Start KIB ASS voorziening door Pluryn-Karakter-dr. Leo Kannerhuis
definitief per 1 september 2019
Een nieuwe klinische voorziening voor kinderen en jongeren met autisme in combinatie met
forse gedragsproblematiek
Wat gaan we starten?
Een klinische voorziening (kliniek) voor intensieve begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren met ASS
(autisme spectrum stoornissen) in combinatie met forse gedragsproblematiek. Verder is er bij deze kinderen vaak
sprake van een (dreigende) langdurende schooluitval (thuiszitters), er is bijkomende psychiatrische problematiek
en het gezin waarin de jongere leeft, is ‘uitgeput’. De jongeren hebben een intelligentie die kan variëren van licht
verstandelijk beperkt (IQ > 70) tot een gemiddelde intelligentie.
De leeftijd van de kinderen is van 10-16 jaar, gemotiveerde afwijking van deze grens naar onder (< 10 jaar) als
naar boven (max. 18 jaar) is mogelijk. Dit is afhankelijk van de behandelvraag in relatie tot het perspectief.
Wie gaan dat starten?
KIB ASS is een gezamenlijke voorziening van Pluryn, Karakter en het dr. Leo Kannerhuis (onderdeel van de
Parnassia groep). De expertise van deze drie instellingen op het gebied van autisme, orthopedagogiek, kinder- en
jeugdpsychiatrie en onderwijs toeleiding naar arbeid en vrijetijdsbesteding, gaan we bundelen en benutten.
Expertise, vaardigheid en cultuur van orthopedagogiek en psychiatrie is in samenhang nodig voor behandeling en
begeleiding voor deze jongeren met complexe zorgvragen. Orthopedagogiek vanuit Pluryn, locatie Jan Pieter
Heije richt zich meer op context, interactie en programma van activiteiten. Psychiatrie vanuit het dr. Leo
Kannerhuis en Karakter legt het accent meer bij medisch en psychologische factoren in combinatie met
systeemproblematiek.
Door het bundelen van onze krachten, kunnen we deze jongeren datgene bieden wat noodzakelijk is om hun
ontwikkeling weer op gang te brengen. Samen kunnen we een setting bieden voor de langdurige behandeling, die
voor deze complexe groep nodig is om ontwikkeling mogelijk te maken.
Pluryn, Karakter en het dr. Leo Kannerhuis hebben een wetenschappelijke oriëntatie door verbinding met
academische werkplaatsen en universiteiten.
Voor wie?
Het gaat om een kleine groep jongeren met sterk zelfbepalend gedrag en forse gedragsproblematiek, die thuis
dan wel elders vastgelopen zijn. Ze worden ervaren als egocentrisch, opstandig en onbeïnvloedbaar. Er is vaak
sprake van ernstige autoriteitsconflicten met ouders, leerkrachten en hulpverleners. Veelal is er sprake van lang
bestaande, moeilijk te beïnvloeden, meervoudige psychiatrische problematiek. Al dan niet in combinatie met
verstorende sociaal emotionele factoren en opgedaan trauma. Het zijn jongeren die al een intensieve zorghistorie
achter de rug hebben, die gekenmerkt wordt door stagnatie op meerdere terreinen en meerdere vormen van
hulpverlening. Kortom: jongeren die gebaat zijn bij een gespecialiseerde omgeving waar verschillende expertises
voorhanden zijn.
Waarom gaan we dat starten?
We zien een toename in de vraag naar een aanbod voor deze problematiek. Dit zien we in het aantal
aanmeldingen voor dergelijke jongeren, bij onze eigen aanmeldbureaus en via overlegtafels (gemeentelijk,
regionaal of bovenregionaal). Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) heeft in het verleden gesteld dat
de juiste hulp niet gevonden wordt voor deze groep kinderen. Via ouderverenigingen in zorg en onderwijs worden
deze signalen ook veelvuldig aan ons gegeven. Op grond hiervan menen wij dat er jongeren zijn die een langer
durend en specifiek begeleidings- en behandeltraject nodig hebben om hun ontwikkeling weer op gang te
brengen.
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Dat is in deze voorziening mogelijk voor deze groep jongeren. Wij verwachten dat de benodigde begeleiding en
behandeling gemiddeld tussen de 1,5 en 2,5 jaar zal uitkomen (van een zeer intensieve tot een
minder intensieve passende ondersteuning, gericht op een na behandeling passende omgeving). Uitgangspunt is
dat jongeren in kleinschalige groepen door de dag heen begeleid worden. In samenwerking met onderwijs wordt
een dagprogramma op maat geboden. De behandeling zal in eerste instantie gericht moeten zijn op het
stabiliseren van de jongere. In deze fase is behandeling gericht op emotionele rust en betrouwbaarheid van de
hulpverleningsrelatie. Pas daarna kan motivatie voor op ontwikkeling gerichte behandeling verwacht worden.
Wie stelt ons in de gelegenheid om te gaan starten?
De VNG heeft deze voorziening landelijk gecontracteerd.
Wat is de omvang van de voorziening?
In eerste instantie starten we met een groep van 6 jongeren. Eind 2020 volgen er nog 2 groepen van 6. Ieder kind
heeft een eigen ruime kamer. Kinderen en jongeren kunnen individueel of in kleine groepen worden begeleid en
behandeld.
Hoe is het onderwijs geregeld?
Aangepast onderwijs is aanwezig in de directe nabijheid van de woonvoorziening. Indien de jongere dit (nog) niet
aankan, wordt er ‘thuisonderwijs’ in de woonvoorziening aangeboden.
Ouders als partners en als deskundigen
Er wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van de ouders en/of het netwerk. Ouders worden intensief
betrokken bij de begeleiding en behandeling van hun kind. Indien gewenst krijgen zij opvoedondersteuning.
Gezinstherapie is ook mogelijk wanneer geïndiceerd.
Het vervolg na intensieve behandeling en begeleiding
Na een periode van intensieve begeleiding en behandeling van een jongree wordt samen met ouders en jongere
gezocht naar een geschikte vervolgvoorziening, bij voorkeur terug naar huis en/of in de regio van herkomst. Een
intensieve warme overdracht richting het netwerk rond wonen, onderwijs en vrije tijd is hierbij noodzakelijk en
wordt verzorgd door medewerkers van de kliniek die de jongere goed kennen.
Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de projectmanager van deze nieuwe behandelvoorziening voor
jongeren met autisme en gedragsproblematiek, dhr. Marcel van Schaik (projectmanager). Hij is bereikbaar via email (mschaik@pluryn.nl). Hij geeft u zo spoedig mogelijk antwoord of hij zorgt ervoor dat uw vraag door een ter
zake deskundige snel wordt beantwoord.
Aanmeldingen kunnen worden toegezonden aan het klantenbureau@pluryn.nl

Vanuit de VNG kan informatie over het contract verkregen worden via lc@vng.nl.
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