met name in de gespecialiseerde zorg;
uitbreiding capaciteit, met name in de logeeropvang, opvang voor jongeren, kinder- en
jeugdpsychiatrie; hogere vergoeding voor zorg aan mensen met een autismespectrumstoor-
nis.

Richtlijn:
Inventariseer in de regio het aanbod en de vraag naar zorg voor mensen met een
autismespectrumstoornis. Pas het aanbod aan indien de vraag dit wenst. Bundel de
regionale capaciteit en tracht door middel van een samenwerkingsverband of netwerk de
capaciteit zo optimaal mogelijk te benutten en de wachtlijsten te bekorten. Aan de overheid
en de zorgverzekeraars de taak om aan de zorg voor mensen met een autismespectrum-
stoornis een specifieke vergoeding te verbinden, zodat nieuwe instellingen dergelijke zorg
kunnen gaan bieden.

• Zorgrealisatie: vraaggestuurd, match tussen vraag en aanbod, integraal, sectoroverschrij-
dend, benadering van autisme als een stoornis uit een spectrum vraagt om gedifferentieerd
aanbod, kleinschalig, gevarieerd, ketenbenadering, continuïteit, samenhang: tussen
behandeling en zorg en andere levenssferen; niet ten koste van integratie en socialisatie.

Richtlijn:
Doorbreek de sectorale grenzen en vorm een regionaal samenwerkingsverband of netwerk
van organisaties en instellingen die worden geconfronteerd met de zorgvraag van mensen
met een autismespectrumstoornis. Betrek hierin ook organisaties op andere terreinen dan
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de zorg, zoals school, werk, wonen en thuis. Isoleer de mensen met een autismespectrum-
stoornis niet van andere mensen, maar betrek de maatschappij bij de zorg. Stel casemana-
gers aan voor overbrugging van de levensgebieden en levensfasen.

• Behandelinhoud: individuele zorgplannen, behandelen rond zorgvraag, ontwikkeling en
uitwisseling methodieken, doelstelling behandeling voor ogen houden, mogelijkheden
blijven verkennen.

Richtlijn:
Maak voor iedere cliënt van een zorginstelling een zorgplan en houd dit bij. Voorkom door
kennisuitwisseling en -vermeerdering dat behandelmethodieken willekeurig worden
toegepast en eerder doel dan middel worden. Investeer als instelling in deskundigheidsbe-
vordering en scholing. Tracht door bundeling van expertise en krachten in kenniscentra en
netwerken meer wetenschappelijk onderzoek te genereren en de resultaten hiervan uit te
dragen. Realiseer als zorginstelling dat de kennis over mensen met een autismespectrum-
stoornis en de behandeling hiervan nog lang niet volledig is.

• Evaluatie: effectmeting, toetsing diagnose-instrumenten en behandelmethodieken.

Richtlijn:
Genereer door bundeling van expertise en krachten in kenniscentra en netwerken meer
expertise over autismespectrumstoornissen en wetenschappelijk onderzoek. Verspreid de
resultaten hiervan. Tracht tot een wijze van effectmeting van behandeling te komen.

• Deskundigheid: bevordering en –uitwisseling van expertise tussen diverse sectoren,
kennisontwikkeling en uitbreiding over mensen met een autismespectrumstoornis (en een
verstandelijke handicap), uitbreiding deskundigheid in opleidingen, oprichting van
kenniscentra voor verspreiding, verzameling en genereren van informatie en ideeën,
benutting van kennis van ouders.

Richtlijn:
De organisaties in dit onderzoek maken zich sterk voor een kenniscentrum autismespec-
trumstoornissen en een transferpunt van waaruit kennis kan worden overgedragen. De
overheid en de NVA kunnen een dergelijk initiatief ondersteunen. Maak gebruik van
ervaringkennis bij ouders en mensen met een autismespectrumstoornis zelf.
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• Personeel: uitbreiding en behoud personeel, loopbaanplan, pool van flexibele begeleiders,
job rotation, nascholing, uitwisseling kennis en ervaringen tussen personeel, continuïteit
garanderen, coaching, salarisverhoging.

Richtlijn:
Vorm een regionale pool van flexibele medewerkers die kunnen worden ingezet in
noodgevallen en bij uitval. Zorg als instelling voor job rotation. Benoem coaches voor de
uitvoerende medewerkers. Zorg ervoor dat medewerkers zich niet verloren voelen. Creëer
een gezamenlijke medewerkersruimte. Organiseer medewerkersbijeenkomsten en
organiseer bijeenkomsten van medewerkers en cliënten. Maak een intern personeelsblad.
Benoem een functionaris voor sociaal beleid bij toenemende deconcentratie en ontmante-
ling van de instelling. Investeer als instelling de komende jaren in het personeel.

• Voorwaardenscheppend: meer ruimte, aangepaste ruimte, afgestemde materialen,
automatisering van cliëntgegevens en zorgplannen.

Richtlijn:
Breng als instelling de automatisering op peil. Ontwikkel in de regio of in samenwerking
met andere instellingen in de zorg een geautomatiseerd registratiesysteem. Bekijk de
instelling kritisch op ruimte, inrichting en materialen.

• Samenwerking: uitbreiding overleg tussen de verschillende zorgsectoren, openheid,
drempelverlagend, kennisuitwisseling, netwerk- en circuitvorming.

Richtlijn:
Samenwerking en netwerkvorming zijn van het grootste belang in de zorg aan mensen met
een autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap. De vraag en het aanbod zijn
dermate divers en vaak versnipperd dat het ongewenst is om nog langer geïsoleerd te
werken. Ook het huidige beleid naar toenemende integratie en het leven in de samenleving
noopt ertoe in samenwerking te handelen. De organisaties in dit onderzoek erkennen het
belang en de noodzaak hiervan. In dit onderzoek staan de voorwaarden genoemd waaraan
een succesvol netwerk moet voldoen. De overheid zou dergelijke samenwerkingsverbanden
kunnen financieren, vergelijkbaar met de samenwerkingsverbanden integrale vroeghulp.
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• Betrokkenheid ouders, familie, omgeving en NVA.

Richtlijn:
Betrek de ouders, familie en omgeving en de cliënten zelf in het zorgaanbod. Zij hebben een
grote mate van ervaringskennis. Een autismespectrumstoornis vraagt veel van de
omgeving. Ondersteun de ouders en familie via cursussen en gespreksgroepen. Deze
kunnen laagdrempelig worden geboden door een samenwerkingsverband.

De derde vraag van de probleemstelling heeft betrekking op protocollering:

• Welke protocollen voor goede zorgpraktijken - die kunnen worden overgedragen naar
andere hulpverleningssituaties - zijn er op basis van bovenstaande gegevens op te stellen?

Op grond van de onderzoeksresultaten hebben we vijf protocollen opgesteld voor
screening, diagnostiek, behandeling en observatie:
- Screening autismespectrumstoornissen.
- Individueel descriptieve diagnostiek.
- Individuele behandelingsplan.
- Opstellen van een dagprogramma.
- Observatie van jonge kinderen.

De protocollen zijn beschreven in § 6.4.

7.4 Slot en een blik op de toekomst

De resultaten van het onderzoek tonen dat de zorg voor mensen met een autismespectrum-
stoornis sterk in ontwikkeling is. De onderzochte organisaties stonden bereidwillig en
enthousiast tegenover het onderzoek, maar waren ook soms huiverig over onze bevindingen
en conclusies. Dat is logisch, want wij wierpen een blik in de keuken. Uit onderhavig
onderzoek komt naar voren dat er door de vijf organisaties en ook door collega-instellingen
hard wordt gewerkt om de zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis en een
verstandelijke handicap vorm te geven. Helaas wordt er weinig beschreven of kennis
uitgewisseld over hoe het één en ander vorm krijgt. Om te voorkomen dat iedereen opnieuw
het wiel gaat uitvinden, is het noodzakelijk dat de ervaringen van de vijf organisaties in de
vorm van onderzoeksresultaten overdraagbaar zijn. De richtlijnen en protocollen voor
organisatie en zorginhoud zijn een belangrijke stap in deze richting. Wat betreft de concrete
vormgeving en de evaluatie van de resultaten van het zorgaanbod voor mensen met een
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autismespectrumstoornis is dit onderzoek slechts een begin. Zeker met betrekking tot de
uitwerking, bijvoorbeeld van de ondersteuningsprotocollen van Arduin of de circuitvor-
ming van Amarant, is nog veel werk te verrichten. Ook de verdere verkenning, onderbou-
wing en evaluatie van behandelmethoden verdienen aandacht, evenals de screening van de
populaties.

Een belangrijk aandachtspunt betreft het personeel. Om hen gemotiveerd te houden voor de
zorg en nieuwe krachten te werven, is het noodzakelijk dat de organisaties hieraan de
komende jaren energie besteden. Door alle ontwikkelingen in de zorg en organisatorische
veranderingen dreigt de aandacht voor het personeel er soms in te schieten. De dagelijkse
begeleiding en zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke
handicap is echter geen eenvoudige taak.

De zorg voor kinderen met een autismespectrumstoornis lijkt verder ontwikkeld dan de
volwassenenzorg. Er vindt bij jongere kinderen meer en betere diagnostiek en onderzoek
plaats dan voorheen. Een terrein waarnaar nog nauwelijks onderzoek is verricht, is de
‘ouder wordende autist’. In de steekproefpopulatie van het cliëntenonderzoek bevond zich
een aantal ouderen. Hierbij speelde onder andere het wel of niet veranderen van de aanpak.
Ook de bijkomende problematiek (co-morbiditeit) en de behandeling daarvan verdienen
aandacht.

Een belangrijk punt voor de komende jaren zal de verdere uitwerking zijn van het
perspectief van de cliënt. Bij mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelij-
ke handicap verdient het eigen perspectief net zoveel aandacht als bij andere cliënten. De
beide stoornissen maken het complexer, maar ook uitdagender om na te gaan wat de cliënt
wenst. Het is voor mensen met een autismespectrumstoornis moeilijk om hun wensen en
verlangens kenbaar te maken. Er is vaak sprake van een weerstand tegen veranderingen,
zodat ook een verbetering als beangstigend ervaren kan worden. De ontwikkelde methodie-
ken om zorgbehoeften en zorgvragen van cliënten in kaart te brengen, zijn in het algemeen
niet toegesneden op de specifieke communicatieproblemen van iemand met een autisme-
spectrumstoornis. Het ontwikkelen van een dergelijk instrument voor mensen uit deze
doelgroep is noodzakelijk, zodat ook zij invulling kunnen geven aan hun eigen toekomst.
De Universiteit Leiden heeft in samenwerking met Onder één Dak het proces van het
opzetten van een individueel systeem voor ondersteunende communicatie op video
vastgelegd.
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Een samenwerkingsverband of een circuit of een andere netwerkorganisatie is bij uitstek
geschikt om de vraag, zowel van cliënten en hun ouders als andere organisaties in de zorg,
onderwijs en arbeid helder te krijgen. Door overleg en afstemming, door het opsporen van
lacunes, door het inventariseren van eventuele overlap is het mogelijk om een soort atlas
van de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis in de regio te maken. Uit het
onderzoek blijkt dat er enthousiasme is ten aanzien van het Samenwerkingsverband
Autisme. Door de organisatie en vormgeving van het Samenwerkingsverband kan aan de
meeste factoren voor een succesvol netwerk worden voldaan. De onzekere factoren voor
het Samenwerkingsverband zijn vooral extern. Zoals het Samenwerkingsverband
functioneert, kan het als voorbeeld dienen voor nieuwe netwerken en samenwerkingsver-
banden autisme in andere regio’s. De onderzoeksgegevens over samenwerking en
netwerkvorming bieden voldoende richtlijnen en voorwaarden waaraan een netwerk moet
voldoen om effectief te werken.

In het onderzoek blijkt dat lang niet alles optimaal is op het individuele niveau van de
cliënt. De zorgplannen verdienen verbetering, met name in de zin van profilering en
perspectieven. Ook de doelen verdienen soms aanscherping. Onduidelijk is nog waarom
voor de ene cliënt die behandelmethodiek wordt toegepast en voor de andere niet. Het
verkennen en vergelijken van nieuwe methodieken, het ontwikkelen en aanpassen van
methodieken, blijven belangrijk. Het is onduidelijk of we voldoende weten van de stoornis
en we de juiste aanpak in alle gevallen toepassen. Dit is een belangrijke taak voor de
zorgorganisaties en de kennis- en expertisecentra.

Indicatiestelling dient onafhankelijk, integraal en objectiveerbaar te zijn en idealiter plaats
te vinden na de diagnosestelling. Dit gebeurt niet altijd en leidt ertoe dat mensen met een
verstandelijke handicap die niet gediagnosticeerd zijn met een autismespectrumstoornis,
maar wel aan een dergelijke stoornis kunnen leiden, een indicatie krijgen die achteraf niet
geschikt blijkt te zijn. Er ontstaan dan problemen in de instelling, omdat deze niet is
bedacht op een dergelijke stoornis. Ook in dit onderzoek bleek dat er cliënten waren
aangemeld of geplaatst zonder dat vooraf bekend was welke bijkomende stoornis er
speelde. We zagen in het onderzoek weinig materiaal over de gestelde indicatie. De
procedure zoals nu wordt toegepast, bijvoorbeeld de instelling gaat de eigen populatie
screenen of de instelling gaat de betreffende cliënt uitgebreid onderzoeken, is prijzenswaar-
dig, maar zou niet moeten als iedere cliënt al onderzocht en juist geïndiceerd was. Parallel
aan deze evaluatie heeft het Verwey-Jonker Instituut een proef naar de regionale indicatie-
stelling in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap begeleid en geëvalueerd
(Plemper & Van Daal, 2002). Hieruit bleek onder andere dat voor verschillende cliënten in
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de aanvraag het vermoeden van een autismespectrumstoornis werd geuit, zonder dat was
onderzocht of de diagnose autismespectrumstoornis van toepassing was.

Gedurende de proef diende voor elke indicatieaanvraag een meetinstrument voor gedrags-
problematiek afgenomen te worden: de Reiss Screen of de Gedragsvragenlijst voor
kinderen (CBCL). Hiermee wilden we onderzoeken of het mogelijk was om via de
indicatieafgifte vermoedens van aanwezige gedrags- en psychische problematiek op te
sporen. Veel cliënten bleken bijkomende problemen te hebben en deze werden bevestigd of
verklaard met de uitslagen op de instrumenten. Degenen die verantwoordelijk waren voor
het indicatiebesluit waren te spreken over het gebruik van het meetinstrument. Het
verschafte hen een objectiveerbare score en vergelijkbare informatie. We kunnen stellen dat
er in de proef sprake was van veel en complexe problematiek onder de aanmeldingen, met
name bij mensen met een licht verstandelijke handicap of een subnormale intelligentie.
Afname van een meetinstrument voor screening van gedragsproblematiek, zoals de Reiss
Screen of de Gedragsvragenlijst voor kinderen, kan preventief werken en brengt de
eventuele onderliggende problematiek in beeld. Het is aan te raden om voorafgaand aan de
indicatiestelling een meetinstrument in te vullen en een protocol voor screening van
autismespectrumstoornissen (zie § 6.4) toe te passen. Het vergroot de mogelijkheid van
vroegtijdige en passende zorg of hulp en daarmee kan bijkomend probleemgedrag worden
voorkomen of verminderd. Een dergelijke screening is uitdrukkelijk geen onderzoek. Indien
de uitkomsten van de screening aanleiding geven tot mogelijke aanwezigheid van
bijkomende problematiek, zoals een autismespectrumstoornis, is verwijzing naar uitgebrei-
dere diagnostiek via de indicatiestelling gewenst. De eerste globale screening via een
meetinstrument kan onderdeel uitmaken van het proces van hulpvraagverduidelijking, zoals
wordt uitgevoerd door de SPD'en. De zorgconsulent kan naar aanleiding van de scores op
de testen al dan niet een verzoek doen aan het indicatieorgaan voor nader onderzoek.

Nog steeds hebben de consulententeams vaak te maken met gedragsproblematiek die het
gevolg is van een onderliggende niet-gediagnosticeerde autismespectrumstoornis met een
inadequate begeleiding tot gevolg. Diagnostiek zou tot het pakket van basiszorg moeten
behoren en niet moeten worden toegepast als de situatie uit de hand is gelopen en het
consulententeam ingeschakeld moet worden. De consulententeams zijn oorspronkelijk
opgericht als noodoplossing, als mogelijkheid voor advies en consultatie in vastgelopen
situaties. Het steeds toenemende aantal meldingen en het grote beroep van zorginstellingen
op bijzondere zorgplannen en bijbehorende financiering voor hun cliënten in de jaren
negentig hebben van de consulententeams een gevestigde voorziening gemaakt waarvan
veel zorgaanbieders dankbaar gebruik maken. In eerder onderzoek (Van Daal, Plemper &
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Willems, 1997) is al gewezen op de voordelen, maar ook op de nadelen van de consulen-
tenteams. Zo ontslaat het de bestaande zorginstellingen van de noodzaak om escalaties te
voorkomen en zelf aan deskundigheidsbevordering te werken. In feite wordt een instelling
die een situatie laat escaleren eerder en beter beloond dan een instelling die alle moeite doet
om dit te voorkomen. Als er zo’n groot beroep wordt gedaan op consulententeams voor
bijvoorbeeld inadequate aanpak van mensen met een autismespectrumstoornis is het
evident dat de diagnostiek en indicatiestelling in het algemeen nog onvoldoende en
onvolledig zijn. Als de in dit onderzoek opgestelde protocollen stringent zouden worden
nageleefd, zouden niet alleen de cliënten zelf, maar ook de medewerkers en de instellingen
meer kwaliteit van leven ervaren en zou men minder vaak een consulententeam hoeven in
te schakelen.

Op basis van tussentijdse onderzoeksresultaten maakten alle organisaties, de opdrachtgever
CVZ en het ministerie van VWS zich sterk om een vijftal nieuwe projecten op te zetten. De
zorgorganisaties en de onderzoekers constateerden dat preventie en vroegtijdige interventie
prioriteit verdienen als het gaat om de zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis.
Amarant heeft het initiatief genomen tot het opzetten van een regionaal circuit autisme met
een bijbehorende circuitmanager. Onder één Dak richtte zich op het verbeteren van
communicatie met jonge kinderen. Sint Marie constateerde al langer dat er behoefte was
onder de kinderen en jongeren om een aanbod aan vrije tijdsbesteding te ontvangen. Arduin
heeft de methodiek voor individuele ondersteuning verder ontwikkeld en toepasbaar
gemaakt voor mensen met een autismespectrumstoornis. Het Samenwerkingsverband kwam
tegemoet aan een grote vraag onder ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis
naar cursussen, trainingen en mogelijkheden voor ervaringsuitwisselingen.

Het CVZ heeft vervolgens subsidie toegekend voor het ontwikkelen van een ‘early
intervention’ en preventieprogramma. Het programma bestond uit het ontwikkelen van:

- De opzet voor een regionaal circuit autisme, gericht op preventie en ‘early interventi-
on’, uit te voeren door Amarant.

- Een communicatieprogramma voor jonge kinderen in verschillende levenssituaties, uit
te voeren door Kinderdagcentrum Onder één Dak.

- Een zorgprogramma voor vrijetijdsbesteding binnen de ambulante zorg (preventief ter
voorkoming van klinische zorg), uit te voeren door Sint Marie.

- Een methodiek voor individuele ondersteuning in het kader van ‘supported living’ en
‘community care’ (ter voorkoming van ernstige gedragsproblemen), uit te voeren door
Arduin.
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- Oudercursussen en kortdurende ambulante intensieve interventie bij gezinnen met een
autistisch kind, uit te voeren door het Samenwerking Autisme Zuidoost Noord-
Brabant.

Met de uitvoering van deze nieuwe projecten tonen de organisaties hoe de zorg voor
mensen met een autismespectrumstoornis in beweging is en hoe men bereid is tot het
opzetten en ontwikkelen van een adequaat aanbod. De projecten dienen overdraagbare
producten op te leveren die ook door andere zorgorganisaties gebruikt kunnen worden. Alle
projecten gaan uit van het perspectief van de cliënt en kunnen leiden tot een uitbreiding van
het zorgaanbod.
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Verwey-Jonker Instituut

Samenvatting

Inleiding

Het onderzoek ‘Specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en een
verstandelijke handicap’ had tot doel zorginhoudelijke en organisatorische richtlijnen op te
leveren voor een basispakket specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoor-
nis. Hiertoe zijn de vormgeving, werkwijze en inhoud van de zorg van vijf organisaties
(Arduin, Amarant, Onder één Dak, Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Noord-
Brabant, Sint Marie) beschreven en geëvalueerd. De probleemstelling van het onderzoek is
drieledig:

1. Op welke wijze wordt door vijf verschillende organisaties vormgegeven aan de
specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis?

2. Aan welke organisatorische en zorginhoudelijke richtlijnen moet de specifieke zorg
aan mensen met een autismespectrumstoornis voldoen om adequaat te zijn?

3. Welke protocollen voor goede zorgpraktijken - die kunnen worden overgedragen naar
andere hulpverleningssituaties - zijn er op basis van bovenstaande gegevens op te
stellen?
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1. Op welke wijze wordt door vijf verschillende organisaties vormgegeven aan
de specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis?

De vijf zorgorganisaties in het onderzoek zijn beschreven op hun organisatie, vormgeving,
werkwijze en inhoud van de zorg. Om de organisaties te analyseren, is gebruik gemaakt van
het begrip systeem. We hebben de zorgorganisaties beschouwd als subsystemen van een
groter systeem: de zorg. Om de totstandkoming van de specifieke zorg voor mensen met
een autismespectrumstoornis te begrijpen, is het noodzakelijk te kijken naar de geschiede-
nis van de zorg in Nederland, de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en de
geestelijke gezondheidszorg. De historie toont ons de zorg als een lappendeken in een
poldermodel. De analyses geven aan dat alle actoren in de zorg welwillend zijn en een doel
nastreven dat doorgaans in het belang van de zorgvragers is. Ze botsten in het systeem
gemakkelijk met elkaar door belangenafwegingen, machtsinvloeden, regelgeving en
financiering. De actoren raakten regelmatig verstrikt in het systeem. Incidenten zorgden
soms voor een doorbraak en brachten weer dynamiek in het systeem.

We hebben in dit onderzoek gekeken naar het zorgaanbod van vijf organisaties ten behoeve
van mensen met een autismespectrumstoornis. De zorg voor mensen met een autismespec-
trumstoornis is te beschouwen als een nieuw systeem dat zich in toenemende mate
autonoom beweegt. Het is een deelverzameling van een aantal andere systemen, zoals de
zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg
en diverse vormen van gespecialiseerde zorg, onder andere de zorg aan auditief en
communicatief gehandicapten. Tot voor kort boden de gescheiden systemen afzonderlijk
zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis. De zorg voor mensen met een
autismespectrum leveren ze nog steeds, maar meer in samenwerking en afstemming met
anderen dan voorheen. We hebben kunnen constateren dat er dynamiek is in het systeem
van de zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis. Er zijn veel actoren uit diverse
andere systemen die zich hierin bewegen, er worden veel initiatieven ontwikkeld en er
wordt een eenduidiger beleid gevoerd. De eens zo verstrikte actoren werken nu meer samen
dan voorheen en dit kan leiden tot een open systeem van zorg, waarin steeds meer kleinere
subsystemen en actoren in flexibele samenstelling en in afstemming zullen opereren. Het
systeem van de zorg was lange tijd vooral gericht op latentie en weinig op adaptatie en
afstemming. Het huidige systeem vertoont steeds meer integratie en adaptatie, zowel intern
als extern. Gecombineerd met een grote mate van gezamenlijke en eenduidige doelberei-
king zijn dit belangrijke voorwaarden voor het continueren en verbeteren van een systeem.
Een dergelijk systeem kan leiden tot een betere organisatie van de zorg, betere afstemming
van zorg en aanbod, integraler zorgaanbod en preventievere zorg. Voor de zorg in het
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algemeen kunnen we deze conclusies trekken, maar in het bijzonder voor het systeem van
de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis.

De vijf organisaties in dit onderzoek nemen deel aan het systeem van de zorg voor mensen
met een autismespectrumstoornis. Verder zijn ze zeer verschillend van elkaar wat betreft
doelgroep, behandelaanbod, achtergrond en geografische ligging. Ze zijn voor het
onderzoek geselecteerd op grond van hun innovatieve waarde voor de zorg aan mensen met
een autismespectrumstoornis. Als we de zorgorganisaties in dit onderzoek als systemen
analyseren, zien we een sterke differentiatie, veel dynamiek en veel ruimte voor creativiteit
en innovatie. Alle vijf de organisaties zijn sterk gericht op het bereiken van hun doel. De
mate van adaptatie is eveneens zeer hoog. Alle organisaties richten zich sterk op de
omgeving en stemmen hun activiteiten, aanbod en doelbereiking af op de behoeften en
wensen van de omgeving. Hierin spelen de (potentiële) zorgvragers, hun belangenbeharti-
gers, de overheid en de zorgkantoren een grote rol. Een aparte actor in de omgeving van het
systeem vormen de collega-zorginstellingen. De vijf zorgorganisaties stemmen hun aanbod
mede af op wat de collega’s wel of niet bieden. In overleg en afstemming met elkaar
probeert men lacunes op te sporen, afspraken te maken over verantwoordelijkheden en
taakverdeling en nieuw aanbod te creëren. Hiermee zijn de zorgorganisaties ook open
systemen. Er is sprake van een constante stroom van input en output van de organisaties.
Aangezien de mate van adaptatie hoog is, zijn de organisaties binnen materiele en
wettelijke beperkingen behoorlijk flexibel om vernieuwingen in het systeem tot stand te
brengen. Dit heeft tot gevolg dat de zorgorganisaties extra aandacht moeten besteden aan de
integratie binnen het systeem en de latentie. Te veel gericht zijn naar buiten en een hoge
mate van vernieuwing kunnen de integratie en latentie van de zorgorganisaties in gevaar
brengen. Dit proces kan bijvoorbeeld optreden bij fusies, verhuizingen, wijzigingen van
beleid en organisatiestructuur. Met name als de adaptatie en doelbereiking behalve in grote
mate zich ook in versneld tempo voordoen, kan de integratie snel en sterk afnemen evenals
de latentie. We hebben dit kunnen zien bij Arduin, waar een fusie met een collega-
zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap in Goes, mislukte. Er was
weinig integratie onder de actoren: met name de medewerkers en de ouders van de
potentiële fusiepartner haakten af. Ook zien we dat processen van deconcentratie bij Arduin
en Amarant de latentie van het systeem verminderen. Met de deconcentratie verandert niet
alleen het werk, maar vooral de werkomgeving. Er is geen sprake meer van een grote
instelling met veel medewerkers en bewoners. De mogelijkheden voor contact met
collega’s en meerdere cliënten zijn afgenomen. Een begeleider werkt bijvoorbeeld in een
huis waar vier cliënten wonen. Hij of zij ziet weinig anderen, soms alleen bij de overdracht.
De organisaties zijn zich hier in toenemende mate van bewust en investeren in het scholen
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en coachen van de medewerkers, opzetten van pools van flexibele medewerkers, job
rotation en mogelijkheden voor uitwisseling van ervaringen.

We hebben zorginstellingen ook geanalyseerd op hun perspectieven: technisch, politiek,
structureel, cultureel en dramaturgisch. Alle perspectieven zijn van toepassing op de vijf
zorgorganisaties in dit onderzoek. Het technisch perspectief is het meest van toepassing.
Hierbij zijn de organisaties in meer of mindere mate beperkt door de aanwezigheid van
andere doelstellingen van het grotere systeem van de organisatie c.q. de zorg waarvan ze
deel uit maken. Ook het politiek perspectief is relevant ten aanzien van de zorg voor
mensen met een autismespectrumstoornis. Er wordt een specifieke benadering en
gespecialiseerde kennis van de medewerkers verlangd, evenals de motivatie om het werk
uit te voeren. In de sfeer van voorwaarden en tegemoetkomingen is de zorg in het algemeen
niet altijd sterk geweest. De organisaties in dit onderzoek beseffen steeds meer het belang
van het stimuleren en motiveren van personeel. Ze zijn voornemens om hier meer aandacht
aan te besteden. Wat het structureel perspectief betreft: hiërarchische scheidingen zijn
inherent aan het systeem van de zorg. Iemand moet eindverantwoordelijkheid hebben of
aanspreekbaar zijn voor het handelen van anderen. Daar waar direct wordt gewerkt met
mensen is het nemen van eigen verantwoordelijkheid en alert zijn echter ook voor
uitvoerende werkers van essentieel belang. De aard van het werken in de zorg brengt met
zich mee dat er gecoördineerd moet worden en dat het grotere geheel in de gaten gehouden
moet worden. De invulling van hiërarchische scheidingen is cruciaal. Kenmerkend voor de
zorgorganisaties in dit onderzoek zijn de redelijk laagdrempelige relaties tussen de directie
en het management en de medewerkers.

Het geïndividualiseerde werken dat deïnstitutionalisering en deconcentratie met zich mee
brengen, wordt niet door elke medewerker als prettig ervaren. Er moeten wellicht meer
manieren worden bedacht om de sociale relaties in stand te houden. Aan de andere kant zal
een gewijzigde inhoud van het werk weer andere mensen aantrekken, die het plezierig
vinden om hun eigen gang te gaan. Het cultureel perspectief is steeds belangrijker
geworden voor zorgorganisaties. Er wordt gewerkt vanuit een missie of met een bepaalde
visie, waarin gewoonlijk de cliënt centraal staat. In een organisatie als Arduin is de visie
alles bepalend. De wijze waarop de zorg wordt geboden is gebaseerd op de visie van
zelfbepaling en het ondersteuningsmodel. De medewerkers zullen zich hieraan moeten
committeren. Voor personeel dat al langer werkzaam is in de zorg of bij de rechtsvoorgan-
gers heeft gewerkt, kan het moeilijk zijn om de nieuwe visie geheel over te nemen. Het is
namelijk tegelijkertijd een kritiek op het werk dat men vroeger deed. In instellingen als
Amarant en Sint Marie zijn sporen van de katholieke cultuur en tradities zichtbaar in



151

bijvoorbeeld de vormgeving. Het dramaturgisch perspectief wordt door de organisaties en
hun vertegenwoordigers in alle andere perspectieven gehanteerd. Voor een succesvolle
organisatie is het belangrijk dat de actoren een adequate en juiste rol spelen bij elk
perspectief en de afzonderlijke perspectieven niet verwarren, maar in evenwicht gebruiken.
Dit is het geval bij de vijf organisaties, voor zover wij hebben kunnen waarnemen. De
verantwoordelijken voor het beleid van de organisatie zijn zich bewust van de perspectie-
ven waarin het – tijdelijk – minder gaat en werken eraan om deze weer in evenwicht te
brengen met de andere perspectieven.

Ook de andere onderscheiden perspectieven: perspectief van de cliënt, intern, innovatief en
financieel zijn relevant. Ten aanzien van het perspectief van de cliënt is er nog werk te
doen. Hiervan zijn de organisaties zich terdege bewust. Het perspectief van de cliënt is
steeds belangrijker geworden in de zorg en dus ook voor de onderzochte organisaties.
Inspraak en medezeggenschap van cliënten en hun ouders in de instelling via officiële
raden, maar ook via contacten en samenwerking rond het individuele zorg- en behandelplan
zijn steeds meer ingeburgerd in de organisaties. Echte zorg op maat is nog niet altijd
verwezenlijkt, maar wordt wel nagestreefd. Bij mensen met een autismespectrumstoornis
en een verstandelijke handicap verdient het eigen perspectief net zoveel aandacht als bij
andere cliënten. De beide stoornissen maken het complexer, maar ook uitdagender, om na
te gaan wat de cliënt wenst. Arduin heeft het perspectief van de cliënt het duidelijkst in het
vaandel staan, maar ook de andere organisaties zijn doordrongen van het belang hiervan.
Zorgplannen en persoonlijke plannen worden verfijnd en er worden ondersteuningsprofie-
len ontwikkeld om de vraag van mensen met een autismespectrumstoornis beter boven tafel
te krijgen, zoals bij Arduin. Onder één Dak is bezig de communicatiemethoden en –
ondersteuningsvormen te verfijnen. Het Samenwerkingsverband richt zich bovenal op de
cliënt door onder andere het aanpassen en aanbieden van oudercursussen en trainingen voor
mensen met een autismespectrumstoornis. Het is een grote uitdaging voor alle vijf de
organisaties om in de komende jaren het perspectief van de cliënt verder uit te werken.

Het interne perspectief in de zin van interne coaching, scholing en kennisoverdracht krijgt
veel aandacht binnen de organisaties. De problematiek waar men zich voor geplaatst ziet bij
mensen met autismespectrumstoornissen, geeft aanleiding tot de behoefte en noodzaak aan
extra en aanvullende scholing. Alle organisaties bieden interne cursussen, modules en
cliënten- en casusbesprekingen. De coaching krijgt steeds meer aandacht. Bij Sint Marie is
zelfs een aparte functie van coach gecreëerd ter begeleiding van de groepsleiders die
werken met de kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. De groepsleiders
zijn erg enthousiast hierover. Ze noemen het een steun in de rug. Bij Amarant zal de
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circuitmanager een belangrijke bijdrage aan coaching leveren. Ook bij Arduin zorgen
coaches voor de begeleiding van degenen die zich met het directe zorgproces bezighouden.
Voor alle vijf de organisaties geldt dat het innovatieve perspectief dominant is. Het zijn
koplopers in de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis als het gaat om
circuitvorming, netwerkvorming en het ontwikkelen van kenniscentra. Het Samenwer-
kingsverband is zelf een netwerk. Amarant werkt aan het opzetten van een circuit in de zorg
voor mensen met een autismespectrumstoornis. Sint Marie ontwikkelt zich tot een
netwerkorganisatie. Voor Arduin en Amarant zijn deconcentratieprocessen relevant. Bij
Arduin wonen alle cliënten gedeconcentreerd, bij Amarant een groot gedeelte. Het
financiële perspectief is voor elke organisatie vanzelfsprekend relevant. Men streeft naar
erkenning voor specifieke behandeling of voortzetting van experimentele subsidie, zoals
Sint Marie. De financiering van het Samenwerkingsverband staat soms onder druk, omdat
het niet structureel is van karakter.

Alle vijf de organisaties hebben een gevarieerd zorgaanbod afhankelijk van hun doelgroep.
Waar het zorg op maat betreft, is het natuurlijk interessant om te weten of dit aanbod nu
ook vraaggericht is. Een samenwerkingsverband of een circuit of een andere netwerkorga-
nisatie is bij uitstek geschikt om de vraag, zowel van cliënten en hun ouders als andere
organisaties in de zorg, onderwijs en arbeid helder te krijgen. Door overleg en afstemming,
door het opsporen van lacunes en door het inventariseren van eventuele overlap is het
mogelijk om een soort atlas van de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis in
de regio te maken. Dit zou een geschikte taak zijn voor de in ontwikkeling zijnde
kenniscentra en expertisecentra. Uit het onderzoek blijkt dat er enthousiasme is ten aanzien
van het Samenwerkingsverband. Door de organisatie en vormgeving van het Samenwer-
kingsverband kan aan de meeste netwerkfactoren voor een succesvol netwerk worden
voldaan. Er is een gezamenlijk doel, de functionaliteit is groot, er is overeenstemming over
de opvattingen en de werkwijze. Met name de persoon van de coördinator is hierin van
groot belang. Het netwerk is een gezamenlijk initiatief en wordt ook zo gezien. De indeling
in verschillende niveaus (stuurgroep, kernteam, contactpersonennetwerk) en de verdeling
van functies (voorzitterschap, secretaris, coördinator) zijn zeer adequaat om te zorgen dat
een netwerk succesvol is. De communicatiestructuur is gedecentraliseerd. Het netwerk is
over het algemeen in evenwicht, maar er zijn ook omstandigheden die bedreigend kunnen
zijn voor het succesvol blijven van het Samenwerkingsverband. Zo is er de grootte van het
netwerk. Aan de ene kant is uitbreiding moeilijk tegen te houden en men gaat geen
samenwerkingspartners wegsturen. Aan de andere kant bestaat het risico dat het Samen-
werkingsverband minder efficiënt en effectief kan functioneren, omdat het te log wordt en
er te veel kans op free rider-schap is. Dit laatste blijft een lastig punt in een netwerk.
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Voorkomen moet worden dat sommigen, waaronder de coördinator, steeds meer alleen
moeten doen, waardoor het gebrek aan inzet van anderen kan toenemen. De onzekerheid
van het Samenwerkingsverband bevindt zich vooral in de externe factoren. Als de
machtsverhoudingen, beleidslogica’s en beleidsparadigma’s verschuiven, kunnen dit reële
bedreigingen zijn voor bijvoorbeeld de noodzaak van het Samenwerkingsverband. Andere
constructies kunnen dan het bestaande netwerk overbodig maken. Evenzo kunnen de
externe ontwikkelingen juist de positie en noodzaak van het Samenwerkingsverband
versterken. De aard van de financiering is een onzekere factor. Zoals het Samenwerkings-
verband nu functioneert, kan het als voorbeeld dienen voor nieuwe netwerken, zoals het
Samenwerkingsverband integrale vroeghulp in Midden-Brabant, maar meer nog als
blauwdruk voor nog op te richten samenwerkingsverbanden autisme in andere regio’s. Ook
kan de constructie worden toegepast om te komen tot een regionaal intersectoraal
autismeteam. In het huidige subsysteem van de zorg voor mensen met een autismespec-
trumstoornis en een verstandelijke handicap spelen de bovenregionale autismeteams een
ondergeschikte rol. In verband met de grote prevalentie onder mensen met een autisme-
spectrumstoornis van mensen met een verstandelijke handicap, de relatie met de jeugdzorg
en onderwijs, is het van belang om serieus na te denken over de huidige constructie van de
teams en de inbedding in de geestelijke gezondheidszorg. Hieraan gekoppeld kunnen
integrale zorgprogramma’s beter worden ontwikkeld.

Belangrijk, maar moeilijk meetbaar, zijn de effecten van de behandeling of zorg. Zeker bij
mensen met een autismespectrumstoornis en met een verstandelijke handicap waarbij we
niet spreken van genezing of uitbehandeld zijn, is dit een moeilijk thema. Waar het
kinderen met een autismespectrumstoornis betreft, wordt dit nog belemmerd door de factor
tijd. We zullen nooit weten hoe iemand zich had ontwikkeld in een andere setting of zonder
bepaalde behandeling. Net zoals we moeilijk kunnen meten of integrale vroeghulp de
ontwikkeling van een kind verbetert, het stimuleert de ontwikkeling en verhoogt de
competenties van de ouders, waardoor de opvoeding van en omgang met het kind verbetert.
Dit is in ieder geval een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van gedragsproblemen bij
het kind en het voorkomen van psychische of sociale problemen bij de ouders. Zo is het ook
in de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis. Deze ondersteunt hen in hun
leven, voorkomt problemen en kan zeker op jonge leeftijd vaak nog bijdragen aan een
gunstige ontwikkeling. Om toch uitspraken te kunnen doen over de realisatie van deze
zaken is het nodig om meer methoden te ontwikkelen naar de effectiviteit van de interven-
ties. De behandeling die Sint Marie heeft gekozen voor kinderen en jongeren is sterk
gericht op het ontwikkelen van communicatie. Dat is een belangrijke voorwaarde om mee
te kunnen komen in het dagelijks en maatschappelijk leven. De onderzochte cliënten in de
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steekproefpopulatie van Sint Marie hebben vrijwel allen de diagnose PDD-NOS en een
relatief hoge mate van cognitieve ontwikkeling. Er is bij deze kinderen en jongeren ruimte
voor groei en ontwikkeling. De behandeling lijkt vruchten af te werpen, maar er is meer
longitudinaal onderzoek nodig om de effectiviteit beter over het voetlicht te krijgen en
scherper te kunnen afbakenen voor wie de behandeling geschikt is. Een dergelijk onderzoek
is de moeite waard, gezien de aanwijzingen voor effectiviteit. Ook aanpassingen van de
behandeling voor andere niveaus zou bezien kunnen worden.

We zien verbeteringen in de zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis en een
verstandelijke handicap als het gaat om woonruimte en activiteiten, maar die zien we
gelukkig ook voor de populatie als geheel. In het onderzoek blijkt dat lang niet alles
optimaal is op het individuele niveau van de cliënt. De zorgplannen verdienen verbetering,
met name in de zin van profilering en perspectieven. Ook de doelen verdienen aanscher-
ping. In de steekproefpopulaties van de vijf organisaties was vaak sprake van veel
problematiek. De doelen waren niet altijd geformuleerd in overeenstemming met het
verminderen of aanpakken van de problemen. Ook was er niet altijd voldoende aandacht
voor de aanwezige ontwikkelingsmogelijkheden. Onduidelijk is nog waarom voor de ene
cliënt die behandelmethodiek wordt toegepast en voor de ander niet. Het verkennen en
vergelijken van nieuwe methodieken, en ontwikkelen en aanpassen, blijven belangrijk. Het
is onzeker of we nu voldoende weten van de autismespectrumstoornis en de juiste aanpak
in alle gevallen toepassen. Dit is een belangrijke taak voor de kennis- en expertisecentra in
de toekomst. Een ander aandachtspunt betreft de cliënt en de ouders. In de toekomst zal
structureler gemeten worden op tevredenheid heeft het ministerie van VWS gesteld. Dit zal
een belangrijke bijdrage leveren aan de organisatie en inhoud van het zorgaanbod.

2. Aan welke organisatorische en zorginhoudelijke richtlijnen moet de
specifieke zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis voldoen om
adequaat te zijn?

Op basis van de resultaten van dit onderzoek hebben we de volgende richtlijnen voor de
zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis opgesteld:

• Signalering en aanmelding: vroegtijdig, duidelijk maken waar men terechtkan, bevorderen
van een positievere beeldvorming, integraal aanbod met één loket.

Richtlijn:
Vorm een regionaal Samenwerkingsverband of netwerk van organisaties en instellingen die
worden geconfronteerd met de zorgvraag van mensen met een autismespectrumstoornis.
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Richt je niet alleen op bestaande vragen, maar ook op voorlichting, informatie en
ondersteuning van mensen met een autismespectrumstoornis en hun ouders en vertegen-
woordigers. De in dit rapport genoemde voorwaarden voor succesvolle netwerkvorming
zijn hierbij van toepassing.

• Diagnosestelling: recht op multidisciplinaire diagnostiek, meer beschikbaarheid van
deskundigen op het gebied van autismespectrumstoornissen, meer onderkenning en minder
misdiagnoses.

Richtlijn:
Screen mensen met een verstandelijke handicap globaal op de mogelijke aanwezigheid van
een autismespectrumstoornis. Deze taak kan worden uitgevoerd door diverse actoren:
consultatiebureaus, ouders, persoonlijk begeleiders, leerkrachten, beroepskrachten van
zorgorganisaties, en SPD'en in het kader van hulpvraagverduidelijking. Screen de
bestaande populatie van de organisaties met een globaal meetinstrument (zie screenings-
protocol in § 6.4). De bestaande instellingen voor de zorg aan mensen met een verstande-
lijke handicap kunnen dit zelf uitvoeren, eventueel met behulp van externe onderzoekers of
studenten. Indien de scores aanleiding geven tot nader onderzoek, laat dan de diagnose
stellen door meerdere speciale autismedeskundigen afkomstig uit verschillende disciplines.

• Indicatiestelling: recht op indicatie op basis van vraag; onafhankelijk en objectiveerbaar,
toepassing van meetinstrumenten voor globale screening van bijkomende problematiek.

Richtlijn:
Voorafgaand aan de indicatiestelling voor de zorg voor mensen met een verstandelijke
handicap neemt de zorgconsulent van de SPD of de ouder of persoonlijk begeleider van de
cliënt een globale screening af via een meetinstrument voor gedragsproblematiek. Als dit al
is gebeurd in het kader van de hiervoor genoemde richtlijn met betrekking tot diagnosestel-
ling wordt deze uitslag aan de indicatieaanvraag toegevoegd. Indien de score aanleiding
geeft tot nader onderzoek naar bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis, meldt de
zorgconsulent de cliënt aan bij de indicatiesteller voor onderzoek. Vervolgens kunnen het
screeningsprotocol en de verdere protocollen diagnostiek (zie § 6.4) worden toegepast.
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• Begeleiding: erkenning van een autismespectrumstoornis als levenslange stoornis, die
begeleiding vraagt gedurende de gehele levensloop, levens- of persoonlijk plan, flexibele
begeleiding, casemanagement.

Richtlijn:
Stel voor elke cliënt met een autismespectrumstoornis een persoonlijk plan op en houd dit
bij. Dit kan gebeuren door de zorginstellingen in overleg met de cliënt en diens ouders of
vertegenwoordigers. Maak er als het ware een persoonsvolgend plan van, dat overal mee
naar toe gaat: naar school, naar het werk, naar thuis. De persoonlijke plannen waar de
instellingen in dit onderzoek aan werken, zoals Arduin, kunnen als voorbeeld dienen voor
de plannen van andere organisaties. Maak deze overdraagbaar.

• Zorgtoewijzing: vermindering van wachttijden, met name in de gespecialiseerde zorg;
uitbreiding capaciteit, met name in de logeeropvang, opvang voor jongeren, kinder- en
jeugdpsychiatrie; hogere vergoeding voor zorg aan mensen met een autismespectrumstoor-
nis.

Richtlijn:
Inventariseer in de regio het aanbod en de vraag naar zorg voor mensen met een
autismespectrumstoornis. Pas het aanbod aan indien de vraag dit wenst. Bundel de
regionale capaciteit en tracht door middel van een samenwerkingsverband of netwerk de
capaciteit zo optimaal mogelijk te benutten en de wachtlijsten te bekorten. Aan de overheid
en de zorgverzekeraars de taak om aan de zorg voor mensen met een autismespectrum-
stoornis een specifieke vergoeding te verbinden, zodat nieuwe instellingen dergelijke zorg
kunnen gaan bieden.

• Zorgrealisatie: vraaggestuurd, match tussen vraag en aanbod, integraal, sectoroverschrij-
dend, benadering van autisme als een stoornis uit een spectrum vraagt om gedifferentieerd
aanbod, kleinschalig, gevarieerd, ketenbenadering, continuïteit, samenhang: tussen
behandeling en zorg en andere levenssferen; niet ten koste van integratie en socialisatie.

Richtlijn:
Doorbreek de sectorale grenzen en vorm een regionaal samenwerkingsverband of netwerk
van organisaties en instellingen die worden geconfronteerd met de zorgvraag van mensen
met een autismespectrumstoornis. Betrek hierin ook organisaties op andere terreinen dan
de zorg, zoals school, werk, wonen en thuis. Isoleer de mensen met een autismespectrum-
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stoornis niet van andere mensen, maar betrek de maatschappij bij de zorg. Stel casemana-
gers aan voor overbrugging van de levensgebieden en levensfasen.

• Behandelinhoud: individuele zorgplannen, behandelen rond zorgvraag, ontwikkeling en
uitwisseling methodieken, doelstelling behandeling voor ogen houden, mogelijkheden
blijven verkennen.

Richtlijn:
Maak voor iedere cliënt van een zorginstelling een zorgplan en houd dit bij. Voorkom door
kennisuitwisseling en -vermeerdering dat behandelmethodieken willekeurig worden
toegepast en eerder doel dan middel worden. Investeer als instelling in deskundigheidsbe-
vordering en scholing. Tracht door bundeling van expertise en krachten in kenniscentra en
netwerken meer wetenschappelijk onderzoek te genereren en de resultaten hiervan uit te
dragen. Realiseer als zorginstelling dat de kennis over mensen met een autismespectrum-
stoornis en de behandeling hiervan nog lang niet volledig is.

• Evaluatie: effectmeting, toetsing diagnose-instrumenten en behandelmethodieken.

Richtlijn:
Genereer door bundeling van expertise en krachten in kenniscentra en netwerken meer
expertise over autismespectrumstoornissen en wetenschappelijk onderzoek. Verspreid de
resultaten hiervan. Tracht tot een wijze van effectmeting van behandeling te komen.

• Deskundigheid: bevordering en –uitwisseling van expertise tussen diverse sectoren,
kennisontwikkeling en uitbreiding over mensen met een autismespectrumstoornis (en een
verstandelijke handicap), uitbreiding deskundigheid in opleidingen, oprichting van
kenniscentra voor verspreiding, verzameling en genereren van informatie en ideeën,
benutting van kennis van ouders.

Richtlijn:
De organisaties in dit onderzoek maken zich sterk voor een kenniscentrum autismespec-
trumstoornissen en een transferpunt van waaruit kennis kan worden overgedragen. De
overheid en de NVA kunnen een dergelijk initiatief ondersteunen. Maak gebruik van
ervaringkennis bij ouders en mensen met een autismespectrumstoornis zelf.
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• Personeel: uitbreiding en behoud personeel, loopbaanplan, pool van flexibele begeleiders,
job rotation, nascholing, uitwisseling kennis en ervaringen tussen personeel, continuïteit
garanderen, coaching, salarisverhoging.

Richtlijn:
Vorm een regionale pool van flexibele medewerkers die kunnen worden ingezet in
noodgevallen en bij uitval. Zorg als instelling voor job rotation. Benoem coaches voor de
uitvoerende medewerkers. Zorg ervoor dat medewerkers zich niet verloren voelen. Creëer
een gezamenlijke medewerkersruimte. Organiseer medewerkersbijeenkomsten en
organiseer bijeenkomsten van medewerkers en cliënten. Maak een intern personeelsblad.
Benoem een functionaris voor sociaal beleid bij toenemende deconcentratie en ontmante-
ling van de instelling. Investeer als instelling de komende jaren in het personeel.

• Voorwaardenscheppend: meer ruimte, aangepaste ruimte, afgestemde materialen,
automatisering van cliëntgegevens en zorgplannen.

Richtlijn:
Breng als instelling de automatisering op peil. Ontwikkel in de regio of in samenwerking
met andere instellingen in de zorg een geautomatiseerd registratiesysteem. Bekijk de
instelling kritisch op ruimte, inrichting en materialen.

• Samenwerking: uitbreiding overleg tussen de verschillende zorgsectoren, openheid,
drempelverlagend, kennisuitwisseling, netwerk- en circuitvorming.

Richtlijn:
Samenwerking en netwerkvorming zijn van het grootste belang in de zorg aan mensen met
een autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap. De vraag en het aanbod zijn
dermate divers en vaak versnipperd dat het ongewenst is om nog langer geïsoleerd te
werken. Ook het huidige beleid naar toenemende integratie en het leven in de samenleving
noopt ertoe in samenwerking te handelen. De organisaties in dit onderzoek erkennen het
belang en de noodzaak hiervan. In dit onderzoek staan de voorwaarden genoemd waaraan
een succesvol netwerk moet voldoen. De overheid zou dergelijke samenwerkingsverbanden
kunnen financieren, vergelijkbaar met de samenwerkingsverbanden integrale vroeghulp.
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• Betrokkenheid ouders, familie, omgeving en NVA.

Richtlijn:
Betrek de ouders, familie en omgeving en de cliënten zelf in het zorgaanbod. Zij hebben een
grote mate van ervaringskennis. Een autismespectrumstoornis vraagt veel van de
omgeving. Ondersteun de ouders en familie via cursussen en gespreksgroepen. Deze
kunnen laagdrempelig worden geboden door een samenwerkingsverband.

3. Welke protocollen voor goede zorgpraktijken - die kunnen worden
overgedragen naar andere hulpverleningssituaties - zijn er op basis van
bovenstaande gegevens op te stellen?

Op grond van de onderzoeksresultaten hebben we vijf protocollen opgesteld voor
screening, diagnostiek, behandeling en observatie:

- Screening autismespectrumstoornissen.
- Individueel descriptieve diagnostiek.
- Individuele behandelingsplan.
- Opstellen van een dagprogramma.
- Observatie van jonge kinderen.

De protocollen zijn beschreven in § 6.4.

Slot en een blik op de toekomst

De resultaten van het onderzoek tonen dat de zorg voor mensen met een autismespectrum-
stoornis sterk in ontwikkeling is. Er wordt door de vijf organisaties hard gewerkt om de
zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap vorm te
geven. Helaas wordt er weinig beschreven of kennis uitgewisseld over hoe het één en ander
vorm krijgt. Om te voorkomen dat iedereen opnieuw het wiel gaat uitvinden, is het
noodzakelijk dat de ervaringen van de vijf organisaties in de vorm van deze onderzoeksre-
sultaten overdraagbaar zijn. De richtlijnen en protocollen voor organisatie en zorginhoud
zijn een belangrijke stap in deze richting. Wat betreft de concrete vormgeving en de
evaluatie van de resultaten van het zorgaanbod voor mensen met een autismespectrum-
stoornis is dit onderzoek slechts een begin. Zeker met betrekking tot de uitwerking,
bijvoorbeeld van de ondersteuningsprotocollen van Arduin of de circuitvorming van
Amarant, is nog veel werk te verrichten. Ook de verdere verkenning, onderbouwing en
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evaluatie van behandelmethoden verdienen aandacht, evenals de screening van de
populaties.

Een belangrijk aandachtspunt betreft het personeel. Om hen gemotiveerd te houden voor de
zorg en nieuwe krachten te werven, is het noodzakelijk dat de organisaties hieraan de
komende jaren energie besteden. Door alle ontwikkelingen in de zorg en organisatorische
veranderingen dreigt de aandacht voor het personeel er soms in te schieten. De dagelijkse
begeleiding en zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke
handicap is echter geen eenvoudige taak.

De zorg voor kinderen met een autismespectrumstoornis lijkt verder ontwikkeld dan de
volwassenenzorg. Er vindt bij jongere kinderen meer en betere diagnostiek en onderzoek
plaats dan voorheen. Een terrein waar nog nauwelijks onderzoek naar is verricht, is de
‘ouder wordende autist’. In de steekproefpopulatie van het cliëntenonderzoek bevond zich
een aantal ouderen. Hierbij speelde onder andere het wel of niet veranderen van de aanpak.
Ook de bijkomende problematiek (co-morbiditeit) en de behandeling daarvan verdienen
aandacht.

Een belangrijk punt voor de komende jaren zal de verdere uitwerking zijn van het
perspectief van de cliënt. Bij mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelij-
ke handicap verdient het eigen perspectief net zoveel aandacht als bij andere cliënten. De
beide stoornissen maken het complexer, maar ook uitdagender om na te gaan wat de cliënt
wenst. Het is voor mensen met een autismespectrumstoornis moeilijk om hun wensen en
verlangens kenbaar te maken. Er is vaak sprake van een weerstand tegen veranderingen,
zodat ook een verbetering als beangstigend ervaren kan worden. De ontwikkelde methodie-
ken om zorgbehoeften en zorgvragen van cliënten in kaart te brengen, zijn in het algemeen
niet toegesneden op de specifieke communicatieproblemen van iemand met een autisme-
spectrumstoornis. Het ontwikkelen van een dergelijk instrument specifiek voor deze
doelgroep is noodzakelijk, zodat ook zij invulling kunnen geven aan hun eigen toekomst.
De Universiteit Leiden heeft in samenwerking met Onder één Dak het proces van het
opzetten van een individueel systeem voor ondersteunende communicatie op video
vastgelegd.

Een samenwerkingsverband of een circuit of een andere netwerkorganisatie is bij uitstek
geschikt om de vraag, zowel van cliënten en hun ouders als andere organisaties in de zorg,
onderwijs en arbeid helder te krijgen. Door overleg en afstemming, door het opsporen van
lacunes, door het inventariseren van eventuele overlap is het mogelijk om een soort atlas
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van de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis in de regio te maken. Uit het
onderzoek blijkt dat er een groot enthousiasme is ten aanzien van het Samenwerkingsver-
band Autisme. Door de organisatie en vormgeving van het Samenwerkingsverband kan aan
de meeste factoren voor een succesvol netwerk worden voldaan. De onzekere factoren voor
het Samenwerkingsverband bevinden zich vooral in de externe factoren. Zoals het
Samenwerkingsverband nu functioneert, kan het als voorbeeld dienen voor nieuwe
netwerken en samenwerkingsverbanden autisme in andere regio’s. De onderzoeksgegevens
over samenwerking en netwerkvorming bieden voldoende richtlijnen en voorwaarden
waaraan een netwerk moet voldoen om effectief te werken.

In het onderzoek blijkt dat lang niet alles optimaal is op het individuele niveau van de
cliënt. De zorgplannen verdienen verbetering, met name in de zin van profilering en
perspectieven. Ook de doelen verdienen soms aanscherping. Onduidelijk is nog waarom
voor de ene cliënt die behandelmethodiek wordt toegepast en voor de andere niet. Het
verkennen en vergelijken van nieuwe methodieken, en ontwikkelen en aanpassen, blijven
belangrijk. Het is onduidelijk of we nu voldoende weten van de stoornis en de juiste aanpak
in alle gevallen toepassen. Dit is een belangrijke taak voor de zorgorganisaties en de
kennis- en expertisecentra.

Indicatiestelling dient onafhankelijk, integraal en objectiveerbaar te zijn en idealiter plaats
te vinden na de diagnosestelling. Dit gebeurt niet altijd en leidt ertoe dat mensen met een
verstandelijke handicap die niet gediagnosticeerd zijn met een autismespectrumstoornis,
maar wel aan een dergelijke stoornis kunnen leiden, een indicatie krijgen die achteraf niet
geschikt blijkt te zijn. Er ontstaan dan problemen in de instelling, omdat deze niet is
bedacht op een dergelijke stoornis. Ook in dit onderzoek bleek dat er cliënten waren
aangemeld of geplaatst zonder dat vooraf bekend was welke bijkomende stoornis er
speelde. We zagen in het onderzoek weinig materiaal over de gestelde indicatie. De
procedure zoals nu wordt toegepast, bijvoorbeeld de instelling gaat de eigen populatie
screenen of de instelling gaat de betreffende cliënt uitgebreid onderzoeken, is prijzenswaar-
dig, maar zou niet moeten als iedere cliënt al onderzocht en juist geïndiceerd was. Parallel
aan deze evaluatie heeft het Verwey-Jonker Instituut een proef naar de regionale indicatie-
stelling in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap begeleid en geëvalueerd
(Plemper & Van Daal, 2002). Hieruit bleek onder andere dat voor verschillende cliënten in
de aanvraag het vermoeden van een autismespectrumstoornis werd geuit, zonder dat was
onderzocht of de diagnose autismespectrumstoornis van toepassing was. Gedurende de
proef diende voor elke indicatieaanvraag een meetinstrument voor gedragsproblematiek
afgenomen te worden: de Reiss Screen of de Gedragsvragenlijst voor kinderen (CBCL).
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Hiermee wilden we onderzoeken of het mogelijk was om via de indicatieafgifte vermoe-
dens van aanwezige gedrags- en psychische problematiek op te sporen. Veel cliënten
bleken bijkomende problemen te hebben en deze werden bevestigd of verklaard met de
uitslagen op de instrumenten. Degenen die verantwoordelijk waren voor het indicatiebesluit
waren te spreken over het gebruik van het meetinstrument. Het verschafte hen een
objectiveerbare score en vergelijkbare informatie. We kunnen stellen dat er in de proef
sprake was van veel en complexe problematiek onder de aanmeldingen, met name bij
mensen met een licht verstandelijke handicap of een subnormale intelligentie. Afname van
een meetinstrument voor screening van gedragsproblematiek, zoals de Reiss Screen of de
Gedragsvragenlijst voor kinderen, kan preventief werken en brengt de eventuele onderlig-
gende problematiek in beeld. Het is aan te raden om voorafgaand aan de indicatiestelling
een meetinstrument in te vullen en het protocol voor screening van autismespectrumstoor-
nissen (zie § 6.4) toe te passen. Het vergroot de mogelijkheid van vroegtijdige en passende
zorg of hulp en daarmee kan bijkomend probleemgedrag worden voorkomen of vermin-
derd. Een dergelijke screening is uitdrukkelijk geen onderzoek. Indien de uitkomsten van
de screening aanleiding geven tot mogelijke aanwezigheid van bijkomende problematiek,
zoals een autismespectrumstoornis, is verwijzing naar uitgebreidere diagnostiek via de
indicatiestelling gewenst. De eerste globale screening via een meetinstrument kan
onderdeel uitmaken van het proces van hulpvraagverduidelijking, zoals wordt uitgevoerd
door de SPD'en. De zorgconsulent kan naar aanleiding van de scores op de testen al dan
niet een verzoek doen aan het indicatieorgaan voor nader onderzoek.

Nog steeds hebben de consulententeams zeer vaak te maken met gedragsproblematiek die
het gevolg is van een onderliggende niet-gediagnosticeerde autismespectrumstoornis met
een inadequate begeleiding tot gevolg. Diagnostiek zou tot het pakket van basiszorg moeten
behoren en niet moeten worden toegepast als de situatie uit de hand is gelopen en het
consulententeam ingeschakeld moet worden. De consulententeams zijn oorspronkelijk
opgericht als noodoplossing, als mogelijkheid voor advies en consultatie in vastgelopen
situaties. Het steeds toenemende aantal meldingen en het grote beroep van zorginstellingen
op bijzondere zorgplannen en bijbehorende financiering voor hun cliënten in de jaren
negentig hebben van de consulententeams een gevestigde voorziening gemaakt waarvan
veel zorgaanbieders dankbaar gebruik maken. In onderzoek (Van Daal, Plemper &
Willems, 1997) is gewezen op de voordelen, maar ook op de nadelen van de consulenten-
teams. Zo ontslaat het de bestaande zorginstellingen van de noodzaak om escalaties te
voorkomen en zelf aan deskundigheidsbevordering te werken. In feite wordt een instelling
die een situatie laat escaleren eerder en beter beloond dan een instelling die alle moeite doet
om dit te voorkomen. Als er nog zo’n groot beroep wordt gedaan op consulententeams voor
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bijvoorbeeld inadequate aanpak van mensen met een autismespectrumstoornis is het
evident dat de diagnostiek en indicatiestelling in het algemeen nog onvoldoende en
onvolledig zijn. Als de in dit onderzoek opgestelde protocollen stringent zouden worden
nageleefd, zouden niet alleen de cliënten zelf, maar ook de medewerkers en de instellingen
meer kwaliteit van leven ervaren en zou men minder vaak een consulententeam hoeven in
te schakelen.

Op basis van tussentijdse onderzoeksresultaten maakten alle organisaties, de opdrachtgever
CVZ en het ministerie van VWS zich sterk om een vijftal nieuwe projecten op te zetten. De
zorgorganisaties en de onderzoekers constateerden dat preventie en vroegtijdige interventie
prioriteit verdienen als het gaat om de zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis.
Amarant heeft het initiatief genomen tot het opzetten van een regionaal circuit autisme met
een bijbehorende circuitmanager. Onder één Dak richtte zich op het verbeteren van
communicatie met jonge kinderen. Sint Marie constateerde al langer dat er behoefte was
onder de kinderen en jongeren om een aanbod aan vrije tijdsbesteding te ontvangen. Arduin
heeft de methodiek voor individuele ondersteuning verder ontwikkeld en toepasbaar
gemaakt voor mensen met een autismespectrumstoornis. Het Samenwerkingsverband kwam
tegemoet aan een grote vraag onder ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis
naar cursussen, trainingen en mogelijkheden voor ervaringsuitwisselingen. Het CVZ heeft
vervolgens subsidie toegekend voor het ontwikkelen van een ‘early intervention’ en
preventieprogramma. Met de uitvoering van deze nieuwe projecten tonen de organisaties
hoe de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis in beweging is en hoe men
bereid is tot het opzetten en ontwikkelen van een adequaat aanbod. De projecten dienen
overdraagbare producten op te leveren die ook door andere zorgorganisaties gebruikt
kunnen worden. Alle projecten gaan uit van het perspectief van de cliënt en kunnen leiden
tot een uitbreiding van het zorgaanbod. De vijf organisaties maken zich sterk om de
projecten te continueren en te laten evalueren op hun effecten.
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Gebruikte afkortingen

AAMR American Association on Mental Retardation
AC activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke handicap
ADI-R Autism Diagnostic Interview – Revised
APA American Psychiatric Association
ASS autismespectrumstoornis
AVZ-R Autisme en Verwante stoornissenschaal Zwakzinnigen – Revisie
CAJ Centrum voor Autistische Jongeren
CBCL Child Behavior Checklist
CVZ College voor zorgverzekeringen
DISCO Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders
DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
ggz geestelijke gezondheidszorg
GGzE Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen
HBS Handicaps, Behaviours and Skills schedule
ICD International Classification of Disorders
IQ intelligentiequotiënt
K-ABC Kaufman Assessment Battery for Children
KDC kinderdagcentrum
KDV kinderdagverblijf
LOA Landelijk Overleg Autisme
LOAR Landelijk Overleg Autisme Residentieel
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MFC multifunctioneel centrum
MLK moeilijk lerende kinderen
NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme, voor mensen met een aandoening uit

het spectrum van autistische stoornissen
OC orthopedagogisch centrum
ORO Othmarus Rijtven Organisaties
PDD-NOS Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified
PEP-R Psycho Educational Profile – Revised
PGB persoonsgebonden budget
PVB persoonsvolgend budget
Riagg regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg
SDJ Stichting Dagbehandeling Jeugdhulpverlening
SGLVG sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten
SPD Sociaal Pedagogische Dienst
SPH Sociaal Pedagogische Hulpverlening
SSOE Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven
SVA Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Noord-Brabant
VABS Vineland Adaptive Behavior Scales
VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
VSO-MLK voortgezet speciaal onderwijs - moeilijk lerende kinderen
VSO-ZMLK voortgezet speciaal onderwijs - zeer moeilijk lerende kinderen
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WAIS Wechsler Adult Intelligence Scale
WHO World Health Organization
WISC Wechsler Intelligence Scale for Children
WVC Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
ZIP Zelfevaluatie Individuele zorg- en begeleidings Plannen
ZMLK zeer moeilijk lerende kinderen
ZMOK zeer moeilijk opvoedbare kinderen
ZN Zorgverzekeraars Nederland
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