
               

 

Bijlage 1 Programma van Eisen 

Functie: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) met een landelijke functie 

Subfunctie: Autisme 

 

Toegangscriteria 

1. Karakteristieken van het kind:  

De jeugdigen hebben de volgende kenmerken: 

 Kinderen met een diagnose in het autismespectrum, die ernstig belemmerd zijn in 

hun functioneren in het gezin en daarbuiten, waarbij het gezin en omgeving niet in 

staat zijn de ontwikkeling van het kind voldoende te ondersteunen, ondersteuning 

van sociaal netwerk en eerdere specialistische ggz niet voldoende geholpen heeft, 

dan wel is vastgelopen 

 De leeftijd van 0 tot 18 jaar1 

 Er kan sprake zijn van comorbiditeit 

 In veel situaties is er sprake van autisme2 bij meerdere gezinsleden 

 Een van de intelligentiefactoren (Performaal of Verbaal IQ) is 85 of hoger. De 

ondergrens voor allebei is 70. Bij een lager IQ (50-80) wordt consultatie en advies 

aangeboden aan de behandelende professional. 

 

2. Aard van de problematiek:  

De ernst van het autisme uit zich op een van volgende wijzen of een combinatie hiervan: 

 Stereotype Gedragingen (mate van rigiditeit en belangstelling) en problemen met 

‘schakelen’ waardoor er een risico is op agressie 

o De ernst van de symptomen in het sociaalcommunicatieve domein 

o De mate van sensorische over- en/of onderprikkeling.  

 Er is sprake van ego-zwakte, comorbiditeit en problemen in het systeem (gezin)  

o De mate van opvoedbelasting en systeemproblematiek. 

 

                                                           
1
 Beide instellingen hebben de mogelijkheid om de jeugdigen na hun 18

e
 levensjaar door te behandelen. 

2
 Autisme en Autismespectrumstoornis worden in dit document als synoniemen behandeld. 



 De behandeling in de 2e lijn is veelal langdurig, zonder voldoende resultaat en 

herhaaldelijk vastgelopen, doordat er onvoldoende expertise is om op alle 

genoemde facetten van het probleem gelijktijdig en integraal te behandelen.  

Diagnostische meetinstrumenten:  

 Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met (internationale) gestandaardiseerde 

instrumenten (onder andere SRS, BRIEF, ASEBA-vragenlijsten, OBVL, Kidscreen3). 

 

3. Onderscheidend vermogen:  

 

 Het Dr. Leo Kannerhuis en Yulius Autisme zijn allebei topspecialistische instellingen  

voor Geestelijke Gezondheidszorg met TopGGz-erkenning. De behandeling staat 

daarom open voor problematiek uit het hele land waarvoor elders onvoldoende 

specialistische deskundigheid aanwezig is en/of onvoldoende mogelijkheden zijn  

voor het creëren van een aan het autisme aangepast behandelklimaat  

 Wanneer de problematiek voor collega-instellingen te complex is, worden de 

betreffende jeugdigen, indien dit de beste optie is, door deze instellingen in 

behandeling genomen. Beide instellingen bieden naast de specifieke 

multidisciplinaire autisme deskundigheid een aan het autisme aangepast 

behandelklimaat 

 In veel gevallen gaat het om jeugdigen bij wie reguliere behandeling niet aanslaat, 

bijvoorbeeld omdat het autisme niet wordt herkend, maar uiteindelijk wel vermoed 

wordt, wat tot een diagnostische vraag of tot een behandeladvies leidt 

 Daarnaast gaat het vaak om jeugdigen met een (zeer) ernstige vorm van autisme, 

vaak in combinatie met andere psychiatrische stoornissen. Collega-instellingen 

ontbreekt het vaak aan specialistische kennis, kunde en autismespecifieke omgeving 

om deze comorbiditeit te behandelen in het perspectief van de autistische mens 

 Doel van de behandeling is om jeugdigen beter toe te rusten zodat zij zich in het 

dagelijks leven zo goed mogelijk kunnen redden. Hiervoor is het altijd nodig om de 

omgeving (gezin, sociaal netwerk) te betrekken bij de behandeling 

 Autisme is dusdanig veelvormig èn individuen verschillen onderling zo veel van 

elkaar dat er daardoor geen een-op-een relatie tussen problematiek en behandeling 

bestaat. Het vraagt goed professioneel inzicht in het individu en zijn omgeving om te 

kunnen beoordelen welk gedrag, kenmerk of welke symptomen of bijkomende 

stoornis het eerst voor behandeling in aanmerking komt. Om dit te bepalen is goede 

diagnostiek nodig die sturing geeft aan het handelen. Deze handelingsdiagnostiek 

geeft informatie voor het opstellen van een behandelplan, waarmee het mogelijk 

wordt om de mogelijkheden van de jeugdige en zijn omgeving optimaal te benutten 

en ondersteuning of ontlasting te bieden ten aanzien van de beperkingen 

 Beide instellingen betrekken de ouders, gezin en eventueel belangrijke anderen bij 

de probleemanalyse, doelstelling en behandeling. Om jeugdigen weer zo veel en zo 

optimaal mogelijk in de eigen omgeving te laten functioneren, is er een goed 

dragend netwerk (sociaal en professioneel) nodig.  

 

                                                           
3
 Zie http://www.kenniscentrum-kjp.nl/ voor de actuele lijst met de diagnostische instrumenten. 

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/


De kennis die beide instellingen hebben over autisme en over de betreffende 

jeugdige, zal gedeeld worden (voor zover relevant en passend binnen de privacy) 

met het professioneel netwerk in de eigen omgeving (ketenontwikkeling) 

 Voor beschrijving van het aanbod zie vraag 8 en www.leokannerhuis.nl/behandeling 

en http://www.yulius.nl/autisme/home-autisme/onze-behandelingen.html.  

  

4. Toeleiding:  

Aanmelden kan doormiddel van een verwijzing van: 

 Psychiater 

 Behandelaar verbonden aan een ggz-instelling 

 Bureau Jeugdzorg 

 Indien bovenstaande niet mogelijk is: huisarts of kinderarts 

 Overige wettelijke verwijzers. 

Andere hulpverleners die nauw betrokken zijn bij de jeugdige, kunnen formeel niet 

aanmelden. Zij kunnen met toestemming van de verwijzer en de jeugdige (of ouders) wel 

betrokken blijven bij het behandeltraject. 

In de huidige praktijk komt 80% van de verwijzingen via de 2e lijn/specialistische GGz. 

 

Wanneer de aanmelding binnenkomt, wordt informatie rondom eerdere behandelingen 

verzameld. Jeugdige en ouders worden uitgenodigd voor een eerste gesprek zodra het 

dossier over de voorgeschiedenis compleet is. Na het eerste gesprek worden verdere 

afspraken gemaakt over het vervolg. 

 

Levering van de zorg 

5. Termijn waarbinnen, na aanmelding, de behandeling start: 

 

 Zowel Yulius Autisme als het Dr. Leo Kannerhuis kennen voor enkele onderdelen van 

het hulpaanbod een wachtlijst. Wanneer een indicatie voor behandeling is 

afgegeven, kunnen we desgewenst, na de intake, met de verwijzer en de jeugdige en 

ouders meedenken over een traject tot aan de start van de behandeling.  

 De actuele wachttijden zijn te vinden op: 

o www.leokannerhuis.nl/aanmelden/wachttijden en  

o http://kjp.yulius.nl/wachttijden 

De wachttijden voor de klinische voorzieningen variëren sterk. Voor Yulius kan het best 

contact worden opgenomen met Bureau Aanmelding&Informatie. 

  

 

 

 

http://www.leokannerhuis.nl/behandeling
http://www.yulius.nl/autisme/home-autisme/onze-behandelingen.html
http://www.leokannerhuis.nl/aanmelden/wachttijden
http://kjp.yulius.nl/wachttijden


6. Overbruggingszorg:  

 

 Om de wachttijd tussen intake en behandeling te overbruggen wordt indien gewenst 

advies en consultatie geboden. Dit kan via de verwijzer of door contact met verwijzer 

en jeugdige ook op locatie van de verwijzer of bij jeugdige thuis. Tevens wordt er 

meegedacht met de verwijzer over een traject tot aan de start van behandeling.  

 

7. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 Bij alle aanmeldingen speelt een mate van urgentie waarbij advies en consultatie aan 

de verwijzer wordt aangeboden. Voor de start van behandeling wordt 

gebruikgemaakt van een wachtlijst. Bij urgentie is er overleg met de verwijzer over 

de mate van urgentie en noodzakelijke interventie.  

 De mate van urgentie wordt bepaald door de verantwoordelijke psychiater als 

hoofdbehandelaar op basis van informatie uit het dossier. Draagkracht van ouders, 

sociaal netwerk speelt hierbij een belangrijke rol. Indien noodzakelijk bemiddelt de 

psychiater naar een opname elders. 

 Acute opnames worden in zijn algemeenheid in de betreffende (supra)regio 

opgelost, al is er in Nederland veel grensverkeer door een tekort aan BOPZ-plaatsen.  

Crisis 

 Yulius heeft van oudsher altijd al een crisisafdeling gehad waar BOPZ- jeugdigen en 

andere jeugdigen die een gesloten/besloten afdeling nodig hebben worden 

geplaatst. Yulius heeft een aantal ‘overbedden’ die in geval van urgentie tijdelijk 

benut kunnen worden. 

 Het Dr. Leo Kannerhuis is in 2013 gestart met een crisisafdeling, specifiek voor 

mensen met autisme: 

o Een klinische afdeling waar jeugdigen tussen 12 en 18 jaar tijdelijk 

opgenomen worden. De afdeling heeft een gesloten en een besloten deel.  

o Een ambulant team dat op locatie ondersteuning biedt bij een (dreigende) 

crisissituatie of een vastgelopen behandeling van een jeugdige met autisme 

en bijkomende psychiatrische problematiek. Voor de ondersteuning van het 

ambulante team geldt geen leeftijdscriterium.  

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 

8. Doel van de behandeling:  

 

 De behandeling bestaat uit een op de autismespectrumstoornis en de individuele 

zorgvraag van de jeugdige en zijn omgeving afgestemde behandeling. Met behulp 

van handelingsdiagnostiek worden de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen 

van de jeugdige en het systeem in kaart gebracht 

 Het doel van de behandeling is:  

o Verminderen van de symptomen van autisme  

o Bevorderen ontwikkeling  



o Behandelen bijkomende psychiatrische problemen 

o Aanleren en ontwikkelen van vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk in de 

maatschappij te kunnen functioneren 

o De directe omgeving van de jeugdige - ouders, gezin, partner, school wonen 

en werk- wordt actief bij de behandeling betrokken zodat deelname aan en 

integratie in de maatschappij kan worden gerealiseerd die past bij de 

mogelijkheden en beperkingen. De handelingsdiagnostiek dient als middel 

om de omgeving te informeren en te instrueren  

o Een klinische opname wordt ingezet wanneer het niet mogelijk is om binnen 

het thuismilieu de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen. 

 De einddoelen worden geformuleerd vanuit de jeugdige, vanuit de ouders en vanuit 

behandelteam/behandelaar en vanuit de verwijzer. 

 

Routine Outcome Measurement 

 Het meten van behandelvoortgang gebeurt mede aan de hand van de vragenlijsten 

(ROM). Door deze (half)jaarlijks af te nemen, kunnen doelen worden gemonitord. De 

vragenlijsten die bij aanvang worden afgenomen, worden meegenomen in de intake 

en uitkomsten worden verwerkt in het behandelplan. De vragenlijsten die vervolgens 

ieder jaar worden afgenomen, kunnen worden verwerkt in de bespreking met de 

jeugdige, de verslagen en/of door het behandelteam met jeugdige en het systeem 

van de jeugdige worden doorgesproken 

 De uitkomsten van deze vragenlijsten worden tevens op geaggregeerd niveau 

geanalyseerd (afdelingsniveau en instellingsniveau). Hierdoor kunnen profielen van 

afdelingen in kaart worden gebracht waarin onder andere de ernst van de 

problematiek bij de start van de behandeling en de voortgang van de behandeling op 

een afdeling inzichtelijk worden gemaakt 

 De uitkomsten leveren tevens informatie op die vertaald wordt naar verbeteringen in 

behandeling en beleid van de afdeling als onderdeel van de kwaliteitscyclus. 

 Duur van de behandeling is afgestemd op de hulpvraag van de jeugdige.  

 

9. Beschrijving van de behandeling:  

 

 Er is sprake van een gedifferentieerd behandel- en zorgaanbod voor kinderen, 

jongeren en volwassenen. Het aanbod wordt vormgegeven in verschillende 

afdelingen met elk een specifieke doelgroep. De behandeling van de jeugdige 

geschiedt in een systemische context, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld het 

gezin/familie, school en/of andere voor de jeugdige belangrijke personen bij de 

behandeling worden betrokken. Deze aanpak is gekozen mede met het oog van de 

generalisatie van het ‘geleerde’ in de dagelijkse praktijk en het dagelijks systeem 

 De poliklinische, klinische en deeltijdbehandeling bestaat uit handelingsgerichte 

diagnostiek, het scheppen van een op de jeugdige afgestemd therapeutisch leef- en 

behandelklimaat (milieutherapie), waarin training, scholing en therapie plaatsvinden 

 

 



 Er wordt een geïntegreerd behandelprogramma geboden op de volgende gebieden: 

o De psychopathologie, somatiek 

o De persoonlijkheidsontwikkeling, zowel sociaal-emotioneel als cognitief 

o De lichamelijke ontwikkeling 

o Het gezinssysteem 

o Het praktisch functioneren in de school-, werk- en woonomgeving. 

 Het behandelprogramma is opgebouwd uit behandelmodules, afhankelijk van de 

zorgvraag, de behandeldoelen en de mogelijkheden en beperkingen van de jeugdige 

en het betrokken systeem. De samenstelling verschilt per persoon en wordt op maat 

afgestemd. De intensiteit en de duur van het behandelprogramma wordt bepaald 

door de vraag van de jeugdige en de ernst van diens problematiek. Belangrijke 

determinanten daarbij zijn de ego-ontwikkeling, de ernst van het autisme en de 

aanwezigheid van comorbiditeit. Daarnaast is de draagkracht van het systeem mede 

bepalend. 

Specifiek Dr.Leo Kannerhuis 
 

 Grofweg worden 4 intensiteiten onderkend, die hun neerslag vinden in de 

milieutherapie: zeer intensief individueel gericht, intensief individueel gericht, zeer 

intensief groepsgericht en intensief groepsgericht. 

Alle behandelprogramma’s en behandelonderdelen zijn beschreven en via intranet 

beschikbaar voor de professionals en maken deel uit van de Behandelarrangementen 

zoals die binnen het Dr. Leo Kannerhuis zijn ontwikkeld en beoordeeld op kwaliteit, 

effectiviteit en evidence. De onderdelen worden via de kwaliteitscyclus up-to-date 

gehouden. 

Specifiek Yulius 

 Yulius maakt gebruik van zorgpaden en modules waar complexe gezinnen met een of 

meerdere kinderen met complexe psychiatrische problematiek klinisch of deeltijd-

klinisch kunnen worden behandeld.   

 

10. Vorm van de behandeling:  

Diagnostiek, advies en consultatie 

 Het Diagnose&Advies&consultatie Team geeft concreet antwoord op uiteenlopende 

vragen over (behandel)diagnostiek en geeft behandeladviezen bij mensen met een 

autismespectrumstoornis of een vermoeden daarvan 

 Het D&A&C-team werkt poliklinisch èn outreachend. 

Behandeling algemeen 

 Het is belangrijk om bij het ‘gewone, dagelijkse leven’ in te steken, omdat jeugdigen 

met een autismespectrumstoornis op het terrein van ‘het gewone’ hun handicap het 

meest tegenkomen en binnen dat gewone, dagelijkse leven nog veel te leren hebben  

 De hulpvraag is altijd gerelateerd aan het niet hebben van vaardigheden die 

leeftijdsgenoten wel hebben. Vandaar dat ambulante zorg zo belangrijk is geworden: 

bij voorkeur wordt de jeugdige vanuit en zelfs in de thuissituatie behandeld. 

 



Daarnaast ligt het accent op het ontwikkelen/trainen van leeftijdsadequate 

vaardigheden om de ontwikkeling te stimuleren 

 Veel jeugdigen hebben naast autisme ook andere psychiatrische stoornissen (angst, 

depressie, gedragsproblemen) ontwikkeld (comorbiditeit), hetgeen deels is terug te 

voeren op een (te) late behandeling van het autisme. Bij deze jeugdigen richt de 

behandeling zich niet alleen op het autisme; daarnaast wordt ook de comorbide 

stoornis behandeld, met dien verstande dat dit om een specifieke aanpak vraagt, 

gezien hun autismeproblematiek. 

Behandeling ambulant 

 Elke behandeling start met een diagnostisch traject, waarin de aard en ernst van de 

problematiek wordt vastgesteld. Leidend voor de behandeling is de vraag van de 

jeugdige, gegeven diens mogelijkheden en beperkingen. Met de jeugdige wordt een 

behandelplan opgesteld en daarbinnen worden de doelen in concrete termen 

geformuleerd. Bij de behandeling wordt het gezinssysteem altijd betrokken.  

 De behandeling is individueel, met het gezin of vindt in (kleine) groepen plaats.  

Psycho-educatie, opvoedings- of gezinsondersteuning maken deel uit van de 

behandeling indien nodig. De behandeling wordt daar waar mogelijk met ehealth 

modules ondersteund.  

Deeltijd behandeling 

 Indien intensievere behandeling nodig is, kan deeltijd behandeling worden geboden. 

In dat geval woont de jeugdige thuis en volgt overdag gedurende enkele dagdelen 

per week behandeling bij een van de instellingen. In veel gevallen vindt de 

behandeling plaats in combinatie en in afstemming met onderwijs (passend 

basisonderwijs, secundair onderwijs en ROC-onderwijs). 

 Deze vorm van behandelen is een mix van individuele en groepsgerichte 

behandeling. Bij de samenstelling van de groepen(milieutherapie) wordt rekening 

gehouden met leeftijd en ontwikkelingsfase. Naast gerichte therapieën maken 

trainingen in vaardigheden op de verschillende levensgebieden deel uit van het 

programma. Bij de therapieën moet gedacht worden aan gedragstherapie 

(cognitieve gedragstherapie individueel of in groepsverband), pivotal response 

treatment of Applied Behaviour Analysis, psycho-motorische therapie, 

muziektherapie, creatieve therapie, farmacotherapie en systeemtherapie. Bij 

trainingen gaat het onder meer om psycho-educatie, sociale vaardigheidstrainingen, 

arbeidstrainingen en vrije tijdstrainingen.  

(Zeer) intensieve behandeling met verblijf (kliniek/opname) 

 De leeftijd van de opgenomen kinderen en jongeren ligt tussen 5 en 18 jaar. Er 

is sprake van een vastgelopen ontwikkeling waarbij het perspectief bestaat dat hierin 

door klinische behandeling verandering kan worden gebracht. In veel gevallen 

overschrijdt bovendien de ernst van de problemen de draagkracht van het gezin. 

 Een behandeling met verblijf wordt pas ingezet wanneer lichtere vormen van 

behandeling niet voldoende zijn en voor het op gang brengen van de ontwikkeling 

van het kind of de jongere een klinisch milieu beslist noodzakelijk is.   

 Gestreefd wordt naar optimale kansen voor ontwikkeling en ontplooiing op alle 

levensgebieden en naar een zo optimaal mogelijk functioneren van kind en gezin 



opdat de ouders zo spoedig mogelijk weer de zorg voor hun kind kunnen overnemen. 

Net als in de deeltijd behandeling is er een intensieve samenwerking met het 

(speciaal) onderwijs.  

 Bij de samenstelling van de groepen (milieutherapie) wordt rekening gehouden met 

leeftijd en ontwikkelingsfase. Naast gerichte therapieën maken trainingen in 

vaardigheden op de verschillende levensgebieden deel uit van het programma. Bij de 

therapieën moet gedacht worden aan gedragstherapie (cognitieve gedragstherapie 

individueel of in groepsverband) , pivotal response treatment of Applied Behaviour 

Analysis, psycho-motorische therapie, muziektherapie, creatieve therapie, 

farmacotherapie en systeemtherapie. Bij trainingen gaat het onder meer om psycho-

educatie, sociale vaardigheidstrainingen, arbeidstrainingen en vrije tijdstrainingen.  

Gezinsbehandeling 

 We maken een onderscheid tussen het betrekken van het gezin(systeem) bij de 

behandeling, versterking van de draagkracht van het gezin/systeem en 

gezinstherapie. 

 Het (gezins)systeem wordt altijd betrokken bij de behandeling. De wijze waarop 

wordt bepaald door de problematiek, de draagkracht van het gezin en de behoefte 

van de jeugdige. Leden van het systeem worden voorbereid en getraind in het 

omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van het kind of de jongere. Daarnaast 

wil men weten op welke manier men het kind kan ondersteunen in de opvoeding. 

Behandelvragen zoals “Wat kan ik wel en niet verwachten van mijn kind en hoe moet 

ik me opstellen naar mijn kind. Wat kan ik thuis anders doen om hem te helpen?” 

worden vaak gesteld door de opvoeders/ondersteuners. De broers en zussen hebben 

vergelijkbare behandelvragen. Ook zij hebben behoefte aan informatie en willen 

leren omgaan met het gezinslid met autisme, gericht op het verbeteren van hun 

omgang met het gezinslid met autisme en het ontwikkelen van de benodigde kennis 

en competenties. Een digitaal programma (e-module psycho-educatie) biedt hierbij 

ondersteuning.  

 Systeemtherapie is passend wanneer blijkt dat de klacht samenhangt met de 

relationele context. Vaak is er sprake van vastzittende en disfunctionele patronen 

van omgang/coping binnen (gezins)relaties waarbij er een relatie is met autisme en 

comorbide problemen. Er is vaak een hoge graad van complexiteit in (gezins)relaties. 

Hoewel systeemtherapie vanuit de totale context werkt, is het niet altijd 

noodzakelijk alle leden van een systeem in gelijke mate te betrekken bij de 

behandeling. Sessies kunnen ook met een deel van het gezin worden gedaan en het 

aantal deelnemers kan variëren gedurende het behandeltraject. 

 Psychiatrische Gezinsbehandeling Autisme is een specifieke vorm van 

gezinsbehandeling die bij de jeugdige  thuis plaats vindt en is bedoeld voor gezinnen 

waarvan een gezinslid gediagnosticeerd is met een autismespectrumstoornis en er 

sprake is van gedrags- en of emotionele problemen die de draagkracht van het gezin 

overstijgen of dreigen te overstijgen. Het uiteindelijke doel van PGA is zowel de 

jeugdige als zijn of haar gezin zodanig te ondersteunen, dat thuis wonen voor de 

persoon met autisme mogelijk is en blijft. Samen met de behandelaar wordt gezocht 

naar oplossingen die het gezin helpt de situatie thuis naar realiteit aanvaardbaar en 

draaglijk te maken. 



 

Specifiek voor het Dr. Leo Kannerhuis:  

 Crisisbehandeling voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme: 

CIBA biedt hoogspecialistische zorg aan mensen met autisme in momenten van 

crisis. Het ambulante team is onderdeel van de klinische afdeling, maar werkt ook 

outreachend op locatie om crisissituaties te voorkomen. Mocht het voorkomen van 

een crisis niet mogelijk zijn, dan wordt directe plaatsing op de klinische afdeling van 

CIB gerealiseerd. Het ambulante team biedt ook ondersteuning bij de terugplaatsing 

naar de oorspronkelijke afdeling, instelling of thuissituatie na een klinische 

behandeling. 

o De Crisisafdeling CIBA bestaat uit: 

o CIBA-ambulant (5-90 jaar) 

o CIBA-klinisch (5-23 jaar) 

o Zie ook: www.leokannerhuis.nl/jeugdigen 

 

11. Beschrijving zorg:  

 

 Onderwijs, wonen, vrije tijd maken deel uit van de behandeling. De vorm en mate 

waarin verschillen afhankelijk van de woon/verblijfsituatie. Kinderen en jongeren 

gaan zoveel mogelijk naar school in de eigen omgeving of op de locatie van de 

behandeling. De klassen bestaan uit 4-12 leerlingen en de leerlingen volgen een 

individueel leertraject. Daarnaast is er een gecombineerd programma voor regulier 

voortgezet (MBO/HBO) onderwijs en behandeling. Bij afronden van behandeling 

wordt de informatie over onderwijsniveau en ondersteuning overgedragen naar 

vervolgschool. 

 Vrije tijdsactiviteiten maken deel uit van behandeling (leren omgaan met anderen, 

sociale contacten, leren omgaan met vrije tijd, behouden vrijetijdsbesteding, wat 

past bij mij en waar vind ik dat?). De begeleiding bestaat uit sociotherapeuten met 

kennis van autisme. 

 

12. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

 De behandeling is integraal, dat betekent dat samenwerking nodig is met het 

gezins(systeem) van de jeugdige, de sociale omgeving en het professioneel netwerk. 

 Tijdens de behandeling wordt samengewerkt met: 

o specialistische en generalistische/basis GGZ 

o Organisaties actief in het sociaal netwerk, professionals op de verschillende 

levensgebieden: onderwijs, vrije tijd, wonen, werk 

o het gezin, partner 

o partners binnen de Convenanten Autisme in de regio’s (ketenzorg) 

o De verwijzer/gespecialiseerde ggz wordt uitgenodigd bij besprekingen met 

de jeugdige, zowel uit het belang van betrokkenheid bij de behandeling en 

de vervolgbehandeling. Tevens willen we de werkzame aanpak met de 

jeugdige overzetten naar de gespecialiseerde ggz. Knelpunt is vaak dat er 

http://www.leokannerhuis.nl/cliënten


vanuit de DBC-systematiek maar een DBC geopend kan worden op dezelfde 

diagnose.  

 Yulius heeft hiernaast een eigen gezinspsychiatrie afdeling waar complexe gezinnen 

met een of meerdere kinderen met complexe psychiatrische problematiek klinisch of 

deeltijdklinisch kunnen worden behandeld.  

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 

13. Behandelomgeving:  

 

Poliklinische behandelingen 

 Consultatie, diagnostiek, advies en ambulante behandeling wordt georganiseerd van  

de bestaande poliklinieken, maar soms ook vanuit de woonvormen en klinieken. 

 De polikliniek biedt ook preventieactiviteiten. Dit zijn bijvoorbeeld trainingen, 

voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen die ouders/verzorgers, broers en zussen en 

overige betrokkenen kunnen volgen. 

deeltijdbehandelingen 

 Wanneer je een deeltijdbehandeling volgt, neem je een aantal dagdelen per week 

deel aan een behandelprogramma, meestal op één van de locaties van Yulius 

Autisme of van het Dr. Leo Kannerhuis maar soms ook op school. 

Klinische behandelingen 

 Een klinische behandeling is een behandeling waarbij je tijdelijk bij Yulius of het Dr. 

Leo Kannerhuis komt wonen. Je slaapt dus ook in één van onze klinieken.  

 

14. Verblijfsomgeving:  

 

15. De verblijfsafdelingen zijn overwegend gehuisvest in “normale” woningen in een 

overwegend rustige woonomgeving (buurt,wijk). Kleinschalig en overzichtelijk voor 

de doelgroep. Er wordt rekening gehouden met de specifieke prikkelgevoeligheid 

voor kleur en geluid van mensen met autisme. Er is sprake van een open setting. 

Veiligheidseisen zijn conform de eisen uit de wet Geneeskundige 

Behandelovereenkomst. 

 

Specifiek voor het Dr. Leo Kannerhuis: 

 De CIBA(crisisafdeling) is gehuisvest op een rustige plek in een groene omgeving. 

Voor elke groep is een eigen omheinde tuin in aanleg die voldoende beschutting en 

overzicht biedt. Er is een besloten en gesloten gedeelte. DE CIBA voldoet aan eisen 

die gesteld worden vanuit de wet BOPZ.  

Specifiek voor Yulius:  

 de crisis afdelingen bevinden zich op twee terreinen in Dordrecht en Barendrecht. 

Kleinschalig en overzichtelijk. In Dordrecht dicht tegen het Algemeen Ziekenhuis aan 

(Albert Schweitzerziekenhuis). 

 



Personele inzet 

16. Professionals:  

 

Betrokken bij intake en behandeling: 

 Psychiater, Gezondheidszorg psycholoog, Klinisch psycholoog , neuropsycholoog. 

 Gedragswetenschapper: psycholoog of orthopedagoog. 

 Afhankelijk van vraag en locatie kunnen er ook andere disciplines betrokken zijn bij 

de intake. 

Betrokken bij behandeling: 

 Arts/Aios, Orthopedagoog 

 Sociotherapeut (HBO-SPH of HBO-Verpleegkunde), Verpleegkundige 

 Trainer (HBO-SPH of vergelijkbare opleiding)  op gebied van vaardigheden, 

persoonlijke ontwikkeling, arbeid, Arbeidshulpverleners/trajectbegeleiders, 

Maatschappelijk werker 

 Psychiatrische gezinsbehandelaar, Logopedist 

 Psychomotorisch therapeut, Muziektherapeut, Creatief therapeut. 

 

17. Onderscheidend vermogen:  

 

18. Het merendeel van de medewerkers heeft meerdere jaren ervaring in het 

behandelen van autisme. Alle medewerkers hebben een beroepsgerichte opleiding 

gevolgd, aangevuld met een intern opleidingstraject gericht op autisme, behandeling 

en diagnostiek.  

19. De diagnostiek en behandeling wordt multidisciplinair uitgevoerd, waardoor kennis 

met elkaar gedeeld wordt en er sprake is van een continu leerproces voor 

professionals in de organisatie.  

20. Door de verbinding van behandelafdelingen met de afdeling die zich met onderzoek, 

ontwikkeling en innovatie bezighouden ( Research& Innovation Leo Kannerhuis, 

Yulius Academie )vindt er een continue uitwisseling plaats tussen kennis vanuit de 

wetenschap (Research), praktijkgericht onderzoek, behandelresultaten en 

behandelmethoden. Deze cyclus van behandelen, onderzoeken, bijstellen en verder 

ontwikkelen draagt bij aan een behandelsetting gebaseerd op goede 

behandelpraktijk en bewezen effectiviteit.  

 

21. Beschikbaarheid personeel:  

 

 De klinische behandeling betreft een 7x24 uurs behandeling en daarmee ook een 

beschikbaarheid voor ouders en jeugdigen.  

 Er is een interne bereikbaarheidsdienst voor spoedeisende situaties met betrekking 

tot jeugdigen, die intern in behandeling zijn. 

 Wanneer een arts (niet psychiater) dienst heeft is er altijd een psychiater als 

achterwacht beschikbaar.  



 Voor de ambulante jeugdigen hebbe beiden instellingen 24/7 een 

bereikbaarheidsdienst  

 

Beëindiging van de zorg 

22. Uitstroom:  

 

23. Uitstroom wordt bepaald in overleg met jeugdige en ouders als de doelstellingen van 

de behandeling zoals geformuleerd in het behandelplan gehaald zijn of als de 

inschatting gemaakt wordt dat met doorbehandelen niet meer resultaat te bereiken 

is. In een gesprek met jeugdige en ouders worden de mogelijkheden en wensen voor 

vervolgbehandeling besproken. Hierbij wordt gekeken vanuit perspectief van 

jeugdige, ouders, behandelteam en verwijzer. De meest voorkomende wijze is dat dit 

in goed overleg gaat.  

24. De vervolgbehandelaar krijgt een verwijsbrief om een zorgvuldige zorgoverdracht 

mogelijk te maken. Zo nodig kunnen enkele afspraken gemaakt worden om een 

goede overdracht van een bij jeugdige passende aanpak te realiseren. Hierbij is 

aandacht voor alle levensgebieden (onderwijs, vrije tijd, wonen, lichamelijke en 

geestelijke gezondheid) 

 

25. Nazorg:  

 

26. Bij beide instellingen wordt in onderling overleg met verwijzer, jeugdige en systeem 

besproken welk nazorgtraject nodig is (waarbij de autisme specifieke benadering 

wordt vastgehouden). 

27. In goede overdracht passen gesprekken met de vervolg behandelaar en kan er in de 

eerste periode na overdracht nog overleg plaats vinden. Na afsluiten van de 

behandeling krijgt de jeugdige, indien hij/zij binnen een half jaar terugkomt met 

dezelfde vraag) voorrang op de wachtende op de wachtlijst. In crisisgevoelige 

situaties kan het crisisteam ondersteuning bieden, ook in de nazorg. 

 

28. Communicatie:  

 

29. We zijn een voorstander van een “warme overdracht”. Dat houdt in dat we de 

voorkeur hebben om met de vervolgbehandelaar/begeleider in gesprek gaan over de 

vervolgbehandeling.  

30. Als er een terugverwijzing of doorverwijzing is dan krijgt de nieuwe behandelaar, 

indien ouders toestemming geven, de eindbrief van de behandeling  

  

Kwaliteit, innovatie en transformatie 



31. Implementatie kwaliteit:  

 

32. Zie ook vraag 8: Routine Outcome Measurement: cyclus van evalueren behandeling 

op jeugdigeniveau en op geaggregeerd niveau.  

33. Bij iedere jeugdige wiens behandeling wordt afgerond, wordt het 

jeugdigewaarderingsonderzoek (CWO) afgenomen. Duurt de behandeling langer dan 

1 jaar, dan wordt het CWO jaarlijks en bij beëindiging van de behandeling 

afgenomen. Bij kinderen onder de 12 jaar wordt deze door ouders ingevuld, bij 

jeugdigen van 12 jaar en ouder wordt deze door jeugdigen zelf ingevuld. Voor het 

CWO wordt gebruik gemaakt van de GGZ-thermometer. De uitkomsten worden 

jaarlijks geëvalueerd en gerapporteerd.  

34. Met psychologisch onderzoek (indien gewenst / op aanvraag). Afhankelijk van de 

leeftijd en specifieke vraag voor het onderzoek wordt een testbatterij ingezet. Er zijn 

meer soorten onderzoek: intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en 

persoonlijkheidsonderzoek. Zie bijlage voor een overzicht van de bijbehorende 

instrumenten. 

35.  ROM-vragenlijsten  worden afgenomen bij alle jeugdigen die in behandeling komen 

en bestaat uit een set vragenlijsten voor jeugdige, naaste, behandelaar en (indien 

van toepassing) leerkracht. Deze set wordt vervolgens (half)jaarlijks afgenomen 

zodat veranderingen op de meetdomeinen kunnen worden gemonitord. 

36. Externe  audit: 

o TOP GGz-gecertificeerd 

o  HKZ-gecertificeerd en ISO-gecertificeerd. 

 

37. Implementatie klachtenregeling:  

Onafhankelijke klachtencommissie 

 Elke (nieuwe) jeugdige krijgt, als vast onderdeel van het informatiepakket, 

voorafgaand aan de Intake, de brochure ‘Klachtenreglement’.  

 Hierin staat de klachtenprocedure die de instellingen hanteren, uitgebreid 

beschreven. Zo wordt een jeugdige onder andere geïnformeerd over het melden van 

een klacht bij de externe klachtencommissie, maar ook gewezen op de mogelijkheid 

om de klacht in eerste instantie te bespreken(als dat nog niet gedaan is) met de 

behandelaar of afdelingsmanager. 

 De klacht kan (eventueel met hulp) worden ingediend bij de externe 

klachtencommissie. Deze commissie handelt de klacht af. Als dat aan de orde is 

adviseert de commissie de Raad van bestuur over te nemen verbetermaatregelen en 

houdt via periodiek overleg met de Raad van Bestuur contact over het invoeren van 

de verbetermaatregel. 

 Jaarlijks wordt via het Jaardocument zorg , gerapporteerd aan VWS over ingediende 

klachten bij de externe klachtencommissie. https://www.jaarverslagenzorg.nl/ 

Interne klachtenregeling 

 Klachten kunnen ook rechtstreeks worden gemeld bij de afdelingsmanager. Deze 

handelt de klacht af en voert zo nodig verbetermaatregelen uit.  

https://www.jaarverslagenzorg.nl/


 
38. Transformatie:  

 

39. Beide organisaties zijn in het kader van hun TOPGGz voortdurend bezig met 

Onderzoek, innovatie en ontwikkeling. Dat geldt zowel voor het signaleren, screenen 

en diagnostiek als de behandeling. Beide organisatie lopen voorop als het gaat om 

ontwikkelen van E-health producten die jeugdigen in hun zelfstandigheid kunnen 

ondersteunen. 

40. Dit komt ook tot uitdrukking in de inmiddels gehonoreerde aanvraag voor de 

academische werkplaats autisme, waarin op een sectoroverschrijdende manier 

wordt samengewerkt met een veelheid aan organisaties die te maken hebben met 

mensen met autisme ( onderwijs, werkgevers, TNO, ggz organisaties, UWV, etc)  

41. Op lokaal , regionaal niveau wordt samengewerkt met een veelheid aan organisaties 

op het gebied van de jeugdhulpverlening, ggz, onderwijs, arbeidstoeleiding, woon- 

en werkbegeleiding,  verstandelijkgehandicaptenzorg, maar ook met  

belangenverenigingen, ziekenhuizen, huisartsen  en gemeentes. Er wordt veel 

waarde gehecht aan het verspreiden van kennis over autisme en de behandeling van 

autisme. 

 


