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Inleiding
Doelgroepenbeleid en strategisch beleid
Deze notitie bevat een kort overzicht van het zorginhoudelijk beleid wat door Ons Tweede Thuis is ontwikkeld. Het 
overzicht begint met algemene informatie over welke expertise aanwezig is op het gebied van mensen met een 
verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag. 
Daarna volgt het beleid dat specifiek gericht is op de volgende zes doelgroepen:
Kinderen en jeugd, Ouderen, mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), mensen met ernstige meervoudige 
beperkingen (EMB), mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en normaal begaafde (jong) volwassenen 
met autisme of een aan autisme verwante contactstoornis. 

De inhoud van de teksten is erop gericht, u te laten zien dat OTT een breed aanbod heeft, in haar inhoudelijk 
beleid werkt volgens de nieuwste nationale en internationale wetenschappelijke inzichten en dat OTT daarbij 
samenwerkt met diverse regionale instellingen en instanties. In grote lijnen kan gesteld worden, dat het inhoudelijk 
beleid gebaseerd is op de  ‘state of the art’ en dat het qua inzichten toekomstbestendig is. Met ‘toekomstbestendig’ 
bedoelen we, dat de kans niet zo groot is dat de landelijke inhoudelijke visie en onze visie op een doelgroep binnen 
vijf jaar radicaal zal veranderen. Wel houden we natuurlijk actief de ontwikkelingen bij. De inhoudelijke lijnen zijn 
duidelijk en er is in OTT consensus hierover. Het beleid zorgt voor een goede zorgkwaliteit.

Maar de recente kabinetsbesluiten maken het noodzakelijk, dat wij actief beleid moeten gaan ontwikkelen om 
de vertaalslagen te maken van onze visie en werkwijze naar  het omgaan met stevige bezuinigingen, nieuwe 
wetgeving (WMO, Jeugdzorg) en nieuwe partners zoals gemeenten. Dat houdt in: efficiënter en creatiever gaan 
werken (niet alle zorg hoeft professionele zorg te zijn, bijvoorbeeld), kostenbewuster en zakelijker worden, actief 
de samenwerking oppakken met het sociale netwerk van de cliënt en regionale ketenpartners.
Dat houdt ook in: nieuwe aanbodvormen ontwikkelen, anders gaan werken, maar ook: keuzen maken, ethische 
dilemma’s en grenzen aangeven en onrendabele zorgvormen opgeven. 

Zie deze stukken als de basis van ons inhoudelijk beleid. We gaan een uitdagende tijd tegemoet.  
         

Cor Malipaard



Algemeen
Probleemgedrag 
Als er één onderwerp is waarmee de sector –helaas- negatief in de landelijke publiciteit komt, dan is het wel 
mensen met een verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag. De namen Jolanda Venema, en, recenter, 
Brandon en het meisje Roelie dat overleed na overmeesterd te zijn door vier begeleiders, staan nog op ons netvlies. 
Ons Tweede Thuis voert een actief beleid en investeert stevig ten aanzien van de diagnostiek, behandeling en 
deskundigheidsbevordering over probleemgedrag. Er is veel expertise opgebouwd. Dit stuk biedt hiervan een 
overzicht.  

Mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende  gedrags- en/of psychische problematiek
Bij mensen met een verstandelijke beperking en zwakbegaafden kan sprake zijn van de zelfde psychische 
problematiek die ook voorkomt bij normaal begaafde mensen (o.a. Tenneij & Koot, 2006). Er is dan sprake van een 
dubbele diagnose (Došen, 1993, 2005).   
Geschat wordt dat in totaal 30-50% van de mensen met een verstandelijke beperking ook een gedragsstoornis en/
of een psychiatrische aandoening heeft. Uit onderzoek bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking 
blijkt dat de kans hierop zelfs drie tot vier maal zo groot is dan bij normaal begaafde mensen (Dekker, Douma, De 
Ruiter &  Koot, 2006, Matson & Sevin, 1994). 
Sommige psychiatrische problemen komen relatief vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn: 
autisme, aandachts-tekort-stoornissen, hyperactiviteit, hechtingsproblemen, verslavingsproblematiek en angst- en 
dwangstoornissen zoals separatieangst, faalangst, sociale angst, gegeneraliseerde angst- en paniekstoornissen en 
fobieën (Pruijsers,2008)

Oorzaken
Dat gedrags- en psychiatrische problematiek relatief vaak voorkomt bij mensen met een verstandelijke beperking 
heeft verschillende oorzaken: 
•     Ten eerste kan een verstandelijke beperking worden veroorzaakt door biologische problemen zoals  
hersenbeschadigingen, genetische afwijkingen of syndromen. Deze factoren brengen, naast de verstandelijke  
beperking, vaak ook andere problemen met zich mee zoals lichamelijke problemen, afwijkingen in het uiterlijk,  
gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen (Roos, 2010). 
• Ten tweede blijft bij veel mensen met een (lichte) verstandelijke beperking de emotionele ontwikkeling achter  
 bij de cognitieve ontwikkeling. We noemen dit een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Hierdoor wordt de persoon     
meer kwetsbaar voor interne en externe schadelijke prikkels en psychopathologie zoals persoonlijkheidsproblematiek.  
Trekken (voorlopers) van persoonlijkheidsproblematiek worden dan ook vaak waargenomen bij deze mensen.
• Daarnaast is het duidelijk dat mensen met een verstandelijke beperking zeer gevoelig zijn voor effecten 
van leerprocessen tijdens de interactie met hun omgeving. Inadequate ondersteuning en begeleiding (inadequate 
bekrachtiging, onjuiste bestraffing, bekrachtiging van afwijkende reacties enzovoort.) en een niet goed op de 
persoon afgestemde omgeving betekenen een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychopathologie bij deze 
groep.
• Tenslotte is aangetoond dat mensen met een verstandelijke beperking in het algemeen een lage 
succesverwachting hebben en meer afhankelijk zijn van volwassenen. Ze zijn ook meer op hun hoede voor vreemde 
mensen en situaties. Voldoening en beloning ervaren zij bij andere dingen dan normaal begaafde mensen, ze 
hebben de neiging negatief te reageren in de omgang met andere mensen en ze tonen een verhoogde gevoeligheid 
voor psychosociale stress (verminderde coping) (Hodapp & Zigler, 1995). 

Van welk aanbod maakt deze doelgroep gebruik?
Cliënten met gedrags- en of psychiatrische problematiek worden aangetroffen binnen alle voorzieningen van Ons 
Tweede Thuis. Daarnaast heeft Ons Tweede Thuis een aantal gespecialiseerde voorzieningen voor individuele 
mensen met zeer ernstige problematiek (zoals observatie- en behandelcentrum Sluis-Zicht, WC De Dijk en WC 
Veldzicht), maar ook voor groepen (veelal binnen de intramurale voorzieningen). 
Het verblijf op de behandel- en observatiegroep op Sluis-Zicht is tijdelijk: mensen kunnen daar verblijven voor 
een observatieperiode van drie maanden, of voor een trainings- en behandelperiode van maximaal twee jaar. 
Observatie en behandeling zijn steeds gericht op terugkeer naar de oorspronkelijke woon¬situatie of naar een 
woon- en werkplek binnen Ons Tweede Thuis. Tijdens het verblijf van de cliënten in Sluis-Zicht wordt duidelijk wat 
zij hierbij nodig hebben.



Therapeutisch klimaat
Een basiselement van de behandeling is het ‘therapeutisch klimaat’ binnen de leefsferen wonen, werk en vrije tijd. 
Alledaagse situaties worden gebruikt om gedragsveranderingen uit te lokken en te stimuleren. Dit wordt soms 
ondersteund door leerervaringen vanuit trainingen en therapie.  Begeleiders hebben een centrale rol in het creëren 
en in stand houden van het therapeutisch klimaat.
Kernwoorden die centraal staan in de gespecialiseerde voorzieningen zijn: structuur, overzicht, veiligheid en 
geborgenheid. Er is deskundige begeleiding die zowel op de woon- en werk¬plek als bij de vrijetijdsbesteding 
vanuit dezelfde visie werkt. Een consequente manier van begeleiden, 24 uur per dag zeven dagen in de week, geeft 
de cliënten structuur en veiligheid. Steeds wordt gekeken op welk sociaal-emotioneel niveau iemand functioneert. 
Iemand kan immers verstandelijk op een hoog niveau functioneren maar sociaal-emotioneel op een lager niveau. 
Daar wordt rekening mee gehouden.
De begeleiding is op deze voorzieningen intensief (er zijn minimaal 2 begeleiders per groep, vaak 24 uur per 
dag). De teams worden ondersteund door een gespecialiseerde arts, een gedragsdes¬kundige (gz- psycholoog, 
orthopedagoog) en vaak een psychiater en therapeuten.

Beeldvorming, diagnostiek en behandeling
Binnen Ons Tweede Thuis beschouwen we probleemgedrag als een ongunstige interactie tussen de persoon (met een 
bepaalde biologische, medische, psychische en/of ontwikkelingscomponent) en diens omgeving. De ontstaansdriehoek 
wordt gevormd door: ten 1e de persoon, ten 2e de interactie en ten 3e de omgeving. 
Omdat het probleemgedrag niet kan worden herleid tot één enkele diagnostische categorie is het nodig om alle 
mogelijke biologische, medische, psychische en andere hiermee samengaande stoornissen te onderzoeken die van 
invloed kunnen zijn op het vóórkomen van het probleem. Daarom moet probleemgedrag altijd multidisciplinair 
worden onderzocht en aangepakt. 
Naast gedragsmatig onderzoek door o.a. een orthopedagoog of gz-psycholoog kan gedacht worden aan 
onderzoek naar biologische kenmerken (genetische, organische, CZS abnormaliteiten), uitgevoerd door een arts 
voor verstandelijk gehandicapten (AVG) die bij Ons Tweede Thuis in dienst is. Ook onderzoek door medisch 
specialisten zoals een sociaal psychiatrisch verpleegkundige,  een psychiater of een neuroloog kan van belang 
zijn. Beeldvorming, diagnostiek en behandeling vindt op de voorzieningen zelf plaats. Voor deze doelgroep wordt 
echter vaak ook een beroep gedaan op de deskundigheid van het Adviespunt. 

Bij de beoordeling of er sprake kan zijn van gedrags- en/of psychiatrische problematiek moeten vele en diverse 
overwegingen worden gemaakt. Als basis dient de integrale beeldvorming van de cliënt. ‘Integraal’ betekent dat 
we alle aspecten van het functioneren (cognitief, sociaal, emotioneel, fysiek, gedragsmatig, etc.) in kaart proberen 
te brengen. Van daaruit kan het onaangepaste gedrag als min of meer adequaat beoordeeld worden. 

Afhankelijk van de problematiek worden in de diagnostiekfase werkhypothesen opgesteld over de oorzaak, 
versterking, uitlokking en instandhouding (functie- en betekenisanalyse, omgevingsanalyse) en veranderbaarheid 
van het probleemgedrag. Vervolgens kunnen verschillende deelonderzoeken worden gedaan om de hypothesen 
te toetsen en tot een uiteindelijke beoordeling en diagnose te komen. Onderzoek binnen Ons Tweede Thuis is 
handelingsgericht. Dit wil zeggen dat het helderheid geeft over de prognose en mogelijke verwachtingen en dat het 
richting geeft aan begeleiding en behandeling. 

Veel toegepaste methoden: 
De complexe problematiek van deze doelgroep vereist dat diverse methoden worden gehanteerd (op basis van een 
goede integrale beeldvorming). Voorbeelden van gehanteerde methoden zijn: het bieden van een therapeutisch 
klimaat, Video-analyse (Heijkoop) en Video Interactie Begeleiding, het opstellen van een functieprofiel, het werken 



met signaleringsplannen, het inzetten van instrumenten voor risicotaxatie, de Bewust Affectieve Benadering , Gentle 
Teaching, collectieve teamtechnieken, totale communicatie (TC), Geef-me-de-vijf (autisme), gedragstherapeutische 
technieken en interventies, motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken, werken in de Driehoek, enzovoort.

Beleid
Op diverse terreinen is beleid ontwikkeld. We noemen de Nota Diagnostisch Onderzoek (recent geupdated, 2013), 
Nota LVG (2008, daarna geregeld geüpdatet), de startplannen van Sluis-Zicht (2007), De Dijk (2011, voorheen 
Guldenhof) en Veldzicht, het beleid t.a.v. Kinderwens-cliënten (2008), de Nota Omgaan met ernstig probleemgedrag 
(2010), de Nota Seksualiteit (2012) en de Nota Verslavingen (2012). 
 
Deskundigheidsbevordering:
Medewerkers op locaties en op het Adviespunt volgen de actualiteit. Ons Tweede Thuis is vaak aanwezig op 
congressen en workshops over deze doelgroep. Intern worden meerdere cursussen aangeboden, zoals: Omgaan met 
ernstig probleemgedrag, Gentle Teaching, Conflicthantering en een vierdaagse cursus LVB-plus. 
Op dit moment (september 2013) is in OTT een eigen trainingsaanbod ontwikkeld voor de locaties waar gewerkt 
wordt met cliënten met ernstig probleemgedrag. Aandachtspunten binnen deze training zijn: kennis en attributies 
van de begeleider, reacties van begeleiders op probleemgedrag, persoonlijkheid van de begeleider, aansluiten en 
afstemmen, veranderen van bejegening en begeleidingsstijl. Deze training zal geijkt worden aan landelijke normen 
(VGN), zodat we dit trainingsaanbod ook aan andere organisaties kunnen aanbieden.  

Externe Samenwerking:
• GGZ inGeest: intersectorale diagnostiek via het Adviespunt, intercollegiale consultatie, inzet van vaste   
           consulenten als psychiater en SPV. De OTT gedragsdeskundigen die hun GZ-opleiding doen, 
           doen dit in GGZ inGeest. 
• Brijder (verslavingskliniek): bespreken van gemeenschappelijke casuïstiek, dienstverlening  
            consultatie en diagnostiek;  
• Het CCE: voor consultatietrajecten en meerzorg-aanvragen
• VU: het grote hechtingsonderzoek (Dr. Sterkenburg). 
• Onlangs afgerond: diagnostiekpilot voor de reclassering
• MEE: als verwijzer.

Aandachtspunten voor beleid
We merken dat bij andere sectoren en beleidsterreinen weinig bekend is over de expertise die inmiddels is 
opgebouwd rond verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag. Helaas wordt een verstandelijke beperking 
door diverse instanties en organisaties vaak niet bijtijds onderkend, wat onnodig menselijk leed en schade als 
resultaat heeft. We denken dan aan de GGZ, Justitie en Politie (men schat dat een kwart van de gevangenen 
een verstandelijke beperking heeft), gemeentelijke instanties,  woningcorporaties, scholen enzovoort. Met onze 
deskundigheid en advisering kan men veel problematiek opsporen en aanpakken.   
Ons Tweede Thuis heeft al diverse vaste samenwerkingsverbanden opgebouwd. Graag willen de begeleiders, 
therapeuten, gedragsdeskundigen en gespecialiseerde artsen van het Adviespunt haar diensten aanbieden naar 
alle instanties in de regio Amstelland en Haarlemermeer die te maken (kunnen) hebben met mensen met een 
verstandelijke beperking. De financiering is daarbij een lastig punt, omdat een vaste betalingsvorm  – nog -  niet of 
heel moeilijk te regelen valt met een verzekeraar. Dit zal de komende periode een belangrijk aandachtspunt zijn 
in ons beleid. 

M.Wouda, 
coördinator Adviespunt, orthopedagoog & gz-psycholoog
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1. Kinderen en Jeugd
Alles zo gewoon mogelijk: je ouders voeden je op en 
je woont thuis
Als we spreken van ‘kinderen en jeugd’ bedoelen we 
ook meteen hun ouders, familie en hun verdere sociale 
netwerk. Want OTT huldigt de opvatting: dat alle 
kinderen, hoe ernstig beperkt ook, net als alle andere 
‘normale’ kinderen bij hun ouders horen te wonen en 
door hun ouders opgevoed te worden. OTT wil daarom 
met haar aanbod bereiken, dat de ouders dusdanig 
worden gesterkt in hun opvoedkundige kwaliteiten, dat 

zij de regie op de opvoeding hebben en houden, en dat hun kind zo lang mogelijk thuis kan wonen in een zo normaal 
mogelijke omgeving. 
OTT heeft daarvoor een heel scala aan ondersteuningsmiddelen en –mogelijkheden in de aanbieding:
• Dat kan al beginnen als het kind heel jong is, bijvoorbeeld door diverse vormen van hulpverlening thuis,  
           zoals Thuisondersteuning, Praktisch Pedagogische Gezinsondersteuning, Psychosociale hulpverlening; 
• De AVG (=op verstandelijke beperking gespecialiseerde artsen, OTT heeft ook een pediater in dienst)  
         kunnen ouders en huisartsen adviseren als bijvoorbeeld blijkt dat een kind een bepaald- soms zeldzaam  
       syndroom of een bepaalde combinatie van beperkingen heeft. Zij brengen deze adviezen meestal in    
         samenwerking met een gedragsdeskundige uit. Deze adviezen worden door betrokkenen zeer waardevol  
                   geacht, omdat  zij gericht zijn op de praktische vertaalslag van de beperkingen naar de dagelijkse opvoeding,  
           verzorging en verdere ontwikkeling van het kind.  
• Daarnaast heeft OTT een breed aanbod van allerlei gespecialiseerde vormen van diagnostiek en therapieën  
                    waardoor ouders ondersteund worden in het begrijpen van kind en omgaan met hun soms moeilijk verstaanbare  
           gedrag (denk aan autisme, ADHD of hechtingsproblemen) en/of intensieve lichamelijke zorgbehoefte.
• Willen ouders hun kind naar een reguliere peuter- of kinderopvang of en basisschool sturen, dan kan OTT  
           dat mogelijk maken door haar integratiebegeleiding. 
• Ook voor ouders met kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan is er een aanbod, zoals speciale  
           Buitenschoolse opvang (SBSO) en vakantieopvang waar veel gebruik van wordt gemaakt. 
• En om een definitieve uithuisplaatsing zo lang mogelijk uit te stellen en om toch het gezin te ontlasten van de  
           zware zorg, is er het (deeltijd) wonen en het logeren.

Multiprobleemgezinnen
Niet alle ouders zijn in staat om een opvoeder te zijn. Er zijn ouders die zelf een verstandelijke beperking hebben, of 
psychiatrische problematiek, of een combinatie daarvan, en alle problemen die daar bij komen. Voor deze groep 
kwetsbare ouders biedt OTT gespecialiseerde Gezinsondersteuning aan. Vaak hebben deze ouders problemen 
op diverse levensgebieden en hebben zij te maken met meerdere hulpverleners en instanties. Meer en meer 
weten gemeenten OTT te vinden. Dan vraagt een gemeente aan OTT om de regie voor een dergelijk zogenaamd 
multiprobleemgezin op zich te nemen onder het motto: één gezin, één plan. En dan verleent OTT dus niet alleen 
psychosociale hulp, maar regelt ook zaken als huisvesting en budgetbeheer, en stemt de hulp van instanties en 
organisaties op elkaar af. Ook bij dit aanbod geldt het motto: de ouders steunen om zo lang mogelijk zelf in de rol 
van opvoeder te blijven. 

Sociaal netwerk en levensloopbeleid
We weten dat kinderen met ernstige beperkingen hun hele leven lang van gespecialiseerde zorg gebruik moeten 
maken. Bij het opgroeien kunnen zij niet zelf een eigen sociaal netwerk opbouwen. Vandaar dat OTT zo vroeg 
mogelijk haar levensloopbeleid inzet, waarin zij zowel de ouders als het sociale netwerk van het kind stimuleren en 
ondersteunen om hierin een actieve rol te blijven spelen. Hoe meer ‘gewone’ zorg en maatschappelijke deelname 
gerealiseerd kan worden, hoe beter. Want mensen met een beperking horen erbij. 

De doelgroep kinderen in OTT: van welk aanbod maken zij gebruik?
De doelgroep Kinderen en Jeugd (van 0-18 jaar) in OTT bestaat uit een hele gevarieerde groep, zowel wat 
betreft leeftijd, beperkingen en mogelijkheden, bijkomende problematiek als ook wat betreft voorzieningen waar 
zij gebruik van maken. De meeste kinderen met een (licht) verstandelijke beperking gaan in principe overdag naar 



school (meestal speciaal onderwijs) en wonen thuis. Kinderen die gebruik maken van onze kinderdienstencentra 
(KDC’s), kinderhospice en woonvoorzieningen doen dat:
• omdat zij ernstige lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke beperkingen hebben (en dus deel uitmaken van  
           de EMB-doelgroep), 
• of omdat zij naast een verstandelijke beperking ook ernstige psychische/psychiatrische stoornissen  
     hebben (denk aan: autisme, ADHD, hechtingsproblematiek) en/of medische problemen (denk aan  
           slikproblemen, hartafwijkingen etc.). 
• of omdat zij –tijdelijk – 24 uur per dag verpleegkundige zorg nodig hebben, zodat zij niet naar het  
           (speciaal)onderwijs kunnen gaan of de hele week thuis kunnen wonen. 
               Sommige kinderen op de KDC’s hebben een matige verstandelijke beperking waardoor ze cognitief iets meer  
         aankunnen. Als zij daarvoor in aanmerking kunnen komen, stromen kinderen vanuit het KDC door naar het    
           speciaal onderwijs (SO, wat vroeger het ZMLK, Tyltyl en Mytylonderwijs heette). 

Locaties
In totaal 469 kinderen van 0-17 jaar maken van het aanbod van OTT gebruik, dat is 27% van het gehele 
cliëntenbestand (Jaarbericht 2012). OTT heeft vier KDC’s (Nifterlake, Zevenster, Lotusbloem, Wollewei), vier 
woonvoorzieningen (IJweg, Ring, Beethovenlaan, Leopoldlaan) en het kinderhospice De Biezenwaard. Op de KDC’s 
en de woonvoorzieningen komen kinderen/jongeren  in de leeftijd van 0-23 jaar. 
Uniek in hun soort is het gespecialiseerde kinderhospice/logeerhuis ‘De Biezenwaard’ en het KDC Nifterlake. De 
Biezenwaard biedt logeren, tijdelijk wonen, naschoolse en vakantieopvang en dagbehandeling voor kinderen met 
een handicap die vanwege chronisch ziekte afhankelijk zijn van verpleegkundige zorg. Het KDC Nifterlake is één 
van de drie KDC’s in Nederland (naast Omega en De Blauwe Vogel) die gespecialiseerd is in ernstig meervoudig 
beperkte kinderen (EMB). Nifterlake werkt nauw samen met o.a. de kinderrevalidatie. Ook qua nieuwbouw en 
grootte is Nifterlake uniek: zeer ruim met meer dan 70 kindplaatsen. De KDC’s Lotusbloem en Zevenster hebben 
veel expertise opgebouwd m.b.t. kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag, bijv. als gevolg van autisme. De 
Wollewei is een relatief nieuw KDC in Haarlem dat bijzonder is door haar ruime en vrolijke gebouw (een verbouwd 
kantoorpand met achtertuin) en door haar gespecialiseerde aanbod voor ouders (thuis en op het KDC).  

Op de locaties  Ring en IJweg zijn woongroepen (waarvan deeltijd of voltijd gebruik gemaakt kan worden) voor 
kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Deze kinderen maken overdag gebruik van één van de 
KDC’s. Op de Beethovenlaan wonen jongeren tot 23 jaar die overdag gebruik maken van een KDC of het speciaal 
onderwijs. Op de Leopoldlaan wonen zes kinderen met een lichte tot matige verstandelijke beperking met een 
autismespectrumstoornis of bijkomende psychiatrische problematiek. 
   

Wat hebben zij nodig?
Omdat kinderen volop in ontwikkeling zijn, staat opvoeding en 
ontwikkelingsstimulering centraal in de ondersteuning, begeleiding 
en behandeling. Psychisch welbevinden (lekker in je vel zitten) wordt 
voor ieder kind nagestreefd. Er wordt nauw samengewerkt met KDC’s, 
Hospice, woonvoorzieningen en ouders. Meestal wordt er gekozen voor 
een gezamenlijke Persoonlijk OntwikkelingsPlan zodat er een goede 
overeenstemming en afstemming wordt bereikt in de basisondersteuning 
en werkdoelen. Ook op managementniveau is de samenwerking intensief, 

zo vindt er voor de KDC’s en intramurale woonvoorzieningen periodiek een gezamenlijk overleg plaats. Ook wordt 
er nauw samengewerkt met de ambulante dienstverlening. Over het algemeen zijn ouders erg tevreden over deze 
dialoog. 

Beeldvorming, diagnostiek en behandeling
Op de KDC’s vindt er uitgebreide diagnostiek, beeldvorming en behandeling plaats. Er wordt hierbij gekeken naar 
verschillende ontwikkelingsgebieden: cognitie, taalbegrip/expressie, sociaal-emotioneel, spel, motoriek, sensorische 
integratie, fysiek. De diagnostiek,beeldvorming en behandeling vindt plaats door een multidisciplinair  team 
bestaande uit: Adviserend kinderarts, orthopedagoog/GZ-psycholoog, fysiotherapeut, logopediste, ergotherapeut/
sensorische integratie deskundige, spelbegeleidster en groepsbegeleiding. Er wordt intensief samengewerkt vanuit 
de gezamenlijk opgestelde doelen. Ook wordt er gebruik gemaakt van therapeuten die verbonden zijn aan het 
Adviespunt zoals een speltherapeut, PsychoMotorisch Therapeut, hechtingstherapeut (Theraplay), EMDR-therapeut. 
En dan is er nog de vaste samenwerking met de kinderpsychiater of de kinderrevalidatie over dit onderwerp.  



Het zijn vaak gecompliceerde kinderen die een KDC bezoeken. Medewerkers maken regelmatig gebruik van 
videoanalyse om moeilijk verstaanbaar gedrag beter te kunnen duiden. Ook vraagt men raad aan het Adviespunt 
in de vorm van casemanagement wanneer de situatie hierom vraagt. Andere producten die afgenomen worden van 
het Adviespunt zijn: intensieve zindelijkheidstraining, consultatie en deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld als het 
gaat om seksuele ontwikkeling en seksuele voorlichting voor een specifieke doelgroep, zoals kinderen met autisme. 
En dan is er de vaste samenwerking met de kinder-en jeugdpsychiatrie  (bv de JeugdRIAGG) voor wat betreft de 
intersectorale diagnostiek en behandeling.
    
Veel toegepaste methoden:
KDC’s werken met verschillende methodieken of elementen van methodieken: Kleine Stapjes, Ervaar het maar, 
Totale Communicatie, Sensorische Integratie, Sherborne, TEACCH, Floortime, intensieve Zindelijkheidstraining, 
enzovoort. Afhankelijk van de eigen doelgroep heeft ieder KDC hierin zijn eigen specialisatie ontwikkeld. Met 
het oog op professionalisering en profilering is er voor gekozen om op ieder KDC te werken vanuit dezelfde vier 
‘basis-werkvormen’ en visies:  Kleine Stapjes, Ervaar het Maar, Totale Communicatie en Sensorische Integratie. 
Momenteel wordt er gewerkt aan een verdere theoretische verdieping  (o.a. De Geeter en Munsterman). Vanwege 
de specialisatie in doelgroep zal daarnaast ieder KDC nog andere methodieken hanteren. Bij het inzetten van deze 
methodieken werkt het KDC samen met de woonvoorzieningen, onder andere via het gezamenlijke POP. 

Speciaal onderwijs en OTT
Om niet alleen recht te doen aan de sociaal-emotionele basisbehoeften van het kind maar ook te kunnen voorzien 
in de onderwijsbehoeften van het kind zijn er nieuwe initiatieven ontplooid: zo is er een samenwerking ontstaan 
met de Van Voorthuijzenschool, hebben er leerkrachten meegekeken op het KDC en hebben begeleiders mee 
kunnen lopen in het speciaal onderwijs. De opgedane kennis en ervaring worden momenteel verzameld om tot een 
implementatieplan te komen. 
Vanuit het speciaal onderwijs is er nu ook meer aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, en men is daar 
enthousiast over de expertise van OTT hierin op het gebied van diagnostiek, 
beeldvorming en behandeling. Het Adviespunt is gevraagd om deskundigheidsbevordering op dit gebied te 
verzorgen aan zmlk/school  De Schelp. Op dit moment vinden er initiatieven plaats om de opgebouwde expertise 
en specifieke behandelingsmogelijkheden rondom specifieke doelgroepen meer naar buiten toe te profileren.

Een trend op de KDC’s Lotusbloem, Zevenster en Wollewei, is dat er steeds vaker kinderen instromen vanuit het 
speciaal onderwijs die vanwege gedrags-, psychische of psyciatrische problematiek niet meer kunnen functioneren 
in het onderwijs. Vaak is er sprake geweest van overvraging en hebben deze kinderen dan al een heel scala aan 
gedragsproblemen ontwikkeld. Door de expertise op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en stoornissen 
als autisme in combinatie met een ernstige verstandelijke beperking, lukt het over het algemeen om deze kinderen 
weer ‘op de rit te krijgen’. Door specifieke beeldvorming, diagnostiek en behandeling (in eerste instantie meestal 
gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling) nemen de gedragsproblemen af en ontstaat er weer perspectief op 
ontwikkeling. 

Externe Samenwerking:
Er wordt in de sector kinderen met talloze instanties en organisaties 
samengewerkt. Al eerder genoemd zijn: de kinderrevalidatie en het 
speciaal onderwijs. Daarnaast zijn er de ziekenhuizen (mn Biezenwaard), 
MEE, VTO (team vroegtijdige onderkenning), de Downpoli, de kinder-en 
jeugdpsychiatrie, huisartsen, regulier onderwijs, bedrijven (sponsors voor 
speeltoestellen bv), Jeugdzorg, enzovoort. Dan zijn er de medewerkers 
van de gespecialiseerde organisaties Visio& Bartimeus  (visueel 
gehandicapten) en Kentalis (auditief gehandicapten) die regelmatig 

visuele of auditieve tests afnemen en medewerkers adviseren. 
Bij de diverse vormen van ondersteuning thuis heeft OTT te maken met instanties als Pleegzorg (William Schrikker 
Stichting), de Bascule (Jeugd GGz), Jeugdzorg, gemeentelijke instanties, De RIAGG, Spirit, Amsta, enzovoort.

Met de Vrije Universiteit Amsterdam  (dr. Sterkenburg en Prof. Schuengel) participeert OTT in een instellingsbreed, 
grootschalige onderzoek naar hechtingsgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Nav de eerste 
resultaten uit dit onderzoek is duidelijk geworden dat veel kinderen (zo bleek op KDC De Lotusbloem) moeite 



hebben om adequaat hechtingsgedrag te ontwikkelen, waardoor zij een risico lopen op een verstoorde hechting. Dit 
vraagt om goede diagnostiek, beeldvorming en (liefst) vroegtijdige interventie. Hierop heeft OTT beleid gemaakt. 
Men maakt bijvoorbeeld steeds vaker gebruik gemaakt van hechtingstherapie, bijvoorbeeld Theraplay. Maar men 
wil toch beschikken over meer diversiteit in behandelingsvormen, ook voor de jeugd en volwassenen bijvoorbeeld. 
Vandaar dat er momenteel vanuit het Adviespunt  onderzoek plaatsvindt naar nog meer behandelingsmogelijkheden. 

 Nieuwste ontwikkeling
OTT heeft recent met haar offerte een inschrijving van het zorgkantoor gehonoreerd gekregen met betrekking tot 
het programma ‘Kleine Stapjes’: een stimuleringsprogramma voor jonge kinderen met een taalachterstand). 40 
gezinnen kunnen zo geholpen worden. Het Nederlands Jeugd Instituut is hier bij betrokken. 

Aandachtspunt voor beleid:
Sinds de invoering van de kabinetsplannen is het niet meer vanzelfsprekend dat een KDC-verlater in OTT kan gaan 
wonen, ook al zouden de ouders dat graag willen. Zeker de EMB cliënten en cliënten met moeilijk verstaanbaar 
gedrag, hun ouders en/of familie zijn mensen die van jongs af aan en hun hele leven lang in de een of andere 
vorm professionele zorg en behandeling nodig zullen hebben. Sleutelwoorden voor goed beleid in deze doelgroep 
zijn consistentie en continuiteit van het aanbod. We zullen de toekomstige ontwikkelingen actief moeten volgen 
om bijtijds maatregelen te nemen om – als dat kan – als organisatie samen met de ouders en samen met andere 
organisaties of instanties buiten OTT die consistentie en continuïteit te realiseren. Dit geldt met name bij doorstroming 
van de groep jongvolwassenen die een KDC moeten gaan verlaten.

Geraadpleegde websites
www.downsyndroom.nl/kleinestapjes 
www.ervaarhetmaar.nl 
www.sherborne.nl 
www.communicatiemethodenEMB.nl, www.EMGplatvorm.nl
www.nssi.nl (Nederlandse stichting voor sensorische informatieverwerking)
www.degeeterenmunsterman.nl.

2. Ouderen 
Omschrijving van de doelgroep
We noemen een cliënt een ‘oudere’ wanneer deze kenmerken van 
lichamelijke ouderdom gaat vertonen, zijn tempo en/of kwaliteit van 
zelfredzaamheid daalt en hij of zij behoefte krijgt aan een rustigere 
leefwijze (Bleeksma, 2001). Voor mensen met een verstandelijke 
beperking is geen eenduidige leeftijd te noemen vanaf wanneer er 
gesproken kan worden over ouderen. Iedere client wordt ouder op zijn 
eigen tijd, in zijn eigen tempo, en op zijn eigen wijze. In het algemeen 

kan gesteld worden dat de leeftijd en de wijze waarop een cliënt ouder wordt, afhankelijk is van het niveau van 
functioneren en de aanwezigheid van bijkomende problematiek, zoals NAH, autisme, een lichamelijke beperking of 
chronische psychiatrische problematiek. 
Bij cliënten met een zwakbegaafd tot licht verstandelijk beperkt niveau zijn de verouderingsprocessen vergelijkbaar 
met die van normaalbegaafde mensen. Echter, bij mensen met een matig tot (zeer) ernstig verstandelijke beperking 
en bij mensen met het syndroom van Down kunnen verouderingsverschijnselen al vanaf 40-jarige leeftijd zichtbaar 
zijn (Maaskant e.a., 1995; Visser, 1996). Bovendien hebben mensen met het syndroom van Down een sterk verhoogde 
kans op het ontwikkelen van Alzheimer. 
 
Wat hebben zij nodig?
Door het ouder worden vinden er allerlei veranderingen plaats in het leven van de cliënt. Mensen met en 
verstandelijke beperking zijn nu eenmaal lichamelijk kwetsbaarder dan ‘gewone’ ouderen. Zij kunnen te maken 
krijgen met bijvoorbeeld: 
lichamelijke veranderingen (ziektes, zintuiglijke achteruitgang), 



verminderde emotionele draagkracht en vermindering in energie, waardoor zij bijvoorbeeld minder uren 
dagbesteding aankunnen, hun sociale netwerk niet meer zelf in stand kunnen houden;
cognitieve achteruitgang (bv dementie).
Als gevolg van deze veranderingen hebben zij het nodig dat de begeleiding en ondersteuning, plus de bouwkundige 
omgeving waarin zij verblijven, continu wordt toegesneden op hun veranderende behoefte en hulpvraag. Waar de 
begeleiding eerst ontwikkelingsgericht was, krijgt deze steeds meer een volgend karakter en wordt er gefocust op 
het zo lang mogelijk in stand houden van aangeleerde vaardigheden. Om continu te kunnen inspelen op een steeds 
veranderende zorgvraag is op zowel organisatorisch als zorginhoudelijk gebied het sleutelwoord in de begeleiding 
dan ook flexibiliteit: bij de inzet van medewerkers, bij het vervoer, het aanbod en het afstemmen tussen wonen en 
werken. Hiervoor is het van belang dat er intensieve samenwerking tussen medewerkers die ondersteunen in het 
wonen, de dagbesteding en de vrije tijd van de cliënt.  

Van welk aanbod binnen OTT maken zij gebruik?
Woon- en dagcentrum Hortensialaan is een 24-uurs voorziening die zich specifiek richt op de doelgroep ouderen. 
Binnen diverse intramurale voorzieningen zijn echter ook ouderengroepen ontwikkeld, zowel op wonen als op 
dagbesteding. Dit geldt bijvoorbeeld voor intramurale centra als Amstel-Meer, Westwijk en WC de Ring/DC de 
Vaart, Veldzicht en de Maccabiadelaan. Ook op de nieuwe locaties te Hoofddorp en Ouderkerk is al ruimte 
gereserveerd voor een aantal oudere cliënten die 24-uurs zorg nodig hebben. Ouderwordende cliënten wonen en 
werken echter op nog vele andere locaties binnen OTT, in totaal  op 33 locaties. Op veel woonvoorzieningen en 
dagcentra heeft men te maken met een steeds grotere groep ouderwordende cliënten. Diverse voorzieningen, zoals 
de appartementencomplexen WV Groenhof, WV Nieuweweg, WV de Spil en De Cirkel zijn doorlopend bezig hun 
aanbod aan te passen aan de zorgvragen van hun ouderwordende cliënten. 

Gebruikte methoden
Binnen OTT wordt in de begeleiding van ouderen gebruik gemaakt van de methode ‘Respectvol en methodisch 
begeleiden van oudere en dementerende mensen met een verstandelijke beperking’ (methode Urlings)  van Harry 
Urlings (1997). De methode beschrijft verschillende benaderingswijzen die toepasbaar zijn op verschillende 
momenten in het verouderingsproces. Bovendien zijn deze benaderingswijzen aangepast voor de begeleiding van 
ouderen met een verstandelijke beperking. 
De methodiek van der Linden-Urlings  (1997) wordt gebruikt om de oorzaak te achterhalen van probleemgedrag bij 
ouderwordende cliënten. Het is een praktijkgerichte, methodische aanpak die wordt gebruikt om probleemgedrag 
op de oude dag te signaleren, te begrijpen en om handvatten te krijgen hoe dit gedrag te begeleiden en te 
behandelen. Een aantal medewerkers binnen OTT zijn geschoold om deze methode te kunnen toepassen.
De methode omgevingszorg van Verbraeck & van der Plaats (2008) wordt gebruikt om gedragsproblemen bij 
dementerende ouderen te verminderen, door aanpassingen te doen in de fysieke omgeving en de werkprocessen.
Op DC Hortensialaan worden periodiek dieren van de kinderboerderij Aalsmeer geleend, aangezien zowel uit de 
praktijk als uit onderzoek (Einder-Sleger, Linden et al, 2004) is gebleken dat een positieve invloed heeft op het 
welbevinden van de cliënten.
 
Beeldvorming en Diagnostiek
OTT volgt de landelijke richtlijnen voor wat betreft het vaststellen van dementie bij mensen met een verstandelijke 
beperking  (Meeusen & Geus, 2005). Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de in deze richtlijn beschreven 
instrumenten, zoals de SRZ(-P), DVZ en CLD. In de richtlijnen is ook terug te vinden welke instrumenten een voldoende 
COTAN beoordeling hebben gekregen.  Bij mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking volstaat over 
het algemeen het gebruik van observatieschalen. Echter, bij mensen met een ernstig tot zeer ernstig verstandelijke 
beperking levert dit regelmatig niet voldoende informatie op. Het is dan nodig gebruik te maken van middelen als 
video-opnamen en gedetailleerde gedragsomschrijvingen, aan de hand van specifieke observatievragen. Video-
opnamen worden ook geregeld gebruikt om de zorg voor dementerende cliënten te verbeteren, bijvoorbeeld om 
de ADL-momenten zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Deskundigheidsbevordering
In vrijwel alle voorzieningen van OTT, waar ouderen gebruik van maken, hebben de begeleiders, teamleiders en 
gedragsdeskundigen de basiscursus van de methode Urlings gevolgd. Bovendien hebben een aantal personen de 
verdiepingscursus over probleemgedrag gevolgd. 



Inmiddels is er binnen OTT al veel ervaring opgedaan en 
expertise ontwikkeld over de begeleiding en verzorging van 
ouderwordende cliënten. Voor voorzieningen met een kleine 
groep ouderen is het mogelijk om via het Adviespunt een 
introductiecursus aan te vragen, welke gegeven wordt de 
begeleider-plus van de Hortensialaan. Ook is het mogelijk 
haar kennis en ervaring te gebruiken om een opfriscursus te 
organiseren voor voorzieningen die eerder de basiscursus 
hebben gedaan.

Samenwerking met externe instanties
Amstelring: 2 woningen van de Amstelring en WV/DC 
Hortensialaan maken gebruik van hetzelfde gebouw, delen de 

nacht- en slaapdienst. De cliënten van de Amstelring doen soms mee aan activiteiten van DC Hortensialaan.
GGZ InGeest ouderenpoli: advies over psychiatrische diagnostiek en medicatie.
Netwerk Gedragsdeskundige Ouderen

Aandachtspunten voor beleid
In de nota ouderen uit 2008 werd al gewezen op de grote groep 50plussers en een vergrijzingsgolf in de komende 
vijf jaar. Die golf komt er nu aan en is (nog) niet op haar hoogtepunt. Een recente inventarisatie (juli 2013) van 
de werkgroep ouderen laat zien dat de vergrijzing in OTT in rap tempo toeneemt: van de 33 locaties met 843 
cliënten waren er door teamleiders 344 cliënten als ‘oudere’ aangemerkt.  Van deze 344 mensen omschreven 
de teamleiders 131 als kwetsbaar, 55 als zeer kwetsbaar (zorgintensief) en 30 als dementerend.  Wat gunstig 
werkt, is dat er sinds 2008 actief beleid is gevoerd mbt deskundigheidsbevordering op het gebied van ouderen. 
Men is al op diverse locaties bezig de groeiende groep thuiszitters door middel van huiskamerprojecten op te 
vangen. Maar op enkele oudere locaties (bv Meerwijk of de drie BZW-locaties)  zullen in de nabije toekomst wel 
bouwkundige aanpassingen of verhuizingen nodig zijn, omdat de betreffende locaties niet op de behoeften van 
ouderen zijn ingesteld (geen liften, e.d.).  De werkgroep Ouderen is momenteel (augustus 2013) bezig met een 
nadere inventarisatie met wenselijke beleidsmaatregelen. In de herfst komt de werkgroep met hun rapportage.   
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3.  Mensen met NAH 
Doelgroep omschrijving
Onder hersenletsel verstaan we letsel dat is ontstaan als gevolg van ziekte of ongeval. Daarom wordt er ook wel 
gesproken van “niet-aangeboren hersenletsel”. Dat letsel kan ontstaan door een trauma, bijvoorbeeld een auto-
ongeluk, of een val, of een zware klap tegen het hoofd. Of door een oorzaak van binnenuit, bijvoorbeeld een tumor, 
een beroerte, een degeneratieve ziekte of een infectie, zoals hersenvliesontsteking (Eilander, Van Belle-Kruse en 
Vrancken, 2006). 
De groep cliënten met NAH die wordt begeleid door OTT bestaat uit mensen bij wie het hersenletsel zulke 
verstrekkende gevolgen heeft dat zij zijn aangewezen op ambulante ondersteuning, of het wonen binnen een 
beschermde woonomgeving waar 24-uurs zorg wordt geboden.

Van welk aanbod in OTT maken zij gebruik?
Ofschoon mensen met NAH in het verleden doorgaans 
werden geplaatst binnen reguliere voorzieningen 
van OTT, ontstond er een toenemende behoefte aan 
een aparte voorziening. In 2008 werd WV Mozaiek 
geopend, een voorziening voor mensen met NAH en 
mensen met LG (mensen met een lichamelijk beperking).  
Door WV Mozaiek worden momenteel 18 cliënten 
begeleid (waarvan 2 cliënten ambulant). Deze cliënten 
hebben een gemiddelde intelligentie. Elders binnen OTT 
wonen verspreid enige tientallen cliënten met NAH.  Zij 
maken eveneens gebruik van 24-uurs zorg of van BZW 
/ ambulante begeleiding. 

Wat het aanbod van OTT binnen WV Mozaiek  - landelijk gezien – uniek maakt, is dat het ons lukt om  cliënten 
doorgaans voor drie of meer dagen per week dagbesteding aan te bieden. Landelijk ligt dit gemiddelde 
beduidend lager (1-meting Mozaiek; 2009). De manier waarop invulling wordt gegeven aan de 24-uurs visie, 
ligt hier vermoedelijk voor een belangrijk deel aan ten grondslag. De constructie waarbij medewerkers de dag 
opstarten met cliënten en meegaan naar de dagbesteding, is uniek te noemen voor deze doelgroep.

Wat hebben zij nodig?
Vanwege het hersenletsel hebben mensen afscheid moeten nemen van 
veel zaken die voorheen vanzelfsprekend waren. Te denken valt aan 
zowel praktische vaardigheden als meer complexe sociaal-emotionele 
vaardigheden, waardoor men vaak niet meer zelfstandig in staat is relaties 
met anderen te onderhouden of (betaalde) werkzaamheden te verrichten. 
Vaak is er sprake van rouw en –acceptatieproblematiek. Mensen hebben 
behoefte aan ondersteuning bij het komen tot een nieuw perspectief en 
het vinden van een nieuwe balans in het leven. Waar mogelijk kunnen met 
ondersteuning weer aansluiting vinden bij activiteiten en vaardigheden die 

zelfstandig niet meer gaan (bvb. boodschappen doen, koken etc.), maar waar men wel veel genoegdoening en 
zingeving aan beleeft. 
Afhankelijk van de aard van het letsel moeten uiteenlopende vaardigheden worden gecompenseerd. Wanneer men 
bijvoorbeeld zichzelf niet meer kan motiveren om tot activiteiten te komen, biedt begeleiding hierbij ondersteuning. 
Of wanneer men het problemen ondervindt bij het plannen en overzicht houden op activiteiten en het onthouden 
van afspraken, ondersteunt begeleiding hierbij en worden hulpmiddelen zoals planbord, mobiele telefoon etc. 
gehanteerd. Wanneer mensen niet meer in staat zijn zelfstandig contacten op te bouwen en te onderhouden, worden 
zij aangemoedigd om deel te nemen aan gemeenschappelijke activiteiten binnen en buiten de voorziening. 

Veel toegepaste methoden: 
-Methodiek POP/Hooi op je vork
In de begeleiding van mensen met NAH wordt gebruik gemaakt van de methodiek POP en Profiel (OTT) waarin 
elementen uit de methodiek ‘Hooi op je Vork’ (Patty van Belle-Kusse & Judith Zadoks)



zijn geïntegreerd. Het uitgangspunt hierbij is dat het in de begeleiding van mensen met NAH van groot belang is om 
kennis te hebben van de manier waarop het leven vóór het hersenletsel doorwerkt op het leven hierna. Om de pijn 
van de levensbreuk zoveel mogelijk te verzachten is het daarom belangrijk om als begeleider in de benadering en 
bij de vormgeving van dagbesteding of werk, goed
aan te sluiten op hun vroegere levenssfeer. Maar zonder daarbij hun beperkingen uit het oog te verliezen (Van 
Belle Kruse en Zadoks, 1999 en 2005).  Wensen, uitspraken en gevoelens van cliënten krijgen vanzelfsprekend meer 
betekenis wanneer zij geplaatst kunnen worden tegen de achtergrond van hun levensverhaal. Met de cliënt wordt 
gesproken over hoe hij voor het hersenletsel in het leven stond. Daarnaast wordt onder woorden gebracht hoe de 
cliënt zichzelf op dit moment beleeft. Wat vindt de cliënt nu belangrijk? Wat zijn op dit moment zijn wensen en 
ambities? Bij dit beeldvormende proces is een belangrijke rol weggelegd voor de familie of netwerk van de cliënt. 
Familie heeft een jarenlange band opgebouwd met de persoon, zoals deze voor het hersenletsel in het leven stond 
en kan vaak veel zeggen over hoe zij  hem hebben meegemaakt en beleefd. Binnen het beeldvormend verslag 
(Profiel) kunnen, door het afzonderlijk weergeven van de verschillende invalshoeken (cliënt, familie, begeleider, 
dossier), verschillende meningen of zienswijzen naast elkaar bestaan zonder dat er sprake hoeft te zijn van één 
waarheid. 

-Werken vanuit de Driehoek 
Een van de uitgangspunten van het begeleidingsproces van Mozaiek (zoals destijds ook vastgelegd in het startplan) 
is het werken vanuit de Driehoek (Egbers, Ch. 2007). In het bieden van de ondersteuning aan cliënten, merken wij 
geregeld hoe belangrijk het is het netwerk hier actief bij te betrekken. En als er ergens een cliëntgroep is waar 
begeleider het meest moet balanceren in de driehoek cliënt-familie-begeleider (Egbers, Ch., 2007), dan is het wel 
de groep mensen met NAH. Want ook begeleiders hebben de ondersteuning van het sociale netwerk nodig. De 
ouders, een partner, eventuele kinderen, familieleden of vrienden zijn degenen die weten hoe de cliënt was vóór het 
hersenletsel en kunnen dat vergelijken met hoe hij of zij is ernà (Eilander et al. 2006).
Multidisciplinair werken
Multi disciplinair werken is binnen Mozaiek voortdurend aan de orde. Dit hangt samen met de complexe problematiek 
van cliënten waardoor diverse disciplines betrokken zijn. We hebben geleerd dat een goed overleg en snelle 
afstemming, noodzakelijk is om cliënten goed te kunnen begeleiden. Er zijn veel contacten tussen de voorziening en 
GGZ (psychiater, psycholoog, SPV) en met de revalidatie  (READE, revalidatie arts, fysiotherapeut, ergotherapeut 
etc.).

Beeldvorming en diagnostiek
Ofschoon er ten aanzien van het beeldvormend proces gewerkt wordt met een vaste methodiek, wordt voor de 
diagnostiek van cliënten gebruik gemaakt van verschillende middelen. Bij veel cliënten die binnen Mozaiek komen 
wonen, is reeds neuro-psychologisch onderzoek (NPO) gedaan. Onderzoek naar neuro-psychologische functies 
biedt niet alleen informatie over het intelligentie niveau, maar het geeft ook een beeld van de verwerkingssnelheid, 
specifieke geheugenfuncties, en de mate waarin men zich op iets kan focussen en de aandacht gericht kan houden. 
Wanneer er bij instromende cliënten geen NPO is verricht, bestaat indien hier behoefte aan is de mogelijkheid 
cliënten hiervoor aan te melden bij het Adviespunt van OTT. 
Omdat bij cliënten met NAH doorgaans sprake van een lage draagkracht, is het van belang goed in te kunnen 
schatten wat er op sociaal-emotioneel gebied wel –en niet van hen gevraagd kan worden. Hiervoor kan gebruik 
worden gemaakt van SEO (Vragenlijst voor het schatten sociaal-emotionele ontwikkeling) of  ESSEON-R (Schaal 
voor het schatten van het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau-Revisie). 

Deskundigheidsbevordering
De medewerkers die werkzaam waren bij de start van de voorziening, hebben destijds een training NAH gevolgd 
bij AXON leertrajecten (www.axonleertrajecten.nl). In de afgelopen jaren zijn periodiek thematische bijeenkomsten 
gehouden waarbij deskundigen zijn betrokken om vanuit hun expertise gebied toelichting te geven op specifieke 
vraagstukken (o.a. orthopedagoog M. Kerkhof, Esdege-Reigersdaal)  

Binnen de teambesprekingen wordt geregeld deskundigheidsbevordering ingepast. Thematisch worden verschillende 
onderwerpen voorbereid en verbonden aan vraagstukken die aan de orde zijn (o.a. seksualiteit en kinderwens, 
omgaan met verbale agressie, CVA, psychosomatiek etc). 



Externe Samenwerking en beleid OTT:
2007-2011; Startplan Mozaiek en Effectonderzoek Mozaiek: samenwerking met Centrum Consultatie en Expertise 
(CCE; www.cce.nl) en onderzoeker Judith Zadoks (www.zadoks.nl)
Orthopedagoog Michel Kerkhof (organisatie: www.esdege-reigersdaal.nl)
Intervisie groep met gedragsdeskundigen Odion (www.odion.nl).
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4.  Mensen met een EMB 
 
Doelgroep omschrijving
Het gaat hier om personen die, naast ernstige verstandelijke 
beperkingen – een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer twee 
jaar – , ook ernstige motorische beperkingen hebben, 
waardoor ze bijvoorbeeld niet zelfstandig of zonder 
hulpmiddelen kunnen lopen. De meesten van hen hebben 
ernstige zintuiglijke beperkingen, waarbij daarnaast de 
prikkelverwerking in de hersenen kan zijn beschadigd. 
Niet alleen het zien (de overgrote meerderheid heeft een 
visuele beperking!) en het horen, maar ook de tast, het 
evenwichtsgevoel, de reuk en de smaak kunnen afwezig zijn 

of anders functioneren dan bij een normaal mens. Daarnaast hebben zij een verhoogd risico op gezondheidsproblemen 
zoals epilepsie, reflux, slaapstoornissen, slikproblemen en longinfecties. Al deze beperkingen en stoornissen komen 
in verschillende combinaties voor en verschillen van persoon tot persoon.

Start van de hulpverlening
Als we van mensen met EMB bedoelen we ook meteen hun ouders, familie en hun verdere sociale netwerk. De OTT-
beleidslijn in deze is: alle kinderen, hoe ernstig beperkt ook, horen net als alle andere ‘normale’’ kinderen bij hun 
ouders horen te wonen en door hun ouders opgevoed te worden. We willen ons aanbod bereiken, dat de ouders 



dusdanig worden gesterkt in hun opvoedkundige kwaliteiten, 
dat zij de regie op de opvoeding hebben en houden, en dat 
hun kind zo lang mogelijk thuis kan wonen in een zo normaal 
mogelijke omgeving.  
OTT heeft daarvoor een heel scala aan ondersteuningsmiddelen 
en –mogelijkheden in de aanbieding.
Dat kan al beginnen als het kind heel jong is, bijvoorbeeld door 
diverse vormen van hulpverlening thuis, zoals Thuisondersteuning, 
Praktisch Pedagogische Gezinsondersteuning, Psychosociale 
hulpverlening); 

De AVG (=op verstandelijke beperking gespecialiseerde 
artsen) kunnen ouders en huisartsen adviseren als bijvoorbeeld 

blijkt dat een kind een bepaald- soms zeldzaam - syndroom of een bepaalde combinatie van beperkingen heeft. 
Zij brengen deze adviezen meestal in samenwerking met een gedragsdeskundige uit. Deze adviezen zijn gericht op 
de praktische vertaalslag van de beperkingen naar de dagelijkse opvoeding, verzorging en verdere ontwikkeling 
van het kind.
      
Mensen met EMB hebben gebrekkige communicatiemogelijkheden. Ze moeten vaak naar het ziekenhuis. Om ouders 
en hun zoon of dochter daarbij de nodige ondersteuning te bieden heeft het Adviespunt of het KDC een breed 
aanbod van allerlei gespecialiseerde vormen van vroeghulpvormen of therapieen. Aan de hand daarvan kunnen 
ouders worden ondersteund om de onderlinge band zo sterk mogelijk te maken en om de ontwikkeling van hun zoon 
of dochter als opvoeder zo veel als mogelijk te stimuleren. 

Om een definitieve uithuisplaatsing zo lang mogelijk uit te stellen en om toch het gezin te ontlasten van de zware 
zorg,  is er het (deeltijd) wonen en het logeren, bijvoorbeeld in het gespecialiseerde logeerhuis De Biezenwaard.

Van welk aanbod in OTT maken zij gebruik?
Er zijn ongeveer 200 cliënten van OTT die onder deze doelgroep geschaard kunnen worden. Zij maken gebruik van 
locaties als KDC Nifterlake is (kinderdagcentrum dat geheel gericht is op kinderen met EMB), KDC De Zevenster, 
KDC Lotusbloem, en intramurale woon- en dagcentra  als De Ring, Amstel-Meer en Westwijk en Maccabiadelaan. 
Uniek: Wat het aanbod van OTT voor de volwassen EMB-cliënten - landelijk gezien – zo uniek maakt, is het gegeven 
dat het komende EMB-beleid geheel gebaseerd is op een theorie, de ervaringsordening van D. Timmers-Huijgens.     

Beeldvorming en diagnostiek
Het ontwikkelingsniveau van deze doelgroep is vaak erg laag. Veel instrumenten, als bijvoorbeeld een intelligentietest, 
zijn daarom niet of beperkt bruikbaar. Dus moeten we op een andere manier zicht krijgen op de belevingswereld 
van iemand met EMB. In het beleid wat op dit moment wordt ontwikkeld is de theorie van de ervaringsordening 
daarom als inhoudelijke leidraad uitgekozen. Om de theorie van ervaringsordening in de praktijk toe te passen 
wordt er gewerkt met  de zogenaamde LACCS-gebieden. Deze afkorting is afkomstig van de orthopedagogen 
Karin de Geeter en Kirsten Munsterman (www.degeeterenmunsterman.nl). Zij gebruiken de afkorting LACCS om 
de gebieden aan te geven waarop mensen met EMB ondersteuning nodig hebben: Lichaam, Alertheid, Contact, 
Communicatie en Stimulatie. 
Voorbeelden van instrumenten: Ervaringsordeningsprofiel (SEO), ODC Ontwikkelingsprogramma, Heijkoop-methode 
(video observaties).  

Wat hebben zij nodig?
Net als andere mensen hebben mensen met EMB behoefte om nieuwe ervaringen op te doen, hun leefwereld uit te 
breiden. Zij doen vaak niet uit zichzelf mee, de omgeving moet hen daartoe uitnodigen, stimuleren, en de herhaling 
doorzetten, ook wanneer het niet meteen ‘leuk’ is (want er is vaak veel herhaling nodig om tot herkenning en plezier 
te komen). Wordt cliënten niet gestimuleerd, dan wordt hun leefwereld kleiner en kleiner. Vaardigheden die niet 
gebruikt worden raken verloren, er ontstaat verveling of een overgevoeligheid voor prikkels waaraan men niet 
meer gewend is. De kansen op probleemgedrag nemen toe. Door hun beperkte mogelijkheden is het van essentieel 
belang om probleemgedrag direct multidisciplinair te benaderen, omdat communicatie vaak via gedrag en/of 
lichaamstaal gaat en automutilatie, voedingsproblemen etc, als uitingsvorm heeft.



Veel toegepaste methoden 
Met de theorie van de ervaringsordening als basis kan men diverse stimuleringsprogramma’s toepassen. Deze 
programma’s en methoden geven begeleiders handvatten hoe de belevingswereld van mensen met EMB te vergroten. 
Cliënten worden gestimuleerd in alle dagelijkse activiteiten en contactmomenten. Zoals ‘Ervaar het maar’ van Thyra 
Koeleman. ‘Ervaar het maar’ is een vrij praktische methode gericht op het opdoen van ervaringen en behandelt 
6 thema’s per jaar (de 4 seizoenen, lichaam, eten en drinken)  het is naast het doorvoeren van het thema in de 
activiteiten ook een manier van begeleiden. De successen: Cliënten reageren op de thema’s. Er wordt veel gebruik 
gemaakt van sensopatische activiteiten, zodat cliënten via alle zintuigen meekrijgen wat er gedaan wordt.  
Andere, veel toegepaste, methoden zijn: Totale Communicatie, Kleine stapjes, Sensomotorische Integratie, Basale 
stimulatie, My Little Room, enzovoort. Deze methoden zijn alle landelijk erkend en aanbevolen door de kennisgroepen 
van de VGN (=landelijke koepel).  www.communicatiemethodenEMB.nl, www.EMGplatvorm.nl

Deskundigheidsbevordering
Om te kunnen voldoen aan de competenties die nodig zijn om met EMB-cliënten te werken (competentieprofiel EMB 
van de VGN) is deskundigheidsbevordering  gericht op EMB problematiek van belang. Er zijn al medewerkers die 
hier aan voldoen (post HBO-EMB).  

Externe Samenwerking
Universiteit Groningen, Prof. Vlaskamp (in OTT: het promotie-onderzoek ernstig probleemgedrag van Mw Poppes)
VU Amsterdam, Paula Sterkenburg (in OTT: het organisatiebrede onderzoek Hechting)

Aandachtspunten voor beleid
In augustus 2012 kwam de opdracht van het MT om het bestaande beleid voor de deze doelgroep ingrijpend te 
herzien. Het was daarbij de bedoeling om de grote lijnen organisatiebreed uit te zetten, de aanwezige kennis en 
methoden te verspreiden en te implementeren. De landelijke kennisontwikkeling met betrekking tot deze doelgroep is 
dermate consistent en gedegen gebleken, dat we kunnen stellen dat we met de gekozen inhoudelijke beleidsrichting 
niet alleen werken volgens de ‘state of the art’ maar ook toekomstbestendig zijn.
EMB cliënten, hun ouders en/of familie zijn mensen die van jongs af aan en hun hele leven lang in de een of andere 
vorm professionele zorg en behandeling nodig zullen hebben. Sleutelwoorden in het beleid voor deze doelgroep 
zijn consistentie en continuiteit van het aanbod. We zullen de toekomstige ontwikkelingen actief moeten volgen 
om bijtijds maatregelen te nemen om – als dat kan – als organisatie samen met de ouders en samen met andere 
organisaties of instanties buiten OTT die consistentie en continuïteit te realiseren. Dit geldt met name bij doorstroming 
van de groep jongvolwassenen die een KDC moeten gaan verlaten.

5. Mensen met een LVB
Doelgroep omschrijving
De doelgroep LVB in Ons Tweede Thuis is zeer heterogeen van samenstelling: 
we zien diverse niveaus van cognitief en emotioneel functioneren en 
verschillende soorten bijkomende problematiek. Wat de doelgroep 
gemeenschappelijk heeft is de licht verstandelijke beperking. Hieronder 
verstaan wij een IQ tussen de 55 en de 85 (waar het CIZ een IQ grens 
van 70 hanteert). Maar het gaat bij deze groep mensen niet alléén om 
het IQ. Het gaat erom, of die persoon emotioneel stabiel functioneert en 

een adequaat steunsysteem heeft. Iemand die zwakbegaafd of licht verstandelijk beperkt is, emotioneel goed in 
elkaar zit en een stevig sociaal netwerk heeft, kan zich in principe prima in de samenleving handhaven zonder of 
met minimale professionele hulp. Als die persoon dan goed woont, en overdag een passende bezigheid heeft, is er 
niet zoveel aan de hand.

Het gaat pas goed mis als die steun wegvalt of als die er eenvoudigweg niet is. Dan kunnen zij deze complexe en 
snelle samenleving niet aan. Ze vereenzamen, lopen een grote kans misbruikt te worden, in het criminele circuit te 
raken, schulden te krijgen, psychisch te ontregelen, verslaafd te worden, gaan zwerven, enzovoort. Dit is de groep 
mensen die men ook wel omschrijft als: maatschappelijk beperkten. Meerdere maatschappelijke instanties hebben 



met deze groep te maken: de politie, de GGZ, Jeugdzorg, Pleegzorg, 
Verslavingszorg, Kinderbescherming, woningcorporaties, schuldhulpsanering, 
speciaal onderwijs, enzovoort. Als zij gebruik gaan maken van het aanbod van 
OTT dan is er meestal al sprake van ernstige maatschappelijke ontregeling 
en/of bijkomende problematiek. Bijkomende problematiek kan bestaan 
uit een psychiatrische stoornis (zoals bv autisme, schizofrenie), specifieke 
cognitieve of neurologische stoornissen en ernstige problemen binnen het 
sociale systeem. Een disharmonisch ontwikkelingsprofiel (=qua verstand 
functioneren op 14-jarige leeftijd, emotioneel op peuterniveau) komt bij 
OTTcliënten uit de LVB doelgroep veel voor. Cliënten met gecompliceerde 
bijkomende problematiek wordt ook wel aangeduid als de LVB+-groep.  

Wat hebben zij nodig
Om in te spelen op uiteenlopende hulpvragen van deze zeer heterogene cliëntgroep heeft OTT een breed aanbod 
ontwikkeld. Binnen dit aanbod is er voldoende flexibiliteit om het op de individuele persoon en diens beperkingen en 
kwaliteiten af te stemmen. Voor de LVB doelgroep is het belangrijk dat zij op hun manier kunnen deelnemen aan de 
maatschappij. Ze willen zo graag normaal zijn, meedoen, zelf de regie houden. Maar ze hebben daarbij altijd steun 
nodig. En stimulans, zodat ze niet ondervraagd worden, maar daarnaast ook bescherming, om te voorkomen dat ze 
óvervraagd worden. Want overvraging kan weer verslavingen, schulden, verwaarlozing, psychoses en misbruik tot 
gevolg hebben. Het is qua ondersteuning steeds weer balanceren tussen wat zij kunnen en wat ze àànkunnen. Wat 
ze allemaal nodig hebben is een vaste sociale steunstructuur, een vast leefritme 7x24 uur per week, een passende 
dagbesteding en een goed  ingevulde vrije tijd -met voldoende rust -. Dat  zijn de randvoorwaarden voor een 
evenwichtig leven. Hoe gecompliceerder de bijkomende problematiek, hoe professioneler en beschermender die 
steunstructuur moet zijn. 
 
Van welk aanbod in OTT maken zij gebruik?
Op het gebied van wonen is er oplopend in intensiteit van zorg: 
• ambulante begeleiding (begeleiding komt enkele uren per week naar de cliënt toe in zijn eigen woning), 
• begeleid zelfstandig wonen (cliënt huurt een appartement van OTT en ontvangt daar begeleiding),
• een individueel appartement in een appartementencomplex met 24 uur toezicht, gemeenschappelijke  
           ruimten en een eigen restaurant,
• groepswonen met 8 anderen, met elk een eigen kamer en een gemeenschappelijke woonkamer;
• wooncentra waarbij men groepswonen combineert met werken op hetzelfde terrein;
• observatie- en behandelcentra met wonen, werken en vrije tijd op één terrein .
            Op het gebied van werken is er oplopend in intensiteit van zorg: 
• trajectbegeleiding en jobcoaching (werken in reguliere bedrijven, betaald en onbetaald), 
• werkprojecten van OTT (werk midden in de samenleving, in kleine groepjes, werk met enige prestatiedruk)  
           zoals de eigen fietsenwerkplaats, eigen winkel, de zes kinderboerderijen, de klussendienst, de hoveniers, 
• dagcentra met arbeid (in eigen tempo werken in een beschermde omgeving) met industrieel/creatieve  
           werkplekken, dienstverlening, etc.
Dan is er nog een ruim aanbod op het gebied van diagnostiek, therapieën, ambulante begeleiding, vrije tijdsbesteding 
en vormen van aangepaste trainingen en onderwijs. Uniek: Wat Ons Tweede Thuis bijzonder maakt is dat er voor 
deze doelgroep veel mogelijk is en cliënten binnen de organisatie kunnen doorgroeien van intensieve naar minder 
intensieve zorgvormen.
   
Multiprobleemgezinnen
Onder de doelgroep LVB met bijkomende problematiek zijn er die in de samenleving wonen en een gezin hebben. 
Voor deze groep kwetsbare ouders biedt OTT gespecialiseerde Gezinsondersteuning aan. Vaak hebben deze 
ouders problemen op diverse levensgebieden en hebben zij te maken met meerdere hulpverleners. Meer en meer 
weten gemeenten OTT te vinden. Dan wordt aan OTT gevraagd om de regie voor een dergelijk zogenaamd 
multiprobleemgezin op zich te nemen onder het motto: één gezin, één plan. En dan biedt OTT dus niet alleen 
sociale ondersteuning, maar gaat ook zaken regelen als huisvesting en budgetbeheer, en afstemming met andere 
organisaties en instanties. Bij dit aanbod geldt het motto: zo lang als dat kan de ouders steunen om zelf in de rol 
van opvoeder te blijven. 

Beeldvorming en diagnostiek



De integrale beeldvorming van de cliënt is het uitgangspunt van de ondersteuning. ‘Integraal’ betekent dat we alle 
gebieden (cognitief, sociaal, emotioneel, fysiek, gedragsmatig, etc.). in kaart proberen te brengen. Hierbij maakt de 
gedragsdeskundige gebruik van psychodiagnostiek in de vorm van vragenlijsten en testbatterijen. Daarnaast is een 
sterke kant van Ons Tweede Thuis dat we juist veel inzetten op beeldvorming met teamleden en omgeving. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van instrumenten als de Kleuren-SEO, de Hermeneutische cirkel, het ontwikkelingsprofiel van 
Heijkoop, videoanalyse middels Heijkoop.
Uniek: meer dan een jaar lang hebben gedragsdeskundigen uit OTT tbv de ProJustitia rapportage van het 
arrondissement Alkmaar e.o. diagnostisch onderzoek gedaan voor cliënten van de reclassering, waarvan men 
vermoedde dat zij een verstandelijke beperking hadden. De diagnostiek werd zeer op prijs gesteld, vooral omdat 
aan elk rapport praktische handelingsgerichte advisering was verbonden. Helaas moest men begin 2013 deze 
succesvolle samenwerking stoppen omdat de reclassering er
geen budget meer voor kreeg. Maar deze ervaring geeft wel aan dat OTT bij de LVB doelgroep aan ook andere 
instanties en organisaties buiten de zorg qua diagnostiek goede diensten kan bewijzen.  

Veel toegepaste methoden 
Omdat de groep LVB zo divers is, worden er dus ook zeer diverse methoden gehanteerd. Hiervoor is een 
goede beeldvorming nodig zodat men de juiste methode inzet. Voorbeelden van gehanteerde methoden zijn: 
Heijkoop, Bewust Affectieve Benadering, Gentle Teaching, collectieve teamtechnieken, totale communicatie (TC), 
beloningssystemen, Geef me de vijf (autisme), gedragstherapeutische
technieken en interventies, motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken, werken in de Driehoek, enzovoort.
Uniek: Ons Tweede Thuis heeft zich de laatste jaren ook steeds meer ontwikkeld op het onderkennen van de 
draagkracht (emotioneel ontwikkelingsniveau) van cliënten en het kunnen afstemmen van de ondersteuning en 
begeleiding op dit niveau.

Beleid
Er is binnen OTT voor deze doelgroep op diverse terreinen beleid ontwikkeld. We noemen de Nota LVG (2008, 
daarna geregeld geupdated), de startplannen van Sluis-Zicht (2007)  en De Dijk (2011, voorheen Guldenhof), het 
beleid tav Kinderwens cliënten (2008), de nota omgaan met ernstig probleemgedrag (2010), de Nota Seksualiteit 
(2012) en de Nota Verslavingen (2012). 
 

Deskundigheidsbevordering
Medewerkers op locaties en op het Adviespunt volgen de actualiteit en Ons 
Tweede Thuis is vaak aanwezig op congressen en workshops over deze 
doelgroep. Intern worden er meerdere cursussen aangeboden, zoals: Totale 
Communicatie, werken in de Driehoek, omgaan met ernstig probleemgedrag, 
Gentle Teaching, conflicthantering en een vierdaagse cursus LVB-plus. Op dit 
moment (augustus 2013) wordt in OTT een cyclisch vast trainingsaanbod 
ontwikkeld voor de locaties die werken met cliënten met ernstig 
probleemgedrag, dus ook de LVB+ doelgroep. Dit cursusaanbod zal tzt 
geijkt worden aan landelijke normen (VGN), zodat we dit trainingsaanbod 
ook aan andere organisaties kunnen aanbieden.  

Externe Samenwerking:
• GGZ inGeest: intersectorale diagnostiek, intercollegiale consultatie, inzet van vaste consulenten als psychiater  
           en SPV. De OTT gedragsdeskundigen die hun GZ-opleiding doen, doen dit in GGZIngeest;
• Brijder (verslavingskliniek): bespreken van gemeenschappelijke casuistiek, dienstverlening  consultatie;  
• VU: het grote hechtingsonderzoek (dr. Sterkenburg). 
• MEE: als verwijzer.

Aandachtspunten voor beleid
De doelgroep LVB is bij uitstek de groep die het meeste met de WMO te maken krijgt. Ons Tweede Thuis wil 
op diverse manieren haar diensten aanbieden aan gemeentelijke instanties en organisaties als de 1e lijns zorg, 
reclassering, GGD, scholen voor special onderwijs, enzovoort, vooral op het gebied van preventie, voorlichting, 
diagnostiek en consultatie.



Ook wordt er nu verkend om - meer dan voorheen - een gezamenlijk aanbod met andere organisaties vorm te 
geven en de inzet mbt multiprobleemgezinnen uit te breiden. Aanbieden van een volledig pakket thuis en scheiden 
van wonen en zorg zijn zeker realiseerbaar, zeker bij de appartementencomplexen. 
Omdat werken en dagbesteding een van de randvoorwaarden voor een stabiel functioneren van deze doelgroep 
zal OTT alles doen wat in haar mogelijkheden ligt om samen met andere organisaties de bestaande dagbesteding 
te continueren en nieuwe vormen te vinden.  

Geraadpleegde literatuur
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De Affectief Bewuste Benadering. Het op maat begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Boom/Nelissen, 
2011.
www.affectiefbewustebenadering.nl

6. Mensen met autisme
(geen vg)
Mensen met autisme: van Rainman tot Einstein?
Gangbare stereotype beelden zijn het die de buitenwereld heeft  
van normale  / hoog intelligente mensen met autisme. En, zoals altijd 
met stereotype beelden: er zit een kern van waarheid in, maar er 
worden vooral ook onjuiste associaties door opgeroepen. Zoals: 
mensen met autisme zijn niet geïnteresseerd in anderen; hebben 
geen empathie; hebben geen relaties; maken geen oogcontact; zijn 
intellectuele genieën. Onjuiste associaties.
 

Autisme is een informatieverwerkingsstoornis, die tot uiting komt op verschillende gebieden: sociale interactie, 
communicatie, stereotype of rigide gedragspatronen, verbeelding en zintuiglijke prikkelverwerking.
De (neurocognitieve) verklaringen voor autisme die gewoonlijk worden gehanteerd, zijn behulpzaam om de 
problemen te begrijpen die mensen met autisme ervaren.
• Centrale coherentie betreft de natuurlijke tendens om informatie te integreren door samenhang tussen  
        verschillende stimuli te zoeken. Een detailwaarneming krijgt een bepaalde betekenis in een geheel, die  
        voortvloeit uit de context. De informatieverwerking van mensen met autisme kenmerkt zich daarentegen  
             door een zwakke centrale coherentie (Frith, 2005). Ze hebben een beperkt vermogen om samenhang te zien  
             tussen losse elementen; het denken is vaak zwart-wit, concreet, rigide en de gehanteerde logica heeft veelal  
           een egocentrische focus (Schuurman, 2010).
• Executieve functies betreffen de vaardigheden om voor de oplossing van een bepaald probleem de  
                   geschikte strategie te kiezen, uit te voeren, te evalueren en daarbij optredende foute reacties te onderdrukken.  
      Executieve functies spelen een belangrijke rol bij de impulscontrole, planningsgedrag en flexibiliteit  
             (Ozonoff, 1991). De zwakke executieve functies bij mensen met autisme verklaart waarom ze zoveel moeite  
           hebben met planning en flexibiliteit en zo gehecht zijn aan routines.
• De Theory of Mind betreft de vaardigheid waarmee gedachten, gevoelens, verlangens en intenties van 
andere mensen herkend en begrepen worden. Bij mensen met autisme is sprake van ‘mind blindness’ (Baron-Cohen, 
2009); ze vinden het moeilijk om zich te verplaatsen in de gedachtewereld van een ander, emoties te herkennen  en 
sociale situaties te duiden.
Uit alle ‘autobiografieën’ die mensen met autisme hebben geschreven, blijkt –en dat is ook wat ‘onze’ cliënten’ zeer 
duidelijk maken- dat de behoefte om erbij te horen zeer groot is. Evenals de inzet om te begrijpen hoe de wereld 
er voor niet-autisten uitziet. Dat vraagt van ons, professionals, een evenredige inzet om het autistische denken en 
beleven zo goed mogelijk te begrijpen.



Van welk OTT aanbod maken normaal begaafde mensen met autisme gebruik?
Ons Tweede Thuis is begin 2004 gestart met een eerste voorziening voor jong-volwassenen met autisme en een 
normale begaafdheid; een nieuwe doelgroep voor OTT. Reden was de enorm grote en steeds toenemende vraag 
in de samenleving.
Cynici zeggen dat het hand over hand toenemen van diagnoses (niet alleen van autisme) niet kan kloppen. Naar 
onze indruk is het werkelijk zo dat de samenleving ingewikkelder is geworden, met veel meer keuzemogelijkheden 
(bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs), met veel meer appèl op het nemen van initiatief en een actieve houding 
in sociale netwerken. En juist op die terreinen vallen mensen met autisme snel buiten de boot. Met alle psychische 
schade (en kosten op termijn!) die dit met zich meebrengt. Bovendien zijn in de afgelopen jaren de diagnostische 
middelen verbeterd, waardoor autisme nu beter wordt onderkend, niet alleen bij kinderen en jongeren, maar ook 
bij volwassenen en zelfs ouderen. In de afgelopen jaren is ons duidelijk geworden dat het (vaker) stellen van de 
diagnose autisme juist leidt tot meer proactief voorkómen van problemen: doordat op tijd en op maat gepaste 
ondersteuning geboden kan worden.

Voor het team en het begeleidingsteam (allen met veel ervaring in het 
werken met VG cliënten) heeft het starten met deze nieuwe doelgroep 
betekend dat een enorme inzet ( in de vorm van aanvullende scholing) 
nodig was om deze doelgroep te leren begrijpen, en vertrouwd raken 
( aanvankelijk met vallen en opstaan) met de essentieel verschillende 
begeleidingswijze, dan de begeleiders gewend waren. Het effect tot nu 
toe is geweest dat een groot aantal clienten met autisme zeer succesvol is/
wordt begeleid.  Concreet bestaat het aanbod van het cluster Leopoldlaan 
(augustus 2013) uit:

•       WoonTrainingsCentrum Leopoldlaan (WTC): 11 plaatsen, woontraining van tijdelijke aard - max. 3 jaar -  
             met als doel zelfredzaamheidbevordering op alle leefgebieden, en versterking eigenwaarde  en egosterkte.
•     Verschillende uitstroomprojecten van de Leopoldlaan ( langdurig wonen):4 twee- kamerappartementen  
            boven de kinderhospice de Biezenwaard, 7 appartementen in de Brusselflat, 1 appartement in de Europarei  
          in Uithoorn, 1 tweekamerappartement in de Meerwijk,  4 tweekamerappartementen in Badhoevedorp).
•       ArbeidsTrainingsCentrum De Morgenster: 24 fulltime plaatsen, ingevuld door parttimers, deels bestaat de  
        doelgroep uit jongeren die dankzij de specifieke arbeidstraining doorstromen naar (betaald) werk  ( IRO  
     traject). Daarnaast is er een groep cliënten die vanwege hun autisme dusdanig kwetsbaar zijn dat  
              doorstromen naar werk niet tot hun mogelijkheden behoort. Zinvolle dagbesteding, zonder dat faalervaringen  
          uit het verleden ( soms ook ontstaan in VG voorzieningen van OTT) zich herhalen, 
          is voor hen van groot belang.
   •      Ambulante ondersteuning aan jongeren, veelal aan nog thuiswonende jongeren die dreigen vast te lopen in  
       hun ontwikkeling (13 jongeren in deze categorie per juli 2013) De ambulante ondersteuning heeft in de  
                afgelopen jaren bijgedragen aan het voorkomen van nog grote(re) psychiatrische problemen bij deze cliënten,  
                met name doordat is bijgedragen aan nieuwe perspectieven en het implementeren van bruikbare methodieken  
        binnen het gezinssysteem. Echter soms is ambulante ondersteuning ook “de weg waarlangs gelopen moet  
          worden” om het gezinssysteem te duidden dat er meer nodig is dan enkele uren per week ambulante zorg,    
          soms is behandeling en / of woontraining noodzakelijk;
• Ambulante ondersteuning aan volwassenen met ASS, (9 cliënten per juli 2013) die vaak al langer grote  
            problemen ervaren (grote eenzaamheid, sociale problemen, werkproblemen). Sinds ze weten dat ze autisme  
        hebben, zijn ze gemotiveerd om –met autisme specifieke ondersteuning-  hun problemen aan te pakken. (  
          psycho-educatie / mindfulnesstraining e/o praktische ondersteuning / begeleidingsadviezen, 
          structureringsschema`s);
•       Ondersteuning / advisering t.a.v. cliënten van OTT: opgebouwde kennis en ervaring met het autisme van   
      cliënten zonder verstandelijke handicap is behulpzaam gebleken bij de begeleiding van cliënten met  
          autisme naast een (lichte) verstandelijke handicap. Via Adviespunt OTT, dan wel rechtstreeks in overleg met  
           andere voorzieningen van OTT;
• Het geven van mindfulnesstrainingen aan jongeren / volwassenen met ASS, zowel op ambulante basis  als  
           binnen de wooneenheden.
• 40+ eetclub, maandelijks eten cliënten uit ons cluster met elkaar, met als doel vriendschappen opbouwen op  
           een laagdrempelige manier ( zowel ambulant, als Morgenster) o.l.v. een begeleider en een vrijwilliger in de  
           avond op de Morgenster.



• Gettogether: maandelijkse variërende vrijetijdsbesteding voor cliënten die binnen het cluster begeleiding  
           krijgen ( ook voor ambulante cliënten).

Wat hebben zij nodig?
In aansluiting op wat cliënten met autisme nodig hebben bieden wij
• kortdurende, intensieve training en coaching, waar/wanneer nodig. Gericht op zoveel mogelijk zelfregie en  
          het kunnen leveren van een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Intensieve training en coaching is vaak  
              nodig in de transitiemomenten (overgang van de ene naar de andere levensfase, bijvoorbeeld ‘uit huis gaan’  
           en van school naar werk).
• levensloopcoaching, op alle levensgebieden. De eigen kracht van de clienten en hun netwerk is het uitgangspunt.  
           De intensiteit van de coaching is afhankelijk van de (eventueel in de levensloop wisselende) mogelijkheden  
            van de clienten.

Veel toegepaste methoden
Veel toegepaste methoden om zelfregie meer mogelijk te maken zijn:
• Methoden die gericht zijn op het vergroten van de zelfkennis: psycho-educatie (bijvoorbeeld: herkennen van  
          de eigen executieve functieproblematiek, waardoor het inzicht ontstaat dat op eigen initiatief hulp vragen  
                lastig is, ook als het wel gewenst is. Daar gezamenlijk met de cliënt bruikbare technieken (bijv.  beslisschema`s)  
           bedenken.
• Methoden die gericht zijn op het vergroten van de zelfwaardering: door helpen de accenten te  verleggen  
           (o.a. met eigenheidtraining) van de beperkingen die met het autisme samenhangen naar de mogelijkheden  
              die men óók / of juist heeft, door hetzelfde autisme (bijvoorbeeld: opmerken van veranderingen tot in details,  
           gevoel voor oprechtheid en rechtvaardigheid).
• Methoden die gericht zijn op empowerment: het  versterken van de eigen kracht, zodat professionele  
        ondersteuning minder nodig wordt. En bijvoorbeeld alleen digitale coaching nog nodig is. Uitbreiden en  
           soms opzetten van een sociaal netwerk is hierbij een belangrijk aandachtspunt in de begeleiding.
• Mindfulnesstrainingen (medewerkers hebben een 4- daagse incompany training gehad bij Annelies Spek,  
           mindfulness bij volwassenen met autisme), een uiterst effectieve meditatietechniek afgestemd op cliënten 
           met ASS;
• Socrautische gespreksmethode, in de begeleidingsstijl de eigen denkkracht van de cliënt optimaal benutten,  
           door middel van de socrautische gespreksmethode.
 
Beeldvorming en diagnostiek
Voor de cliënten met wie wij werken geldt dat bij hen diagnostisch onderzoek is gedaan, gewoonlijk door (kinder- en 
jeugd)psychiaters van GGZ instellingen. Zonder een diagnose autisme is aanmelding voor onze voorzieningen niet 
mogelijk. Onze ervaring is dat diagnoses in de loop van de trainingsperiode soms in een ander licht komen te staan, 
de intensiteit van de begeleiding geeft soms een ander beeld dan tijdens een onderzoeksperiode die bij de GGZ 
ambulant wordt afgenomen. Doorgaans vindt bijstelling van de diagnose plaats in samenwerking met de reguliere 
behandelaar. Wanneer wij aanvullend diagnostisch onderzoek zinvol vinden, vindt dit gewoonlijk plaats door GGZ 
/ adviespunt. Specifieke beeldvorming van de cliënten vindt in de loop van de trainingsperiode plaats aan de hand 
van door onszelf ontwikkelde screeningslijsten bij de trainingsprogramma`s. En eveneens d.m.v. ( recent beschikbare) 
landelijk genormeerde screeningslijsten als SRS-A ( screeningslijst voor autismespectrumstoornssen bij volwassenen) 
en Brief -A ( executieve functies gedragsvragenlijst voor volwassenen)

Deskundigheidsbevordering
Deskundigheidsbevordering staat hoog in het vaandel binnen het cluster Leopoldlaan, wij houden aandacht 
voor vernieuwingen binnen de autisme specifieke zorg, er word de laatste jaren veel gepubliceerd waar wij als 
professionals ons voordeel mee kunnen doen. In de vakliteratuur die beschikbaar is en de kennisnetwerken op 
internet is veel aandacht voor de doelgroep. Sinds het bestaan van de landelijke “ week van Autisme “-  waarbij 
binnen de regio diverse activiteiten / informatie- bijeenkomsten  worden gehouden- profileren wij ons als onderdeel 
van Ons Tweede Thuis met veel kennis en ervaring in het ondersteunen en begeleiden van mensen met een normale 
intelligentie en een Autisme spectrum stoornis. 

Enkele medewerkers hebben een post-hbo opleiding Autisme (Rinogroep) gedaan.  Intern besteden we met regelmaat 
aandacht aan het op peil houden van kennis, en kunde bij alle medewerkers. De  gedragsdeskundige en de Pb+ 
begeleider hebben hierin een centrale rol.



Vorig jaar zijn alle medewerkers geschoold door Dr. Annelies van der Spek in het geven van mindfulnesstrainingen 
aan cliënten. 

Externe samenwerking
Externe samenwerking met de als consulent aan het cluster verbonden k & j psychiater F. Wiedijk  is frequent en zeer 
effectief. Naast het gegeven dat zij van enkele cliënten de behandelaar / doorverwijzer  is - zowel wonend binnen 
het WTC / als ambulante cliënten/  en cliënten die naar arbeidstrainingscentrum de Morgenster gaan-  kunnen wij 
haar consulteren om casuïstiek te bespreken. De samenwerking tussen de k&j psychiater is van dien aard dat wij haar 
behandelingsadviezen / observatievragen in de dagelijkse programma`s kunnen uitvoeren en terugkoppelen naar 
haar als hoofdbehandelaar. Zo kan zij haar beleid goed afstemmen, en profiteren we van elkaars deskundigheid.
Daarnaast werken we samen met de psychologenpraktijk Wei 43 (Carolien Gevers &  Pamela Clifford ) voor 
consultatie, maar vooral voor behandeling van cliënten. Zij hebben een ruime kennis en ervaring met de doelgroep 
normale intelligentie en ASS, echter zij hebben een beperkte reikwijdte binnen de behandelpraktijk. Hierin kunnen 
we elkaar mooi aanvullen d.m.v. ambulante of woonbegeleiding. Naast therapeutische gesprekken, medicatie 
ondersteuning  bieden zij EMDR en  mindfulnesstrainingen dit heeft bij een groot aantal cliënten tot directe verbetering 
van hun welbevinden geleid. 

Aandachtspunten voor beleid
Sinds OTT in 2004 gestart is met het bieden van woontraining aan cliënten met  ASS, hebben wij ervaren dat deze  
doelgroep  steeds meer in beeld begon te komen. Er was een  landelijke lobby ontstaan vanuit de ouderverenigingen 
(NVA)  en ook bij de Jeugd GGZ ontstond er  steeds meer aandacht voor deze doelgroep, waar eerder vooral 
ASS gediagnosticeerd werd bij (L) VG cliënten bleken er steeds meer cliënten met een normale tot hoge intelligentie 
die de diagnose kregen. Zo hebben we ook  het aantal ouderen en vrouwen met  ASS is sterk zien toenemen. 
Vanaf de periode febr. 2004 tot heden is het cluster steeds verder uitgebreid met  17 uitstroomplekken voor 
uitgetrainde Leopoldlaan cliënten om doorstroom te genereren( op diverse locaties),  een arbeidstrainingscentrum 
en een ambulant team.

Het WTC heeft nu tot doel om cliënten binnen afzienbare tijd ( max. 3 jaar) te trainen zodat zij daarna naar een 
meer zelfstandigere woonvorm ( wel nog steeds 24- uurs zorg) door kunnen stromen. De afgelopen jaren is het 
cluster steeds verder uitgegroeid. En er is nog steeds  een toenemende vraag t.a.v. ambulante zorg, en woontraining 
/ dagbesteding.

Nu hebben wij als organisatie door de landelijke ontwikkelingen rondom de AWBZ  te maken met een aantal  feiten 
die ons uitdagen om een passende oplossing  te vinden:

A.  Onze stichting mag intramuraal niet verder uitbreiden van het zorgkantoor, we zullen moeten onderzoeken  
           hoe wij toch een in- en uitstroom kunnen realiseren voor het WTC. Tot op heden hebben we als organisatie      
           altijd een geschikte vervolgplek kunnen realiseren door zelf uit te breiden in woonlocaties.
B Daarnaast heeft Staatssecretaris van Rijn heeft het voornemen om deze doelgroep uit de kern AWBZ te    
           halen (GGZC) en onder te gaan brengen in het maatschappelijke domein van de Gemeenten. 




