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Beschrijving doelgroepproblematiek
Autisme is een veelal erfelijke neurobiologische stoornis in de hersenen die een stoornis in de
informatieverwerking tot gevolg heeft.
Autisme wordt in Nederland ook aangeduid als autismespectrumstoornis (ASS). Dat komt, omdat
autisme onder te verdelen is in diverse subsoorten, die echter wel grote overeenkomsten vertonen.
Onder ASS vallen de stoornissen autisme (ook wel aangeduid als klassiek autisme, kernautisme of
syndroom van Kanner), het syndroom van Asperger, PDD-Nos, het syndroom van Heller en het
syndroom van Rett.
ASS komt op alle intelligentieniveaus voor en in elke laag van de bevolking en uit zich bij ieder
persoon weer anders. Daarnaast zijn ook karakter en temperament en de manier waarop we
waarnemen en daaraan betekenis verlenen belangrijke factoren in de wijze waarop het autisme
zich in iemand openbaart.
Voor ieder mens geldt, dat we niet alles om ons heen kunnen waarnemen, laat staan daaraan ook
nog eens betekenis kunnen toekennen. De betekenisverlening van wat we waarnemen wordt in
grote mate beperkt door de neurologie van onze hersenen, maar ook door "ingebouwde" processen.
Daarnaast zijn ook bijzondere eisen (stressoren, verwachtingen en motivatoren) van beperkende
invloed op ons waarnemingsvermogen en op het waarnemingsproces. In heel algemene termen kan
worden gesteld, dat een persoon met een ASS in meer of mindere mate contextblind is op het
gebied van de interne en externe context en hun onderlinge verband.
Daarmee is een ASS een pervasieve ontwikkelstoornis, wat betekent dat het op alle terreinen van
het leven zijn invloed zal doen laten gelden. Als gevolg daarvan kunnen er problemen ontstaan op
het gebied van o.a.:
- emoties;
- sociale omgang;
- begrip van jezelf en van anderen;
- planning en coördinatie;
- overzicht;
- besef van je eigen plaats in tijd en ruimte;
- begrip van wat je hoort, leest en ziet;
- keuzes maken;
- weten hoe je moet handelen;
- etc.
Autisme kan voorkomen in combinatie met een verstandelijke beperking, AD(H)D, MCDD, dyslexie,
dysfasie, syndroom van Gilles de la Tourette, OCD (obsessive compulsive disorder), wanen,
hallucinaties, etc. We noemen dit voorkomen van meerdere ziektebeelden of beperkingen
comorbiditeit.
Begeleiders, coaches, ondersteuners en behandelaars (kortweg de begeleiders) die werken met
mensen met een ASS moeten er rekening mee houden, dat zij voor lange tijd verbonden kunnen

BESCHRIJVING DOELGROEPPROBLEMATIEK

- verwerking van interne en externe prikkels;

3

Begeleidingsmethode

AUTENTIEK

zijn aan die cliënt, maar ook, dat zij een cliënt snel moeten loslaten als blijkt dat er geen “klik” is
tussen hen en hun cliënt.
Als gevolg van de complexiteit van ASS en de eventuele comorbiditeit met andere ziektebeelden of
beperkingen, kan het werken met mensen met een ASS een lastige/zware opgave zijn. Eerder
beschreven we al dat mensen met een ASS in meer of mindere mate contextblind zijn. Van belang
is dan ook, dat de begeleiders naar de persoon als geheel kijken, naar zijn functioneren, naar zijn
directe omgeving en naar zijn toekomst. Alles moet met elkaar verbonden worden, omdat mensen
met een ASS die veelal niet uit zichzelf doen. Verklaren en verbinden zijn daarom twee van de
belangrijkste werktuigen van de begeleider. Alles moet in de juiste context geplaatst worden en
worden verbonden met het gedrag en de uitingen van de cliënt. Dit stelt echter ook eisen aan de
begeleider. Deze moet ook daadwerkelijk in staat zijn die verbindingen te leggen en die
verklaringen te geven.

Begeleidingsvisie en begeleidingsmethoden
VISIE
AUTENTIEK helpt haar cliënten zo zelfstandig
mogelijk in het leven te staan. Wij doen dit door
personen met een ASS op een zo breed mogelijk
terrein te ondersteunen en te begeleiden. De
focus ligt daarbij op de (latente) mogelijkheden
van een cliënt. Het doel is a priori begeleiden
tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid en
niet tot het volledig verzorgen van een cliënt.

METHODEN
Levenswegbegeleiding
Het begrip "levensloopbegeleiding" speelt in
stoornis in het autistisch spectrum (ASS). De diagnose wordt op steeds jongere leeftijd gesteld,
maar gezien de chronische aard van de aandoening is duidelijk dat er ook aandacht dient te zijn
voor de oudere cliënt met een ASS.
Waar in algemene zin levensloopbegeleiding alleen betekent interventie en begeleiding rondom
transitiemomenten, betekent dit voor AUTENTIEK meer. Levensloopbegeleiding in de visie van
AUTENTIEK betekent, dat een persoon met een ASS zoveel als nodig is, gedurende zijn hele leven,
op de diverse terreinen van zijn leven, voor kortere of langere tijd, een beroep op ons kan doen.
Dit leidt onvermijdelijk tot de conclusie, dat iedere begeleiding die wij geven maatwerk is en dat
wij 24/7 beschikbaar zijn voor onze cliënten. In onderscheiding van levensloopbegeleiding spreken
wij dan ook van levenswegbegeleiding.
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De mogelijkheid tot participeren in de maatschappij, is voor iedere persoon met een ASS
verschillend. Deze is ondermeer afhankelijk van de ernst van de ASS-problematiek, de
persoonlijkheidsontwikkeling en de intellectuele mogelijkheden. Daarnaast speelt ook de directe
omgeving (denk hierbij aan ouders, partners, leraren, werkgevers, huisartsen, etc.) van een
persoon met een ASS een belangrijke rol. Hoe meer zij bereidt zijn zich te verdiepen in de ASSproblematiek, rekening houden met de (on)mogelijkheden van deze handicap en de benodigde
(individuele) aanpassingen doorvoeren, hoe beter de participatie zal verlopen.
Daarmee is samenvattend te stellen, dat het concrete doel in levenswegbegeleiding is het
begeleiden tot zo groot mogelijke zelfstandigheid en daartoe al datgene te doen dat noodzakelijk is
om tot dat doel te komen, hoe lang dat ook mag duren. Bij autisme kan dit vele jaren in beslag
nemen, omdat het veelal in kleine stappen gaat en het lang kan duren voor er een vertrouwensband
is opgebouwd. Bovendien is veel van de begeleiding preventief noodzakelijk om te voorkomen, dat
een cliënt niet (verder) isoleert of uit balans raakt en naar vermogen blijft participeren in de
samenleving.
Om daaraan vorm te geven, gebruikt AUTENTIEK primair de BRIDGING methode en secundair (delen
van) de TEACCH of andere methoden. TEACCH en BRIDGING worden elders in dit document kort
verklaard.

Autisme en behandeling
Als je spreekt over autisme spreek je ook over behandelen. Met behandelen bedoelen we niet
alleen middels methoden en technieken en medicatie een cliënt ondersteunen, maar ook het
ondersteunen en onderwijzen van mensen in de directe leefomgeving van de cliënt.

Bekende programma’s en methodieken
Voor de behandeling wordt nog altijd verwezen naar Rutters artikel van 1985, waarbij
behandelingslijnen worden onderscheiden in de lijn gericht op vermindering van de draaglast van
ouders/opvoeders en omgeving (eerste graad) en de lijn gericht op de persoon met autisme
(tweede graad). Deze laatste is onder te verdelen in stimulering van de ontwikkeling, vermindering
van specifiek autistisch probleemgedrag (stereotypieën en rigiditeit) en eliminering van nonspecifieke gedragsproblemen.
programma’s zijn TEACCH (Teaching Autistic and Communication Handicapped CHildren, Schoppler
et al., 1987, 1995, 1997, Mesibov et al. 2004) en DIR (Developmental Individual-difference,
Relationship-based, Greenspan & Wilder, 1998). Beide bieden ouders en opvoeders in de brede zin
van het woord de nodige handvatten hoe ze – met name het kind met autisme – in diens
ontwikkeling kunnen stimuleren. De belangrijkste methodieken zijn DTT (Discrete Trial Training,
Leaf & McEachin, 1999) en PRT (Pivotal Response Training, Schreibman & Koegel, 1996). Beide
methodieken richten zich ook met name op kinderen en zijn gebaseerd op de strikte ABA (Applied
Behavioral Analysis, Lovaas, 1981, 1987). DTT kan vooral gezien worden als een didactische
methodiek en PRT als een methodiek die beoogd te motiveren tot het aangaan van sociaalcommunicatieve interactie. In Nederland neemt verder hometraining (Van Berckelaer-Onnes &
Kwakkel-Scheffer, 1988) een centrale plaats in. Ook deze methodiek richt zich met name op
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kinderen. Gebruikmakend van TEACCH beoogt het een geïntegreerde benadering, vooral gericht op
pedagogische ondersteuning van ouders.

TEACCH
TEACCH is ontwikkeld in 1972 door Eric Schopler aan de Universiteit van North Carolina (USA) in
Chapel Hill.
TEACCH wordt toegepast voor diagnostiek, behandeling, consultatie, samenlevingswerk, begeleid
wonen en begeleid werken, contextbegeleiding en oudertraining.
Het voornaamste doel van TEACCH is de optimale aanpassing van een persoon, waarbij de
begeleider zich richt op de individuele vaardigheden, interesses en behoeften van de persoon met
autisme om zijn ontwikkeling te stimuleren en ongewenst gedrag te reduceren. Hiervoor probeert
men de omgeving waarin de methode wordt toegepast optimaal te structureren, en staan
visualisering en voorspelbaarheid centraal.
Bij de begeleiding en behandeling worden doelen bepaald op basis van hun nut en functionaliteit
voor het leven van de persoon met autisme. Via incidental teaching (een onderdeel van
gedragstherapie) optimaliseert men de communicatie. Voor kinderen met taalmoeilijkheden wordt
gebarentaal, foto's, tekeningen, etc. gebruikt. Ook de betrokkenheid van ouders is een van de
basisprincipes van TEACCH. Bij volledige toepassing van de TEACCH methode, worden ouders soms
opgeleid tot cotherapeuten, zodat ze de therapie kunnen overnemen thuis.

Conclusies
Helaas moet geconstateerd worden, dat dé methode nog niet is gevonden. Dawson en Osterling
(1997) en Prizant en Rubin (1999) hebben vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de effecten van
verschillende programma’s/methodieken voor kinderen. Hieruit blijkt, dat er geen bewijs bestaat
dat de ene benadering effectiever is dan de andere en dat er geen enkele benadering bestaat die
even effectief is voor alle kinderen.
Hoewel er zeer veel behandelingsmethoden zijn, is er dus geen wetenschappelijk bewijs voor de
beste methode. Deels omdat de individuele verschillen tussen mensen met hetzelfde IQ en dezelfde
diagnose enorm kunnen zijn. Maar ook speelt een rol, dat er geen duidelijke criteria kunnen
worden gehanteerd en dat bij het samenstellen van controlegroepen en bij het op hen toepassen
bezwaren stuit.1

1

Het hoofdstuk “Autisme en behandeling” is gebaseerd op het artikel “Autisme: van beeldvorming naar evidence-based (be)handelen: een
proces in ontwikkeling” (Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes; 2008)
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BRIDGING
BRIDGING is ontwikkeld in 2009 door de oprichters van AUTENTIEK
(Kees en Heleen van Dorsten, 2009) en wordt toegepast in de
begeleiding van personen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). BRIDGING is ontstaan
vanuit een meer dan 20 jarige praktijkervaring in begeleiding van personen met een ASS.
Het

doel

van

BRIDGING

is

de

zelfstandigheid

en

maatschappelijke integratie en participatie van een
persoon (met een ASS) te bevorderen zover diens
vermogens dit toelaten, door middel van het verbinden,
verklaren en vertalen van de interne en externe context
van de cliënt. Een belangrijk voortvloeisel daarvan is, dat
een beschikbaarheid van 24/7 noodzakelijk is en maatwerk
in de behandeling onoverkomelijk is.
De BRIDGING methode houdt dus in, dat de cliënt
voortdurend in de context van de realiteit

wordt

geplaatst. Dat heeft dan ook tot gevolg, dat de cliënt die dingen doet die tot diens mogelijkheden
behoren en dat er nieuwe dingen worden aangeleerd met als doel de zelfstandigheid te bevorderen
en daardoor de integratie en participatie in de maatschappij te verbeteren. Er worden alleen taken
van een cliënt overgenomen indien gebleken is, dat hij deze echt niet zelfstandig kan uitvoeren of
wanneer het niet verantwoord is dat de cliënt deze
uitvoert. Een voortvloeisel hiervan is, dat grenzen, regels
en

limieten

duidelijkheid

consequent
te

worden

verschaffen

en

gehandhaafd,

om

consistentie

te

waarborgen, om van daaruit zelfvertrouwen te bouwen,
dat weer het fundament is voor verdere groei binnen de
capaciteiten van de cliënt.
Ouders en andere direct betrokkenen worden gemotiveerd
om de basisprincipes van de BRIDGING methodiek over te
nemen om de consistentie te waarborgen ten opzichte van
de cliënt en om de automatisering, de generalisatie, de flexibiliteit en het inzicht bij de cliënt te
Bridging heeft de meeste raakvlakken met de hiervoor genoemde methodiek hometraining 2 en is
gebaseerd op het systeemdenken3. Bridging incorporeert (delen van) andere programma’s en

2

Hometraining is gericht op kinderen en wordt in de thuissituatie gegeven. Het maakt gebruik van TEACCH en is vooral gericht op
pedagogische ondersteuning van ouders/opvoeders. Het richt zich op (1) stimulering van de normale ontwikkeling; (2) vermindering van
gedragsproblemen; (3) ondersteuning van het sociale netwerk; (4) het bieden van inzicht autisme en in het bijzonder in de manier waarop
het zich manifesteert in het kind (Van Berckelaer-Onnes & Kwakkel-Scheffer, 1988).
3

Systeemdenken is een wetenschappelijke benadering die tracht overzicht van het geheel te behouden, in plaats van zich te concentreren
op afzonderlijke onderdelen zonder te overwegen welke rol deze delen in het groter geheel spelen. Men beschouwt het gedrag van
een systeem als het samenspel van met elkaar inter-agerende deelsystemen, waarbij terugkoppeling een belangrijke rol speelt.
Systeemdenken vereist dat een holistische kijk op het te bestuderen systeem. Dit wil zeggen dat er niet alleen naar de afzonderlijke
deelsystemen gekeken wordt, maar vooral ook naar de manier waarop zij wisselwerking vertonen en naar hun plaats in het geheel.
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methodieken (bijv. TEACCH ) wanneer deze nodig zijn om het beoogde doel te bereiken. Bridging
kan worden toegepast op alle leeftijdsgroepen en intelligentieniveaus.
De begeleid(st)er:


verbindt, verklaart en vertaalt gedrag en geuite gedachten van de cliënt en doet dit ook met de
externe stimuli die de cliënt bereiken;



corrigeert de gedachten en handelingen van de cliënt, indien deze strijdig zijn met de
algemene of concrete werkelijkheid;



biedt activiteiten op maat aan, die de zelfstandigheid en de maatschappelijke participatie
mogelijkheden van de cliënt vergroten;



neemt geen taken over van de cliënt die deze zelf kan uitvoeren, maar assisteert indien nodig
wel bij de totstandkoming van de taak;



ondersteunt de ouders van de cliënt en andere direct betrokkenen door middel van voorlichting
en van opvoedingstips (in relatie tot ASS);



handhaaft grenzen, regels en limieten consequent, met als doel duidelijkheid te verschaffen en
consistentie te waarborgen, om van daaruit het zelfvertrouwen te bevorderen en een
fundament te leggen voor eventuele groei;



motiveert ouders en andere direct betrokkenen om de principes van BRIDGING te incorporeren
in hun opvoeding/omgang met de cliënt;



dient open te staan voor andere hulpbronnen en dient flexibel te zijn in het toepassen van een
behandelwijze: niet de methodiek is bepalend, maar wat werkt;



begeleidt de cliënt naar belangrijke maatschappelijke afspraken (bijv. de dokter) waarheen
deze (nog niet) zelfstandig kan of durft gaan, met als doel die zelfstandigheid wel te
verkrijgen, als blijkt dat dit binnen de capaciteiten van de cliënt ligt.



om realiteit en fictie te scheiden,



diens gedrag aan te passen aan de realiteit,



om meer te interacteren met de wereld om zich heen,

waardoor diens zelfstandigheid en maatschappelijke participatie zullen toenemen.

Ouders en andere direct betrokkenen worden gemotiveerd om de basisprincipes van de BRIDGING
methodiek over te nemen, teneinde de consistentie te waarborgen ten opzichte van de cliënt en de
automatisering, de generalisatie, de flexibiliteit en het inzicht bij de cliënt te bevorderen.
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UITGANGSPUNTEN IN DE BEGELEIDING
Houding ten opzichte van je medemens


Heb je medemens lief als jezelf en daaruit voortkomend: behandel een ander zoals jezelf
behandeld wilt worden.



Denk vanuit je medemens en niet vanuit jezelf, jouw cultuur, het budget, het zorgaanbod of de
gebruikte methode(n) en techniek(en).



Ga respectvol om met andersdenkenden.



Ieder mens is uniek en heeft een op hem/haar toegesneden begeleiding nodig. Niet de
methodiek is bepalend, maar hetgeen werkt. Flexibiliteit in de behandelwijze en openstaan
voor andere hulpbronnen is een vereiste.



Iedere persoon staat in het centrum van zijn/haar leven.



Het leven verandert en dus ook de zorgvraag en de begeleidingsoplossing.



Iedereen hoort een bijdrage te leveren aan de maatschappij waarin hij leeft, of hij nu wel of
geen handicap of beperking heeft.



Mensen horen bij elkaar, of ze nu wel of geen handicap of beperking hebben.



Mensen staan nooit helemaal alleen op de wereld, maar kiezen er bewust of onbewust voor zich
af te zonderen van hun omgeving, daartoe gedreven door externe en/of interne
contextvariabelen.



Een hulpvraag van een cliënt is nooit een geïsoleerde casus, maar is het gevolg van externe
en/of interne contextvariabelen. Dit resulteert dan ook in een systeemgerichte behandeling
en/of begeleiding, die verder kan strekken dan de cliënt alleen, maar wel tot doel heeft de
ontwikkeling, verzelfstandiging en maatschappelijke participatie van de cliënt te bevorderen.



Ieder mens ervaart beperkingen in zijn denken en handelingsmogelijkheden. Wat geldt voor een
mens geldt ook voor de organisaties waarin mensen zich groeperen.
Door te denken en te handelen vanuit de systeemgedachte en door het kennen en accepteren
van eigen (on)mogelijkheden, komen we tot een houding van openheid en samenwerking met
andere organisaties op terreinen waar de eigen organisatie kennis en vaardigheden ontbeert.
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Doelen stellen in de begeleiding
Wanneer er in de begeleiding doelen worden gesteld, dan moeten die doelen en de daarbij
behorende methode(n) voldoen aan de volgende criteria ten opzichte van de persoon met een ASS
die het subject van begeleiding is:


Empowerment :
de beoogde doelen (gewenste veranderingen) moeten de persoon met een ASS (meer) controle
geven over diens omgeving.



Compensatie :
de beoogde doelen (gewenste veranderingen) moeten de persoon met een ASS helpen minder
last te hebben van diens beperking(en).



Gemak :
de beoogde doelen (gewenste veranderingen) moeten voor de persoon met een ASS
gemakkelijk haalbaar zijn (niet het perspectief van de begeleider/behandelaar of wie dan ook
moet voorop staan, maar de mogelijkheden van de persoon met een ASS).



Plezier (fun factor):
de beoogde doelen (gewenste veranderingen) moeten het welbevinden vergroten van de
persoon met een ASS.

Status :
de beoogde doelen (gewenste veranderingen) moeten leiden tot een grotere waardering en
respect voor de persoon met een ASS.

BEGELEIDINGSVISIE EN BEGELEIDINGSMETHODEN
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