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Het Leo Kannerhuis, onderdeel van Youz, Parnassia Groep, is volledig gespecialiseerd in 
complexe autismezorg. Wij bieden diagnostiek, advies en consultatie, (hoog)specialistische 
behandeling en begeleiding. Het vergroten van de autonomie en praktische zelfredzaamheid, 
waarbij we vraag gestuurd te werk gaan en maatwerk leveren is waar we ons op richten. Gezien 
de complexiteit van autisme met comorbiditeit beseffen wij ons maar al te goed dat er over het 
algemeen geen vastgestelde evidence based behandelingen zijn. Wij onderzoeken dan ook 
continu wat de meest effectieve interventies zijn die verder gaan dan protocollaire behandelingen. 
Onze ambitie is om onze behandelingen voortdurend te verbeteren. Daarom investeren we in 
wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Nieuwe inzichten over autisme delen we graag met 
andere professionals. Daarnaast ontwikkelen we digitale hulpmiddelen. Bij alles wat we doen 
trekken we graag op met patiënten, behandelaren, wetenschappers en partners. In deze 
ontwikkelagenda treft u een aantal van onze huidige projecten en innovaties. 
 
Verbreden en versterken van het netwerk 
Het afschalen van hoog specialistische behandeling naar minder intensieve zorgvormen, onder 
andere het  vinden van geschikte woonplekken voor en jongeren en jong volwassenen met 
complex autisme is een continue uitdaging. Om een bijdrage te leveren aan mogelijke oplossingen 
zijn wij een project gestart, gericht op het verbeteren van de doorstroom en uitstroom van onze 
patiënten om zodoende ook de klinische opnameduur te verkorten. 
 
Het Leo Kannerhuis wil dit bereiken door: 

• regionaal onze ambulante/outreachende zorg te versterken en te verbeteren; 

• regionaal en bovenregionaal onze samenwerking met zowel andere afdelingen van de 
Parnassia Groep (als externe partners te versterken en verbeteren door onder andere 
consultatie en scholing; 

• de mogelijkheden te onderzoeken om voor de jongere doelgroep (18-30 jaar) een 
Workhome/resocialisatieafdeling op te zetten;  

• de mogelijkheid te onderzoeken of samenwerking en beschikbaar stellen van onze 
expertise aan bijvoorbeeld RIBW ’s ook meer mogelijkheden voor onze doelgroep kan 
creëren;  

• Via het lectoraat Volwaardig Leven met Autisme van de HAN University of Applied 
Sciences werken we vanuit een gedeelde levensloopvisie samen met twee andere 
TOPGGz autismecentra (Karakter en Dimence) om de ontwikkelkracht en kennis van 
innovaties te bundelen voor een betere netwerkzorg. 

 
 
Onderzoeken en innovaties 

• Het Leo Kannerhuis werkt structureel samen in wetenschappelijk en praktijkgericht 
onderzoek met de leerstoel ‘Autisme: cognitie gedurende de levensloop’ van de 
Universiteit van Amsterdam en het lectoraat ‘Volwaardig Leven met Autisme’ van de HAN 
University of Applied Sciences.  

• Het onderzoek binnen het Leo Kannerhuis heeft als overkoepelend thema ‘autisme: 
complexiteit en kwaliteit’, met als de doel de zorg en behandeling voor de meest 
kwetsbare mensen met autisme te verbeteren. Onze interventies worden continu 
onderzocht op hun (kosten) effectiviteit. 

• Het project ‘sociale camouflage’ richt zich op een probleem dat vooral (maar niet alleen) 
bij vrouwen met autisme speelt: het camoufleren van je autisme naar de buitenwereld 
door maskeren en compenseren, met psychische problemen (zoals angst en depressie) 
als gevolg. 

• Het project ‘Netwerk in Actie (NiA)’ richt zich op het verbinden van zorg- en 
ondersteuningsnetwerken van personen met autisme en hun naasten: hoe kun je het 
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netwerk versterken en meer betrekken bij de behandeling?  Hiervoor wordt een interview 
ontwikkeld en onderzocht dat standaard in de behandeling wordt ingezet. 

• In het project 'Pivotal Response Treatment (PRT)’ wordt een gedragstherapeutische 
interventie onderzocht waarmee kinderen met autisme worden gestimuleerd tot interactie, 
waardoor sociale en communicatieve vaardigheden verbeteren en gedragsproblemen 
verminderen. Naast de kindgerichte interventie bieden we ook groepsoudertrainingen 
om deze methodiek zelf te kunnen toepassen.  

• Het project ‘Extreme Demand Avoidance’ richt zich op kinderen met autisme die 
extreem reageren op eisen uit de omgeving: hoe herken je deze kinderen en wat is een 
passende aanpak? 

• In het project ‘Design Your life’ leren jongeren met autisme een methodiek om samen 
met hun begeleider ondersteunende technologie toe te passen in het verbeteren van de 
zelfregie en zelfredzaamheid. 

• Onze psycho-educatie wordt doorlopend doorontwikkeld en uitgebreid. Onlangs is de 
psycho-educatie 55+ voor ouderen ontwikkeld en geïmplementeerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 


