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VOORWOORD 

 

Kleinschalige en innovatieve zorg en onderwijs 

Autisme is het meest onbegrijpelijke wat er is, wordt gezegd; als je 

autisme begrijpt, begrijp je alles. Een forse uitspraak die echter recht 

doet aan de complexiteit van autisme. In feite kom je binnen een mens 

met autisme, de mens in al zijn facetten en leeftijden tegen. Een bijna 

onmogelijke taak voor ouders, de zorgsector en het onderwijs. Een 

intelligent kind dat door de dag heen wisselende leeftijden toont. Een 

kind dat zijn leeftijdgenoten voor is in lezen en op een ander moment de 

begeleiding nodig heeft van een driejarige. Ouders, zorg en onderwijs 

moeten dan innovatief en vooral creatief zijn. Passend onderwijs kan 

dan niet beperkt blijven tot de schoolstructuur, waar kalenderleeftijd de 

organiserende factor is. Voor het onderwijskundig opgroeien van 

kinderen met autisme zijn docenten niet voldoende.   

In haar rapport, geschreven in samenwerking met enige tientallen 

ouders met een kind met autisme, beschrijft Willeke van den Hoek 

uitstekend de onderwijskundige knooppunten waar een ouder en familie, 

maar dus ook het kind met autisme tegenaan lopen. Niet iedereen loopt 

er op dezelfde manier tegenaan, mede omdat autisme in die mate uniek 

is dat ieder kind met autisme andere leeftijden presenteert en dus een 

steeds wisselende benadering vergt. Waar Willeke van den Hoek over 

spreekt, zijn jammer genoeg representatieve verhalen, en geldig voor 

veel kinderen en jongeren met autisme. Ook voor ouders, broertjes en 

zusjes kan het een grote zorg zijn dat hun kind, broer of zus het zo 

moeilijk heeft in de maatschappij. Van familieleden wordt ook een extra 

inspanning gevraagd, die ze graag geven blijkt iedere keer, maar het 

vergt wel wat. Begeleiding en coaching kan hen hierbij helpen. 

Veel kinderen en jongeren met autisme lopen vast in het onderwijs, 

zelfs het speciale onderwijs en komen thuis te zitten. Dat is niet alleen 

hier zo, dat is een algemeen verschijnsel dat juist bij autisme hoort. 

De Salamanca akkoorden (1994) stimuleren een startkwalificatie voor 

alle kinderen, vanuit onderwijs voor alle kinderen. Daarbij wordt 

impliciet uitgegaan dat het onderwijs gegeven wordt op een minimale 

bodem van opvoeding. De basisopvoedkundige vaardigheden krijgen in 

feite alle kinderen wel van hun ouders mee, maar juist daar schort het 

aan bij kinderen met autisme. Hun ouders trachten dat wel aan hen mee 

te geven, maar hun kind met autisme is daarop niet gefocust op de 

leeftijd waarop dat normaliter gebeurt en lijkt niet te luisteren. Vaak 

wordt – ten onrechte – vermoed dat het kind met autisme een 

gehoorstoornis heeft of ‘Oost-Indisch doof’ is. Door het autisme staat 

het kind niet open voor de basale opvoeding die ouders hun kinderen 

geven op de daarvoor gebruikelijke kalenderleeftijden. Door hun 

atypische rijping loopt het kind enorm achter op bepaalde basale en 

sociale onderwerpen en voor op andere meer abstracte onderwerpen. 
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Omgaan met de computer en hun Engels is geen probleem, zoals ik in 

het buitenland vaak ervaar, maar hun sociale vaardigheid is vaak 

beneden de vier jaar. In de loop van het opgroeien ontstaan momenten 

dat de rijping wél zo ver is en het kind wel openstaat voor de opvoeding 

die het kind nodig heeft en ouders ook kunnen geven. Daar moet oog 

voor zijn en moet ook opvoedkundig op aangesloten worden. Coaching 

en begeleiding van ouders is noodzakelijk, om de ontwikkeling van hun 

kind te zien en mogelijk te maken. 

Voor een belangrijk deel van de kinderen en jongeren met autisme 

wordt daarom niet voldaan aan de meest primaire voorwaarden voor het 

volgen van onderwijs in schoolverband. Een - op sommige onderwerpen 

mentaal - tweejarige met een kalenderleeftijd van elf en een intelligentie 

die boven zijn elf jaar uitsteekt, is een grote opgave in de klas. 

Waar Willeke van den Hoek voor pleit, is in overeenstemming met het 

nieuwste onderzoek. De nieuwe onderzoeken op het gebied van 

autisme, onder andere hersenonderzoek, geeft aan dat het niet – zoals 

tot op heden gedacht werd – om een ‘defect’ gaat bij autisme, maar om 

een vertraging van de rijping van het centrale zenuwstelsel. Deze 

theorie geeft aan dat het tevens een versnelling is op andere gebieden 

(MAS1P, Mental Age Spectrum within 1 Person). Wat Willeke van den 

Hoek beschrijft, sluit dus aan bij de nieuwste inzichten. Op zich niet 

verwonderlijk, want ervaringsdeskundigen blijken steeds vaker 

ingeschakeld te worden vanwege hun uitgebreide en kloppende kennis.  

Ze geeft aan:  

 dat kinderen en jongeren, maar ook volwassenen met autisme 

kunnen ontwikkelen;  

 dat ouders een doorslaggevende rol kunnen spelen; 

 dat coaching en begeleiding van ouders noodzakelijk is;  

 dat onderwijs moet aansluiten bij de ontwikkeling van het kind 

met autisme; 

 dat de structuur van het reguliere en het speciaal onderwijs niet 

altijd geschikt is voor kinderen en jongeren met autisme. 

Van daaruit pleit ze terecht voor kleinschalige innovatieve zorg waarbij 

de regie bij ouders ligt en voor innovatief onderwijs voor kinderen en 

jongeren met autisme. Omdat duidelijk is dat kleinschalige innovatieve 

zorg door inzet van eigen ouders en mantelzorgers bovendien 

goedkoper is dan geïnstitutionaliseerde zorg, verdient het de 

aanbeveling de kleinschalige innovatieve zorg te stimuleren zodat deze 

een volwaardige plaats krijgt naast de reeds bestaande zorg. 

Dr. Martine F. Delfos 

UAEG - Universities Autism Expertise Groups 

Vis. Prof. Universidad Central del Ecuador, Quito Ecuador 

Vis. Prof. International University of Sarajevo, Bosnië-Herzegovina 
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SAMENVATTING 

 

Van alle kinderen en jongeren tot 27 jaar in Nederland zijn er naar 

schatting zo’n 58.000 die een vorm van autisme hebben. Autisme kent 

zeer veel verschillende uitingsvormen. De mate waarin iemand met 

autisme last heeft van zijn aandoening kan enorm verschillen. Autisme 

kan een milde aandoening zijn maar ook een zeer zware handicap. 

Autisme is altijd beschreven als ongeneeslijk. Behandeling richt zich op 

het leren omgaan met de aandoening, het stimuleren van ontwikkeling 

en het bieden van veel structuur waardoor de persoon met autisme zich 

veilig voelt. Soms ook worden medicijnen toegepast. Zeer recent zijn er 

onderzoeken verschenen waarin genezing van autisme genoemd wordt. 

Autisme kan in de leefomgeving van een kind (het gezin) een enorme 

invloed hebben. Ouders ervaren vaak grote stress. Veel normale zaken 

(samen eten, bezoek ontvangen, activiteiten ondernemen, slapen, enz.) 

blijken helemaal niet vanzelfsprekend. Regelmatig ook komen kinderen 

met autisme zonder onderwijs thuis te zitten omdat er geen school te 

vinden is waar ze terecht kunnen. Binnen de sectoren zorg en onderwijs 

ontmoeten wij vaak veel welwillende mensen, maar tegelijkertijd 

ervaren we een erg aanbodgerichte cultuur en een starre structuur.  

Dit rapport is geschreven namens ouders van kinderen met autisme en 

dan specifiek die ouders die erg actief zijn in het zoeken naar 

mogelijkheden. Wij laten de regie van de zorg en het onderwijs aan ons 

kind niet uitsluitend over aan deskundigen, maar nemen zelf een groot 

aandeel in het uitzoek- en regelwerk en bovendien in de zorgverlening 

zelf. We volgen cursussen over manieren om ons kind te helpen in zijn 

ontwikkeling en regelen zo nodig (en mogelijk) mantelzorgers, 

vrijwilligers of betaalde professionals (vaak op basis van een PGB) om 

ons te helpen. Dit resulteert in maatwerk voor ons specifieke kind. We 

noemen dit kleinschalige innovatieve zorg en onderwijs. 

Feitelijk past wat wij doen naadloos in het beleid voor de langdurige 

zorg (beleidsbrief ‘Van systemen naar mensen’) waarbij ingezet wordt 

op meer betaalbare zorg die vraaggericht is en inzet op eigen kracht. 

Ook proberen we, middels maatwerk, onze kinderen in (regulier) 

onderwijs te houden, waarmee we ook handelen in de lijn van de 

conclusies van de kinderombudsman in zijn rapport over thuiszitters en 

ook in lijn met de nieuwe Wet op Passend Onderwijs. 

De intensieve en toegewijde zorg van ouders biedt, volgens recent 

wetenschappelijk onderzoek, de beste kansen voor onze kinderen om 

verder te komen in hun ontwikkeling. Ouders die zelf kleinschalige 

innovatieve zorg organiseren en toepassen worden hiervan meestal ook 

zelf krachtiger. Bovendien is kleinschalige innovatieve zorg betaalbaar. 

Afhankelijk van de hulpvraag, is innovatieve kleinschalige zorg met al 

dan niet betaalde mantelzorgers al snel 50% goedkoper dan 

vergelijkbare zorg verleend in een instelling. 

Echter, de systemen van zorg en onderwijs blijken niet ingericht op 

kleinschalige innovatieve zorg en onderwijs.  
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Het zorgstelsel in Nederland is sterk ingericht op de gedachte dat goede 

zorg uitsluitend komt van professionals in zorginstellingen. Ouders met 

een kind met autisme moeten in de praktijk wachten tot ze aan de beurt 

zijn voor behandeling en de regie van de behandeling ligt bij de 

zorgverleners. Dit systeem was vroeger heel functioneel, maar blijkt 

intussen niet meer houdbaar en ook niet meer wenselijk. De kloof 

tussen de hulpverlening enerzijds en de soms onhoudbare situatie in 

gezinnen anderzijds, wordt steeds groter. Bovendien blijkt dat 

intensieve betrokkenheid van ouders juist heel gunstig is voor de 
ontwikkelingskansen van kinderen met autisme. 

Ook in het onderwijs bestaat een kloof tussen vraag en aanbod. Dit 

wordt duidelijk uit het grote aantal thuiszitters. Ook hier is het nodig dat 

scholen, ouders en evt. het kind, samen kijken wat er aan maatwerk 
mogelijk is om het kind onderwijs te laten volgen. 

Het zorgstelsel, en de financiering ervan, zijn gericht op de buitenste 

blauwe ring (zie figuur). De goedkopere zorg door ouders en 

mantelzorgers speelt zich af in de binnenste paars-rode ringen van de 

figuur. We pleiten voor een zorgcontinuüm waarbij de buitenste, blauwe 

ring beschikbaar is en blijft voor mensen die het (even) nodig hebben. 

Zorg in de middelste cirkels zou juist gestimuleerd moeten worden. Het 

is cruciaal dat belemmeringen voor kleinschalige innovatieve zorg en 

onderwijs worden weggenomen. Zo kan de weg worden vrijgemaakt en 

kunnen nog veel méér ouders én hun kinderen met autisme in hun 

kracht komen. Daarmee neemt de leefbaarheid in gezinnen met een 

kind met autisme toe, krijgen de kinderen maximale kansen en kunnen 
zorg en onderwijs een stuk goedkoper worden.  

We roepen de overheid, zorgverzekeraars, aanbieders van zorg, 

onderwijs en andere betrokkenen op om mee te werken aan een 

transitie waarbij belemmeringen worden opgeheven én maatregelen 

worden genomen om kleinschalige innovatieve zorg en onderwijs te 

stimuleren.  
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INLEIDING 

 

Autisme is een ontwikkelingsstoornis met uiteenlopende kenmerken. Er 

lijken in de loop der jaren steeds meer mensen met een vorm van 

autisme te zijn (hierover meer in hoofdstuk 1). De overheid 

(her)oriënteert zich op de manier om mensen met autisme zo goed 

mogelijk te helpen, terwijl dit ook betaalbaar moet zijn.  

 

ONS VERHAAL 

Ik ben opgeleid als wetenschapper en werkzaam als adviseur. Daarnaast 

heb ik twee kinderen, waaronder een zoon met autisme. Mijn ervaringen 

(en die van vele anderen) zijn van belang voor de beleidsoriëntatie: hoe 

kunnen we zorg en onderwijs voor kinderen en jongeren met autisme 

goed en efficiënt organiseren? Daarover gaat dit rapport. Ons verhaal is 

uniek, maar op veel punten te vergelijken met de verhalen van andere 

ouders, die ik in aanloop van dit onderzoek sprak. Om te beginnen 

vertel ik het verhaal over onze zoon Tom. Of eigenlijk een korte 

samenvatting ervan: 

Het is sinds en jaar of zeven dat we officieel weten dat Tom autisme 

heeft. Hij was op het moment van diagnose zes jaar. Vol ouderlijk 

enthousiasme hebben we ons jarenlang gestort op het zoeken naar en 

vinden van allerlei manieren om Tom te helpen bij zijn ontwikkeling. 

Zoals elk persoon met autisme, heeft ook Tom zo zijn eigen mix van 

eigenschappen: hij is lief en leuk vinden wij en tegenwoordig is hij ook 

stoer. Hij houdt erg van routines en van alles wat een beeldscherm 

heeft. Tom vindt zijn fantasiewereld fascinerend en praat daar graag 

veel over; vroeger verkleedde hij zich dan graag als een personage uit 

die wereld en gedroeg zich daar ook naar. Doorgaans vroeg hij (eiste 

hij…) dat wij zijn tegenspeler zouden zijn.  We hebben periodes gehad 

met ‘Bob de Bouwer’, ‘Cars’, ‘Pokémon’, ‘Harry Potter’, ‘Spiderman’, 

‘Shrek’, ‘Mario’ en nog wel een paar andere. Maar deze periodes zijn nu 

grotendeels voorbij. Tegenwoordig is Tom in toenemende mate ook in 

onze wereld, waar nog wel zijn fascinatie voor bepaalde onderwerpen 

groot blijft (zoals momenteel origami en het maken van houten 

handbogen) 

Op school bleek Tom weinig assertief en laat in zijn ontwikkeling, maar 

cognitief was er niet veel opvallends. Wel was een volle schoolweek véél 

te veel voor hem. Hij sliep zo’n veertien tot vijftien uur per nacht. Totdat 

Tom een jaar of tien is, zijn wij druk met veel gesprekken op school (we 

vragen een rugzakje aan), veel opvang thuis - zeker op de dagen 

waarop het toch niet lukt om naar school te gaan, veel begeleiding in 

sociale situaties (veel kinderen willen met hem spelen!). Ook volgen we 

cursussen voor thuisprogramma’s, vragen we een PGB aan en nemen 
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we mensen in dienst die binnen het thuisprogramma met Tom aan de 

slag gaan. Ik ga minder werken en stop zelfs een periode om alles te 

kunnen doen wat nodig is. 

Als Tom uiteindelijk in groep zes zit, loopt het systeem dan 

langzaamaan toch vast. Tom wordt rijkelijk overvraagd en wordt 

regelmatig meerdere keren per dag (altijd thuis; nooit op school) enorm 

boos (dat duurt uren). Uiteindelijk kan hij helemaal niet meer naar 

school, ook niet meer naar sport of muziekles en regelmatig ook niet 

meer uit bed. Hij eet lange tijden niet, om daarna weer in enorme 

hoeveelheden bij te eten. Uit de nodige onderzoeken blijkt er later 

weinig lichamelijks aan de hand, anders dan dat Tom een enorm slechte 

conditie heeft (hij komt dan ook al maanden lang nauwelijks meer het 

huis uit). 

De weg terug blijkt een lange. Tom heeft vrijwel permanent één op één 

begeleiding nodig. Mijn partner en ik moeten zorgen dat er altijd iemand 

thuis is. We regelen zo mogelijk dagelijks iemand (een hiertoe getrainde 

volwassene) die een paar uur met hem komt spelen of lezen. Bezoek 

ontvangen of op bezoek gaan is een brug te ver. We plaatsen een 

trampoline in de tuin en kopen een Wii waarop hij sport-spellen kan 

doen. De boze buien nemen langzaam af. Slapen en eten blijft tot op de 

dag van vandaag een uitdaging. Uiteindelijk is hij twee jaar volledig 

thuis van school. Thuis schoolwerk maken gaat nauwelijks. Tom lijkt 

zeer bang dat hij het niet zal kunnen en kan zich bovendien nauwelijks 

concentreren op iets dat niet in zijn eigen wereld speelt. 

Gedurende een jaar heeft hij voor twee (halve) dagen per week een 

plaats in een ggz-instelling. Hoewel hij het leuk vindt om weer bij 

andere kinderen te zijn, is het daar ook eng voor hem: de andere 

kinderen hebben ook autisme en er is minstens één kind dat echt 

agressief is en hem de eerste dag al hard schopt. Ook in dit jaar hebben 

we weer veel overleggen bij deze instelling. We mogen een taxi regelen 

om Tom te vervoeren, maar daarin durft Tom zonder ons niet, dus 

reizen we het eerste half jaar samen met hem in de taxi. Daarna kan hij 

het zelf. Het duurt overigens ook ongeveer een half jaar totdat hij 

werkelijk twee (halve) dagen gaat.  

Iedereen is het er over eens dat Tom weer naar school zou moeten 

gaan. Een zorgvuldig uitgezochte nieuwe school wordt uiteindelijk een 

flop omdat Tom geen klas meer in durft. Op de valreep vinden we op 

negen kilometer van ons huis een kleine democratische school (dit is 

geen speciaal onderwijs). Hier zijn geen klassen: alle kinderen kunnen 

de hele dag zelf bepalen wat ze doen. Er wordt veel gespeeld en de 

kinderen kunnen leervakken doen zodra ze daar zelf aan toe zijn. Tom 

wil naar deze school toe en we moeten bij de zorginstelling waar hij nog 

ingeschreven is, lobbyen om Tom bij het begin van het schooljaar ook 

daar weg te hebben, zodat hij werkelijk naar school kan. Hoewel 

iedereen het erover eens is dat dit een verstandige stap is, blijkt nu dat 

de meeste voorzieningen onder ons wegvallen: 
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o geen vergoeding meer van de zorginstelling (logisch, we halen 

hem daar immers weg) 

o geen taxivervoer meer want dat geldt slechts voor een 

zorginstelling of voor speciaal onderwijs.  

o geen extra financiering vanuit het rugzakje, want dat mag slechts 

besteed worden op scholen die groot genoeg zijn voor 

financiering door het Ministerie van OCW. 

o geen normale schoolfinanciering (welke voor elk kind in 

Nederland beschikbaar is) want slechts scholen die de 

stichtingsnorm halen worden vanuit OCW gefinancierd. Deze 

school is te klein (Tom durft er naar toe omdát de school klein 

is).  

We betalen de school dus zelf. 

Het is mij in de loop der jaren opgevallen dat ik als ouder gestimuleerd 

wordt gebruik te maken van dure voorzieningen voor mijn kind (ggz-

instelling, speciaal onderwijs, taxivervoer; er is mij bovendien meerdere 

keren gevraagd of ik wil dat mijn kind intramuraal opgevangen wordt).  

Zodra wij uit eigen initiatief voor hem organiseren wat ons het beste 

lijkt voor zijn ontwikkeling (bv. een kleine school voor normale kinderen, 

waar hij zijn sociale vaardigheden kan oefenen en schoolritme kan 

opdoen), blijken er veel belemmeringen. Onze eigen ervaring is dat deze 

belemmeringen erg vaak in regels zitten. De professionals die volgens 

deze regels moeten handelen, wringen zich regelmatig in allerlei 

bochten om toch wat voor ons kind te kunnen betekenen. 

Hartverwarmend. 

Bij het aanvragen van PGB beschrijven we jaarlijks wat we met Tom 

doen om hem te helpen in zijn ontwikkeling. Onze contactpersoon van 

Bureau Jeugdzorg, welke de indicatie afgeeft, is lyrisch over onze inzet. 

Zo’n effectieve inzet heeft ze nauwelijks ooit gezien. Wat we niet doen, 

is de namen van methodes noemen waarmee we werken.  Deze 

methodes zijn immers niet wetenschappelijk bewezen en komen 

daarmee niet voor vergoeding in aanmerking. 

Mijn partner en ik regelen voor Tom wat wij nodig achten voor zijn 

ontwikkeling. We merken al jaren dat het systeem gericht is op (dure) 

opvang voor ons kind, zowel in de zorg als in het onderwijs. En totdat 

ons kind op zulke plekken terecht kan, moeten we wachten. Veel 

wachten, dingen aanvragen en weer wachten. Onze eigen 

maatwerkoplossingen zijn in onze ogen passender en goedkoper voor de 

maatschappij; maar het systeem is er niet op ingericht. 
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DOEL VAN DIT RAPPORT 

In dit rapport (in opdracht van het Ministerie van VWS) presenteer ik 

welke belemmeringen ouders zoals wij tegenkomen bij het organiseren 

van maatwerk voor ons kind (ik noem dat in dit rapport kleinschalige 

innovatieve zorg en onderwijs). En ik doe voorstellen voor oplossingen. 

In de meest recente beleidsbrief over de langdurige zorg (Van systemen 

naar mensen) wordt duidelijk dat er ingezet moet worden op meer 

betaalbare zorg. Zelfredzaamheid en eigen kracht moeten gestimuleerd 

worden. Ook binnen het onderwijs (de nieuwe Wet Passend Onderwijs) 

wordt ingezet op meer integratie van kinderen met autisme in het 

normale onderwijs.  

Dit rapport is geschreven vanuit ouders die reeds handelen vanuit eigen 

kracht en daarmee zeer betaalbare zorg en onderwijs realiseren.  

Bij het realiseren van maatwerk voor ons kind, lopen we als ouders 

tegen vele belemmeringen aan. De systemen waarmee zorg en 

onderwijs geregeld zijn, lijken niet ingericht op onze manier van 

handelen. Daarover gaat dit rapport. Het is cruciaal dat belemmeringen 

voor kleinschalige innovatieve zorg en onderwijs worden weggenomen. 

Zo kan de weg worden vrijgemaakt en kunnen nog veel méér ouders én 

hun kinderen met autisme in hun kracht komen. Daarmee kunnen zorg 

en onderwijs een stuk goedkoper worden. 

 

HOE HET RAPPORT TOT STAND KWAM 

Eind 2012 ben ik gevraagd om dit rapport te maken. Ik 

ben gevraagd omdat ik meerdere petten op heb die ertoe 

bijdragen dat ik deze klus kan klaren. Van oorsprong ben 

ik wetenschapper, nu werkzaam als adviseur. Verder (en 

dat is hier waarschijnlijk het belangrijkst) ben ik moeder 

van een zoon met autisme en ben ik van nature innovatief. 

Voor het samenstellen van dit rapport heb ik met enkele tientallen 

ouders gesproken welke kleinschalige innovatieve zorg/onderwijs 

toepassen bij hun kind met autisme. Ook hebben we met moeders bij 

elkaar gezeten om in kaart te brengen wat er nou speelt. En er is veel 

gebeld en gemaild en meegelezen met conceptteksten. En ook heb ik, in 

een later stadium, zaken gecheckt bij deskundigen uit het veld van zorg 

en onderwijs (vooral waar het gaat om regelgeving). Zo is dit rapport 

tot stand gekomen. Het geeft een weergave van de wereld waar wij in 

leven - zoals wij hem ervaren.  

Ik ben al deze ouders en deskundigen bijzonder dankbaar voor 

hun inzet. 
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OPBOUW VAN HET RAPPORT  

De opbouw van het rapport is als volgt: in het eerste hoofdstuk stellen 

we ons als ouders voor. Niet met onze namen, want velen van ons 

willen graag anoniem blijven (we zijn soms genoodzaakt voor ons kind 

dingen juist naast de wettelijke kaders te doen), maar meer met de 

kenmerken van ons soort ouders. In het tweede hoofdstuk beschrijf ik 

de periode van het leven met ons kind tot aan de diagnose. Daarna 

volgt een hoofdstuk over de zorg en een hoofdstuk over onderwijs: wat 

komen we tegen; wat organiseren we zelf en welke belemmeringen 

komen we daarbij tegen? Ten slotte volgt een hoofdstuk met conclusies. 

Wat is er nodig om ons als ouders in onze kracht te zetten en te houden 

en ons te faciliteren om zorg en onderwijs op relatief goedkope wijze te 

organiseren?  

Ik kan alvast verklappen dat er kansen te over liggen en het is 

onze grote wens dat deze kansen gepakt worden, zodat wij ons 

nog beter kunnen richten op het liefdevol opvoeden van onze 

kinderen en hen zo optimale kansen te bieden op een goed en zo 

zelfstandig mogelijk leven, waarbij ze een waardevol lid van de 

maatschappij kunnen zijn. 
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HOOFDSTUK 1. WIJ STELLEN ONS VOOR 

 

Dit rapport is geschreven vanuit het perspectief van ouders; maar niet 

zomaar ouders. Wat onderscheidt ons van andere ouders? 

1. We zijn ouder van een kind met autisme. De website van de 

Nederlandse Vereniging voor Autisme vermeldt dat 1,16 % van de 

bevolking een vorm van autisme heeft1. In Nederland zijn ruim 5 

miljoen kinderen en jongeren tot 27 jaar (CBS). Een snelle 

berekening leert dat we daarmee dus spreken over zo’n 58.000 

kinderen en jongeren met een vorm van autisme.   

2. We zijn erg actief in het zoeken en geven van goede zorg en 

onderwijs. We zijn gericht op ontwikkelingsmogelijkheden voor ons 

kind met autisme. Dit resulteert doorgaans in maatwerk voor ons 

specifieke kind. We noemen dat kleinschalige innovatieve zorg. 

 

AUTISME. WAT IS HET?  

De oorzaak van autisme is nog onbekend. Wel is duidelijk dat erfelijke 

factoren een belangrijke rol spelen. Het woord autisme komt uit het 

Grieks en betekent ‘zelf’; mensen met autisme zijn vaak nogal op 

zichzelf betrokken. Er bestaan zeer veel verschillende uitingsvormen van 

autisme. Sinds 1994 zijn ze beschreven in de DSM-IV classificatie (DSM-

IV is een internationale standaard voor psychiatrische diagnostiek) als 

‘pervasive  developmental disorders’ (diep doordringende 

ontwikkelingsstoornissen). In het Nederlands spreken we over Autisme 

Spectrum Stoornissen (ASS) en hieronder vallen bv. klassiek autisme, 

syndroom van Asperger (gekenmerkt door normale tot hoge 

intelligentie) en de restgroep PDD-NOS (Pervasive Developmental 

Disorder - Not Otherwise Specified). In de in mei 2013 nieuw te 

verschijnen DSM V zal het onderscheid niet meer gemaakt worden en 

wordt nog slechts gesproken over ASS. Autisme komt vaker voor bij 

jongens dan bij meisjes. 

De verschijningsvormen van autisme zijn zeer divers. Sommige van 

onze kinderen zijn nauwelijks herkenbaar als autistisch; andere zijn zeer 

zwaar gehandicapt. Problematiek speelt zich naar onze beleving vaak af 

rond: 

o Spraakontwikkeling: sommige van onze kinderen gaan gewoon niet 

praten, anderen slechts moeizaam of praten juist weer 

onafgebroken. Taal wordt doorgaans nog zeer letterlijk genomen, 

wat maakt dat alles wat tussen de regels door moet blijken, hen 

                                                                 

1
 Engels prevalentie-onderzoek uit 2006, gepubliceerd in the Lancet 
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ontgaat. Ook andere vormen van communicatie (lichaamstaal, 

mimiek, oogcontact) zijn vaak moeilijk. Sociale conversaties worden 

door onze kinderen vaak uit angst vermeden, waardoor sociale 

ontwikkeling weer extra gehinderd wordt; 

o Een nogal gebrekkig voorstellingsvermogen waardoor plannen, 

organiseren of nieuwe dingen oppakken immense uitdagingen 

blijken. Invullen van vrije tijd is hierdoor bij een aantal kinderen 

zonder hulp niet mogelijk; 

o Het reguleren van emoties, waardoor een kleine teleurstelling (we 

eten vanavond geen macaroni) tot een enorme woedeaanvallen kan 

leiden, maar ook kleine wijzigingen in de dagelijkse routine (bv. een 

wegomleiding op weg naar school) kunnen voor dikke paniek zorgen; 

o Een verminderd tot afwezig vermogen om zich te verplaatsen in 

anderen. Hierdoor is een kind met autisme niet vanzelfsprekend 

genegen rekening te houden met wie dan ook. Onze kinderen gáán 

voor wat zíj willen. Argumenten van onze kant lijken voor hen (nog) 

niet zo relevant; 

o Overgevoeligheid voor allerlei prikkels en/of onvermogen om de 

informatie uit deze prikkels te integreren tot waardevolle  betekenis. 

Hierdoor kunnen veel van onze kinderen bijzonder veel hinder 

ondervinden van bepaalde geluiden, licht, kleding, geuren e.d. In 

een situatie met veel prikkels (bv een klaslokaal) is het voor hen 

vrijwel niet vol te houden. Het lukt hen onvoldoende om relevante 

zaken (wat de juf zegt) te onderscheiden van niet relevante zaken 

(het zoemen van de airco, een klasgenoot die op zijn stoel wipt) 

waardoor ze ‘verdrinken’ in de overvloed van prikkels; 

o Gebrekkig vermogen tot generaliseren van kennis en vaardigheden. 

Zo kan een familiediner in het huis van oma aardig gaan, maar zo’n 

zelfde diner in het huis van een ander familielid tot een grote 

blokkade leiden. Als in de rekenles breuken aangeleerd zijn door 

middel van taartpunten, dan zijn diezelfde breuken op basis van een 

reep chocolade wellicht toch weer onbegrijpelijk; 

o Comorbiditeit oftewel het voorkomen van andere stoornissen of 

aandoeningen naast het autisme. Te denken valt aan ADHD, slechte 

motoriek, verstandelijke beperkingen, epilepsie, niet zindelijk 

worden, enz. 

En als trotse ouders willen we zeker niet nalaten te vermelden dat het 

autisme van onze kinderen ook kan leiden tot bijzondere kwaliteiten. Zo 

kunnen onze kinderen bijzonder gefocust zijn op bepaalde onderwerpen 

of vaardigheden waardoor ze er uitzonderlijk goed in worden. Ook 

hebben ze vaak een scherp oog voor details en kunnen ze een goed tot 

extreem goed geheugen hebben.  
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GAAT AUTISME OVER? NEE, OF TOCH? 

“Autisme is een levenslange, ongeneeslijke aandoening” zal je lezen in 

vrijwel elk stukje informatie dat over autisme gaat. Vrijwel alle 

behandelingen die worden uitgevoerd gaan er dus vanuit dat de persoon 

met autisme moet leren omgaan met zijn aandoening, die echter nooit 

zal verdwijnen. Ook wordt geprobeerd om ongewenst gedrag af te leren. 

Soms wordt medicatie gebruikt om bijvoorbeeld al te sterke emoties te 

onderdrukken. En aan mensen met autisme wordt doorgaans bijzonder 

veel structuur geboden: dagschema’s met alles op vaste tijden, vaste 

plekken, enz. Routines zorgen ervoor dat iemand met autisme zich veilig 

voelt omdat hij weet hoe alles zal gaan. 

De laatste stand van de wetenschap is dat er toch voorzichtig gesproken 

wordt over genezing2. Fein geeft aan in haar artikel dat kinderen met 

autisme wiens ouders grote betrokkenheid hebben bij hun ontwikkeling 

de beste kansen lijken te hebben op genezing. Ook zijn er uit nieuw 

onderzoek, onder andere hersenonderzoek, aanwijzingen dat bij autisme 

geen sprake zou zijn van een defect, maar een vertraging3 in de 

ontwikkeling. Blijvend inzetten op ontwikkelingsmogelijkheden is 

daarmee dus zeer zinvol! 

Het verschil tussen de klassieke behandelmethoden van autisme (leren 

omgaan met de aandoening, structuur bieden en de scherpe kantjes 

eraf halen) en een ontwikkelingsgerichte aanpak kan worden 

verduidelijkt met een vergelijking die op het eerste gezicht wellicht 

vergezocht lijkt. Stel we hebben te maken met een kind dat door een 

ziekte sterk verslapte spieren krijgt. De klassieke behandelmethode zou 

het kind een rolstoel aanbieden en het ermee leren omgaan. Een 

adequate en verstandige aanpak als je er vanuit gaat dat het kind nooit 

meer zal lopen. Een ontwikkelingsgerichte methode zou in zo’n geval 

inhouden dat het kind de rolstoel wel krijgt, maar bovendien de kans 

krijgt (of gestimuleerd wordt?) om zo veel mogelijk te oefenen met 

lopen. Als het kind af en toe valt is dat niet erg; de oefening maakt een 

ontwikkeling mogelijk.  

Ontwikkelingsgericht werken met kinderen met autisme is véél werk. 

Goed kijken naar zijn ontwikkeling. Je kind steeds ‘lezen’. Steeds weer 

proberen of je kind al klaar is voor een volgende stap. Typisch iets dat 

ouders doen. 

                                                                 

2 Fein et al. J Child Psychol Psychiatry, 2013. Optimal outcome in individuals with a history 

of autism 

3 Delfos, GZ-Psychologie, december 2012. Autisme vanuit ontwikkelingsperspectief 

En: Delfos, SWP Amsterdam 2011, 9e editie: Een vreemde wereld. Over autisme 

spectrumstoornissen (ASS). Voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de 

mensen zelf 
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AUTISME ZOU STEEDS MEER VOORKOMEN. KLOPT DAT? 

Talloze studies naar het voorkomen van autisme laten zien dat er een 

flinke toename is in het aantal gediagnostiseerde kinderen. De eerste 

beschrijvingen van kinderen met autisme stammen uit 1943 (door 

kinderpsychiater Leo Kanner) en 1944 (door kinderarts Hans Asperger). 

Waar autisme als een zeldzame aandoening begon, is het beschreven 

voorkomen ervan opgelopen tot nu 1,16% van de bevolking. De reden 

van deze toename kan liggen in:  

o een ruimere beschrijving van wat autisme is; 

o een betere bekendheid en daarmee snellere herkenning; 

o het sneller opvallen van autisme doordat er tegenwoordig op scholen 

veel meer nadruk ligt op zelfstandig plannen, projectmatig 

samenwerken i.p.v. kennis reproduceren  en toegepast rekenen 

i.p.v. rijtjes sommen maken; 

o een eventuele invloed van omgevingsfactoren (zeg maar: een meer 

complexe maatschappij) waardoor latent aanwezig autisme zich 

sneller of duidelijker manifesteert; 

o een toegenomen druk om tot diagnosticeren over te gaan omdat een 

diagnose toegang geeft tot speciaal onderwijs en zorg. 

 

 

WELKE OUDERS DOEN AAN KLEINSCHALIGE INNOVATIEVE ZORG? 

Hoe groot is de groep van ouders zoals wij? Wij weten het niet. Onze 

organisatiegraad is niet heel hoog. We leveren immers op eigen initiatief 

thuis maatwerk voor een kind met autisme en dat houdt ons goed bezig. 

Toch zijn er organisaties waarbinnen we elkaar ontmoeten, zoals 

Stichting Horison, welke ouders leert hoe ze ontwikkelingsgericht met 

hun kind(eren) kunnen omgaan. Ook bestaat sinds enkele jaren de snel 

groeiende stichting Mama Vita waar moeders van kinderen met autisme 

elkaar regionaal ontmoeten. Ook de NVA faciliteert contact tussen 

ouders en er zijn ook regionale zorgorganisaties die oudercontact 

organiseren. 

Wat maakt nu dat de ene ouder (al dan niet tevreden) gebruik maakt 

van zorg en scholingsaanbod zoals dat bestaat, terwijl wij zoveel zélf 

willen doen; steeds maar zoeken naar de beste 

ontwikkelingsmogelijkheden van ons kind.  Wat maakt dat wij dit doen?  

Het zou makkelijk zijn te zeggen dat wij dit doen omdat wij van ons kind 

met autisme houden. Dat klopt ook wel, maar het zal geen 

onderscheidend criterium zijn. Ook mensen die gebruik maken van 

bestaand aanbod zullen van hun kind houden.  

Zijn we dan standaard ontevreden over bestaand aanbod van zorg en 

scholing? Tja, dit is tot op zekere hoogte wel waar. Vaak is het aanbod 

niet passend op onze vraag. Gedeeltelijk is dit overigens heel 
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begrijpelijk. Elk van onze kinderen is uniek in zijn mogelijkheden en 

onmogelijkheden en bovendien kan deze unieke set van mogelijkheden 

en onmogelijkheden ook nog weer snel wijzigen. Niet gemakkelijk om 

hierop standaard aanbod te creëren.  

We weten dus niet precies wat ons onderscheidt. Wel kunnen we in zijn 

algemeenheid zeggen dat veel ouders die kleinschalige innovatieve zorg 

toepassen vrij hoog opgeleid zijn (hbo of universitair). Waarom? Het 

realiseren van maatwerk betekent: zelf aan het stuur zitten, zelf 

plannen maken voor de ontwikkeling van je kind, jezelf laten opleiden 

om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, zelf zoeken naar 

mogelijkheden om dit te realiseren, zelf zoeken van mensen (soms als 

een soort personal assistant, om weer een deel van het uitzoekwerk 

over te nemen), inwerken van deze mensen en hen begeleiden in hun 

activiteiten met jouw kind, zelf aanvragen van budgetten, zelf 

verantwoorden van de besteding, zelf overleggen met vaak bijzonder 

veel instanties, zelf passend onderwijs organiseren, zelf lezen over 

nieuwe mogelijkheden, zelf starten van nieuwe vormen van 

zorg/onderwijs, zelf tijd maken voor de organisatie van dit alles en toch 

ook de rest van het gezin in stand houden en bovendien ook het 

gezinsinkomen. Kortom: het vraagt nogal wat om kleinschalige 

innovatieve zorg en onderwijs te leveren.  

Maar het levert op dat we regie voeren over ons eigen leven, dat we ons 

kind thuis kunnen laten wonen en zien hoe het zich ontwikkelt. Dus we 

doen wat we moeten doen 

 

AUTISME IN EEN GEZIN 

 

Autisme is een pervasieve (diep 

doordringend in het algemeen 

functioneren en tot in de volwassenheid) 

stoornis. Naar onze beleving dringen de 

gevolgen niet alleen diep door in ons 

kind met autisme, maar nog veel 

verder: in ons gezin, onze verdere 

familie, vrienden, werk en niet te 

vergeten in onszelf. De grote zorgtaak 

draagt bij aan een verlaagd 

gezinsinkomen (we kunnen minder uren 

werken en vaak op een lager niveau), 

meer gebroken gezinnen, een kleiner 

sociaal netwerk, meer uitputting en 

overspannenheid, etc. Elk van ons kan 

boeken vol schrijven over onze 

ervaringen met een autistisch kind in 

ons gezin. Dat zullen we hier niet doen. 
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Voor wie er een beeld bij wil krijgen, verwijs ik naar bijlage 1 welke een 

originele mail bevat die één van ons naar haar familie stuurde om uit te 

leggen waarom ze niet altijd bij verjaardagen kan zijn. En voor wie deze 

mail niet gaat lezen, volsta ik hier met te melden dat het hebben van 

een kind met autisme doorgaans flink stressvol is. Ontspannen bij elkaar 

zijn is zeker geen vanzelfsprekendheid. Uit onderzoek is gebleken dat 

moeders van kinderen met autisme vaak hormoonspiegels hebben die 

vergelijkbaar zijn met die van soldaten in oorlogsgebied4. Omdat 

autisme voor een groot deel genetisch bepaald lijkt, zijn er ook gezinnen 

waarin meerdere kinderen een vorm van autisme hebben of waarin één 

van de ouders (meestal de vader) een vorm van autisme heeft, wat voor 

de moeders natuurlijk een zeer zware situatie oplevert.  

Moeder van Thirsa: De viering van Sint Maarten in en om de school is voor veel ouders een 

gezellig uitstapje. Zelf ben ik voortdurend in opperste staat van paraatheid om te zorgen dat 

Thirsa, ondanks het overvloedig aanwezige snoep, niets verkeerds eet (voedselallergie) en 

bovendien geen woede-aanval krijgt. Na zo’n gezellig uitstapje ben ik helemaal gesloopt. 

In gezinnen waarin ook kinderen voorkomen die geen vorm van autisme 

hebben, zien we vaak een soort opsplitsing: één ouder zorgt voor het 

kind met autisme en één ouder probeert er te zijn voor het andere 

kind/de andere kinderen. 

DRAAGKRACHT VAN HET GEZIN 

Kinderen met autisme zoeken in zijn algemeenheid veiligheid in een 

voor hen vaak overweldigende en moeilijk te begrijpen wereld. Dat 

houdt in dat we onze kinderen vaak thuis hebben, waar het voor hen het 

meest veilig is. Vriendjes maken is moeilijk of zelfs onmogelijk. Wijzelf 

zijn hun vriendjes. Logeren bij familie is vaak geen vanzelfsprekendheid 

en regelmatig ook echt niet mogelijk vanwege bijzonder gedrag en ook 

even een oppas vragen is niet vanzelfsprekend.  

Moeder van Arend: “uren was ik bezig geweest om Arend naar dat verjaardagsfeestje te 

krijgen. De moeder van het feestvarken had ik tot ver over de grens van het betamelijke 

uitgehoord over elk detail van het feestje. Arend heb ik wekenlang gemotiveerd om te gaan. 

Zijn twijfel was groot en zijn crisis rond het besluit ook. Hij wilde graag, maar durfde niet. 

Uiteindelijk mocht ik hem, bijna een half uur te laat, toch bij het huis van de jarige afleveren. 

Achteraf was hij moe en voldaan. De moeder zei tegen mij: “Jij hoeft je echt niet zo druk te 

maken hoor, Arend deed gewoon leuk mee met alles!” 

 

  

                                                                 

4
 Seltzer, M.M. 2009. Journal of Autism Development Disorders: Daily experiences among 

mothers of adolescents and adults with autism spectrum disorders 
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Thuis helpen we ons kind met het invullen van zijn tijd. Thuis helpen we 

ons kind met het verwerken van een schooldag (indien het kind naar 

school kan). Thuis helpen we ons kind met het voorbereiden van wat er 

komen gaat. Thuis zijn we bezig met het plannen van de dagen, weken 

en jaren die komen gaan; zoeken we mensen die met ons kind kunnen 

omgaan, zoeken we passende scholen, geschikte vakanties, passende 

financiering, en nog veel meer. 

Het is onze overtuiging dat de inzet en de draagkracht van het 

gezin een belangrijke factor is in de mate waarin de 

buitenwereld het autisme bij ons kind ervaart. De mate waarin 

wij zelf kunnen en willen handelen (en het helpt enorm als we 

daartoe geëquipeerd worden) als het gaat om het begeleiden, 

onderwijs geven en opvoeden van ons kind met autisme bepaalt 

naar onze beleving in grote mate de hulpvraag (psychiatrische 

en medische hulp) van onze kinderen, en daarmee de kosten die 

gemaakt moeten worden. Het kind kan, met 

maatwerkoplossingen, zo goed mogelijk meedoen in zijn eigen 

leefomgeving. In dit rapport inventariseren we de 

belemmeringen die we hierbij tegenkomen. 
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HOOFDSTUK 2. HOE HET VOOR ONS BEGON: ONS KIND 

WERD RAAR! 

 

Elk van onze kinderen is geboren als ieder ander. Op dat moment leek 

er doorgaans niets aan de hand; of in elk geval niet iets dat ons aan 

autisme deed denken. Onze baby’s groeiden doorgaans normaal en we 

waren gelukkig met hen. En toch, soms na enige maanden, maar vaak 

ook pas na een jaar of zelfs een paar jaar begonnen we ons zorgen te 

maken. Sommige ontwikkelingen kwamen niet of moeizaam op gang. 

Sommige van onze kinderen huilden zo onverklaarbaar veel. Bij 

sommige kinderen waren vreemde, maar zeer intense angsten 

waarneembaar, bij sommigen een enorme overgevoeligheid voor 

aanraking, kleding, geuren of geluiden, bij sommigen een behoorlijke 

desinteresse in andere mensen, velen hadden ook allerlei lichamelijke 

klachten, en velen bleken in extreme mate vast te willen houden aan 

routines. En ja: een heel aantal van onze kinderen konden enorme boze 

buien krijgen. Boze buien van een kaliber dat veel mensen niet kennen.  

Het begon voor ons dus met een fase van ‘zorgen maken’ en ‘uitzoeken 

wat er is’. In dit hoofdstuk daarom eerst een beschrijving van wat er in 

deze fase zo ongeveer gebeurt en hoe we dit als ouders ervaren.  

VAN VERMOEDEN TOT DIAGNOSE 

Het eerste vermoeden dat er iets bijzonders aan de hand is met een 

kind, komt vaak bij de ouders vandaan, maar soms ook bij de huisarts, 

de consultatiebureauarts, de crèche, de kinderopvang of de school. De 

weg vanaf dit moment tot aan de diagnose zal in de meeste gevallen erg 

lang blijken.  

Wat doet een ouder met zorgen over de ontwikkeling van zijn/haar 

kind? De meeste ouders komen terecht bij de huisarts of de 

consultatiebureauarts. Bij oudere kinderen kan het ook zo zijn dat 

ouders met hun kind terecht komen bij bv een schoolpsycholoog. Als 

ouders een zorg over hun kind uiten, zijn er vervolgens meerdere 

mogelijkheden: 

a. De ouders worden door de professional zonder verder onderzoek of 

doorverwijzing gerustgesteld en weer naar huis gestuurd; 

b. De professional geeft aan dat het kind nog te jong is voor 

diagnostiek en dat ouders dus later kunnen terugkomen; 

c. De professional neemt tijd door aan te geven dat hij/zij het kind een 

periode wil volgen/observeren (via de ouders); 

d. De professional doet enig onderzoek en/of verwijst door naar een 

andere professional, bv een GGZ, een kinderarts of naar Integrale 

Vroeghulp; 
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In alle gevallen komen de ouders met hun kind terecht in een periode 

van wachten. Indien een kind werkelijk autisme heeft, zullen zijn/haar  

ouders het volgende meemaken: de ouders in de eerste twee 

categorieën (a en b) zullen na enige tijd zelf opnieuw aan de bel trekken 

(totdat ze een professional vinden die hen zal plaatsen in categorie d). 

Ook de ouders in categorie c hopen uiteindelijk in categorie d terecht te 

komen, al dan niet via de professional die hen laat observeren.  

Wat ook vaak voorkomt is dat ouders nog een tijdje ‘van het kastje naar 

de muur’ gestuurd worden en een lange weg afleggen voordat ze 

terechtkomen bij de instantie die daadwerkelijk tot diagnose zal 

overgaan. Een vaak gehoord argument is dat diagnose zo zwaar is (ook 

voor de ouders), waardoor het dus nog een beetje uitgesteld wordt. Ook 

blijken professionals terughoudend te zijn met het stellen van een 

diagnose, omdat het gediagnostiseerde kind niet meer van zijn ‘stempel’ 

afkomt. De ouders die eenmaal in categorie d terecht gekomen zijn, 

krijgen te maken met een andere vorm van wachten: het wachtlijst-

wachten. Dit laatste kan dan weer opgedeeld worden in aanmeldtijd 

(dus periode tussen aanmelden en een intake) en vervolgens de 

wachttijd tot de werkelijke diagnose. Het is vrij normaal dat de periode 

tussen aanmelding en diagnose oploopt tot anderhalf jaar. 

WACHTTIJDEN VOOR DIAGNOSE 

Er is geen uitgebreid onderzoek gedaan naar wachttijden voor diagnose. Onderstaande 

voorbeelden komen naar voren bij Google (zoektermen wachttijd diagnose autisme; opgezocht 

in april 2013) 

 http://www.autismebegeleiding.nl/autisme/index.php/faq/wachtlijsten.htm 

Momenteel is de wachttijd gemiddeld: 

jeugd: Aanmeldwachttijd: 45-50 weken, Behandelwachttijd: 25-30 weken 

Gemiddelde wachttijd aanmelding:  

AANTAL WEKEN TUSSEN DATUM AANMELDING EN DATUM EERSTE BEZOEK.  

Gemiddelde wachttijd behandeling:  

AANTAL WEKEN TUSSEN DATUM EERSTE BEZOEK EN DATUM EERSTE AFSPRAAK VOOR 

BEHANDELING (IN DIT GEVAL DIAGNOSE?) 

Telefonisch nagevraagd: in de wachttijd is er geen verder aanbod. 

 http://www.rivierduinen.nl/centrumautisme/clienten/wachttijden 

 

Centrum Autisme 

Gemiddelde 

wachttijd 

aanmelding 

Gemiddelde 

wachttijd 

behandeling 

Autisme in combinatie 

met verstandelijke 

beperking 

40 weken 35 weken 

Telefonisch nagevraagd: we kunnen geen uitspraken doen over de wachttijden, Daarvoor moet u 

bellen met de helpdesk morgen tussen half 1 en 2. De helpdesk zegt dat we onze wachttijd 

inderdaad gewoon moeten uitzitten. Als het crisis wordt (dus het kind is thuis niet meer te 

handhaven) dan svp contact opnemen met de huisarts die waarschijnlijk zal doorverwijzen naar 

Bureau Jeugdzorg. Tot aan de diagnose is er geen aanbod voor hulp/zorg. 

http://www.rivierduinen.nl/centrumautisme/clienten/wachttijden
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Al met al kan geconcludeerd 

worden dat ouders vaak jaren 

bezig zijn tussen het moment 

waarop duidelijk werd dat er iets 

niet klopte, totdat er gerichte 

begeleiding is georganiseerd. In 

die tijd worden veel ouders 

bijzonder moe, wanhopig en 

boos. Vaak raakt de relatie met 

het kind verstoord (waarom 

gedráágt hij/zij zich niet?), vaak 

ook de relatie tussen de ouders 

(als het opvoeden niet lukt, dan 

ligt dat aan iemand…), komen 

de ouders in een sociaal 

isolement (want vrienden en 

familie zouden best weten hoe 

dat onmogelijke kind aangepakt 

moet worden; ook vraag je liever geen vrienden te eten als je vooraf al 

weet dat het een slagveld wordt), slapen ze slecht (want het kind spookt 

ook ’s nachts), raken ze hun werk kwijt (want je kunt niet zonder meer 

werken,als je kind niet zomaar naar school kan of naar een oppas), 

ontstaat er een enorme sleur (als we alles precies zo doen als gisteren, 

is de kans op problemen het kleinst). Onderwijl maken ze zich ernstige 

zorgen over de ontwikkeling van hun kind. Soms ook wordt tijdens de 

lange wachttijd wel duidelijk wat er ongeveer aan de hand is, maar kan 

er nog nauwelijks hulp geboden worden. Daarvoor is immers eerst een 

diagnose nodig. Soms spelen er ook nog één of meerdere lichamelijke 

klachten waarvoor ook hulp gezocht wordt.  

Overigens kunnen vermogende ouders een deel van de wachttijd 

omzeilen door naar een particulier gevestigde kinderpsychiater of GZ-

psycholoog te gaan. 

WAT IS ER AAN HULPAANBOD IN DE FASE VÓÓR EEN DIAGNOSE? 

Zolang er geen diagnose is, is het voor ouders bijzonder moeilijk om 

passende hulp te krijgen. Er zijn wel allerlei organisaties die hulp 

aanbieden aan gezinnen/ouders/kinderen. Soms is de hulp ook echt 

goed, maar het blijkt moeilijk om de passende hulp te vinden. Meestal 

komt eventuele doorverwijzing naar hulp ook pas op gang als zaken al 

aardig geëscaleerd zijn; te laat dus. En veel hulp is aanbodgericht, 

bijvoorbeeld voor probleemkinderen een speltherapie één keer per twee 

weken in een groepje. Veel organisaties werken voor gezinnen die ‘om 

welke reden dan ook’ in de problemen zijn (en dus opvoedondersteuning 

kunnen gebruiken). Soms ook is het aanbod al meer bedoeld voor 

(ouders van) kinderen met een onbegrepen ontwikkelingsachterstand of 

zelfs al voor (ouders van) kinderen met ‘een vermoeden van autisme’ 

(dit laatste is erg uitzonderlijk). Het aanbod is divers, sterk afhankelijk 
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van woonplaats en schaars. Of ouders bij een organisatie terecht 

komen, en ook bij welke organisatie ze terecht komen, lijkt sterk van 

toeval afhankelijk. Veel ouders weten geruime tijd ook helemaal niet dat 

er organisaties zijn die ondersteuning kunnen bieden. Ook de 

organisaties die overzicht hebben over beschikbaar aanbod zoals MEE en 

AIC zijn in deze fase bij ouders vaak nog onbekend. 

Wat ook opvalt is dat er veel veranderingen zijn. Dit is een werkveld dat 

veel te maken heeft met fusies, bezuinigingen, nieuwe start-ups, enz. 

Het gaat dan om bijvoorbeeld  VTO-teams, Centra voor Integrale 

Vroeghulp, Maatschappelijk Werk, Opvoedpoli’s, Triple-P 

opvoedondersteuning, Centra voor Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg, 

Praktisch Pedagogische Gezinshulp, GGZ-initiatieven, Audiologische 

Centra, vrijgevestigde logopedisten, Families First, en Medisch 

Orthopedische Centra. Omdat er geen diagnose is, is de aanpak vaak 

bedoeld als reguliere opvoedondersteuning (lees: opvoedadvies) en 

eventuele doorverwijzing naar een geschikte plaats voor 

behandeling/training/advies.  

Samengevat: veel wachten, doorverwijzen en adviseren. Plekken waar 

werkelijk hulp verleend wordt (dus niet advies maar hulp in een gezin!) 

aan kind of ouders zijn bijzonder schaars. Deze fase vóór de diagnose is 

meestal te omschrijven als zeer bijzonder moeilijk door de zorgen, de 

verslechterende en soms al onhoudbare situatie thuis en de zoektocht 

naar hulp. De hulp  kenmerkt zich te vaak door veel bureaucratie en 

doorverwijzingen en zorgt zo voor extra werk voor de ouders die juist zo 

dringend behoefte hebben aan praktische hulp voor henzelf en hun kind.  

DE DIAGNOSE 

Op enig moment komt het dan zover: je kind wordt onderzocht om te 

komen tot een eventuele diagnose. In de praktijk is het in dit stadium 

vaak zover dat ouders al lang weten dat hun kind in het autistisch 

spectrum zit, en gaat de feitelijke diagnose nog slechts over de officiële 

naam die de aandoening gaat krijgen: wordt het kernautisme of  

Autisme Spectrum Stoornis (ASS), wordt het syndroom van Asperger of 

komt het in de restgroep: PDD-NOS (Pervasive Development Disorder – 

Not Otherwise Specified).  

De waarde van de diagnose zit voor ouders vaak vooral in de erkenning 

(zowel naar de buitenwereld als naar henzelf en niet te vergeten naar 

verzekeraars en scholen). De inhoudelijke waarde van de diagnose is 

gering: in elke categorie zit een range van kinderen met een variatie 

van relatief milde problemen tot zeer extreme problemen. Een eventuele 

behandeling is doorgaans gericht op de problemen en daarvoor maakt 

het niet zoveel uit welke naam de aandoening heeft gekregen. 
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EN NU VERDER 

Wat ervaren ouders wiens kind wordt gediagnostiseerd in het autistisch 

spectrum? Dit kan kort samengevat worden in erkenning (dit ligt niet 

aan mij) en verdriet om wat er niet komen gaat (een normale 

ontwikkeling). Ook treedt er een soort onzekerheid en afhankelijkheid 

op: er zijn anderen, professionals, die meer verstand van de toekomst 

van jouw kind lijken te hebben dan jijzelf. Doorgaans zal de arts 

verwachtingen van ouders proberen te temperen: dit gaat niet goed 

komen, bereidt u voor op speciaal onderwijs en (later) leven in een 

instelling. In veel gevallen is dit het einde van de diagnostische fase. 

Een doorverwijzing naar hulpverlening vindt lang niet altijd plaats. Soms 

ook wel, maar dan betreft het vaak één aspect van de problematiek. Er 

komt dan bv. een verwijzing naar een fysiotherapeut in verband met 

een gebrekkige motorische ontwikkeling. Of er komt een verwijzing naar 

logopedie om zo de ontwikkeling van spraak en communicatie te 

stimuleren. Of ouders wordt aangeraden om hun kind aan te melden bij 

speciaal onderwijs (lees: een aanvraag te gaan voorbereiden, dit houdt 

in veel papierwerk verzetten, want een diagnose is geen 

toegangsbewijs). 

Maar autisme is een stoornis die in alle aspecten van het leven 

doordringt. De problematiek kan niet gereduceerd worden tot één 

aspect. Bovendien dringt de problematiek ook diep door in het hele 

gezin: het kan grote gevolgen hebben voor ouders, broertjes en zusjes. 

WAAR HEBBEN OUDERS BEHOEFTE AAN NA EEN DIAGNOSE? 

Waar hebben ouders op dat moment behoefte aan? Aan het verwerken 

van de volledige omvang van het ‘nieuws’, aan het overzien van de 

mogelijkheden en het kunnen maken van keuzes. Relevante vragen in 

dit stadium zijn: 

o hoe kan ik gelukkig zijn met dit gehandicapte kind? 

o kan mijn kind wel gelukkig worden? 

o hoe overleeft mijn kind in de maatschappij? 

o hoever willen wij gaan (ieder individueel en wij als ouders samen) in 

de opvoeding van dit kind? Hoe communiceren we met evt. broertjes 

en zusjes? 

o zal mijn kind altijd afhankelijk van mij zijn? 

o wat doe ik als mijn kind in de kast gaat zitten bij bezoek, krijsend op 

de grond ligt in de supermarkt, niet met speelgoed speelt maar er 

slechts mee gooit, enz. (kortom: allerlei praktische vragen) 

o hoe gaan we om met ons sociale leven en omgang met verdere 

familie? 

o zal mijn kind een relatie kunnen krijgen? 

o gaat de zorg voor dit kind onze mogelijkheden om een inkomen te 

genereren beïnvloeden en zo ja, hoe gaan we hiermee om? 
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o welke onderdelen uit ons privéleven willen we in elk geval in stand 

houden? 

o staan we open voor medicijngebruik? 

o staan we open voor uithuisplaatsing? 

o kan mijn kind wel naar school? En dan daarna? Is er wel toekomst 

voor mijn kind? 

o willen we opvoeden op basis van grote voorspelbaarheid (structuur) 

of willen we inzetten op ontwikkelingsgerichte methoden? 

o wie zijn aanbieders van de verschillende soorten 

zorg/onderwijs/ouderondersteuning? 

Al met al willen ouders geholpen worden in het terugvinden van hun 

kracht, om regie te nemen in een bijzonder moeilijk gezin. Een deel van 

ons zal uiteindelijk ook willen dat de problematiek (deels) wordt 

overgenomen door een instelling waar het kind (deels) gaat wonen, 

omdat de zorg ons boven het hoofd groeit. Dit alles zijn keuzes die de 

volle omvang van de problematiek betreffen. De diagnose zou aanleiding 

moeten zijn om hier goed bij stil te staan. 

HOE ERVAREN WE DE FASE TOT EN MET DE DIAGNOSE? 

Vrijwel alle ouders vinden de fase van ‘eerste vermoeden’ tot aan de 

diagnose zeer dramatisch. In deze fase komt alles bijeen: de zorgen, het 

spaaklopen van ontwikkeling, opvoeding, evt. onderwijs, werk van de 

ouders, gezinsleven, enz. Het eindeloze wachten is niet vol te houden, 

omdat met elke dag wachten de situatie verslechtert. Ouders willen een 

zo goed mogelijke ontwikkeling voor hun kind, en zien vaak machteloos 

toe hoe het jarenlang de verkeerde kant op gaat. 
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HOOFDSTUK 3.  BELEMMERINGEN VOOR KLEINSCHALIGE 

INNOVATIEVE ZORG 

WAT IS ER AAN DE HAND BINNEN DE BESTAANDE ZORG? 

Na de diagnose van ons kind, komen velen van ons nu pas echt in 

aanraking met ‘de zorg’. Nederland kent een gedegen zorgstelsel en 

veel van het aanbod wordt dan ook vergoed. Het aanbod is 

uiteenlopend, de problematiek van onze kinderen doorgaans ook. Een 

deel van de door ons gevraagde zorg is niet uitsluitend voor kinderen 

met autisme (bv. een kind dat niet zindelijk wordt, maakt gebruik van 

de plaspoli van het ziekenhuis). Een deel van de zorg is wel specifiek 

gericht op kinderen met autisme.   

Er bestaat vast en zeker een groep ouders die min of meer tevreden is 

over de beschikbare zorg. Dat is niet de groep waar vanuit dit rapport 

geschreven is. Het is anderzijds ook weer niet zo dat we over alles 

ontevreden zijn. We herkennen vaak de toegewijde inzet van mensen in 

de hulpverlening.  

Wat zijn de meest gehoorde klachten die maken dat ouders met vaak 

zeer zorgintensieve kinderen de bestaande zorg grotendeels laten voor 

wat deze is, en aan de slag gaan met kleinschalige, innovatieve zorg?  

O De zorg is erg aanbodgericht; volgens strakke protocollen die niet 

altijd passen op de situatie. Als we het aanbod niet gewoon 

accepteren, worden we al snel als zeurende ouders gezien; 

O In de zorg bestaat een koppeling tussen kalenderleeftijd en 

behandeling terwijl onze kinderen behandeling nodig hebben op 

basis van hun ontwikkelingsleeftijd (voor dat betreffende aspect) 

O De zorg is erg opgeknipt in behandelingen voor één bepaald aspect 

(bv behandeling voor gebrekkige motoriek); 

O De wachttijden zijn veel te lang; 

O Aanbod bestaat vaak uit consulten (bv. 8 x 90 minuten) bij een 

zorgaanbieder en staan ver af van de soms dramatische en 

praktische thuissituatie in de gezinnen; 

O Er is doorgaans weinig tot geen afstemming tussen verschillende 

zorgaanbieders. Zeker bij veranderende personele bezetting en 

regelgeving zijn we als ouders erg druk met de afstemming; 

O Bij grote problematiek wordt relatief makkelijk aangeboden dat onze 

kinderen intern mogen, maar we willen ze graag grotendeels thuis 

houden; 

O Onze rol als (steeds deskundiger wordende) ouder wordt vaak 

onvoldoende erkend; we ervaren daardoor weinig inspraak in de 

zorg voor onze kinderen; 

O We moeten vrijwel altijd met onze kinderen naar een zorgverlener 

toe; maar een deel van onze kinderen kan/wil/durft dat niet; 
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O Bij behandeling wordt vaak sterk gefocust op structuur, 

voorspelbaarheid, het aanleren van regels en gewenst gedrag en 

afleren van ongewenst gedrag. Kinderen met autisme worden zo 

bekeken als ‘niet goed’ (er is een defect) en de zorg moet de 

scherpste kantjes er vanaf halen. Wij ouders willen ons juist richten 

op ontwikkelingsmogelijkheden van onze kinderen; 

O De verhouding vragenlijsten/luisterend oor is vaak zoek. De 

vragenlijsten zijn enorm talrijk en vaak niet al te relevant; de inhoud 

van de vragenlijsten is gedeeltelijk stuitend voor ons, zeker als we 

ze meerdere keren per jaar opnieuw moeten invullen en al helemaal 

als onze kinderen op een bepaalde leeftijd geacht worden ze zelf in 

te vullen (ben je gemeen tegen dieren? word je gepest? smeer je 

met poep? denk je wel eens aan zelfmoord? enz.); 

O Er wordt veel tijd besteed (deze tijd wordt ook van ons verwacht) 

om dossiers kloppend en volledig te houden. Bureaucratie dus; 

O Er is weinig aandacht voor de overall-situatie met dit kind in dit 

gezin: wat betekent het voor ons als ouders, voor de broertjes en 

zusjes, voor het kind zelf?  

O We weten vaak niet goed wat het zorgaanbod is. Organisaties als 

MEE en AIC hebben overzichten van het aanbod. Soms weten we 

lange tijd niet dat MEE en AIC bestaan. En door vele wijzigingen in 

regelgeving waardoor organisaties nieuwe/andere functies en namen 

krijgen, is het ook voor hen lastig om altijd goed op de hoogte te 

zijn; 

O Er zijn aardig wat organisaties die willen en kunnen adviseren over 

mogelijke oplossingen voor ons kind als het gaat om scholing of 

zorg. Onze ervaring is dat de adviseurs en doorverwijzers ons erg 

druk houden met praten over ons kind met ons en met elkaar, maar 

er zijn weinig mensen die concreet met ons kind aan de slag kunnen 

of willen gaan (hulp in plaats van doorverwijzing of advies).   

KLEINSCHALIGE INNOVATIEVE ZORG 

De zorg voor ons kind met autisme is in onze handen. En het valt 

doorgaans niet mee. We weten dat het voorlopig niet ophoudt. 

Bovendien gaat het 24 uur per dag door (juist ook in vakanties). Het is 

in deze situatie dat velen van ons gedacht hebben: als we het nou eens 

zó doen! En zo zijn in de loop van de tijd vele kleinschalige initiatieven 

gestart (en ook velen weer gestrand, maar daarover later meer). Wat 

voor een soort initiatieven worden er zoal gestart? Kenmerken die we 

veelal terugzien zijn: 

O Gericht op ontwikkeling van onze kinderen; 

O Zoveel mogelijk thuis of in de buurt; 

O Regie bij (één van de) ouders; 

O Veel warme zorg (informele zorg); 

O veel inzet op sfeer en leefbaarheid in het gezin. 
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VOORBEELDEN VAN KLEINSCHALIGE INNOVATIEVE INITIATIEVEN 

Er zijn veel kleinschalige innovatieve initiatieven voor kinderen met 

autisme. We weten geen aantallen en al helemaal hebben we geen 

overzichtslijst. Inventariseren is moeilijk, juist omdát het om 

kleinschalige initiatieven gaat en juist omdát ze innovatief zijn en 

daarom vaak pas kort bestaan of aan verandering onderhevig zijn. De 

initiatieven veranderen mee met de mogelijkheden en onmogelijkheden 

van de ouders, de kinderen en ook van de wetgeving. Vaak ook wordt er 

niet heel veel over zo’n initiatief gecommuniceerd. Het is immers vaak 

voor één kind en feitelijk hoeft niemand ervan op de hoogte gebracht te 

worden. Het is zelfs nog een beetje erger: vaak wringen ouders zich in 

allerlei bochten om ondanks allerlei regels toch te kunnen doen wat ze 

goed achten voor hun kind. Soms ook worden regels overtreden 

(daarover meer in dit hoofdstuk) en dat maakt ouders uiteraard nog 

minder geneigd om te communiceren over hun initiatief. Al met al een 

ongrijpbare hoeveelheid initiatieven dus. 

Wat kunnen we toch doen om een verduidelijking, een afbakening te 

geven van het soort initiatieven waar we het over hebben? Eerst maar 

eens in woorden: 

O met kleinschalig bedoelen we initiatieven die genomen zijn om één 

kind te helpen; soms groeien zulke initiatieven uit tot iets waarmee 

meer kinderen geholpen kunnen worden (juist ook omdat zo’n klein 

groepje meer ontwikkelingsmogelijkheden kan bieden) 

O Met innovatief bedoelen we initiatieven waarbij (vaak ouders) niet 

uitsluitend gebruik maken van bestaand aanbod van zorg (of 

onderwijs, wonen) maar zelf iets passends bedenken en organiseren, 

daarbij eventueel geholpen door input van anderen. 

Veel van de kleinschalige innovatieve initiatieven zijn dus gewoon bij 

mensen thuis. In gezinnen hebben ouders iets georganiseerd waardoor 

de kwaliteit van hun leven en/of dat van hun kind verbetert of een beter 

perspectief krijgt. Sommige initiatieven hebben een aparte locatie die 

door meerdere kinderen bezocht wordt. In elk geval hanteren we in dit 

rapport de richtlijn dat het gaat om initiatieven waarvan de regie bij 

(één van de) ouders ligt. 

Veel ouders organiseren ‘zorg’ binnen zogenaamde thuisprogramma’s. 

Deze programma’s kunnen (maar hoeven niet) gestoeld zijn op een heel 

aantal verschillende methoden (bijvoorbeeld ABA, CSL, Floor-time, Son-

rise, Growing Minds, TEACCH) en zijn altijd ontwikkelingsgericht. Een 

deel van de genoemde methoden is ‘evidence based’ en een deel ook 

niet (dus: hiervoor is officieel geen PGB beschikbaar). Ouders noemen 

daarom vaak niet de methode(n) die ze toepassen. 

Het moge duidelijk zijn dat er geen harde definitie te geven is van wat 

nou een kleinschalig innovatief initiatief is. Sommige initiatieven zijn 

immers al best groot geworden, andere zijn helemaal niet zo innovatief.  
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ORGANISATIES DIE KLEINSCHALIGE, INNOVATIEVE ZORG 

ONDERSTEUNEN 

Er bestaan verschillende organisaties (ook veel zzp-ers) die kleinschalige 

innovatieve zorg voor kinderen met autisme ondersteunen. Dit kan 

doordat ze zelf een deel van de zorg overnemen of doordat ze ouders, 

professionals of vrijwilligers (die evenzeer professioneel kunnen zijn) 

opleiden of ondersteunen in hun initiatief.  

Voorbeelden van zulke organisaties (dit is zeker geen uitputtende lijst): 

WIE? WAT? WAAR? 

Bureau Lima pedagogische begeleiding en 

ondersteuning in de vrije tijd 

Heeswijk-Dinther 

Stichting Stoute 

Schoenen 

het ontwikkelen en bekrachtigen van 

de zelfstandigheid van het individu. 

De gelijkwaardige samenwerking met 

ouders is een belangrijk onderdeel 

van onze visie 

Bilthoven 

Praktijk Vrolijk Communicatiebegeleiding bij autisme Amsterdam 

Stichting Horison cursussen, begeleiding en activiteiten 

voor ouders en begeleiders om 

thuisprogramma’s op te zetten of te 

faciliteren 

Verschillende plekken in 

het land 

Djoy Being You 1 op 1 begeleiding, praktisch 

pedagogische gezinsondersteuning, 

schaduwen 

Vianen 

Mama Vita Verbinden in kracht van moeders van 

kinderen met autisme 

Verschillende plekken in 

het land 

Nico Veen  Begeleiding thuis of op school of  in 

de zomer op zelfgebouwde zeilboot 

Wijde omgeving van 

Zutphen 

ABA-instituut Thuisprogramma’s, ouderbegeleiding Waalwijk 

De spelende wolf Samen spelen in huiselijke setting, 

ouderbegeleiding en kampeerweken 

IJsselstein 

2Play Activiteiten, begeleiding aan huis, 

huiswerkbegeleiding 

Alphen aan de Rijn 

Growing Minds 

Support Services 

biedt ondersteuning aan gezinnen 

met een thuisprogramma 

Amsterdam 

Utrecht/Doetinchem 

ACIC Een overstap-, leer- en 

overbruggingsfase (richting 

onderwijs) voor kinderen die 

afkomstig zijn vanuit een 1 op 1 

situatie in een thuisprogramma 

Hilversum 
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BELEMMERINGEN VOOR KLEINSCHALIGE INNOVATIEVE ZORG 

1. INFORMATIE OVER DE MOGELIJKHEDEN WORDT 

WEINIG VERSPREID  

Een deel van de ouders die een kind met autisme blijkt te hebben, zal al 

dan niet tevreden gebruik maken van de in Nederland aangeboden 

zorgmogelijkheden. Er is ook een deel van de ouders (we weten geen 

getallen) dat veel liever zelf een (groot) aandeel neemt in de zorg voor 

hun kind met autisme, waardoor deze bv. thuis kan blijven wonen. Deze 

laatste groep kan zelf het wiel uitvinden, maar ook geholpen worden 

door (ervarings)deskundigen die een flinke boost kunnen geven aan de 

ontwikkelingsgerichte zorg die ouders zelf kunnen geven of organiseren. 

We ervaren het als een grote belemmering dat er vrijwel nooit 

informatie gegeven wordt over kleinschalige innovatieve mogelijkheden 

die ouders hebben. Zo hebben we nog nooit gehoord dat een psychiater 

of GZ-psycholoog bij een diagnose ouders op deze mogelijkheden 

gewezen heeft. Ook andere plekken waar ouders voor informatie terecht 

kunnen (MEE, Autisme Informatiecentra, Bureau Jeugdzorg, Centra voor 

Jeugd en Gezin, enz.) hebben zover wij weten nooit verwezen naar deze 

mogelijkheden. Feitelijk lopen ouders die graag kleinschalig aan de slag 

willen met hun kind met autisme vrijwel altijd eerst vast in reguliere 

zorg waarna ze, voorzien van een grote portie frustratie, alsmaar verder 

zoeken (internet, met mensen praten) en zo soms terecht komen bij 

mensen of organisaties die hen kunnen helpen kleinschalige innovatieve 

zorg op poten te zetten. Soms ook doen ze het gewoon zelf, zonder 

hulp.  

De geringe verspreiding van informatie over mogelijkheden voor 

kleinschalige innovatieve zorg zal waarschijnlijk te maken hebben met 

de bestempeling als ‘niet evidence based’ van veel van de methoden 

waarmee in thuisprogramma’s gewerkt wordt.  

2. NIET VERGOED, WANT NIET EVIDENCE BASED 

Indien onze kinderen een grote zorgvraag hebben, kunnen wij 

financiering ontvangen uit de AWBZ in de vorm van een PGB. Sommige 

van de zorg die wij toepassen is echter bestempeld als niet evidence 

based en komt daarmee niet voor vergoeding in aanmerking.  

Argumenten om de verplichting tot evidence based zorg los te laten zijn: 

O De focus op evidence werkt innovatie tegen. Innovatie gaat immers 

om vernieuwing en een vernieuwing is per definitie niet reeds in het 

verleden bewezen; 

O Het is bijzonder lastig om wetenschappelijk bewijs te verzamelen 

over de werking van bepaalde manier van zorgen voor en omgaan 

met kinderen met autisme. De aandoening is immers zeer divers, de 

resultaten laten jaren op zich wachten en het is niet ethisch om een 

controlegroep te realiseren die uitgesloten wordt van behandeling;  
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WAT WERKT BIJ AUTISME? 

Karen van Rooijen en Lenette Rietveld – Nederlands Jeugdinstituut, maart 2012 

Conclusies:  

Autismespectrum stoornissen zijn niet te genezen*. Behandeling kan zich echter wel richten op het stimuleren van de 

ontwikkeling van kinderen met ASS, het beperken van de nadelige gevolgen van de stoornis en het aanpakken van 

comorbiditeit. 

Op basis van onderzoek kunnen we vooralsnog de volgende conclusies trekken: 

O Psycho-educatie is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Er is nog vrijwel geen wetenschappelijk onderzoek 

naar de effecten van psycho-educatie bij ASS gedaan. Onderzoek bij andere stoornissen maakt het echter aannemelijk 

dat het geven van voorlichting aan het kind of mensen in de naaste omgeving, positieve effecten heeft. 

O Ondersteuning van het gezin wordt eveneens beschouwd als een noodzakelijk element in de behandeling. De 

opvoeding van een kind of jongere met een ASS kan een zwaar beroep doen op het gezin. Het is daarom belangrijk 

dat ouders, maar bijvoorbeeld ook broertjes en zusjes, leren zo goed mogelijk om te gaan met de ASS van het 

gezinslid. Naar gezinsondersteuning is eveneens weinig onderzoek verricht. Wel is bekend dat oudertraining 

bijvoorbeeld een positieve bijdrage kan leveren aan de geestelijke gezondheid van ouders, de taalontwikkeling van het 

kind en de sociale interactie tussen ouders en kind. 

O Educatieve interventies, gericht op het aanleren van adequate communicatieve en sociale vaardigheden, vormen een 

belangrijk onderdeel van de behandeling van kinderen met ASS. Er is internationale consensus – maar geen evidentie 

– dat kinderen met autisme de meeste ontwikkelingskansen krijgen in een gestructureerde omgeving met duidelijke 

communicatieve ondersteuning. De meest bekende en best onderzochte educatieve methode is het TEACCH 

programma. 

O Voor zogenaamde intensieve gedragsmodificatieprogramma’s zijn wat positieve effecten gevonden op sociale 

vaardigheden, zelfverzorging en leerprestaties van kinderen met ASS. Het onderzoek wordt echter gekenmerkt door 

methodologische beperkingen. Bovendien worden dergelijke programma’s in Nederland nauwelijks uitgevoerd. 

O Er zijn wat aanwijzingen dat vroege-interventieprogramma’s gericht op het verbeteren van gedeelde aandacht ('joint 

attention') bij baby’s en jonge peuters een positief effect kunnen hebben op taalontwikkeling en autistische 

symptomen. 

O Sociale vaardigheidstrainingen, cognitieve gedragstherapie, neurofeedback en muziektherapie worden regelmatig 

gebruikt bij kinderen met ASS, maar zijn nauwelijks onderzocht. In Nederland is wel een aantal sociale 

vaardigheidstrainingen beschikbaar die goed beschreven en reproduceerbaar zijn. 

O Methoden waarvoor geen empirische evidentie bestaat zijn onder andere: goocheltherapie, muziektherapie, intensieve 

programma’s zoals het Son-Rise-programma of de Higashischool, auditory integration training, craniale osteopathie, 

facilitated communication, holding, dolfijntherapie en sensorische integratie. De hier genoemde methoden zijn vaak 

controversieel en niet onderzocht, of slechts onderzocht in zeer kleine (case) studies. 

O De werkzaamheid van psychofarmaca bij autismespectrumstoornissen is aangetoond voor vier symptoomclusters: 

- disruptief gedrag, zoals agressie en zelfverwonding; 

- ADHD symptomen; 

- angst- en depressie; 

- interfererend repetitief of dwangmatig gedrag. 

O Bij de keuze voor een middel moet eerst gekeken worden naar het symptoom dat het meeste lijden of de meeste 

stagnatie geeft. Bij voorkeur wordt dan gekozen voor één of zo min mogelijk middelen, waarbij mogelijk één middel 

ingezet kan worden voor meerdere symptomen. Na 6 tot 12 maanden moet geëvalueerd worden of medicatie nog 

steeds noodzakelijk is. 

O Voor het inzetten van biomedische interventies, waaronder eliminatiediëten en vitaminetherapie, is onvoldoende 

wetenschappelijk bewijs. Dergelijke therapieën kunnen zelfs potentieel gevaarlijk zijn.  

* zie hoofdstuk 1 paragraaf ‘Gaat autisme over? Nee, of toch? 
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O Veel van de regulier toegepaste zorg is ook niet evidence based 

maar wordt wel vergoed (zoals een vaak toegepaste training Sociale 

Vaardigheden);  

O De kleinschalige innovatieve zorg bevat doorgaans allerlei elementen 

die wel aannemelijk positieve effecten hebben, zoals psycho-

educatie, ondersteuning van het gezin, oudertraining, educatieve 

interventies en (vroege) intensieve  gedragsmodificatie. Zie ook het 

kader met de conclusies van het artikel ‘Wat werkt bij autisme’ van 

het Nederlands Jeugdinstituut; 

O Evidence based betekent niet dat dat het beste werkt, maar dat het 

in ieder geval (een beetje) werkt. 

3. WE MOGEN ONZE KINDEREN GEEN NIEUWE 

VAARDIGHEDEN LEREN OP BASIS VAN EEN PGB 

De indicatie van Bureau Jeugdzorg of het CIZ werkt via zogenaamde 

toegekende functies. Volgens het Besluit zorgaanspraken AWBZ is er 

voor 5 functies een aanspraak op AWBZ zorg: persoonlijke verzorging, 

verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. 

O Persoonlijke Verzorging is de zorg die nodig is op het gebied van 

de algemeen dagelijkse levensverrichtingen. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om hulp bij het wassen en aankleden. 

O Verpleging wordt geïndiceerd voor het doen van verpleegkundige 

handelingen in opdracht van een arts of voor het aanleren van deze 

handelingen door het kind zelf of door zijn/haar verzorger.  

O Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het 

compenseren van zelfredzaamheid van het kind. Begeleiding is 

bedoeld voor het kind dat zonder deze Begeleiding zou moeten 

verblijven in een instelling of zou verwaarlozen.  

O Behandeling is bedoeld voor kinderen welke in staat geacht 

worden om nieuwe vaardigheden te leren. De behandeling betreft 

dan continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg. 

O Verblijf wordt geïndiceerd als de zorg voor het kind 

noodzakelijkerwijs samen gaat met een beschermde woonomgeving 

en/of een therapeutisch leefklimaat en/of permanent toezicht. 

Voor alle bovengenoemde functies kunnen ouders een PGB krijgen, 

behalve voor de functie Behandeling (= nieuwe vaardigheden leren). 

Behandeling moet namelijk gebeuren in een multidisciplinair team en 

daarom kan behandeling slechts afgenomen worden als Zorg in Natura. 

Dit betekent: 

 dat we als ouders verplicht met ons kind naar een instelling 

moeten (als we zorg willen ontvangen) zodra ons kind 

geïndiceerd wordt voor de functie Behandeling (dus ook als we 

de zorg liever, goedkoper en in onze ogen beter thuis willen 

geven) 

 dat we tijdens de kleinschalige innovatieve zorg die we thuis 

willen toepassen, het PGB niet mogen aanwenden om ons kind 

nieuwe vaardigheden te leren 
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Het waarom van deze beperking is geheel onduidelijk en feitelijk zeer 

contraproductief: immers elke opgepikte vaardigheid draagt bij aan het 

zelfstandiger kunnen functioneren van het kind en is dus zeer wenselijk. 

Ook is het een diskwalificatie van zorgverleners die voor een PGB 

werken: ook zij kunnen immers nieuwe vaardigheden aan kinderen 

leren. En daarbovenop: de kleinschalige initiatieven werken doorgaans 

zeer vraaggericht: ze kijken waar een kind op dát specifieke moment 

voor open staat. Het is dan vaak een kwestie van ‘kansen grijpen’. En 

als een kind met autisme zich in de thuissituatie veilig en prettig voelt, 

komen deze kansen veel vaker voorbij en kunnen de kansen zelfs 

voortdurend actief gecreëerd worden.   

4. AANVRAGEN, ADMINISTREREN EN VERANTWOORDEN 

VAN EEN PGB IS VEEL WERK; HET IS INGEWIKKELD 

Wie gewoon gebruik maakt van bestaand aanbod voor behandeling of 

begeleiding van kinderen met autisme, hoeft zich niet te verdiepen in 

regelgeving. Bestaand aanbod valt immers altijd onder Zorg in Natura 

(ZIN) bij een erkende AWBZ-instelling of wordt vergoed via de 

zorgverzekering. Er komen geen rekeningen bij de ouders thuis en ook 

verantwoordingen en nieuwe aanvragen gebeuren vanuit de instelling. 

Ouders hoeven hier niets tot weinig aan bij te dragen. Zowel 

organisatorische taken (aanvragen, verantwoordingen) als zorgtaken 

worden overgenomen. Taxivervoer van en naar een instelling wordt ook 

vergoed en ook daarvoor gaan de rekeningen rechtstreeks naar de 

zorgverzekeraar. 

Wie echter zelf maatwerk wil organiseren (kleinschalig innovatief) op 

basis van een PGB, krijgt ook zelf te maken met ingewikkelde wet- en 

regelgeving en veel administratie. De ouders die toch al zwaar belast 

worden door de zorg voor hun kind met autisme, moeten nu ook flink 

aan het werk om allereerst de financiën voor hun initiatief te gaan 

regelen: er moet een indicatie aangevraagd worden bij Bureau 

Jeugdzorg of CIZ (formulieren, bijlagen, vaak een telefonisch interview, 

wachttijden van officieel maximaal acht weken na indienen; in de 

praktijk regelmatig meer). Als de indicatie van Bureau Jeugdzorg  of CIZ 

binnen is, moet er een bijpassende toekenningsbeschikking komen van 

het Zorgkantoor (soms is hiervoor ook weer een budgetplan nodig) en 

vervolgens kunnen we aan de slag met het werkelijke organiseren van 

de door ons gewenste zorg en het zoeken en contracteren van geschikte 

zorgverleners. Het is echter eerst nog even de vraag hoe de 

toekenningsbeschikking er uit ziet. Is de toekenning voldoende hoog? En 

is er een PGB of ZIN toegekend?  

Indien er een PGB wordt toegekend, mogen we zorg inkopen voor de 

geïndiceerde functies (Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding 

(in een groep of individueel) en Verblijf). Het is handig dat bij de 

werkelijke inkoop flexibel omgegaan mag worden met deze functies. Zo 

mag bijvoorbeeld een groter deel van het totale budget besteed worden 

aan Begeleiding als dat dan ten koste gaat van de functie Verblijf. 

Zolang het totale budget maar niet overschreden wordt (het mag 
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feitelijk wel overschreden worden, maar dan komt de overschrijding op 

rekening van de ouders).  

Moeder van Jeroen: Om alle gedoe met aanvragen, administreren en verantwoorden te 

voorkomen, hebben wij thuis uitsluitend met vrijwilligers gewerkt als begeleiders in zijn 

thuisprogramma. Elke keer als we weer te maken hebben met instanties moeten we weer 

verslagen produceren over zijn onvermogens. En dan blijkt hij toch weer net niet binnen de 

criteria te vallen. Door daar buiten te blijven, kunnen wij hem steeds blijven zien en voelen 

als iemand die kwaliteiten heeft en waardevol is.  

Toch zijn er ook veel soorten van zorg die niet ingekocht mogen worden. 

Het is niet gemakkelijk om eenduidig aan te geven wat wel mag en wat 

niet mag. De vereniging voor budgethouders (Per Saldo) biedt zelfs 

goed bezochte cursussen aan voor budgethouders om hen te leren wat 

mag en wat niet mag. De vergoedingenlijst die door Per Saldo en de 

Zorgkantoren wordt opgesteld verandert jaarlijks. Of bepaalde zorg door 

de verantwoording heen komt, hangt vaak volledig af van de wijze van 

omschrijven van de zorg en het omschrijven van het doel waarvoor de 

zorg wordt gegeven.  

 

Moeder van Carsten: Tijdens het logeerweekend met zijn begeleider zijn ze op avontuur 

geweest. Ze hebben op een houtvuurtje gekookt en geslapen op een echt onbewoond 

eiland. Het gekrenkte zelfvertrouwen van Carsten heeft hierdoor een prachtige impuls 

gekregen.  

 

Een voorbeeld 

Als op het indicatiebesluit ‘toezicht’ staat, kan een begeleider mee als er een 

uitstapje wordt gemaakt. Als dat niet op het indicatiebesluit staat mag de 

begeleider alleen mee met uitstapjes als het gaat om ‘sociale activiteiten in 

de familiesfeer’  om bijvoorbeeld onverwachte escalaties te kunnen 

begeleiden. Dus als er bijvoorbeeld een trouwerij is in de familie kan de 

begeleider mee. Maar ook als het gezin een dagje uit gaat naar een pretpark 

mag de begeleider mee. De begeleider kan dan ook zijn toegangskaartje 

declareren als onkosten bij de budgethouder. Maar maakt de budgethouder 

alleen met de begeleider een uitje naar bijvoorbeeld een dierentuin, dan valt 

dat niet onder ‘sociale activiteiten in de familiesfeer’ en mag de begeleider 

in principe niet betaald worden uit het PGB. Toch zijn hierop 

uitzonderingen, want uiteindelijk draait het om het doel van de begeleiding. 

Wil een budgethouder met zijn begeleider naar de dierentuin om naar het 

nieuwe baby-olifantje te kijken dan mag de begeleider niet uit PGB worden 

betaald en zal er bijv. een vrijwilliger mee moeten gaan. Maar als 

aangegeven wordt dat het om respijtzorg gaat (dat het gezin op adem kan 

komen op het moment dat de begeleider het toezicht overneemt en een 

activiteit buitenshuis onderneemt met de budgethouder) dan mag de 

begeleider weer wel uit PGB betaald worden.   Bron: Per Saldo 
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Dit is bijna niet te volgen voor ouders en het is iedere keer op eieren 

lopen. Vergeet je te melden dat de begeleiding respijtzorg oplevert, dan 

kan zomaar het betaalde PGB-bedrag teruggevorderd gaan worden.  

De verantwoordelijkheid voor de administratie van PGB’s ligt bij ouders 

en aan het einde van een indicatieperiode moet er een financiële 

verantwoording ingeleverd worden. Bij PGB’s met een groter budget 

moet er vaker een verantwoording ingeleverd worden. Er bestaat een 

mogelijkheid om de salarisadministratie (niet de verantwoording) uit te 

besteden aan het servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank. 

5. DE GELDIGHEIDSDUUR VAN EEN INDICATIE IS VAAK 

KORT 

De periode waarin een indicatie geldig is, wordt per keer door Bureau 

Jeugdzorg of het CIZ bepaald. De looptijd is vaak een jaar, soms ook 

een half jaar en soms ook langer dan een jaar. In de praktijk betekent 

dit dat ouders doorlopend bezig zijn met aanvragen, verantwoorden en 

administreren om alleen al het zakelijke deel van de kleinschalige zorg 

mogelijk te maken. Door de korte looptijden zijn zowel de ouders als de 

ingehuurde zorgverleners regelmatig in onzekerheid over de voortgang.  

6. ONZEKERHEID DOOR VERANDERENDE REGELGEVING 

Veel kleinschalige initiatieven worden gefinancierd door een PGB. De 

regelgeving van het PGB heeft in het verleden veel veranderingen 

gezien. Zo kwamen bv. per 1 januari 2009 de functies ondersteunende 

begeleiding en activerende begeleiding te vervallen. De activiteiten die 

binnen deze functies vielen, zijn deels overgegaan naar de nieuwe 

functie begeleiding en deels onder de functie behandeling komen te 

vallen. Deze functie kan dan weer niet met een PGB gefinancierd worden 

maar uitsluitend via ZIN. In 2012 was het PGB niet beschikbaar voor 

nieuwe aanvragers, in 2013 weer wel, maar dan slechts voor mensen 

die minimaal 10 uur zorg geïndiceerd krijgen. Er is al geruime tijd 

sprake van een aanstaande overgang van het PGB van de AWBZ naar 

gemeenten. De site van het Ministerie van Volksgezondheid zegt 

hierover: ‘Het kabinet gaat de zorg en ondersteuning aan huis uit de 

AWBZ op een andere manier organiseren. Deze zorg thuis zal worden 

ondergebracht bij de gemeenten (onder de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning) of  bij de zorgverzekeraar (onder de 

Zorgverzekeringswet). Het kabinet werkt deze maatregelen nog verder 

uit.’ Onderwijl zijn ouders die kleinschalige zorg toepassen vaak al actief 

om bij gemeenten te lobbyen voor instelling van een gemeentelijk PGB 

om zo te bewerkstelligen dat ze hun kleinschalige innovatieve zorg 

kunnen handhaven. Al met al is de toekomst van de financiering van 

kleinschalige initiatieven uiterst ongewis.  
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7. ER ZIJN WEINIG STABIELE ORGANISATIES OM 

KLEINSCHALIGE INNOVATIEVE ZORG TE 

ONDERSTEUNEN 

Ouders die maatwerk willen realiseren in de zorg voor hun kind met 

autisme, voeren zelf de regie en zullen geheel of gedeeltelijk zelf ook de 

zorg op zich nemen. Indien het kind veel zorg nodig heeft zullen de 

ouders ondersteuning zoeken. Het blijkt echter moeilijk om stabiele 

organisaties te vinden welke met hun zorg kunnen aansluiten op de 

wensen van de ouders en de mogelijkheden van de kinderen.  

Vaak zijn de kleine organisaties die kleinschalige initiatieven kunnen en 

willen ondersteunen, niet erkend als leverancier van ZIN. Deze 

organisaties moeten dus werken op basis van PGB’s. PGB-tarieven zijn 

lager dan ZIN-tarieven (gemiddeld is een PGB-tarief 65% van een ZIN-

tarief5), dus proberen organisaties erkend te worden als leverancier van 

ZIN. Zo zouden ze een bestaan kunnen opbouwen met het werk dat ze 

doen. 

Om ZIN te mogen leveren moet een persoon of kleine organisatie eerst 

een HKZ-certificaat zien te bemachtigen (Harmonisatie 

Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit is een taai en bureaucratisch 

proces waar de meeste hulpverleners die kleinschalige initiatieven willen 

ondersteunen niet doorheen komen. HKZ-certificering vraagt vergaande 

vastlegging in procedures en protocollen, terwijl deze hulpverleners 

zichzelf juist willen onderscheiden door hun flexibiliteit en 

vraaggerichtheid. Hoewel we het belang van kwalitatief goede zorg 

onderschrijven, lijkt een HKZ-certificering een verkeerd examen te zijn 

dat bovendien de door ons gewenste manier van zorg verlenen eerder in 

de weg staat dan dat het er aan bijdraagt. Toepasselijk is hier een citaat 

van Einstein "Alles dat kan worden geteld telt niet noodzakelijkerwijs; 

alles dat telt kan niet noodzakelijkerwijs worden geteld."  

8. HET GEZIN HEEFT OOK ZORG, HULP EN COACHING 

NODIG 

Vrijwel alle toegekende zorg (op basis van Ziektekostenverzekering of 

AWBZ) is rechtstreeks gericht op het kind met autisme. Iemand (een 

zorgverlener of op basis van PGB soms ook een familielid) wordt betaald 

om voor het kind te zorgen of het te begeleiden in zijn activiteiten.  

De ouders van het kind, die vaak tot op het bot gemotiveerd zijn om te 

leren hoe ze hun kind tot ontwikkeling kunnen brengen, willen (in veel 

gevallen) bijzonder graag zélf een rol hebben in de zorg en opvoeding. 

Omdat het niet gemakkelijk is om een kind met autisme op te voeden, 

zijn cursussen, begeleiding, coaching en hulp hier op zijn plaats. Deze 

ouders zeggen: “Help mij om het zelf te doen!”. In de praktijk zijn er 

                                                                 

5
 Bron: Per Saldo 
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wel eens informatieavonden voor ouders, of er is iets geregeld voor 

lotgenotencontact, maar in zijn algemeenheid richt de zorg zich op de 

kinderen met autisme, en worden ouders al snel gediskwalificeerd. 

Overigens spelen in dit verband ook eventuele broertjes en zusjes een 

rol. Ook voor hen is het belangrijk betrokken te worden bij de opvoeding 

van hun broertje of zusje met autisme. Zo staat het gezin weer ‘samen 

aan de lat’ voor de uitdaging die ze in hun gezin hebben. Kleinschalige 

zorginitiatieven maken graag gebruik van opleiding van de ouders, 

blijvende begeleiding en coaching. Kortdurende zorggerelateerde 

cursussen voor ouders mogen nu betaald worden uit een PGB (dus ten 

koste van de mogelijkheden van inkoop van rechtstreekse zorg), mits de 

betreffende ouder een zorgovereenkomst afsluit met het kind. Als dat 

niet het geval is (dus bij ouders die zichzelf niet uit PGB vergoeden maar 

gewoon voor hun kind zorgen), mag een cursus niet vergoed worden uit 

PGB.  

 

CONCLUSIE BELEMMERINGEN VOOR KLEINSCHALIGE INNOVATIEVE 

ZORG 

Het zorgstelsel in Nederland is sterk ingericht op de gedachte dat goede 

zorg komt van professionals in zorginstellingen. Ouders met een kind 

met autisme moeten in de praktijk wachten tot ze aan de beurt zijn voor 

behandeling en de regie van de behandeling ligt bij de zorgverleners. Dit 

systeem is in het verleden ontstaan en was destijds heel modern en 

wenselijk. Ondertussen blijkt het systeem niet meer houdbaar. De kloof 

tussen de hulpverlening enerzijds en de (regelmatig onhoudbare) 

situatie in de gezinnen anderzijds, wordt steeds groter.  

We leven nu in 2013. Veel ouders willen zelf een groter deel van 

de verantwoordelijkheid en de regie over hun leven en dat van 

hun kind. De overheid omarmt dit gedachtengoed en bovendien 

blijkt uit recent onderzoek dat betrokkenheid van ouders de 

kansen van kinderen met autisme vergroot. De aanname dat 

goede zorg slechts door professionals in instellingen gegeven 

kan worden, is niet houdbaar. Het zorgstelsel en de financiering 

ervan behoeven dus een flinke aanpassing zodanig dat het 

ouders mogelijk gemaakt wordt (of zij zelfs gestimuleerd 

worden) om zelf verantwoordelijkheid en regie te pakken in de 

zorg voor hun kind met autisme. De gewenste transitie moet 

ouders (die het willen) bevrijden van de huidige wurggreep van 

controle en beheersing en hen helpen middels een systeem dat 

gebouwd is op maatwerk en empowerment.  
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HOOFDSTUK 4. BELEMMERINGEN VOOR KLEINSCHALIG 

INNOVATIEF ONDERWIJS 

WAT IS ER AAN DE HAND BINNEN HET BESTAANDE ONDERWIJS? 

Veel. Er is veel aan de hand. Er zijn veel  ouders van een kind met 

autisme die niet kunnen zeggen dat hun kind probleemloos naar school 

gaat (terwijl zowel het kind als de school en de ouders toch zó hun best 

doen). Vaak zien we achteraf een schoolcarrière die versnipperd is over 

vele scholen (steeds verder weg…). Wij zitten regelmatig met onze 

handen in het haar als het gaat om onderwijs. Waar dit aan ligt? Er zijn 

oorzaken die met onze kinderen te maken hebben en oorzaken die met 

de organisatie van het onderwijs te maken hebben. 

De factoren die echt met onze kinderen te maken hebben:  

o DYSHARMONISCH ONTWIKKELINGSPROFIEL. Het komt regelmatig voor 

dat een kind met autisme bijvoorbeeld erg goed is in rekenen, maar 

ver achterloopt bij taal. De meeste Nederlandse scholen moeten 

kinderen inschalen op één niveau voor alle vakken: een kind zit dan 

bijvoorbeeld in groep 7 (voor alle vakken). Later, op de middelbare 

school, zit dit kind wellicht op VMBO-T, terwijl het de exacte vakken 

zou kunnen (en willen) doen op niveau VWO. Door de starheid van 

het systeem moeten kinderen onderwijs volgen op het niveau van 

hun slechtste vak. Mensen met autisme zijn vaak bij uitstek goed in 

één ding: het zijn specialisten, die door het onderwijssysteem 

tegengehouden worden om goed te worden in hun specialisme. 

o MOEILIJK MEETBAAR IQ. Het blijkt niet gemakkelijk om een kind met 

autisme een IQ-test af te nemen. De reden hiervan is ons niet 

precies helder, maar kan te maken hebben met disharmonische 

ontwikkelingsprofielen, minder overzicht (meer detailwaarneming), 

langere tijd die nodig is om een vraagstuk te doorgronden en evt. 

vertraagde ontwikkeling (vergeleken bij leeftijdsgenoten scoor je dan 

dus een laag IQ, terwijl je wellicht wel een hoger IQ hebt, maar 

vertraagd ontwikkelt). Gevolg hiervan is dat onze kinderen vaak te 

laag ingeschaald worden en dus geen onderwijs op passend niveau 

krijgen.  

o ANDERE FACTOREN WAAR KINDEREN MET AUTISME VAAK MOEITE MEE 

HEBBEN: concentreren op de belangrijke zaken, plannen, abstracte 

informatie, samenwerken, generaliseren van het geleerde, figuurlijk 

taalgebruik, toepassen van verschillende strategieën op één 

probleem, de som afleiden uit een verhaalsom, enz. 
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En dan de factoren die te maken hebben met de organisatie van 

het onderwijs in Nederland:  

o KLASSIKAAL 

ONDERWIJS. Vrijwel al het 

onderwijs wordt gegeven in 

klassen. Voor een deel van de 

kinderen met autisme is een 

klas (zo’n 30 kinderen in een 

ruimte) een zeer uitdagende 

of soms zelfs onmogelijke 

plek om te zijn. Er zijn 

immers bijzonder veel zaken 

om waar te nemen (geluiden, 

geuren, temperaturen, 

planningen, een 

overweldigende hoeveelheid 

sociale interacties en dan 

natuurlijk ook nog de 

leerstof). Een deel van de 

kinderen met autisme komt 

niet meer toe aan het 

verwerken van leerstof in 

deze voor hen 

overweldigende situatie. 

 

o UNIFORM AANBOD. Het onderwijsaanbod is vrij uniform. Er is 

differentiatie mogelijk en toegestaan op basis van geloof (Christelijke 

scholen, Islamitische scholen, Katholieke scholen, enz.) en op 

onderwijsmethode (regulier, vrije scholen, Jenaplan, Montessori, 

Dalton, enz.). Hoewel dit een schare aan mogelijke combinaties lijkt 

op te leveren, is het toch ook weer flink eenvormig. Alle scholen zijn 

gehouden aan landelijk vastgestelde kerndoelen. Voor het Primair 

onderwijs is er bijvoorbeeld de Wet op het Primair Onderwijs waarin 

in 58 kerndoelen is vastgelegd wat leerlingen moeten bereiken. Door 

het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling zijn deze 

kerndoelen per vak en per leerjaar uitgewerkt in tussendoelen en 

leerlijnen. Voor zover wij weten zijn de tussendoelen niet wettelijk 

verankerd. Toch werken vrijwel alle scholen aanbodgericht (ze 

bepalen het lesprogramma) volgens de vastgelegde tussendoelen en 

kerndoelen. Voor een kind met een disharmonische ontwikkeling is 

het nauwelijks mogelijk om volgens dit vooropgezette plan te 

ontwikkelen. Het is voor hen een knellende en vaak totaal niet 

passende jas. Onderwijsvormen waarin dit stramien losgelaten 

wordt, hebben het moeilijk om goedgekeurd te worden door de 

onderwijsinspectie. 
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o BEPERKT PASSEND ZIJN VAN SPECIAAL ONDERWIJS,  SPECIAAL 

BASISONDERWIJS EN HE T RUGZAKJE. Een deel van onze kinderen komt 

in aanmerking voor deze vormen van onderwijs of ondersteuning 

o Speciaal basisonderwijs (SBO) is bedoeld voor kinderen met leer- 

gedrag- of opvoedingsproblemen; 

o Speciaal Onderwijs (SO) is verdeeld over vier clusters: 

 Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen 

 Cluster 2: dove, slechthorende kinderen 

 Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen 

 Cluster 4: kinderen met stoornissen en 

gedragsproblemen; 

o Kinderen met een indicatie voor Speciaal Onderwijs kunnen in 

sommige gevallen ook naar normaal onderwijs met extra 

middelen voor ondersteuning (rugzakje). 

Logischerwijs komen kinderen met autisme binnen speciaal 

onderwijs terecht in een cluster 4-school. Op deze school is 

doorgaans een populatie te vinden van vrijwel uitsluitend jongens 

die óf autisme óf ADHD hebben. Sommige van onze kinderen doen 

het goed op zo’n school, omdat er extreem veel duidelijkheid heerst, 

waardoor ze zich veilig voelen en de klassen behoorlijk klein zijn. 

Het is echter zeker niet zo dat een cluster 4-school voor alle 

kinderen met autisme passend is. Zo is de starheid (nodig als je 

extreem veel duidelijkheid wil bieden) juist weer een belemmering 

voor anderen die gebaat zijn bij veel mildheid en flexibiliteit. Omdat 

de meeste leerlingen vanwege hun stoornis sociaal minder handig 

zijn, kan de onderlinge omgang moeilijk zijn en kunnen er aggresie-

problemen ontstaan. De drukte van ADHD-kinderen maakt dat een 

klas in cluster 4-school voor een prikkelgevoelig kind met autisme 

juist een hopeloze plek kan zijn. Sommige ouders wijken daarom 

met hun kind met autisme uit naar een cluster 3-school (vaak meer 

geduld met kinderen en minder star) of een cluster 2-school. 

Afhankelijk van de betreffende bijkomende problematiek van het 

betreffende kind en de toelatingseisen van de school, kan een kind 

daar toegelaten worden.  

 

o BUREAUCRATIE. Voor toelating en handhaving op zowel een school 

voor speciaal basisonderwijs als op een school voor speciaal 

onderwijs (of normaal onderwijs met rugzakje) zijn flinke 

tijdrovende trajecten nodig (verschillende trajecten voor de 

verschillende vormen van onderwijs). Dit is de wereld van de 

handelingsplannen, de boven schoolse zorgplatformen, de 

Permanente Commissie Leerlingenzorg, de beschikkingen, de 

Regionale Expertisecentra met hun Commissie voor Indicatiestelling, 

enz. Er worden veel functionarissen betrokken en er zijn veel 

documenten nodig. Vaak ook is het nodig dat een school goed 

gedocumenteerd aantoont dat ze handelingsonbekwaam is (lees: 

het moet eerst fout gaan met je kind), voordat een kind een 

indicatie krijgt voor een andere vorm van onderwijs. 
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Alle bovengenoemde factoren samen maken dat onze kinderen vaak 

geen passend onderwijs krijgen en in toenemende mate zelfs helemaal 

verstoken blijven van welke vorm van onderwijs dan ook. In de penibele 

situatie die dit oplevert, kunnen de spanningen soms hoog oplopen; 

scholen en ouders komen dan tegenover elkaar te staan. Ouders willen 

dat er naar hen geluisterd wordt, dat er nog zo véél te bedenken valt 

waardoor het (evt. tijdelijk) wél zou kunnen lukken met hun kind op 

deze school. Scholen zien zich vaak klem tussen de beperkte middelen 

die ze hebben en de grote hoeveelheid individuele aandacht die onze 

kinderen nodig hebben. Voor de onderwijssector is de vraag: Waar ligt 

het optimum tussen inclusief onderwijs (onze kinderen op een gewone 

school; goed voor integratie en verdraagzaamheid) en beheersbaar, 

efficiënt en overzichtelijk onderwijs (zoveel mogelijk homogene groepen 

kinderen op een school)? 

 

EEN KIND DAT NIET NAAR SCHOOL KAN; JURIDISCHE ASPECTEN 

Het grote en sterk groeiende aantal kinderen dat niet naar school gaat, 

geeft aan dat er onvoldoende passend onderwijs is. De leerplichtwet 

verplicht echter schoolbezoek. Waar krijg je, in juridische zin, mee te 

maken als je geen school kunt vinden voor je kind? 

SUPERJUF! 

Veel ouders ervaren dat hun kind met autisme één of meerdere jaren heeft waarin het 

best goed gaat op school. Het kind heeft dan een goede band met meester of juf en redt 

zich aardig. En dan komt er een moment (een nieuw schooljaar met een nieuwe meester 

of juf) waarop het tij keert. Binnen een paar weken stapelen de problemen zich op 

(kwaliteit van zijn/haar werk valt achteruit, planningen worden niet meer gehaald, kind 

gedraagt zich onmogelijk, wordt gepest, krijgt straf, wil niet meer naar school, enz.).  

Het is niet makkelijk te omschrijven wat nou precies maakt dat sommige leerkrachten 

het zo goed doen. Wat zeker helpt, is als een leerkracht vindt dat het kind met autisme 

er mag zijn. Zo’n leerkracht leert de rest van de klas dat een kind anders mag zijn en 

toch goed is. Zo’n leerkracht helpt het kind door regelmatig een hint te geven, duidelijk 

te zijn over wat er gaat gebeuren, tolerant te zijn als er iets niet lukt en creatief te zijn 

bij activiteiten die voor dit ene kind te uitdagend blijken? Zulke leerkrachten maken voor 

onze kinderen het hele verschil. Wij vinden het super-juffen (en super-meesters). 

Echter. Niet alle leerkrachten zijn zo. Dat wil niet zeggen dat het geen goede 

leerkrachten zijn; maar de combinatie met ons kind werkt op de één of andere manier 

niet. Omdat persoonlijke kwaliteiten van leraren geen rol spelen in het systeem van 

schoolkeuze, blijft het treffen van een super-juf een kwestie van puur toeval (en puur 

geluk!).  
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In Nederland gaan ondertussen ongeveer 16.000 kinderen niet (meer) 

naar school6. Dit aantal betreft niet uitsluitend kinderen met autisme, 

hoewel zij er wel een aanzienlijk deel van zullen uitmaken.  

De groep thuiszitters kan worden ingedeeld in vijf groepen: 

1. De leerlingen die niet op een school staan ingeschreven.  

2. De leerlingen die een vrijstelling krijgen van het volgen van 

onderwijs omdat zij niet tot leren in staat zijn, de vrijstelling o.g.v. 

artikel 5, onder a, Leerplichtwet (hier worden steeds meer kinderen 

met autisme bij ingedeeld) 

3. De leerlingen die een vrijstelling krijgen van het volgen van 

onderwijs omdat er geen school is die aansluit bij hun 

geloofsovertuiging, de vrijstelling o.g.v. artikel 5, onder b, 

Leerplichtwet. 

4. De groep die wel op een school staan ingeschreven maar deze 

school niet (of deeltijd) bezoeken, en de leerplichtambtenaar 

daarvan wel op de hoogte is.  

5. De groep die wel op een school staan ingeschreven maar deze 

school niet (of deeltijd) bezoeken, en de leerplichtambtenaar 

daarvan niet op de hoogte is.  

 

Voor onze thuiszittende kinderen in de genoemde groepen 1, 2 en 3 

(dus niet ingeschreven op een school) is helemaal geen onderwijsbudget 

beschikbaar. Voor onze thuiszittende kinderen in de groepen 4 en 5 (wel 

ingeschreven op een school maar ze gaan daar niet naar toe) krijgt de 

school wel geld maar dat wordt doorgaans niet gebruikt voor onderwijs 

voor ons thuiszittende kind.  

In welke van de vijf groepen ‘onze thuiszitter’ terecht komt heeft vaak 

niets te maken met de reden waarom ons kind thuis zit. De échte reden 

is voor ons altijd dat er geen passend onderwijs voorhanden is waar ons 

kind welkom is. In welke van de vijf genoemde groepen we terecht 

komen is veelal afhankelijk van de opstelling van de school en van de 

leerplichtambtenaar. Sommige scholen zien oogluikend toe dat ons kind 

(gedeeltelijk) niet naar school gaat. Ook leerplichtambtenaren die begrip 

hebben voor de positie van sommige ouders besluiten om ondanks 

verzuim geen proces verbaal op te maken. Sommige 

leerplichtambtenaren werken mee door in te stemmen met een verzoek 

op vrijstelling, op grond van 5a of 5b Leerplichtwet om zo het thuiszitten 

te legaliseren.  

Dit alles leidt er toe dat wij als ouders van deze kwetsbare kinderen zelf 

ook heel kwetsbaar zijn. Als we pech hebben dreigt een vervolging op 

grond van de Leerplichtwet, een melding bij het Algemeen Meldpunt 

Kindermishandeling (AMK) en een onderzoek door de Raad voor de 

Kinderbescherming. Dit kan leiden tot een ondertoezichtstelling en zelfs 

                                                                 

6
 Ministerie van OCW, brief aan de kamer dd 15 maart 2012 
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uithuisplaatsing. Veel ouders die geen passend onderwijs voor hun kind 

met autisme kunnen vinden, kiezen dan ook een andere weg: we 

proberen ons kind vrijgesteld te krijgen van leerplicht, waardoor we 

extra middelen kunnen krijgen vanuit de AWBZ waarvan we vervolgens 

zélf onderwijs voor ons kind gaan organiseren (wat ook weer niet legaal 

is, want onderwijs mag immers niet georganiseerd worden van AWBZ-

geld, maar in elk geval zorgt voor passend onderwijs). 

Strafrechters besluiten steeds vaker bij vervolging op grond van de 

Leerplichtwet om ouders van thuiszitters ten gevolge van het ontbreken 

van een passend onderwijsaanbod, geen straf op te leggen. Zij oordelen 

in die gevallen dat het feit te gering is, de ouders krijgen een rechterlijk 

pardon, of ontslag van rechtsvervolging, met een beroep op overmacht. 

Immers is er sprake van overmacht omdat de ouders staan voor het 

dilemma om te zorgen voor het welzijn van hun kind, hun verplichting 

o.g.v. artikel 247 boek 1 BW, of hun verplichtingen op grond van de 

Leerplichtwet. Om voor het welzijn te kunnen zorgen moeten sommige 

ouders de Leerplichtwet overtreden. Dan is er sprake van overmacht en 

zijn zij niet schuldig7. 

 

KLEINSCHALIG INNOVATIEF ONDERWIJS 

Velen van ons zitten dus vroeger of later met een kind dat niet (meer) 

naar school kan. Soms is het betreffende kind inderdaad helemaal niet 

toe aan onderwijs; vaak echter wil het kind wel degelijk onderwijs! Maar 

waar vind je een school die jouw kind kan dingen kan leren die ‘niet bij 

zijn leeftijd passen’? 

Steeds vaker organiseren ouders dus zelf ‘iets’ (kleinschalige innovatief) 

waardoor hun kind toch onderwijs kan genieten. Dit kan thuis zijn, of in 

een heel klein groepje, maar het kan ook gaan om maatwerk op een 

bestaande school. Veel meer nog dan bij ‘zorg’ is het voor ‘onderwijs’ 

aannemelijk dat ouders gebruik (moeten) maken van bestaand aanbod. 

We beschouwen hier kleinschalig innovatief onderwijs als onderwijs dat 

op maat voor dit ene kind gemaakt wordt, ook als het zich binnen 

bestaande scholen afspeelt.  

Voorbeelden van kleinschalig innovatief onderwijs zijn: 

o Thuis lesgeven door ouders of anderen; 

o Digitale lespakketten; 

o Inschrijven op de Wereldschool (eigenlijk bedoeld voor Nederlandse 

kinderen die in het buitenland wonen). Bij de Wereldschool heb je 

een leerkracht op afstand met wie je via internet contact hebt; 

                                                                 

7
 Jurisprudentie: LJN: BP0089, LJN: BR6546, LJN: BR0408, LJN: BT8894, LJN: BH9847, LJN: 

BJ4236,  LJN: BP0089, LJN: BR6546, LJN: BP2682, LJN: BT8894, LJN: BY7154, LJN: BR0408,  
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o Skype-verbinding met je klas waardoor je thuis bent maar toch ook 

in de klas; 

o Deeltijd-schoolbezoek; 

o Inrichten van een plek op school waar het kind tot rust kan komen; 

o Schoolbezoek met een schaduw: iemand die bij het kind blijft om het 

zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren, en te helpen in 

situaties ie het kind zelf nog moeilijk vindt; 

o Oprichten of gebruik maken van een ‘niet-echte-school’ (een klein 

groepje kinderen met autisme volgt samen onderwijs zonder dat er 

sprake is van een ‘school’ in de zin van de Leerplichtwet). Zulke 

initiatieven moeten volledig door de ouders gefinancierd worden en 

vaak wordt hiervoor een PGB ingezet (wat strikt genomen niet mag, 

want een PGB is bedoeld voor zorg en niet voor onderwijs). 

Voorbeelden van zulke ‘schooltjes’ zijn Autisme Centrum In Contact 

(ACIC) in Hilversum en het P.L.E.I.N. der mogelijkheden in 

Amersfoort. 

 

BELEMMERINGEN VOOR KLEINSCHALIG INNOVATIEF ONDERWIJS 

 

1. AFHANKELIJKHEID VAN GOODWILL LEERKRACHTEN 

EN SCHOLEN 

 

Onze initiatieven zijn in alle gevallen maatwerkoplossingen en deze zijn 

sterk afhankelijk van goodwill van betrokken scholen en leerkrachten. 

Vaak is (zeer) creatieve omgang met regelgeving nodig; steeds hebben 

we nodig dat iemand bereid is om iets extra’s te doen voor ons kind met 

autisme. Soms gaat het om vrij eenvoudige dingen: bijvoorbeeld een 

remedial teacher die bereid is om, op dagen dat je kind niet naar school 

kan gaan, naar jouw huis te fietsen om je kind dan gewoon thuis zijn les 

te geven zodat hij niet achterop raakt. Of een ander voorbeeld: een 

schoolhoofd dat een hoekje van zijn rustige kamer beschikbaar stelt 

voor momenten dat je kind even uit de klas wil omdat het hem daar 

veel te druk is. Het gaat hier eigenlijk om de erkenning van betrokkenen 

dat jouw kind doet wat het kan en bereidheid om het kind tegemoet te 

komen daar waar het even wat extra’s nodig heeft. Het vormt een 

enorme belemmering als leerkrachten en scholen zich niet 

verantwoordelijk voelen voor het zoeken naar praktische oplossingen. 

2. VERPLICHT SCHOOLONDERWIJS 

 

De Leerplichtwet verplicht ouders om hun kind op een school in te 

schrijven. Dat betekent dat in ons land ‘schoolonderwijs’ verplicht is. 

Voor een aantal kinderen met autisme zou (gedeeltelijk) thuisonderwijs 

echter veel geschikter zijn of is het zelfs de enige mogelijkheid. In zo’n 

geval kunnen we ons kind laten ontheffen uit de leerplicht (artikel 5a 

van de leerplichtwet: ‘niet in staat om te leren’ – maar feitelijk is de 

situatie ‘niet in staat om steeds op school te zijn’) waarna we 

achterblijven met een volgend probleem: er is nu ook geen geld meer 
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beschikbaar voor onderwijs aan ons kind. We zullen nu zelf voor 

onderwijs moeten zorgen (zelf geven of inkopen en zelf betalen). 

3. ONVOLDOENDE DRAAGVLAK VOOR INITIATIEVEN 

BINNEN BESTAANDE  SCHOLEN 

 

In een recente pilot is geprobeerd om voor een groep kinderen met 

autisme een speciale klas te vormen voor onderwijs op maat binnen een 

bestaande school. Het onderwijs dat deze kinderen zouden ontvangen, 

zou voornamelijk bij hen thuis zijn (dus niet ‘thuisonderwijs’ maar 

‘onderwijs thuis’). Scholen hebben hiervoor de mogelijkheid, omdat de 

vrijheid van onderwijs hen in staat stelt zelf te bepalen hoe zij het 

onderwijs inrichten. Doordat de leerlingen deelnemen aan een 

onderwijsprogramma is er ook geen sprake van verzuim en is 

overtreding van de Leerplichtwet niet aan de orde. Zolang de school van 

inschrijving ook de verantwoordelijkheid draagt voor het 

onderwijsprogramma en zorg draagt voor de noodzakelijke begeleiding, 

is er ook een recht op bekostiging. Het blijkt echter nauwelijks mogelijk 

een school bereid te vinden voor deze vernieuwende vorm van 

onderwijs. 

4. SCHOLEN WILLEN DOORGAANS NIET TÉ GESCHIKT 

WORDEN VOOR KINDEREN MET AUTISME  

Er zijn scholen die ter wille van hun leerlingen met autisme en vaak 

samen met hun ouders initiatief hebben genomen om deze kinderen te 

helpen. Dat kan door bv. een speciale klas op het VO waarbij de 

leerlingen niet van lokaal naar lokaal gaan (zoals normaliter op VO), 

maar waarbij ze in hun eigen lokaal per les bezocht worden door een 

volgende vakdocent: lekker rustig; geen drukte op de gangen, en ieder 

blijft aan zijn eigen tafeltje zitten met zijn eigen spulletjes. Een prima 

initiatief. Belemmerend is dat er zo’n schreeuwend tekort is aan passend 

onderwijs voor kinderen met autisme, dat zo’n school al snel bedolven 

wordt met aanmeldingen van leerlingen met autisme. Scholen zijn er 

beducht op niet een magneet te worden voor leerlingen met autisme. 

Dit is een probleem dat moeilijk door een individuele school opgelost 

kan worden. Het vraagt om overleg en afstemming in regioverband. 

5. AANBODGERICHTE CULTUUR IN HET ONDERWIJS 

 

Ouders of leerkrachten die maatwerk-oplossingen willen implementeren 

voor een kind met autisme krijgen te maken met een cultuur waarin 

aanbodgericht wordt gewerkt. Het is nog lang niet vanzelfsprekend dat 

geredeneerd wordt vanuit de behoeften en de mogelijkheden van het 

specifieke kind vanuit het uitgangspunt dat er gewoon een passende 

vorm van onderwijs moet komen. Al snel wordt doorverwezen naar de 

volgende aanbieder van onderwijs. Het zou waardevol zijn als scholen 

zich langer verantwoordelijk voelen voor onderwijs aan ons kind; ook als 

het niet gemakkelijk gaat en er maatwerk nodig is. 
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6. KLEINE SCHOLEN WORDEN NIET BEKOSTIGD 

 

Kinderen met autisme vragen, ook op school, maatwerk. Veel kinderen 

met autisme zijn snel overprikkeld; ze hebben last van drukke situaties. 

Al met al gedijen onze kinderen het makkelijkst op een kleine school, 

waar het rustiger is, waar ze alle betrokkenen kennen en waar 

maatwerk geleverd kan worden. Het stichten of in stand houden van een 

kleine school is echter nauwelijks mogelijk. Door de stichtingsnorm 

(vaak minimaal 200 leerlingen voor een basisschool) van het Ministerie 

van OCW worden kleine scholen niet bekostigd waardoor deze kleine 

scholen waarop onze kinderen wél terecht kunnen niet meer 

gefinancierd worden en daarmee óf ophouden te bestaan óf door ouders 

zelf gefinancierd moeten worden. Ook de voorziening voor kinderen die 

extra ondersteuning nodig hebben: het rugzakje, mag niet meegenomen 

worden naar een school die te klein is voor bekostiging door het 

Ministerie van OCW. Voor ouders die kiezen om hun kind met autisme 

toch naar die ene kleine school te laten gaan waar het kind wel terecht 

kan, houdt dit in dat er geen enkele vorm van financiering komt voor 

het onderwijs van hun kind. 

 

CONCLUSIE KLEINSCHALIG INNOVATIEF ONDERWIJS 

Kinderen met autisme en hun ouders willen doorgaans als elk ander 

gebruik maken van onderwijs, maar vinden regelmatig geen school voor 

passend onderwijs, wat zich uit in een groeiende groep thuiszitters. 

Thuiszitters en hun ouders kunnen in grote problemen komen omdat 

schoolbezoek in Nederland verplicht is. Om deze problemen te 

voorkomen komt het steeds vaker voor dat kinderen met autisme 

worden vrijgesteld van leerplicht (waardoor ook geen aanspraak 

gemaakt kan worden op onderwijs, dus feitelijk is dit geen oplossing). 

Bij het zoeken naar oplossingen worden zowel ouders als scholen sterk 

uitgedaagd. Er is per kind maatwerk nodig. Dit is overigens ook de 

conclusie van het recente rapport van de kinderombudsman ‘Van 

leerplicht naar leerrecht’.  

We treffen veel (niet uitsluitend) goedwillende leerkrachten en scholen. 

Anderzijds constateren we dat de cultuur in het onderwijs nog erg 

aanbodgericht is.  
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GEDRAGSWERK 

Eind 2012 is een kleinschalig onderzoek gepresenteerd van ‘Gedragswerk’, een door 

het Ministerie van OCW mogelijk gemaakt project dat tot doel heeft de samenwerking 

te bevorderen in de aanpak van leerlingen met gedragsproblemen. Deze samenwerking 

heeft als gewenst resultaat een vermindering van het aantal leerlingen dat niet het 

passende onderwijs krijgt dat zij nodig heeft en waarop ook deze groep recht heeft.  

Het onderzoek heeft 10 factoren opgeleverd die de krachtigste invloed lijken te hebben 

in het weer naar school krijgen van de betreffende kinderen: 

1. Het gaat om een transformatie, een mentaliteitsverandering en een verandering 

van visie: de kanteling naar gezamenlijk oplossingsgericht handelen  

2. Goede schoolleiding is onontbeerlijk  

3. Creëer ruimte door weerstanden en afwijzing te vertalen naar voorwaarden 

waaronder wel beweging mogelijk is  

4. We praten over de problemen van een leerling, maar zouden juist moeten praten 

over de handelingsverlegenheid van de leerkracht 

5. Bij elke oplossing hoort de vraag gesteld te worden: ‘Wat betekent dit voor het 

team, de individuele leerkracht, de andere betrokken professionals, het kind, de 

ouders,…?  

6. We betrekken het kind te weinig bij de benoeming van probleem en oplossing. Het 

gaat te vaak over het kind, en niet met en voor het kind  

7. De ambitie van iedere school, elk team en elke leerkracht zou moeten zijn, ‘wat er 

ook aan de hand is, dit kind hoort bij ons en blijft dus hier’  

8. Soms zijn kleine interventies voldoende om resultaat te boeken in massieve en 

vastgelopen situaties  

9. Praat ook met de leerling (en zijn ouders/verzorgers)  

10. Het gaat er om iedereen die er toe doet op hetzelfde moment aan tafel te krijgen 

en hen te laten denken en praten over een oplossing voor dit kind 
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HOOFDSTUK 5. ANALYSE, CONCLUSIES EN 

AANBEVELINGEN 

 

Er is veel te zeggen over mogelijkheden voor kleinschalige innovatieve 

zorg en onderwijs; en toch is het ook lastig om met concrete 

oplossingen te komen. Beleidsmatig gáát er immers al veel veranderen, 

met de overgang van AWBZ naar WMO en met de invoering van de Wet 

op het Passend Onderwijs. Daarom zal ik in dit hoofdstuk eerst op een 

rijtje zetten wat wij als ouders belangrijk vinden. Hieruit volgt een lijst 

van dringende wensen. Invulling van deze wensen zal ouders optimaal 

in staat stellen hun rol te vervullen en hun kinderen de mogelijkheid te 

bieden tot ontwikkeling. Verderop zal ik kijken hoe onze wensen passen 

in nieuw beleid en in de trends in de maatschappij. Uiteindelijk zal ik ook 

stil staan bij financierbaarheid en controleerbaarheid en aanbevelingen 

doen. 

DRINGENDE WENSEN AFGELEID UIT HET HOOFDSTUK OVER DE 

DIAGNOSE-FASE 

Het is van groot belang om kinderen met autisme zo jong mogelijk de 

mogelijkheid te bieden tot verdere ontwikkeling. Hoe jonger het kind, 

hoe beter de effecten. Vroeg ingrijpen kan het verergeren van 

autistische kenmerken tegengaan en heeft dus een preventieve 

werking. Daarnaast wordt door vroeg ingrijpen voorkomen dat het kind 

en het gezin een lange fase meemaken waarin zaken fout lopen 

(zelfvertrouwen van kind en ouders, vertrouwen in elkaar, inkomen, 

sociale relaties, enz.) 

Bekeken vanuit kinderen die (naar later zal blijken) werkelijk autisme 

hebben, is het dus van groot belang dat het stimuleren van hun 

haperende ontwikkeling zo snel mogelijk begint. Daarmee is onze wens: 

I. START MET KLEINSCHALIGE INNOVATIEVE ZORG ZO VROEG 

MOGELIJK IN EEN LEVEN MET AUTISME 

 

In de praktijk zijn er een aantal praktische belemmeringen. Een 

duidelijke belemmering is de lange tijd die het doorgaans neemt voordat 

kinderen een diagnose hebben. Daarmee volgt logischerwijs onze 

volgende wens: 

 

II. DIAGNOSTICEREN VAN KINDEREN MET EEN VERMOEDEN VAN 

AUTISME ZO VROEG EN SNEL MOGELIJK 
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Verder is het zo dat juist in deze fase wij als ouders écht hulp nodig 

hebben in het wijzigen van ons toekomstperspectief. Het goed en 

gedegen verwerken van de nieuw ontstane situatie en ook het krijgen 

van een gedegen overzicht van mogelijkheden die we kunnen kiezen 

(welke vormen van zorg/opvang/onderwijs zijn er voor ons kind, maar 

zeker ook (en dat missen we nu vrijwel altijd): welke vormen van 

zorg/opvang/onderwijs kunnen we zelf toepassen. Welke 

financieringsvormen horen hierbij, welke organisaties kunnen je 

ondersteunen (op gebied van financiering, training, coaching, 

lotgenotencontact). Door hier bewust keuzes in te maken, raken we 

weer in onze kracht en zetten we onze schouders zo goed mogelijk 

onder de grote taak die ons staat te wachten: het opvoeden van een 

kind met autisme. Onze wens is: 

III. INTENSIEVE VOORLICHTING, TRAINING EN COACHING VAN OUDERS 

(WE DENKEN AL SNEL AAN EEN VOLLE WEEK) 

 

Inhoudelijk willen we bijzonder graag dat de nadruk van alle 

voorlichting, training en coaching in eerste instantie ligt op wat ouders 

zélf kunnen doen voor hun kind (evt. met hulp van vrijwilligers, 

mantelzorgers of professionals; in elk geval met de regie bij de ouders). 

Welke omgang met ons kind werkt ontwikkeling in de hand en gaat 

verdere escalatie van het autisme tegen. Er zijn hiervoor al verschillende 

(onderdelen van) methoden beschikbaar (CSL, Son-Rise en anderen). 

Toepassing hiervan (ook voor de diagnose) zal geen behandelschade 

aanrichten, ook niet indien het kind later toch niet autistisch blijkt te 

zijn/worden. Het gaat immers in de kern om het ‘in contact blijven’ met 

je kind en het werken aan ontwikkeling, wat ook voor gezonde kinderen 

geen enkel probleem is, integendeel. Dus wat we graag willen: 

IV. BIJ VOORLICHTING, TRAINING EN COACHING VAN OUDERS DE 

NADRUK OP METHODEN/ELEMENTEN DIE ZIJ ZÉLF KUNNEN 

TOEPASSEN 

 

Terwijl ouders opgeleid worden en voorzien worden van een flinke 

hoeveelheid informatie over mogelijke te volgen paden met hun kind, is 

praktische ondersteuning in de thuissituatie nodig. Soms kunnen 

mantelzorgers (familie, buren, vrienden) dit op zich nemen maar soms 

ook is dit (juist vanwege het autisme van het kind) niet meer zomaar 

mogelijk. Gespecialiseerde opvangteams zijn in zo’n geval nodig om de 

ouders de gelegenheid te bieden zich inhoudelijk, emotioneel en 

praktisch te gaan voorbereiden op hun taak. Wat wij vragen is: 

V. PRAKTISCHE HULP IN DE THUISSITUATIE OM OUDERS DE KANS TE 

BIEDEN ZICH TE HERORIËNTEREN OP DE TOEKOMST EN ZAKEN TE 

REGELEN NAAR HET PAD VAN HUN VOORKEUR. 
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DRINGENDE WENSEN AFGELEID UIT HET HOOFDSTUK OVER ZORG 

Het bestaande zorgstelsel gaat er vanuit dat daar waar nodig kinderen 

met autisme  terecht kunnen bij een aanbieder voor korte of langdurige 

zorg.  Ik heb dit eenvoudig grafisch weergegeven in figuur A: 

 

 

 

Wat we graag zien is dat wij als ouders gefaciliteerd worden om zelf de 

regie te houden over de zorg voor onze kinderen met autisme (zie 

punten III en IV). De daarvoor benodigde opleiding en coaching is dan 

op óns gericht en in eerste instantie niet op onze kinderen. De (vele!) 

contacturen met onze kinderen maken we vervolgens zelf (thuis), zo 

nodig geholpen door andere mantelzorgers, vrijwilligers of 

(semi)professionals uit onze woonomgeving. Dit is grafisch weergegeven 

in figuur B. 
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Het heeft dus onze voorkeur dat het zorgstelsel en de financiering ervan 

zo ingericht wordt dat situatie B een logisch en makkelijk te bewandelen 

pad wordt. 

Met nadruk wil ik melden dat situatie A waardevol blijft in gevallen 

waarin ouders het niet aankunnen (of aan willen) om zelf de regie over 

de zorg voor hun kind te dragen of in situaties waarin de ouders af en 

toe tijdelijk ontlast moeten worden of waarbij zulke gespecialiseerde 

zorg nodig is, dat deze niet in de thuissituatie te geven is. 

Wat is er nodig om situatie B meer bereikbaar te maken voor ouders? 

Veel ouders zullen (zeker als hun kind veel problematiek ontwikkelt) 

regelmatig behoefte hebben aan voorlichting, training en coaching. We 

zouden graag regionale instellingen zien (situatie B) van waaruit zulke 

zorg geboden kan worden aan ouders, maar ook hier weer aan andere 

mantelzorgers, vrijwilligers en (semi)professionals uit de leefomgeving 

van het kind. Er zou een heel palet aan mogelijkheden moeten zijn, met 

allerlei modules (‘hoe ga ik om met een boze bui?’; ‘extreem eenzijdig 

eetgedrag’,  ‘mijn kind slaapt zo moeilijk’, ‘hoe houden we het gezellig 

aan tafel?’, ‘wat mag ik verwachten van broertjes of zusjes?’, enz. ). Zo 

kunnen ouders zich bekwamen in de zorg voor hun kind op een manier 

die bij hen past.  
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Hiervoor is het in eerste instantie nodig dat er middelen beschikbaar 

komen voor de opleiding van ouders en andere mantelzorgers, 

vrijwilligers en (semi)professionals. Onze wens is: 

VI. INTENSIEVE VOORLICHTING, TRAINING EN COACHING VOOR 

OUDERS, ANDERE MANTELZORGERS, VRIJWILLIGERS EN 

(SEMI)PROFESSIONALS BLIJVEND BESCHIKBAAR MAKEN 

 

Om ouders maximaal in staat te stellen de grote zorgtaak te dragen, is 

het, naast het beschikbaar hebben van een budget, ook belangrijk dat 

zo veel mogelijk van de administratieve last die hoort bij het huidige 

PGB, ondervangen wordt. Ouders zouden erg geholpen zijn met 

stabiliteit van het systeem (minder onzekerheid), langere looptijden van 

budgetten (niet steeds weer opnieuw aanvragen), meer 

bestedingsvrijheid (dus een budget dat bv ook besteed mag worden 

voor behandeling, vervoer of onderwijs). We willen ernaar streven dat 

ouders het beschikbare budget maximaal flexibel kunnen inzetten naar 

wat nodig is om een passende oplossing te vinden voor hun specifieke 

situatie. Dát stimuleert eigen regie. We willen af van de huidige situatie 

waarin cursussen voor ouders nodig zijn om alle ins en outs van een 

PGB te kunnen doorgronden. Onze wens is: 

VII. ZORGEN VOOR EEN ZO LAAG MOGELIJKE ADMINISTRATIEVE LAST BIJ 

OUDERS, OM ZO DE KANS TE VERGROTEN DAT ZE DE ZORGTAAK 

KUNNEN DRAGEN. 

 

Momenteel zijn er verschillende organisaties die kleinschalige 

innovatieve zorg willen ondersteunen. Deze organisaties leiden vaak een 

moeilijk bestaan (verdwijnen daardoor ook regelmatig weer), omdat het 

voor hen zeer lastig is om erkend te worden als ZIN (administratieve 

last die groter is dan een kleine organisatie redelijkerwijs kan dragen, 

zeker gezien de wens flexibele en vraaggerichte zorg te kunnen leveren; 

zorg dus die minder vanzelfsprekend in een protocol past). Om deze 

reden worden deze kleine organisaties vaak gefinancierd door PGB’s, 

waardoor ze met veel lagere tarieven moeten werken dan grote 

zorginstellingen die wel als ZIN erkend zijn. Soms ook lukt het een 

kleinschalige zorgaanbieder wel om AWBZ-erkend te worden maar 

worden ze niet gecontracteerd door een zorgkantoor dat gemakkelijker 

werkt met slechts enkele grote aanbieders. Onze wens is: 

VIII. VERBETERING VAN HET BESTAANSRECHT VOOR AANBIEDERS VAN 

KLEINSCHALIGE INNOVATIEVE ZORG 

 

In het verleden werd veelal gesteld dat Autisme Spectrum Stoornissen 

niet te genezen zijn. Waarschijnlijk is dit niet waar. Wat we als ouders 

weten is dat we met gerichte interventies allerlei zaken bij onze 

kinderen kunnen beïnvloeden: hun gedrag, hun inzichten in bepaalde 

zaken, soms hun gevoeligheden, hun sociale vaardigheden, enz. Het in 
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hoofdstuk 1 genoemde artikel van Fein et al. beschrijft een groep van 34 

kinderen welke oorspronkelijk als autistisch gediagnostiseerd waren, 

maar nu weinig tot geen symptomen hiervan laten zien. De 

onderzoekers schrijven dat het hun impressie is dat de ouders van deze 

groep in het algemeen sterk betrokken zijn bij de behandeling van hun 

kinderen en bij het sociale leven van hun kinderen. Ouders die energiek 

zoeken naar de beste interventies en die behandelingen ook uitvoeren 

op meerdere uren per dag, zorgen niet voor een gegarandeerd herstel 

(voor zover je dat al zo mag noemen) maar ze maximaliseren wel de 

kans hierop. Onze wens is: 

IX. ERKENNING VAN DE WAARDE VAN THUISPROGRAMMA’S OF 

ONDERDELEN HIERVAN EN DE BETROKKENHEID VAN OUDERS BIJ DE 

ONTWIKKELING VAN HUN KINDEREN 

 

DRINGENDE WENSEN AFGELEID UIT HET HOOFDSTUK OVER 

ONDERWIJS 

Het grote aantal thuiszitters geeft duidelijk aan dat er wat moet 

gebeuren op het gebied van onderwijs. Wij ouders zijn van mening dat 

onze kinderen, net als alle kinderen in Nederland, in staat moeten 

worden gesteld om onderwijs te volgen dat bij hen past zodat ze zich 

kunnen voorbereiden op hun volwassen leven en ze hun kansen 

vergroten om later in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Hiervoor 

zijn een aantal zaken nodig: 

X. RECHT OP ONDERWIJS (NAAST DE AL BESTAANDE LEERPLICHT) 

 

Door hun autisme hebben onze kinderen te maken met een heel scala 

aan mogelijke beperkingen. Waar bv. voor de één geldt dat het 

functioneren in een klas sowieso een brug te ver is, geldt voor de ander 

dat hij op middelbare schoolleeftijd feitelijk het niveau heeft van 

kinderen van groep 6 van de basisschool (doordat hij bv. door zijn 

autisme later is begonnen met zijn schoolcarrière, lang niet noodzakelijk 

vanwege een laag IQ). Het is niet reëel te denken dat er voor elk kind 

een school kan zijn waar deze zonder meer ‘past’. Waar we mee gebaat 

zijn is een grotere variatie in onderwijsvormen (denk aan deeltijd-

scholen, scholen voor internet-onderwijs met slechts beperkte 

contacturen, scholen voor democratisch onderwijs, middelbare scholen 

waar kinderen in staat worden gesteld slechts een beperkt aantal 

vakken te volgen, scholen met een huiskamer voor de kinderen met 

autisme, waarin ze even tot rust kunnen komen indien nodig, scholen 

voor thuis-onderwijs, scholen voor kinderen die pas op latere leeftijd 

aan hun schoolcarrière beginnen, enz.). Met een grotere variatie aan 

onderwijsvormen vergroot de kans dat we ergens in de buurt een school 

vinden waar ons kind min of meer past. Wij kunnen gebruiken: 

XI. EEN GROTERE VARIATIE IN ONDERWIJS- VORMEN 
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Om onderwijs voor onze kinderen mogelijk te maken zal vaak maatwerk 

nodig zijn. Maatwerk is vaak een kwestie van het vinden van mensen 

die bereid en in staat zijn dit maatwerk te leveren. Is er bv. een 

middelbare school in jouw buurt bereid om jouw kind in een reguliere 

klas te plaatsen en toe te staan dat jouw kind slechts de helft van de 

vakken volgt en in de overige tijd in een rustige ruimte huiswerk maakt? 

Of vind je een basisschool bereid om jouw kind op 15-jarige leeftijd 

groep 8 te laten doen? Of vind je een school waar jouw kind naar toe 

kan op de dagen dat hij het aankan en thuis mag blijven op de dagen 

waarop hij het niet aankan, maar dan wel via een skype-verbinding 

gewoon kan volgen wat er in de klas gebeurt? Wij hopen op: 

XII. STIMULEREN VAN VRAAGGERICHT ONDERWIJS, ZOWEL DOOR 

BESTAANDE SCHOLEN ALS KLEINSCHALIGE INITIATIEVEN 

 

Kinderen met autisme zijn vaak snel overprikkeld. Voor hen zijn kleine, 

overzichtelijke scholen doorgaans beter te doen dan grote scholen. 

Kleine scholen worden echter vaak niet (meer) gefinancierd waardoor ze 

vaak ophouden te bestaan of privaat gefinancierd moeten worden door 

de ouders. Onze wens is: 

XIII. MOGELIJK MAKEN/FINANCIEREN/IN STAND HOUDEN VAN KLEINE 

SCHOLEN  

 

Een deel van onze kinderen kan wel onderwijs volgen maar is 

(gedurende een periode) helemaal niet in staat een school te bezoeken. 

Voor deze kinderen zou thuisonderwijs toegestaan moeten zijn. Onze 

wens is: 

XIV. OPHEFFEN VAN HET VERBOD OP THUISONDERWIJS (IN ELK GEVAL 

VOOR ONZE KINDEREN MET AUTISME DIE NIET IN STAAT ZIJN EEN 

SCHOOL TE BEZOEKEN)  

 

ONTWIKKELEN EN  PARTICIPEREN 

Feitelijk zijn we als ouders van kinderen met autisme voortdurend aan 

het zoeken op welke wijze onze kinderen het best kunnen ontwikkelen 

en onderwijs kunnen genieten. Daar waar dit bij reguliere kinderen vrij 

gemakkelijk en vanzelfsprekend lijkt te gaan, is er bij onze kinderen 

veel meer maatwerk en stimulering nodig. Onze inzet loont: hoe beter 

we zoeken naar de beste oplossingen, de meest stimulerende 

omgevingen, de best passende plek om toch te kunnen sporten, de 

vorm van onderwijs die wél werkt, de groep kinderen waarmee af en toe 

gespeeld kan worden, de mensen waarbij hij af en toe kan logeren, enz. 

hoe beter onze kinderen ontwikkelen. Om onze missie een zo groot 

mogelijke kans van slagen te geven, is het idee van een 
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participatiebudget gerezen. Zo’n budget is niet speciaal bedoeld voor 

zorg, of voor onderwijs, of voor vervoer, of voor sport, of voor 

logeeropvang, maar is vrij te besteden aan al deze onderwerpen. Dit 

maakt beter maatwerk mogelijk en zorgt voor een veel lagere regeldruk 

bij ouders. Feitelijk helpt zo’n budget ons als ouders om situatie B uit de 

eerder weergegeven figuur mogelijk te maken waardoor ze zo normaal 

mogelijk deelnemen aan de maatschappij (inclusie). Onze dringende 

wens is: 

XV. REALISEREN VAN EEN PARTICIPATIEBUDGET 

 

Een participatiebudget kan in hoge mate bijdragen aan het ontstaan van 

een aanbod dat voor veel kinderen met autisme zeer gewenst is: 

ontwikkelingsgerichte zorg die naadloos overgaat in (begin van) 

onderwijs. Zo kunnen kinderen die (nog) niet in staat zijn om een hele 

dag in een klas te functioneren, toch cognitief leren. Misschien leren ze 

lezen op hun twaalfde. Misschien besteden ze slechts 1 uur per dag aan 

cognitieve vakken (maar leren ze zo wel rekenen en schrijven). Zo’n 

gemengde vorm van zorg en onderwijs (Zonderwijs) is passend op wat 

elk kind nodig heeft. Het maakt dat kinderen die niet naar school 

kunnen, toch dingen kunnen leren die hen veel houvast kunnen geven in 

hun latere leven. Onze wens is dat: 

XVI. BESTAANSRECHT ORGANISEREN VOOR EEN GEMENGDE VORM VAN 

ZORG/ONDERWIJS: ZONDERWIJS 

 

 

De lijst van 16 dringende wensen om kleinschalige innovatieve zorg te 

stimuleren: 

I. Start met kleinschalige innovatieve zorg zo vroeg mogelijk 

in een leven met autisme  

II. Diagnosticeren van kinderen met een vermoeden van 

autisme zo vroeg en snel mogelijk 

III. Intensieve voorlichting, training en coaching van ouders 

(we denken al snel aan een volle week) 

IV. Bij voorlichting, training en coaching van ouders de 

nadruk op methoden/elementen uit methoden die zij zélf 

kunnen toepassen 

V. Praktische hulp in de thuissituatie om ouders de kans te 

bieden zich te heroriënteren op de toekomst en zaken te 

regelen naar het pad van hun voorkeur. 

VI. Intensieve voorlichting, training en coaching voor ouders, 

andere mantelzorgers, vrijwilligers en (semi)professionals 

blijvend  beschikbaar maken 

VII. Zorgen voor een zo laag mogelijke administratieve last bij 

ouders, om zo de kans te vergroten dat ze de zorgtaak 

kunnen dragen. 
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INLEIDING VAN HET HOOFDSTUK OVER ZORG UIT HET BOEK ‘IN HET OOG VAN DE ORKAAN –  

NEDERLAND IN TRANSIT IE’ VAN JAN ROTMANS (2012):  

De Nederlandse zorg had lange tijd de reputatie één van de beste van de wereld te zijn. Het blijkt nu 

echter dat we met zijn allen een stelsel hebben opgebouwd dat de mens steeds verder overvleugelt. De 

cultuur binnen met name de langdurige zorg wordt gedomineerd door doorgeschoten zakelijkheid en een 

overdaad aan protocollen, formulieren en regels. Steeds vaker maakt het systeem zieken zieker. 

Technologisch lopen we nog altijd voorop, maar de menselijke maat is zoek en zorgverleners hebben het 

idee constant door managers op de vingers te worden gekeken. Die op hún beurt weer de hete adem van 

‘Den Haag’ in de nek voelen. Hoe brengen we de zorg terug waar deze thuishoort? In een persoonlijke 

relatie tussen cliënt en zorgverlener waarbij de vraag van eerstgenoemde centraal staat en aandacht, 

vertrouwen en kwaliteit de boventoon voeren. Kortom: hoe gaan we van zorg voor het systeem naar zorg 

voor de mens?  

En nog een citaat uit het hoofdstuk: 

Een mensgerichte zorg neemt de heelheid van de mens als uitgangspunt en stelt de eigen leefomgeving 

centraal. Kleinschalige zorg waarbij de mens de regie in eigen handen heeft, met een eigen budget. De 

zorg is het leven zelf, met voldoende tijd en ruimte voor ontmoetingen, zodat er weer echt contact 

mogelijk is tussen zorgverlener en zorgvrager, op basis van aandacht, liefde en warmte. 

Samenredzaamheid is hier het kernbegrip: mensen voorzien gezamenlijk in hun zorg via vitale en rijke 

sociale verbanden. Professionele zorg en technologische ondersteuning zijn dienstbaar aan deze informele 

zorg in plaats van andersom. Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn eigen zorg te organiseren via zijn 

eigen sociale netwerken en gemeenschappen.  

VIII. Verbetering van het bestaansrecht voor aanbieders van 

kleinschalige innovatieve zorg 

IX. Erkenning van de waarde van thuisprogramma’s of 

onderdelen hiervan en de betrokkenheid van ouders bij de 

ontwikkeling van hun kinderen 

X. Recht op onderwijs (naast de al bestaande leerplicht) 

XI. Een grotere variatie in onderwijs- vormen 

XII. Meer vraaggericht onderwijs, ook door bestaande scholen 

XIII. In stand  houden van kleine scholen 

XIV. Opheffen van het verbod op thuisonderwijs (in elk geval 

voor onze kinderen met autisme die niet in staat zijn een 

school te bezoeken) 

XV. Realiseren van een participatiebudget 

XVI. Bestaansrecht organiseren voor een gemengde vorm van 

zorg/onderwijs: Zonderwijs 

 

TRENDS EN BELEID IN ZORG EN ONDERWIJS 

Nu onze wensenlijst er staat, is het interessant om te kijken wat de 

trends zijn en het geformuleerde beleid is op het gebied van zorg en 

onderwijs. Om de trends van 2013 in beeld te brengen heb ik een aantal 

relevante citaten weergegeven uit de Trendrede 2013 en het boek ‘In 

het oog van de Orkaan – Nederland in transitie’. Zie hiervoor de 

kaderteksten.  
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De TrendRede is een initiatief van Nederlandse toekomstdenkers. De manier waarop we leven, 

werken, consumeren en communiceren zal de komende jaren radicaal veranderen. De 

beredeneerde lijnen in de TrendRede zijn dan ook uitdrukkelijk bedoeld om discussie en 

besluitvorming op weg te helpen. 

ONTSYSTEMATISERING 

Wij voorspellen een periode van ontsystematisering. We moeten Nederland opnieuw organiseren. 

Nu bevinden we ons in een systeemvacuüm: de oude weg loopt dood maar de nieuwe wegen zijn 

nog ongeplaveid. Wie hoopt op een charismatische voorganger die ons de nieuwe wereld binnen 

leidt, mist de revolutie die zich in stilte al afspeelt. De katalysator waar we naar zoeken komt niet 

voort uit een van de oude instituten. Wie oog heeft voor de kleine beweging ziet hoe een nieuwe 

wereld zich opbouwt. De burger vormt in toenemende mate zijn eigen regering. De katalysator van 

de omslag, dat zijn we zelf. 

ZELFORGANISATIE 

Wanneer het levenspeil van mensen ophoudt met groeien, houdt daarmee het leven zelf nog niet 

op. Nu we niet langer naar buiten groeien, groeien we van binnen. Daar valt nog flinke winst te 

behalen. Zelfsturing in sociale samenhang is de krachtige motor achter maatschappelijke 

vernieuwing. We willen regels alleen nog volgen wanneer ze passen bij onze intrinsieke motivatie. 

Nieuwe maatschappelijke en commerciële initiatieven nemen dat als uitgangspunt en bouwen op de 

eigen kracht van mensen. De oprichter van Buurtzorg, Jos de Blok, ontving kortgeleden de 

Management Team-prijs voor ‘gamechanger van het jaar’. Bij Buurtzorg werken 5.500 thuiszorgers 

in kleine autonome teams. Er is geen management, alleen een aantal coaches en een IT-systeem. 

De Blok: “Je moet het zelf organiserend vermogen van je medewerkers benutten, in plaats van ze 

voor de voeten te lopen. Vraag je mensen hoe ze hun werk beter kunnen doen. Hoe meer 

verantwoordelijkheid je medewerkers geeft, hoe meer ze zich verantwoordelijk voelen en zelf 

dingen oppakken.” Ook de Eigen Kracht Centrales floreren. Het idee: iedereen kan zelf de regie 

houden over zijn leven. Niet langer zetten we tot twaalf verschillende hulpverleners op het spoor 

van een probleemgezin; het sociale netwerk wordt ingezet om met verenigde kracht ondersteuning 

te bieden. We ontsystematiseren en organiseren onszelf opnieuw. 

DE KRACHT VAN DE KLEINSTE SCHAKEL 

Wat we zien is een omslag van gedachteloos consumeren naar betekenisvol creëren. Wij 

voorspellen voor de komende jaren dat de economie in het teken komt te staan van de kracht van 

de kleinste schakel. … Nieuwe systemen worden al overal opgebouwd. Nu hebben we de zuil van de 

zorg, de zuil van de financiën en de zuil van de politiek. Het kan anders. De kleinste schakels gaan 

zich de komende jaren anders samenvoegen, anders verbinden. Zo wrikken ze de grote systemen 

los uit hun comfortabele machtspositie. Ouderen beginnen een zorgcoöperatie en houden elkaar zo 

lang mogelijk weg uit een verzorgingstehuis. Zelfstandige professionals organiseren de 

gezamenlijke inkoop. Microkredieten leveren maximale opbrengsten op. Het systeem kantelt, 

doordat de kleinste schakel zijn kracht ontdekt en daarmee de keten wijzigt. 

ONTGOOCHELING 

In vorige versies van de TrendRede beschreven we hoe Nederland zich terugtrok aan weerszijden 

van een kloof vol wantrouwen. Om ons tegen bekende en onbekende gevaren – en vooral tegen 

elkaar - te beschermen, timmeren we het maatschappelijk verkeer dicht met controleprotocollen. … 

Onze systeemverslaving dwingt ons tot kaderen, beheersen, inperken en controleren. Het resultaat 

is dat we afhankelijk worden van de meetinstrumenten die we zelf creëerden. De werkelijkheid 

dient zich aan te passen aan de modellen die we ervoor ontwikkeld hebben.  
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Veel van de genoemde trends en knelpunten zijn verwerkt in het nieuw 

geformuleerde beleid voor de gezondheidszorg. De meest recente 

neerslag van het beleid op gebied van de gezondheidszorg is de 

beleidsbrief van het Ministerie van VWS d.d. 8 februari 2013 aan de 

Tweede Kamer, genaamd de gezamenlijke agenda VWS ‘Van systemen 

naar mensen’. Het geformuleerde beleid getuigt van een grote urgentie 

tot het faciliteren van meer betaalbare zorg en legt grote nadruk op het 

anders organiseren van de zorg waardoor deze meer aansluit bij wat 

mensen willen. In de beleidsbrief is o.a. te lezen dat: 

O Preventie belangrijker wordt; 

O De hulpvraag van ouders en kinderen leidend moet zijn voor de zorg 

die geboden wordt, en niet het beschikbare aanbod; 

O Zelfredzaamheid/eigen kracht meer centraal moet komen staan; 

O Er ingezet wordt op zo lang mogelijk thuis wonen van mensen (en 

kinderen); 

O (H)erkennen van mantelzorgers en vrijwilligers; 

O Er ingezet wordt op het tot stand brengen van optimale combinaties 

van formele zorg door zorgverleners en informele zorg door 

mantelzorgers en vrijwilligers; 

O Administratieve lasten teruggedrongen moeten worden; 

O Er ruimte moet zijn voor innovatie en voor nieuwe toetreders. 

 

Het beleid op gebied van Passend Onderwijs gaat scholen binnen een 

regio verplichten een passende onderwijsplek aan te bieden voor elk 

kind. De scholen leggen onderlinge afspraken hiertoe vast in een 

ondersteuningsplan waarin ook de financiering wordt geregeld. Ook de 

indicatiestelling voor speciaal onderwijs gaat veranderen: scholen gaan 

nu binnen een regio onderling bepalen welke kinderen naar speciaal 

onderwijs mogen gaan. Daarmee vervalt ook het bestaan van 

leerlinggebonden financiering. 

Bijzonder veel van de maatschappelijke trends, welke deels al verwoord 

zijn in het meest recente beleid voor zorg en onderwijs, zijn zeer 

passend bij onze wensen. In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat 

kleinschalige innovatieve zorg en onderwijs bijzonder goed past in het 

beleid, maar lang niet altijd past in eerder opgebouwde systemen. 
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ROL VAN DE OUDERS EN ROL VAN DE OVERHEID 

Ouders met een (zeer) zorgintensief kind zitten 

in een lastige situatie; ze hebben dringend 

behoefte aan hulp/steun/informatie. De rol die 

ouders zelf innemen in het kiezen van de zorg 

en de mate waarin ze zelf participeren in het 

toepassen van de zorg kan flink variëren. Die 

variatie kan duidelijk gemaakt worden aan de 

hand van de participatie-ladder. Laag op de 

participatie-ladder bepaalt een arts wat het 

beste is voor je kind met autisme en als ouder 

word je daarover geïnformeerd. Ouders die 

hoger op de participatieladder gaan, zullen hun 

aandeel nemen in het meedenken of zelfs het  

meebeslissen over de toe te passen zorg. Ouders die nog hoger op de 

participatieladder gaan, zullen de door hen gekozen zorg ook zelf 

toepassen. Indien nodig zullen deze ouders hulp inschakelen (onder hun 

eigen regie). Professionele hulpverleners worden slechts af en toe 

geconsulteerd. Ouders die kleinschalige innovatieve zorg toepassen, 

zitten hoog op de participatieladder. We kunnen voor hen het volgende 

plaatje tekenen, waarbij de zorg zoveel mogelijk verleend wordt door de 

(natuurlijke) omgeving van het kind met autisme (direct rond het 

centrum van de ‘schietschijf’). 
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informeren 
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ZORGCONTINUÜM 

Wat hebben we als ouders van de overheid nodig om onze rol als 

toepasser van kleinschalige innovatieve zorg met verve te kunnen 

oppakken? We hebben nodig dat het zorgstelsel, het onderwijsstelsel en 

de financiering van deze stelsels ons stimuleert (en niet tegenwerkt) zelf 

regie te pakken. Voor ouders van kinderen met een milde vorm van 

autisme zal het wellicht voldoende zijn hen een cursus aan te bieden 

waarin ze leren om hun kind thuis tot ontwikkeling te stimuleren. 

Eventueel is blijvende coaching en scholing gewenst (een aantal keer 

per jaar een dag of paar uur). Voor ouders die een kind hebben met een 

grotere hulpvraag zal meer nodig zijn. Wellicht kunnen ze andere 

mantelzorgers of vrijwilligers inschakelen. Bij kinderen met een grote 

hulpvraag zal dat niet meer voldoende zijn en is een participatiebudget 

gewenst waarmee extra hulp ingeschakeld kan worden. Voor alle ouders 

geldt dat scholing en coaching van henzelf van groot belang blijft. De nu 

reeds bestaande formele zorg door professionals in instellingen kan 

beschikbaar blijven voor situaties waarin professioneel advies gewenst is 

of in situaties waarin de ouders (tijdelijk) de zorg niet kunnen dragen. 

Zo ontstaat een zorgcontinuüm waarin goedkope, informele zorg (voor 

ons is dit ook prettige, warme zorg) gestimuleerd wordt en duurdere 

formele zorg beschikbaar blijft voor wie het nodig heeft. Op deze manier 

blijft de beschikbaarheid van dure professionele zorg gewaarborgd maar 

niet overvraagd.  

Om ouders te stimuleren en te faciliteren in de mee-doen-rol zijn een 

aantal zaken nodig: 

o investeren in goede training van ouders, mantelzorgers, vrijwilligers 

en semi-professionals in methoden die goed toegepast kunnen 

worden in de thuissituatie en in allerlei zaken waarmee ouders in de 

thuissituatie te maken kunnen krijgen. Op dit moment zijn er nog 

niet veel organisaties die zich richten op deze rol als trainer (en 

coach); 

o blijvende beschikbaarheid van een coach voor de ouders die hen 

tussen de trainingen door helpt bij het maken van de juiste keuzes; 

o indien nodig zorgen voor een budget waarmee ouders hulp kunnen 

inhuren. 

 

 

KWALITEIT EN CONTROLEERBAARHEID 

Ouders van ‘reguliere’ kinderen vinden in het bestaande aanbod van 

scholen, kinderopvang en sport doorgaans bevredigend. Met het 

zorgstelsel hebben deze kinderen en hun ouders weinig te maken 

(anders dan evt. af en toe voor curatieve zorg). Het onderwijsstelsel is 

op hen afgestemd, wat inhoudt dat ze in de buurt een school kunnen 

vinden die past bij hun voorkeur en hun niveau, een diploma kunnen 

halen en werk kunnen zoeken/vinden. Voor hun vrije tijd zijn vrienden 
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beschikbaar en sportclubs om uit te kiezen. Hun ouders kunnen werken 

en evt. gebruik maken van verschillende vormen van reguliere 

kinderopvang. Ouders en kinderen zijn relatief vrij hun leven in te 

richten naar hun wensen. 

Voor ouders van kinderen met autisme zijn alle hiervoor genoemde 

vanzelfsprekendheden geheel niet vanzelfsprekend. Wij gaan 

voortdurend op zoek naar de mogelijkheden die we nodig hebben, maar 

die slechts schaars voorhanden zijn. Ook hebben we te maken met veel 

wisselingen in de situatie, doordat behandelingen kort duren of doordat 

het kind bv vastloopt of weggestuurd wordt van zijn school. Zodra we 

gebruik maken van extra ondersteuning (bv. via een PGB) krijgen we te 

maken met een nieuw fenomeen binnen het ouderschap: we moeten 

ons verantwoorden voor de besteding van zo’n budget en daarmee voor 

de manier waarop we ons leven vormgeven.  

Uiteraard is een goede verantwoording onlosmakelijk verbonden aan het 

besteden van publieke middelen, dan wel verzekeringsgeld. Middels de 

verantwoording moeten we laten zien dat we goede dingen doen. Bij 

deze zin wordt het interessant. Want immers: wat is goed als we het 

hebben over informele zorg? En wat zou goed zijn als we kunnen 

werken met een combinatievorm van zorg en onderwijs (Zonderwijs)? 

Wat is kwaliteit? En wie bepaalt het?  

Bij formele zorg wordt gewerkt met gediplomeerde aanbieders, 

vastgelegde methoden, afgesproken aantal consulten enz. waardoor het 

mogelijk is om kwaliteitsnormen vast te leggen. Voor informele zorg 

daarentegen, zijn de kenmerken dat het vraaggericht en flexibel is. Het 

inrichten van een systeem voor kwaliteitscontrole lijkt daarmee veel 

lastiger. Feitelijk zijn het hier de ouders en het kind die de kwaliteit 

bepalen: nl. dat wat zíj nodig hebben om hun leven in te richten naar 

hun wensen en mogelijkheden (en zo de kans dat ze het samen redden 

te vergroten).  

Waar wij als ouders van kinderen met autisme naar streven is maximale 

vrijheid om de zorgtaak zo in te richten dat we hem aankunnen. Een 

participatiebudget kan daarbij geweldig helpen. Het in het verleden 

geconstateerde misbruik van PGB’s door malafide bedrijven lijkt het 

imago van vrij te besteden budgetten behoorlijk geschaad te hebben. 

Het lijkt ons zeer wenselijk te zoeken naar vormen waarbij misbruik 

door zulke bedrijven voorkomen kan worden, terwijl wij als ouders 

gebruik kunnen blijven maken van een vorm van participatiebudget.  

We zoeken dus naar een mogelijkheid om te werken op basis van 

vertrouwen, zonder alle controle mechanismen los te laten. 
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KLEINSCHALIG EN INNOVATIEF, HOE ZIT DAT FINANCIEEL? 

Het is alom bekend dat de kosten voor de zorg groter zijn geworden dan 

wat we als gezamenlijke Nederlanders redelijkerwijs kunnen dragen. Het 

is dus relevant om duidelijkheid te scheppen over kosten voor 

kleinschalige innovatieve zorg; vooral ook in vergelijking met 

grootschalig georganiseerde zorg door professionals. 

Natuurlijk is zo’n vergelijking niet gemakkelijk. Zo hangt er bv. veel af 

van de mate waarin we (in het geval van kleinschalige zorg) betalen 

voor verleende zorg (die verleend kan worden door ouders, andere 

mantelzorgers, zzp’ers, kleinschalige organisaties en vrijwilligers). Ook 

van belang zijn de resultaten (welke vorm van zorg levert de beste 

resultaten op en hoeveel verschilt dat dan van elkaar?) en ook is 

interessant in welke mate verbreding mogelijk is (naar onderwijs, sport, 

vrije tijd, werk). Al met al een ingewikkelde afweging, die toch zo goed 

mogelijk gemaakt is in een business case (zie bijlage 2). Uit de business 

case blijkt dat kleinschalige innovatieve zorg (veel) goedkoper is dan 

formele zorg.  

AANBEVELINGEN 

Uiteraard zien wij graag de lijst van 16 dringende wensen (zie pagina 

60) vervuld. Dat is echter niet gemakkelijk. Daarom bevelen wij aan: 

1. Inventariseren en vindbaar maken van informatie over best 

practices voor kleinschalige innovatieve zorg en onderwijs met 

name onder ouders en zorgaanbieders (bv. door Werkgroep 

‘Vanuit Autisme Bekeken’). 

2. Vrijgeven van experimenteerruimte en starten van pilots om 

kleinschalige innovatieve zorg te stimuleren (Ministerie VWS). 

3. Stimuleren van organisaties die ouders van kinderen met autisme 

steunen door training en coaching op wat zij zélf kunnen doen 

(zorgverzekeraars en Ministerie VWS). 

4. Realiseren van een zorgcontinuüm waarbij goedkope, informele 

zorg gestimuleerd wordt en duurdere formele zorg beschikbaar 

blijft voor wie het nodig heeft (zorgverzekeraars en Ministerie 

VWS). 

5. Middels maatwerk op scholen passend onderwijs realiseren voor 

kinderen met autisme (scholen, Ministerie van OCW). 

6. Afstemming tussen de ministeries van VWS en OCW om te 

zorgen dat er voor kinderen die ‘tussen de wal en het schip 

vallen’ een continuüm wordt georganiseerd tussen zorg en 

(thuis)onderwijs. Het budget dat feitelijk bedoeld is voor 

onderwijs, maar hieraan door thuiszitten niet besteed wordt, zou 

hiervoor sowieso al beschikbaar moeten zijn. 

7. Betrekken van andere ministeries, om te beginnen het Ministerie 

van OCW en SZW om de problematiek van kinderen en jongeren 

met autisme integraal aan te pakken. 
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Bijlage 1. 

MAIL VAN EEN MOEDER AAN HAAR FAMILIE 

 

Lieve familie, 

 

Ik stuur jullie deze lange mail om duidelijk te maken waar ik sta in mijn leven en omdat het 

consequenties heeft voor ons contact. Ik hoop dat meer inzicht in mijn leven duidelijkheid 

geeft t.a.v. de mogelijkheden van de onderlinge omgang, omdat ik heb gemerkt dat ik 

daarin beperkingen bij mijzelf ervaar. 

  

Afgelopen jaar is mij duidelijk geworden dat er grenzen zijn aan mijn kunnen, aan mijn 

inzet en aan mijn ambities. 

Het is een proces geweest van accepteren en afscheid nemen van wensen en dromen: 

- (voorlopig) niet kunnen samenwonen 

- niet meer in een zangkoor kunnen zingen of regelmatig salsadansen (de puf ontbreekt en 

kans op afhaken is groot) 

- niet meer ver vooruit plannen maar leven bij de dag, afgestemd op mijn energielevel 

- niet meer vanuit mijn eigen behoefte en gewoonte kunnen deelnemen aan festiviteiten 

zoals Sinterklaas 

- niet meer voluit kunnen gaan in gesprekken, cursussen, werk, borrels, bezoekjes etc. 

- niet meer al het werk aankunnen dat ik gewend was te doen 

- niet meer zo perfectionistisch kunnen zijn in attent zijn en relaties onderhouden 

- niet meer ongedwongen kunnen genieten van familiefeestjes en -uitjes (soms ook veel te 

pijnlijk voor mij) 

 

Dit is een greep uit de dingen die ik heb leren accepteren en moeten aanpassen in mijn 

leven. En die betrekking hebben op mijn omgang met anderen, familie, vrienden en 

collega's. Graag licht ik e.e.a. toe in de hoop dat je inziet waarom ik verander en 

veranderd ben. 

 

Sinds 6 jaar leef ik met autisme. Het autisme van Martin is ook mijn autisme geworden. Ik 

ben zijn kompas en tolk naar de wereld. Ik luister met zijn oren en kijk door zijn ogen, 

maak steeds de vertaling naar hoe prikkels bij hem binnenkomen, hoe hij de wereld 

waarneemt en ervaart, wat hij wel en niet snapt. Ik ontcijfer steeds zijn reacties en gedrag. 

Door overprikkeling van de zintuigen, vertoont hij soms eigenaardig, ongewoon, 

ongewenst gedrag dat nooit op zichzelf staat of beoordeeld kan worden. Het is een 

nauwgezet kijken en zoeken naar de reden ervan om te snappen wat hij doet dat hij doet. 

En om daar weer op te reageren. Dat vereist opvoeden op de vierkante centimeter. Niets 

is vanzelfsprekend, niets wordt vanzelf door hem geleerd of wordt door hem verkeerd 

geïnterpreteerd. 

Daarbij komt zijn disharmonisch ontwikkelingsprofiel: verschillen tussen de mentale, 

motorische, spraak-taal en spelontwikkelingen binnen 1 kind. Hij heeft op de verschillende 

ontwikkelingsgebieden verschillende leeftijden met bijbehorend gedrag en interesses. En 

al deze gebieden ontwikkelen zich in een ander tempo dan dat wij normaal noemen. 

Cognitief kun je hem als 10-jarige benaderen, maar niet qua begrip. Spelen doet hij als een 

kleuter en hij kijkt nog steeds graag naar kleuterprogramma's/Dvd’s. 
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Afstemmen en aansluiten is steeds heel goed kijken, luisteren en voelen waar hij zit en 

waar hij aan toe is. En dus ook vele malen herhalen en geduld opbrengen voor het feit dat 

hij steeds weer dezelfde boekjes wil lezen en cd's wil luisteren. Dat geeft houvast. 

  

Vandaar dat ik sinds 5 jaar professionals om mij heen verzamel die mij hierbij kunnen 

helpen, want alleen kan ik het niet. En ik gun Martin ontwikkeling van zijn talenten. Dat hij 

gelukkig is en zijn plekje in de maatschappij heeft en krijgt zoals elke ouder dat voor zijn 

kind wenst. Alleen in zijn geval met veel meer aanpassingen en 1 op 1 begeleiding omdat 

hij minder goed in staat is om signalen uit de omgeving op te vangen en om te zetten naar 

gedragsrepertoire dat wenselijk is en verwacht wordt in de samenleving. En omdat alle 

vaardigheden hem aangereikt moeten worden. Hij gaat (nog) niet vanzelf op zoek naar 

nieuwe dingen en mogelijkheden al stemt het mij hoopvol dat hij in toenemende mate 

vragen gaat stellen en inzichten met mij deelt! 

 

Ik leef in 2 werelden: de neurotypische, gewone wereld en de autistische wereld. Vaak 

lopen die in elkaar over. Samen met Martin wordt mijn wereld steeds autistischer en is het 

lastig om de gewone wereld nog vanuit een gewoon wereldbeeld te zien, te ervaren en te 

beleven. Doordat ik altijd alert ben op wat er gebeurt en hoe Martin erop reageert, staan 

mijn zintuigen steeds op scherp. Dat veroorzaakt natuurlijk overprikkeling bij mijzelf en 

daardoor stress. Ik ben heel erg stressgevoelig en vatbaar voor burn-out. Na 2 burn-outs 

ben ik nooit meer de oude geworden. Hoe graag ik ook wilde en hoe hard ik ook 

probeerde. De rek is eruit. De balans draagkracht-draaglast is zeer wankel. Er hoeft maar 

iets te gebeuren en ik ben uit mijn evenwicht. Ook ik heb baat bij rust, voorspelbaarheid 

en regelmaat. Wetenschappelijk is bewezen dat moeders van autistische kinderen andere 

hormoonlevels hebben, zie:  www.auticomm.nl/2012/12/16/autism-moms-have-stress-

similar-to-combat-soldiers  

en daardoor vatbaarder kunnen zijn voor ziektes en overspannenheid. Niet iets om blij van 

te worden en je kan er weinig rekening mee houden op de momenten dat er zoveel van je 

gevraagd wordt aan extra werkzaamheden zoals daar zijn: 

- diagnose actueel houden 

- laten verrichten van psychologisch en pedagogisch onderzoek om anderen en zelf te 

weten waar hij zit in zijn mentale en schoolse ontwikkeling  

- onderzoek en behandeling: logopedie, ergotherapie, sensorische integratie, psycho-

motorische training, speciale zwemles (niet 2 maar alweer 4 jaar...) en speciale sportles 

- aanvraag van PGB, TOG, etc. 

- verantwoording van PGB-besteding, 2x per jaar 

- onverwachte tussencontroles met alle papieren rompslomp 

- PGB-administratie: planning, betaling, jaaropgaven van momenteel 7 professionals.  

- ziek- en betermeldingen met bijbehorende administratie en inval regelen 

- zoektochten naar geschikte scholen en dagopvang (inmiddels al nr. 5 gestart) 

- zoeken naar en onderhandelen met geschikt taxivervoer 

- overleggen, onderhandelen, evalueren van handelingsplannen op scholen/opvang 

- vinger aan de pols over hoe ze met je kind omgaan 

- herindicatie cluster 2 en 4 en bijbehorende onderzoekstraject (afgelopen jaar zelf gedaan 

omdat hij ten onrechte van school was gestuurd) 

- proefplaatsing opperen en bevechten op een nieuwe school i.s.m. onderwijsconsulent 

- plaatsje op andere school in de wacht zetten (plan B) 

- leerplichtontheffing aanvragen, krijgen en behouden 

- strategisch denkwerk verrichten voor plan C als alles ophoudt en/of straks passend 

onderwijs wordt ingevoerd 
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- doktersbezoek voor allerlei doorverwijzingen en dan zelf de specialist zijn 

- poeppoli bezoeken i.v.m. obstipatie en poepen in bad 

- zelf cursussen volgen om meer kennis van autisme te krijgen en aan eigen attitude te 

werken 

- begeleiding krijgen van een maatschappelijk werkster en homeopaat voor eigen rouw- 

en verwerkingsprocessen 

 

en dan nog niet eens genoemd wat het dagelijks leven voor extra's voor mij in petto heeft: 

uitgestelde zindelijkheid, uitgestelde eenkennigheidsfase, slaapproblemen, obstipatie, 

eczeem, eetproblemen, auditieve overgevoeligheid (waardoor ik niet kan lachen en zingen 

want dan slaat Martin mij), olifantenhuid kweken voor afkeurende blikken op straat en in 

OV, altijd opvang voor je kind regelen omdat hij geen vriendjes heeft en niet zomaar bij de 

buurvrouw terecht kan... 

 

Tja en dan heb ik ook nog een baan van 4 dagen (minder kan niet om financiële 

redenen) en zelfstandig een huishouden te runnen. Alleen de woensdagochtend heb ik 

vrij, 's middags is er alweer sportles aan de andere kant van de stad: 3 uur bezig voor 

uurtje sporten. Wekelijks heb ik 7 spelers over de vloer die ik ook moet aansturen en die 

mijn steun en toeverlaat zijn in de begeleiding van Martins ontwikkeling en mij helpen 

ontladen als ik er weer eens doorheen zit. En dan de drijvende kracht te zijn in het co-

ouderschap samen met Theo die heel veel wil, maar niet altijd alles geregeld krijgt. Ook 

dat vraagt nauwkeurige afstemming en timing. 

  

En dan de grote hoeveelheid liefde en geduld om Martin dagelijks te begeleiden. Steeds 

mijzelf op de tweede plaats zetten, mijzelf in evenwicht en rustig houden. Ik kan me geen 

uitbarstingen naar hem toe veroorloven want die emoties krijg ik van hem als een 

boemerang terug en het heeft nogal wat tijd nodig om hem dan daarin te begeleiden en 

helpen ontladen. En dan daarna het proces voor hem te rationaliseren en uit te leggen 

omdat hij moeite heeft met oorzaak-gevolg relaties. En het weer goed te maken. 

Begrijp me goed, het is een enorm lief en gevoelig kind dat volledig afgaat op mij. Als ik 

niet goed in mijn vel zit, dan merk ik dat aan hem en is hij ook 'lastiger'. Het is samen 

balanceren op het slappe koord en met vallen en opstaan samen aan het evenwicht 

werken. Een nogal symbiotische relatie met heel intens contact en vertrouwen. En voor 

mij een verantwoordelijkheid die soms boven mijn vermogen ligt. Ik kan het onmogelijk in 

mijn eentje allemaal goed doen. 

 

Ik wil niet klagen, dat ligt niet in mijn aard (en doe ik liefst bij mensen die mijn situatie van 

dichtbij kennen), maar het leek me nuttig om alles eens op een rijtje te zetten wat er op 

me afkomt voor het inzicht.... 

 

Door dit voortschrijdende inzicht in mijn balans draagkracht-draaglast en het feit dat ik 

ook nog eens sinds 3 jaar een relatie probeer op te bouwen met Joost, is mij duidelijk 

geworden dat ik keuzes moet maken en moet veranderen. Meer ontspannen zijn in het 

moment en goed luisteren naar mijn lichaam wat het aankan. Niet meer op basis van 

wilskracht dingen doen, hoe aanlokkelijk ook. Geen concessies doen aan zg. 

maatschappelijke normen en waarden, verwachtingen en gewoontes. Regelmatig zeg ik 

mijn afspraken met Joost af of kom ik een (halve) dag later dan gepland omdat ik eerst tijd 

voor mijzelf nodig heb en lummeltijd: even helemaal niets hoeven en nergens rekening 

mee houden. 
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Sinds een jaar ben ik beter geworden in kiezen voor mijzelf, grenzen te stellen en te kiezen 

voor dingen die mij energie geven en dingen te laten die mij teveel energie kosten. 

En sinds 3 jaar is er een patroon ontstaan van afspraken met Joost in de oneven 

weekenden. Deze weekenden zijn heilig voor mij: even qualitytime met de man die mij 

steunt, begrijpt, waardeert en (bijna) onvoorwaardelijk liefheeft. Dat is een heel 

bijzondere ervaring voor mij en ik heb er lang aan moeten wennen dat het voor mij toch is 

weggelegd. En om het toe te laten vanuit de angst dat ik het weer zou kwijtraken... 

Wij hebben voor elkaar gekozen, zonder kinderen erbij, omdat die er niet om gevraagd 

hebben. We willen onze tijd samen dan ook zoveel mogelijk met z'n tweeën doormaken. 

Die keuze gaat ten koste van andere mogelijkheden en van relaties met familie en 

vrienden. Er blijft eenvoudigweg geen tijd over. Het is niet eenvoudig om deze keuze te 

maken en vol te houden. Soms is de druk of verleiding groot om het toch anders te doen, 

te combineren. Dat gaat ten koste van de relatie hebben wij gemerkt omdat 2 weekenden 

per maand nu eenmaal een erg karig aantal dagen is. 

 

Ik heb het nooit eerder expliciet gezegd, maar hiermee wil ik duidelijk maken dat ik 

daarom niet altijd van de partij zal zijn bij feesten en verjaardagen. Hoe jammer ook. Het 

zit er gewoon niet in. Waar mogelijk maak ik tijd vrij en kom ik, maar verwacht het niet 

van mij in de oneven weekenden. 

Het spijt me als ik daardoor mijn rol als dochter, (schoon-)zus en tante niet kan invullen 

zoals je wellicht graag zou willen.  

 

Ik vraag hiermee begrip voor mijn situatie en ik heb begrip voor eventueel onbegrip t.a.v 

mijn keuzes. Het is ook lastig voor te stellen hoe het leven is met een kind met autisme. Je 

hebt geen idee hoezeer dat ingrijpt en dat besef ik mij goed. 

Graag word ik gewaardeerd om wie ik ben en niet be-/veroordeeld om wat ik doe of laat. 

Ik probeer dat ook naar anderen te doen al liggen verwachtingen altijd op de loer. Ik word 

gesterkt vanuit het gedachtegoed van CSL: de methode Contactgericht Spelen en Leren 

vanuit Stichting Horison, die luidt: zonder vooroordeel en vanuit liefde kijken naar het kind 

met special needs. Dit is mijn levenshouding geworden. Ik ben niet perfect en ik omarm 

steeds meer mijn imperfectie. Ik doe mijn best en ben ook mens. 

Laten we vanuit ons mens zijn met alle aardigheden en eigenaardigheden naar elkaar 

kijken en met elkaar omgaan.  

Dat is mijn wens voor nu en in de toekomst. 

 

Wellicht overval ik je met deze mail, dat is niet mijn bedoeling. Ik verwacht niet persé een 

reactie. Wil je reageren, dan is het wellicht zinvol om e.e.a. eerst even te laten bezinken. 

Die tijd heb ik afgelopen jaar ook voor mijzelf genomen. 

 

Liefs, Carla 
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Bijlage 2 

BUSINESSCASE  

 

KOSTEN EN EFFECTEN:  

CSL THUISPROGRAMMA VOOR KINDEREN  

MET AUTISME SPECTRUM STOORNISSEN (ASS) 
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SAMENVATTING 

 
 

Het is aangetoond dat hoe intensiever een (thuis)programma is, des te 

beter de resultaten zijn. Recent onderzoek van Fein et al. (2013) toont 

dat in een aantal gevallen kinderen met ASS geheel symptoomvrij zijn 

na een programma. Deze auteurs stellen expliciet dat bij deze kinderen 

de ouders in het algemeen sterk betrokken waren bij de behandeling en 

het sociale leven van hun kind. Zij geven aan dat het belang van 

intensieve betrokkenheid van ouders in de thuissituatie kinderen met 

autisme de beste kansen geeft om van autisme te herstellen. 

Maar ook minder intensieve programma’s leveren nog steeds resultaat 

(Peters-Scheffer et al., 2012). Ook als geen volledig herstel optreedt, 

hebben  thuisprogramma’s grote voordelen. De kinderen kunnen snel en 

adequaat geholpen worden en hebben meer kans op vermindering van 

de effecten van hun autisme. Hun kans op het afronden van een 

schoolopleiding en daarmee op een zelfstandig leven, neemt toe. De 

ouders kunnen hun rol als opvoeder beter invullen, zij worden krachtiger 

en hun gezinnen stabieler. De kosten voor de maatschappij zijn op 

meerdere vlakken lager. Thuisprogramma’s zijn aanzienlijk goedkoper 

dan reguliere zorg en de aanspraak op sociale zekerheid neemt af. 

De huidige vormgeving van thuisprogramma’s brengt ook nadelen met 

zich mee. Deze nadelen komen met name bij de ouders terecht. Naast 

alle logistieke uitdagingen omvat de organisatie van de programma’s 

ook het verwerven van de middelen en de verantwoording hiervan. 

Ouders die middels een thuisprogramma  streven naar maximale 

ontwikkelingsmogelijkheden voor hun kind moeten zich constant 

verantwoorden richting autoriteiten, organisaties en maatschappij. 

Een vergelijking van de kosten van een thuisprogramma op basis van 

een persoonsgebonden budget (PGB) met in omvang vergelijkbare 

programma’s in een instelling, laat zien dat een thuisprogramma 

goedkoper is. Veel thuisprogramma’s werken met vrijwilligers en zijn 

daarmee vele malen goedkoper dan zorg in instellingen. Maar ook 

thuisprogramma’s met volledig individuele, professionele begeleiding 

zijn goedkoper dan de programma’s in een instelling, zelfs als daar de 

zorg in zijn geheel in een groep wordt verzorgd. Indien in een instelling 

volledig individuele zorg geleverd zou worden, zou dit meer dan twee 

keer zo duur zijn als zorg door professionals in een thuisprogramma. 

Gezien de grote sociale, maatschappelijke en financiële voordelen van 

thuisprogramma’s pleiten wij voor een betere ondersteuning van ouders. 

Daardoor zullen zij meer tijd kunnen besteden aan de zorg en 

begeleiding van hun kinderen waardoor de positieve effecten nog verder 

zullen toenemen. 
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INLEIDING  

 

Autisme komt in Nederland en wereldwijd gemiddeld voor bij 1 op de 

100 personen.8 9 10 De aandacht neemt toe voor deze pervasieve 

ontwikkelingsstoornis. In Nederland bezoekt vrijwel elk kind tussen de 

0-4 jaar een ouder kind centrum of consultatiebureau. Daar is autisme 

inmiddels een aandachtsgebied. Binnen de GGZ zijn teams voor vroeg-

ontwikkeling en vroeg-interventie actief. Diagnostisering van kinderen 

met autisme is echter vaak lastig waardoor bij veel kinderen het 

autisme niet herkend wordt en de problemen thuis steeds groter 

worden. Als er een diagnose is, hebben we te maken met wachtlijsten in 

de jeugdzorg en capaciteitsproblemen in centra. Het duurt daarom 

meestal jaren voordat zorg ingezet wordt. In verreweg de meeste 

gevallen nemen de problemen flink toe en raken ouders daardoor steeds 

meer overbelast, waardoor de problemen nog verder toenemen.  

Thuisprogramma’s richten zich op het in hun kracht zetten van ouders 

en het mogelijk maken van zorg en begeleiding gericht op dit specifieke 

kind. De negatieve spiraal wordt daardoor vermeden of verminderd.  

We verkennen in dit onderzoek de maatschappelijke en sociale 

uitkomsten van thuisprogramma’s op basis van wetenschappelijk 

onderzoek en vergelijken de kosten met die van opname in een 

instelling of plaatsing in een centrum. We beginnen met een SWOT 

analyse, waar we de voordelen en nadelen van een thuisprogramma 

kort samenvatten. We gaan vervolgens expliciet in op de 

maatschappelijke en financiële opbrengsten. Tenslotte wordt in de 

‘kosten/baten’ paragraaf ingegaan op waar de kosten en baten 

neerslaan en welke vorm deze aan kunnen nemen.  

We willen uitdrukkelijk niet betogen dat de zorg die in instellingen 

geboden wordt op de helling kan. Onderzoek van Eapen (2013) toont 

aan dat deze vorm van zorg van grote waarde is. Maar als we serieus 

werk willen maken van vroeg-interventie, de eigen kracht van mensen, 

                                                                 

8
 Uitspraak Mw dr. H.M. Geurts, bijzonder hoogleraar Autisme: Cognitie gedurende de 

levensloop aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de 

Universiteit van Amsterdam (UvA), d.d. 20 januari 2012 

9
 Gezondheidsraad 2009 

10
 Het meest recente onderzoek geeft zelfs 1 op 88 en 1 op 50. Voor een discussie over 

deze metingen zie J. Robinson in Psychology Today op 

http://www.psychologytoday.com/blog/my-life-aspergers/201304/autism-prevalence-

can-it-be-1-in-50 
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en keuzevrijheid in de zorg, dan is het nodig om ook te kijken naar de 

mogelijkheden van thuisprogramma’s. 

SWOT-ANALYSE VAN THUISPROGRAMMA’S 

 

ONDERSTEUN DE CLIËNT VANUIT HAAR/ZIJN SYSTEEM. 

 

STERKTES 

- OUDERS VERSTERKEN 

- STABIELER GEZIN  

- GROTER WELBEVINDEN 

CLIËNT/GEZIN 

- GOEDKOPER 

- KAN STARTEN VOOR DIAGNOSE 

- GEEN BEHANDELSCHADE 

- KAN SAMEN MET ANDERE 

BEHANDELINGEN  

- BETERE UITKOMSTEN 

- MEER SOORTEN BEHANDELING 

MOGELIJK 

ZWAKTES 

- BELASTING VOOR OUDERS NU:  

O ORGANISATIE 

O BEGELEIDING 

O VERANTWOORDING 

- ONBEKENDHEID 

THUISPROGRAMMA’S 

- ORGANISATIEGRAAD KLEINE 

AANBIEDERS 

KANSEN 

- MINDER SCHOOLUITVAL 

- MEER KANS OP ZELFSTANDIG 

BESTAAN 

- ANTWOORD OP TOENEMEND 

ZORGGEBRUIK (GOEDKOPER ÉN 

MAATWERK) 

BEDREIGINGEN 

- VOORTBESTAAN PGB 

(FRAUDEGEVOELIGHEID) 

- IMAGO VAN ALTERNATIVITEIT 
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Autisme in het kort 

 

Autisme is een pervasieve (diepgaande) ontwikkelingsstoornis. Autisme 

spectrum stoornissen (ASS) komen ongeveer even vaak voor als 

schizofrenie (0.3-0.7% van de bevolking). Deze laatste kan zich op meer 

bekendheid verheugen, maar daar komt langzaam aan verandering in. 

Kenmerkend voor autisme zijn beperkingen in communicatie en sociale 

interactie, repeterend gedrag en beperkte interessegebieden. 

Autisme is bij iedereen anders: het is een stoornis met kenmerken in 

een breed spectrum en het is een aandoening die ook van persoon tot 

persoon verschilt, omdat iedereen nu eenmaal anders is. Een deel van 

de personen met autisme heeft ook te maken met een verstandelijke 

beperking.  

Tot heel recent werd ervan uitgegaan dat er geen genezing mogelijk is 

van autisme, het zou een levenslange ongeneeslijke handicap zijn. 

Recent onderzoek toont echter aan dat kinderen met autisme geheel 

van deze handicap kunnen herstellen. Dit betreft een minderheid van 

de kinderen en de kans op herstel hangt dan samen met een niet 

beperkt cognitief functioneren en een mildere vorm van autisme in de 

uitgangssituatie (Fein et al., 2013). 

Ook als geen volledig herstel optreedt, blijkt dat er veel  programma’s 

zijn die het voor kinderen mogelijk maken om beter met hun 

beperkingen om te gaan en leiden tot blijvende verbeteringen in onder 

meer IQ score (C.Lord)  

Helaas is er voor het merendeel van de kinderen met autisme geen plek  

op een centrum. De capaciteit van centra is beperkt: niet alleen is het 

aantal plaatsen beperkt, een plaatsing is duur en niet voor iedereen 

geschikt. Schrijnend is dat met name de ‘zwaardere gevallen’ buiten de 

boot vallen. De indruk bestaat dat de zwaarte van de aandoening onder 

andere samenhangt met de leeftijd waarop de behandeling start. Vroeg 

identificatie van autisme en ‘early intervention’ (begeleiding op jonge 

leeftijd, onder de 5 jaar) is daarom aan te raden.  
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SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE EFFECTIVITEIT VAN 

THUISPROGRAMMA’S  

 

Er zijn verschillende thuisprogramma’s mogelijk. De meest bekende 

zijn: Son-Rise, Applied Behavioral Analysis (ABA), Floortime/PLAY, 

Contactgericht Spelen en Leren (CSL), Growing minds, Treatment and 

Education of Autistic and related Communication Handicapped Children 

(TEACCH), Feuerstein, Relationship Development Intervention (RDI).  

Deze business case werkt als voorbeeld een CSL programma uit. Dit is 

een kleinschalige, innovatieve vorm van zorg aan cliënten met autisme. 

De aanpak heeft een track record op het gebied van resultaten voor 

kinderen en hun ouders. Eerst belichten we de maatschappelijke en 

sociale effecten, de volgende paragraaf gaat in op financiële facetten. 

Vrijwel alle thuisprogramma laten vooruitgang zien bij de kinderen, 

afhankelijk van intensiviteit van het programma, kwaliteit van 

supervisie, leeftijd van cliënt bij aanvang, IQ en zwaarte van autisme11. 

Voor deze business case zijn ruim 40 onderzoeken bekeken.  Hieruit 

komen een aantal voordelen duidelijk naar voren. Zo volgen alle 

thuisprogramma’s de ontwikkeling van het kind en zijn maatwerk voor 

dat specifieke kind. Ook is er voldoende controle en coaching ingebouwd 

door professionals. Ouders zijn de spil van het thuisprogramma en 

coaching aan ouders is dan ook een belangrijke bouwsteen. 

Samenvattend zien we de volgende effecten, die we daarna toelichten: 

 

SAMENVATTING EFFECTEN 

1. Bredere doelgroep krijgt toegang tot zorg  

2. Meer uren zorg 

3. Soepeler leren, verbeterde vaardigheden 

4. Beter gedrag, minder medicatie 

5. Maatwerk 

6. Combineren mogelijk 

7. Ouders in hun kracht  

8. Netwerk effect 

                                                                 

11
 Ben-Itzchak & Zachor, 2007; Eikeseth., 2009; Granpeesheh et al., 2009; Lovaas, 1987 
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BREDERE DOELGROEP KRIJGT TOEGANG TOT ZORG  

De groep die het hardst hulp nodig heeft dreigt in een aanpak die alleen 

opname in een centrum ter beschikking stelt, buiten de boot te vallen. 

Om verschillende redenen zijn niet alle kinderen geschikt zijn voor 

opvang in een centrum. Ironisch genoeg blijkt dat vooral te gelden voor 

kinderen met 'klassiek autisme'. Roberts et al. (2011) stelt dat een 

bredere groep kinderen past in thuisprogramma's, ook zwaardere 

gevallen. Er zijn bijvoorbeeld tijdens zijn onderzoek tussentijds meer 

kinderen uit het centraprogramma gestapt dan uit de thuisprogramma's.  

 

MEER UREN ZORG  

Vanuit een centrum/instelling kan een aantal uren begeleiding geboden 

worden door professionals, maar ouders brengen veruit de meeste 

tijd met hun kinderen door. Onderzoek na onderzoek toont aan dat 

vroegtijdige, intensieve interventie de beste uitkomsten op latere leeftijd 

geeft (o.a. A. Wetherby). Thuisbegeleiding vormt dan een relatief 

goedkope manier om meer uren begeleiding te geven12 en de kans op 

een economisch en maatschappelijk vervullend leven van het kind te 

vergroten. Oudertraining is daarvoor het beste instrument en zorgt er 

ook voor dat in de loop van het leven ouders het kind kunnen blijven 

begeleiden (Roberts et al., 2011) . 

 

SOEPELER LEREN, VERBETERDE VAARDIGHEDEN 

Onderzoek van Bristol (1985, 1988) en Gray & Holden (1992) 

suggereert dat een thuisprogramma bijzonder effectief is in het 

verbeteren van de ontwikkeling van een kind en verbetering van de 

cognitieve vaardigheden. Typische struikelblokken voor kinderen met 

autisme zijn communicatie, imitatie en executieve functies. Sterke 

punten zijn visuele informatieverwerking en geheugen.13 Dat maakt 

abstracte, verbale en conceptuele taken moeilijk. Dit zijn taken die bv 

vereisen dat een volgorde wordt aangebracht of die om organisatie 

vragen. Daarmee vormen typische leermethoden met tekstuele uitleg en 

voordoen een taaie kluif voor kinderen met autisme. Daarentegen zijn 

taken die visueel georiënteerd zijn en leunen op hand-oog coördinatie, 

ruimtelijke en motorische capaciteiten beter te begrijpen en leuker om 

uit te voeren voor kinderen met autisme. Het is mogelijk te kapitaliseren 

op deze sterke punten, en tegelijkertijd de zwakkere punten te 

                                                                 

12
 Bristol, 1985, 1988; Gray & Holden, 1992 

13
 Green, Fein, Joy, & Waterhouse, 1995; Lincoln, Allen, & Kilman, 1995 
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verbeteren. Zo kunnen taken die in het verbale of conceptuele domein 

vallen zo gestructureerd worden voor het kind dat duidelijk is wat 

verwacht wordt. Hoe aan de opdracht moet worden voldaan wordt 

duidelijk gemaakt aan de hand van visuele aanwijzingen. Leren gaat 

hierdoor veel soepeler. 14 Juist deze principes van opdrachten 

structureren worden ouders expliciet aangeleerd in een 

thuisprogramma. 15 

 

BETER GEDRAG, MINDER MEDICATIE 

 

Medicatie verhelpt autisme niet, het verhelpt het onaangepaste gedrag 

dat voort kan komen uit autisme. Onderzoek toont aan dat kinderen die 

thuisprogramma’s hebben meer aangepast gedrag vertonen (Short, 

1984). Short toont in zijn onderzoek aan dat ouders significant beter 

worden in het gestructureerd begeleiden van hun kinderen en dat dit  

overtuigend leidt tot een toename van gepast gedrag. Gedrag is minder 

ongepast als je weet waar het vandaan komt en komt minder voor als je 

weer hoe je moet handelen. Een kind dat door zijn ouders begrepen 

wordt heeft daardoor mogelijk minder medicatie nodig. 

We kunnen er dan ook voorzichtig van uitgaan dat thuisprogramma’s 

leiden tot minder medicatie. 

 

MAATWERK 

Over maatwerk kunnen we kort zijn: hèt kenmerk van 

thuisprogramma’s is dat ze afgestemd zijn op dat ene kind: ‘there is no 

pre package’16. Dat is dus per definitie maatwerk. Dit biedt kinderen en 

ouders de mogelijkheid om te werken aan die gebieden waar 

ondersteuning het meest nodig is. Of aan taken waar op een andere 

plek (zoals school of instelling) geen ruimte voor is door beperkte 

mogelijkheden, tekort schietende expertise of tijdgebrek.  

  

                                                                 

14
 Schopler, Mesibov, & Hearsey, 1995 

15
 Ozonoff S., Cathcart K., 1998 

16
 Ozonoff S., Cathcart K., 1998 
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TE COMBINEREN MET ANDERE AANPAKKEN/PLAATSEN 

 

Ondanks verschillen in methoden werd geen bewijs gevonden dat 

gelijktijdige implementatie van methoden verwarrend werkte voor de 

deelnemers.17 Dit terwijl methoden onderling sterk kunnen verschillen. 

Een thuisprogramma staat dus niet in de weg dat een kind ook een 

school of instelling bezoekt of gaat bezoeken. Daarnaast beperkt een 

thuisprogramma de keuzemogelijkheden van behandelaars niet. Het is 

niet zo dat er wegen afgesloten worden door een thuisprogramma.  

 

OUDERS IN HUN KRACHT 

 

Om een aantal praktische redenen valt veel te zeggen voor het trainen 

van ouders, wat een belangrijke pijler is van thuisprogramma’s. Ouders 

zijn nu eenmaal – in de meeste gevallen – een leven lang bij een kind. 

It takes a village to raise a child, maar dan is het wel handig als 

degenen die het dichtst bij het kind staan, weten wat nodig is.  

Ouders kennen hun kind het vaak het best. Ouders zijn geen 

pedagogen, of professionals wat betreft de opvoeding van hun kinderen. 

Ze zijn in eerste instantie ‘ouders’, of ‘primary caregivers’ in mooi 

Amerikaans. Ze kennen een kind vanaf de geboorte en door een 

intensief leven met autisme vaak ook behoorlijk goed. Ouders brengen 

nog al wat tijd door met hun kind, ook omdat deze kinderen vaak voor 

kortere of langere tijd nergens anders terecht kunnen. 

Ouders die gecoacht worden staan sterker in hun schoenen. Ze hebben 

handvatten gekregen om te handelen en zijn niet meer 

handelingsverlegen.18 Voor de volledigheid voegen we er aan toe dat 

kinderen met autisme die gecoacht, begeleid en begrepen worden door 

hun ouders ook prettiger in hun vel zitten. 

Veel ouders van pas gediagnosticeerde kinderen met autisme hebben 

depressieve gevoelens, zijn extreem gestresst en voelen zich falen als 

ouder.19 Een aantal studies toont aan dat een thuisprogramma ouders 

een verhoogt gevoel van competentie en succes geeft20 en verminderde 

                                                                 

17
 Ozonoff & Cathcart, 1998 

18
 Bristol, 1985, 1988; Gray & Holden, 1992 

19
 Bristol, 1985, 1988; Gray & Holden, 1992 

20
 Schopler, 1987 



82 
 

gevoelens van depressiviteit en stress.21 In een thuisprogramma als 

TEACCH. (en dat geldt ook voor CSL en Floortime/Play) zijn meerdere 

therapeuten of professionals betrokken. Ozonoff & Cathcart (1998) 

beschrijven deze setting voor TEACCH als ‘een therapeut werkt met het 

kind en achter een ‘one-way mirror’ verklaart een andere therapeut aan 

ouders de technieken en verzorgt emotioneel en anderszins 

ondersteuning. Ouders worden niet ‘losgelaten’, om het in Psychologie 

magazine termen te duiden. 

In de tram 

Janine (35): “Het helpt als je weet waarom je jouw kind drie keer door de tram op en 

neer laat lopen: zijn favoriete plek is bezet en nu moet hij een nieuwe plek vinden. 

Ook al mag je van de conducteur niet door de tram lopen als die is gaan rijden. Als 

je daar zelf rustig onder kunt blijven en uit kunt stralen dat je weet waar je mee 

bezig bent -en dit eventueel rustig en vriendelijk toe kunt lichten aan de conducteur-  

dan scheelt dat een hoop stress en een stopgezette tram waar jij je kind 

schreeuwend uit moet slepen, om in het eerste de beste grasveld een half uur uit te 

huilen. Heeft de conducteur ook een betere dag”  

 

 

NETWERK EFFECT 

 

Ouders zijn vele jaren betrokken bij de zorg van hun kind, ze worden zo 

de spil in een netwerk van betrokkenen. Onder andere Bristol zegt 

hierover dat ouders de verbindende schakel kunnen zijn in het 

continueren van zorg en benodigde technieken. Denk hierbij aan de 

overdracht van kennis en werkende aanpakken aan bv leerkrachten, 

leraren op sportclubs of begeleiders in het kinderdagverblijf. Ouder-

educatie en empowerment zijn cruciaal voor het geven van adequate 

‘life time services’. In de praktijk zijn ouders vaak ook case managers/ 

of levensloopbegeleiders van hun kind. Het zijn in veel gevallen ouders 

die dossiers overdragen, hulp zoeken en  coördineren tussen 

verschillende doorverwijzers en behandelaars. 

  

                                                                 

21
 Bristol, 1985, 1988; Bristol, Gallagher & Holt, 1993; Short, 1984 
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FINANCIËLE PARAGRAAF 

 

In deze paragraaf staan de kosten voor verschillende programma’s 

centraal. We brengen de kosten in beeld voor thuisprogramma’s (in dit 

geval CSL) en vergelijken deze kosten met de kosten die soortgelijke 

zorg in een instelling of centrum zou kunnen kosten. Deze kosten 

kunnen vanuit zowel Persoonsgebonden Budget (PGB) als uit Zorg in 

Natura (ZIN) gefinancierd worden. Het type zorg dat gekozen wordt 

hangt samen met de zorgzwaarte van het autisme (in geval van ZZP VG 

(Zorg Zwaarte Pakket Verstandelijk Gehandicapt) of individuele keuzes 

(in met name het geval van PGB en als alle zorg op een plek wordt 

ingekocht ook voor ZIN). We kiezen er voor om al deze typen zorg met 

elkaar te vergelijken 

De AWBZ is een complexe regeling en er zijn daarom wat slagen nodig 

om appels en peren in de financiering op een inzichtelijke manier te 

vergelijken. We rekenen de kosten door op jaarbasis en naar dagdeel. 

Voor sommige typen zorg, zoals intensieve begeleiding (H300) in Zorg 

in Natura (ZIN) is het namelijk volstrekt irreëel om te denken dat deze 

voor zo veel uren in een jaar geïndiceerd zou worden. Vandaar dat we 

op dagdeel basis vergelijken. Een PGB mag het gehele jaar uitgegeven 

worden, maar is in principe bedoeld voor zorg buiten schoolvakanties. 

We gaan daarom uit van de praktijk dat er budget is om de 

geïndiceerde zorg in te kopen voor 52-10 weken, is 42 weken per 

jaar, met 9 dagdelen begeleiding per week. Deze 9 dagdelen zijn 

de tijd die een kind ongeveer op school doorbrengt en waarvoor als dit 

niet het geval is, begeleiding vanuit een PGB wordt geïndiceerd. Voor 

zorg die in natura geboden wordt, geldt dat een dagdeel tussen de drie 

en vier uur mag duren. Om rekentechnische redenen stellen we: een 

dagdeel duurt 3,5 uur.  

We merken op dat een thuisprogramma altijd werkt in een 1:1 situatie, 

individueel. Veel kinderen met autisme kunnen geen gebruik maken van 

de voordelen die leren in een groep biedt. Voor hen is werken in een 1:1 

situatie daarom effectiever.  Thuis is het mogelijk om intensief  1:1 te 

werken. In een instelling of centrum is dit niet haalbaar vanwege 

capaciteit, kosten en afgegeven indicatie. Een kind krijgt een aantal 

uren groepsbegeleiding en een veel minder aantal uren individuele 

begeleiding geïndiceerd. Binnen een programma in een instelling of 

centrum is daarom vaak sprake van een mix van individuele en 

groepsbegeleiding. Het thuisprogramma wordt uit het vrij te besteden 

PGB betaald en kent die restrictie niet. 

Tot slot van de rekenstap introduceren we in deze paragraaf een 

voorbeeld cliënt, een reëel bestaand kind, om inzichtelijk te maken op 

welke wijze verschillende typen zorg ingekocht kunnen worden. 
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Alle bedragen in deze paragraaf zijn van het peiljaar 2012. Bronnen zijn 

AGIS Zorgkantoor (contact medio februari 2012) voor Zorg In Natura 

tarieven. De Belangenvereniging voor houders Per Saldo (website) is 

bron voor tarieven PGB en ZZP-VG) 

 

 

WE VERGELIJKEN: 

 

 CSL thuisprogramma met opgeleide vrijwilligers (via PGB),  

 CSL thuisprogramma met beroepskrachten (via PGB),  

 begeleiding in een instelling (ZIN, begeleiding groep) 

 begeleiding in een instelling (ZIN, individuele begeleiding, 

begeleiding groep en Persoonlijke Verzorging, ZZP-VG) 

 begeleiding in een instelling (ZIN, individuele begeleiding)  

 

 

DEZE PARAGRAAF BEVAT DE VOLGENDE STAPPEN: 

 

 stap 1: indicatie voorbeeldcliënt 

 stap 2: kosten CSL programma 

 stap 3: kosten ZIN (begeleiding groep vs begeleiding individueel) 

 stap 4: vergelijking kosten programma’s 

 

 

STAP 1 INDICATIE VOORBEELDCLIËNT; BESCHIKBAAR BUDGET 

 

Ivo is 6 jaar en heeft de diagnose autisme (PDD-NOS), hij is ontheven 

van de leerplicht en heeft een van IQ 50-69. Het kind heeft geen last 

van agressieproblematiek. Het kind is motorisch in orde en heeft geen 

lichamelijke of verstandelijke handicap. Ivo is over het algemeen een 

vrolijk kind als hij de juiste zorg krijgt. Zijn PGB is geïndiceerd voor:  

Begeleiding groep, klasse 9 (inclusief vervoer) 

Er zijn 9 dagdelen geïndiceerd, omdat dit kind ontheven is van de 

leerplicht/niet naar school kon op moment van indicatie. 
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Overigens gaat Ivo sinds oktober voor het eerst naar school, een 

cluster 3 school voor moeilijk lerende kinderen. Dit is zijn 

‘probeer jaar’. Hiervoor zat Ivo een jaar op een autismecentrum. 

Begeleiding individueel klasse 2 

De individuele begeleiding is geïndiceerd om aan specifieke 

behoeften van Ivo te werken. Klasse 2 komt overeen met 3,9 uur 

zorg per week.  

Persoonlijke verzorging klasse 1 

Ivo heeft 1,9 uur persoonlijke verzorging geïndiceerd gekregen, 

omdat persoonlijk hygiëne bovenmatig veel tijd en energie kost. 

Tijdenlang durfde Ivo niet in bad, alleen onder de douche bij het 

zwembad als zijn moeder hem vasthield. In bad gaan, gaat nu 

beter, tandpoetsen blijft een avontuur van een half uur. Ivo is 

zindelijk, maar billen afvegen doen zijn ouders/begeleiders.  

Hiermee kan voor Ivo zorg ingekocht worden thuis of in een instelling op 

dagbasis, in de vorm van een PGB of Zorg in Natura 

Het PGB22 van Ivo levert het onderstaande budget op. 

Type zorg PGB-Klasse Budget (€/ jaar) 

Persoonlijke Verzorging (PV) 1 1.483 

Begeleiding individueel 2 5.903 

Begeleiding groep incl vervoer 9 dagdelen 23.350 

Bruto PGB per jaar  30.736 

 

Als Ivo een ‘zwaar’ geval zou zijn, en bijvoorbeeld door zijn autisme niet 

thuis zou kunnen wonen, zou hij in aanmerking komen voor een Zorg 

Zwaartepakket voor Verstandelijk Gehandicapten (ZZP-VG). Zorg 

Zwaarte Pakketten worden ingedeeld in 8 klassen, met en zonder 

begeleiding groep.  

Als Ivo niet thuis zou kunnen wonen,  zou een budget in ZZP VG 

overeen komen met klasse 1 VG met BG groep (inclusief vervoer). Dit 

zou onderstaande budget kunnen opleveren.  

                                                                 

22
 bron: Per Saldo 18 december 2012: http://www.PGB.nl/nieuws-over-het-

PGB/nieuws/actueel/aangepast-bericht-tarieven-2013-plus-nieuwe-regeling-zijn-

bekend#anchor1166284705 

http://www.pgb.nl/nieuws-over-het-pgb/nieuws/actueel/aangepast-bericht-tarieven-2013-plus-nieuwe-regeling-zijn-bekend#anchor1166284705
http://www.pgb.nl/nieuws-over-het-pgb/nieuws/actueel/aangepast-bericht-tarieven-2013-plus-nieuwe-regeling-zijn-bekend#anchor1166284705
http://www.pgb.nl/nieuws-over-het-pgb/nieuws/actueel/aangepast-bericht-tarieven-2013-plus-nieuwe-regeling-zijn-bekend#anchor1166284705
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Begeleiding in een instelling (individueel, groep en PV) 

uitgaande van een indicatie voor ZZP VG23 

Type zorg     Klasse 1 VG  

met BG groep  

(incl vervoer) 

Budget 

(€/jaar) 

Begeleiding individueel 3 10.823 

Begeleid groep (incl. vervoer) 9 dagdelen 23.350 

Persoonlijke Verzorging (PV) 1 1.483 

Subtotaal 1  35.656 

Toeslag  10.562 

Subtotaal 2  46.218 

Opslag 5%  2.311 

Bruto kosten per jaar  48.529 

 

 

STAP 2 KOSTEN BEGELEIDING IN CSL THUISPROGRAMMA 

 

Ivo’s ouders kunnen kiezen uit verschillende soorten begeleiding. We 

rekenen hieronder door wat de kosten, op dagdeel basis, zouden zijn 

voor een CSL programma betaald uit zijn PGB en vergelijken dit met 

Zorg in Natura (begeleiding groep en begeleiding individueel) in een 

centrum. Ivo heeft met beide situaties te maken gehad. Zijn PGB is een 

tijdlang omgezet naar Zorg In Natura toen hij naar een autismecentrum 

ging. Daarvoor en daarna kreeg hij een thuisprogramma, eerst zonder 

PGB (uitgevoerd door zijn ouders) en nu met PGB (uitgevoerd door 

ouders en professionele begeleiders, ‘spelers’ genoemd). 

Stichting Horison biedt in Nederland ondersteuning bij CSL programma’s 

aan. Onderstaande cijfers zijn aan gesprekken met Horison ontleend. 

Een complete cursus kost bij de Stichting Horison € 750 en 

coachingsgesprekken € 150. 

 

 

                                                                 
23

 Bron: 

http://www.PGB.nl/per_saldo/up1/ZelceupIaB_Overzicht_PGB_ZZP_tarieven_2012.pdf 

http://www.pgb.nl/per_saldo/up1/ZelceupIaB_Overzicht_pgb_ZZP_tarieven_2012.pdf
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Thuisprogramma, individueel met 10 opgeleide vrijwilligers 

Onderdeel  Kosten 

€ 

Aantal/jaar Bedrag 

€/jaar 

Bedrag 

€/dagdeel 

Cursus ouders 750 2 1.500 3,97 

Coaching ouders 150 12 1.800 4,76 

Cursus vrijwilligers 750 10 7.500 18,84 

Vrijwilligers uren 0 1323 0 0,00 

Totaal   7.050 28,57 

 

Thuisprogramma, individueel met professionals 

Onderdeel  Kosten 

€ 

Aantal/jaar Bedrag 

€/jaar 

Bedrag 

€/dagdeel 

Cursus ouders 750 2 1.500 3,97 

Coaching ouders 150 12 1.800 4,76 

Professionals uren 22 1323 29.106 77,00 

Totaal   32.406 85,73 

 

 

STAP 3 KOSTEN BEGELEIDING INSTELLING (ZIN) 

 

Ivo zou zijn PGB om kunnen zetten in Zorg in Natura om dagbegeleiding 

op een instelling/centrum te krijgen. ZIN wordt vanuit de AWBZ 

uitbetaald aan zorginstellingen. In tegenstelling tot een PGB dat direct 

aan de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger wordt uitgekeerd. Net als 

een PGB kent ZIN verschillende categorieën en klassen. In dit geval 

‘begeleiding’ en de klasse hoe veel dagdelen/uren zorg geïndiceerd zijn. 

Een kind krijgt al naar gelang de zorgbehoefte een aantal dagdelen zorg 

geïndiceerd, dat wordt overgenomen uit de PGB indicatie. In ZIN wordt 

per categorie (‘begeleiding’) gewerkt met productiecodes, waarbij een 

code aangeeft welke zorg tegen welk tarief geboden mag worden.  

Een kind krijgt vrijwel nooit een volledige week individuele begeleiding 

geïndiceerd. Voor ons rekenvoorbeeld, waarin de zorg thuis wel 1:1 is, 

vergelijken we hier wel wat die individuele zorg in een centrum zou 
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kosten op basis van ZIN. Voor de volledigheid zetten we er ook bij wat 

het reële bedrag is dat aan dit kind uitgegeven zou worden in een 

centrum met ZIN. Dit laatste op basis van begeleiding individueel. We 

gebruiken hier de ‘productiecodes’ H816 voor begeleiding groep en de 

code H300 voor individuele begeleiding.  

 

Begeleiding in een instelling in een groep (H816) 

Uurprijs €  Week € Jaar €  Dagdeel € 

27,00  850,50 35.721 94,50 

 

Individuele begeleiding in een instelling (H300) 

Uurprijs €  Week € Jaar €  Dagdeel € 

50,48 1.590,12 66.785 176,68 

 

 

STAP 4 VERGELIJK PROGRAMMAKOSTEN 

 

Tot slot de kosten op een rij, hoe ziet de kostenvergelijking er uit tussen 

begeleiding thuis in een CSL programma vs de kosten van begeleiding in 

een centrum? En hoe werkt de vergelijking uit als Ivo een kind was dat 

opgenomen moest worden in een instelling, maar waar zijn ouders 

graag thuis een programma voor hadden gewild, om hem (langer) thuis 

te laten wonen. Een kind het huis uit doen is immers geen lichte keuze.  

Programma Jaar  Dagdeel 

Thuis: individueel met opgeleide vrijwilligers (PGB)  € 7.050 € 28,57 

Thuis: individueel met professionals (PGB) € 32.406 € 85,73 

Instelling: groep (H816) € 35.721 € 94,50 

Instelling: individueel, groep, PV (ZZP VG)  € 48.529  € 128,38 

Instelling: individueel (ZIN H300) € 66.785 € 176,68 
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In een grafiek levert dit het volgende plaatje op voor de kosten per 

dagdeel: 

 

CSL thuis (PGB)  Instelling (ZIN)  

 individueel  groep ind. grp. PV Individueel 

vrijwilligers Professionals 

 

Op dagdeel basis scheelt het tientjes of voor de ene of de andere 

mogelijkheid wordt gekozen. Er gaan natuurlijk wel een hoop dagdelen 

in een jaar. Al die tientjes tellen op tot ruim €16.000 per jaar als we 

alleen kijken naar zorg die door professionals wordt verleend en daarbij 

de helemaal individuele zorg in een instelling buiten beschouwing laten. 

We gaven immers al aan dat een cliënt nooit zo veel uren individuele 

zorg in een centrum of instelling geïndiceerd zou krijgen.  

Een thuisprogramma is echter wel altijd 1:1, door ouders of door een 

speler. Spelers zijn mensen met vaak een HBO/WO achtergrond en/of 

een achtergrond in de zorg, die aanvullend zijn opgeleid in de CSL 

methodiek. Voor een uur individuele begeleiding in een instelling kun je 

2,1 uur thuis begeleiding kopen.  Individuele begeleiding thuis door 

professionals is daarmee ruim 50% goedkoper dan dezelfde begeleiding 

in een centrum of instelling. 

  

€28,57  

€85,73  
€94,50  

€128,38  

€176,68  

Kosten per dagdeel 
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KOSTEN/BATEN 

 

Wijzen op mooie initiatieven om de maatschappij beter te maken, roept 

onvermijdelijk de vraag op: waar slaan de kosten en de baten neer?  

 

KOSTEN 

Over de kosten kunnen we kort zijn: zorg voor kinderen met autisme 

wordt in Nederland betaald vanuit de AWBZ (waarvan een gedeelte in de 

toekomst uit de WMO). Dat is een collectieve volksverzekering waar 

iedere Nederlander met inkomsten aan mee betaalt. Eventuele extra 

investeringen komen van ouders. Zij investeren in eerste instantie veel 

tijd: om hun kind te begeleiden, om spelers te coachen en om het 

programma goed te laten lopen en de administratie op orde te houden. 

Ouders begeleiden, coachen en dragen zorg voor de overhead. Ook 

zorgen zij voor een geschikte inrichting van hun huis. Bijvoorbeeld door 

veiligheidsaanpassingen te doen in huis, een speelkamer in te richten, of 

een speelhoek als het huis minder ruim is. Een deel van deze kosten kan 

mogelijk fiscaal worden afgetrokken als het gaat om aanpassingen van 

een huis voor een gehandicapt inwonend kind.  

Eventuele extra investeringen om een thuisprogramma mogelijk te 

maken, zouden van de overheid komen, in de vorm van een pilot, 

regeling, programma of subsidie. De vraag is of de overheid extra 

kosten kan en wil maken voor deze kwetsbare doelgroep, of dat een 

thuisprogramma kostenneutraal wordt ingevoerd vanuit de huidige 

AWBZ, waarin met een PGB al de mogelijkheid bestaat om een 

thuisprogramma op te zetten.  

Het is in dit verband goed om te wijzen op de kostenbesparingen die 

hier tegenover staan. 

 

BATEN 

De toekomstverwachtingen voor een kind met autisme zijn in Nederland 

niet rooskleurig. Volgens het Nederlands Jeugd Instituut24 heeft 5 tot 17 

procent van de kinderen met autisme op volwassen leeftijd een 

bevredigend sociaal leven en functioneert redelijk op school en werk. We 

merken daarom op dat de baten in eerste instantie neerslaan bij het 

kind en zijn/haar directe omgeving. Een kind krijgt eigenwaarde doordat 

het met training meer kan. Ouders staan sterker in hun schoenen omdat 

ze beter geëquipeerd zijn om met hun kind om te gaan. Al met al levert 

                                                                 
24 http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/28/584.html 

http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/28/584.html
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dat een stabielere gezinssituatie op. Waar nog steeds de wanhoop af ten 

toe de kop op zal steken. Maar deze wanhoop is niet meer een 

permanente tunnel waar het gezin niet meer uitkomt.  

 

VOORKOMEN SCHOOLUITVAL 

De kans dat een kind instroomt in onderwijs en daar blijft, neemt toe 

door een thuisprogramma (Mandell, 2013). We weten ook dat onderwijs 

de beste garantie is voor meer succes in een later volwassen leven. Het 

vraagt niet veel voorstellingsvermogen om te voorzien dat minder 

schooluitval de kansen op arbeidsdeelname verhoogt. Voor Nederland is 

gebleken dat intensieve begeleiding helpt, zeker bij autisme, om 

effectief de vroegtijdige schoolverlating terug te dringen.25 Dat scheelt 

vervolgens weer in de uitkeringen voor deze doelgroep.  

Tim   

Tim (17) zit in zijn tweede jaar van het MBO. Later wordt hij laborant, dat is het 

idee. In praktijk is het nog niet gelukt om een stageplek te vinden, waar hij langer 

dan 2 dagen welkom was. Autisme vraagt om een intensieve begeleiding. Op dit 

moment onderzoeken de ouders van Tim of hij mee zou kunnen doen aan het KAIRO 

project, een samenwerking van het Rijn-IJssel college (Arnhem) en het Leo 

Kannerhuis. In dit project worden jongeren met autisme intensief begeleid. Het 

KAIRO project is bedoeld voor jongeren met autisme voor alle opleidingen van het 

Rijn-IJssel college.  Hoe ziet de toekomst er uit voor Tim, volgens de statistieken? Uit 

de evaluaties van het KAIRO project tot nu toe (gestart in 2007) blijkt: 

De uitval in het eerste jaar van de MBO opleidingen is 30%. 

Bij jongeren met een psychische stoornis is de uitval 60%. 

Bij intensieve begeleiding (zoals het KAIRO project) is de uitval 24%.  

                                                                 

25
 http://www.cpb.nl/publicatie/de-effecten-van-intensieve-coaching-op-voortijdig-

schoolverlaten 

http://www.cpb.nl/publicatie/de-effecten-van-intensieve-coaching-op-voortijdig-schoolverlaten
http://www.cpb.nl/publicatie/de-effecten-van-intensieve-coaching-op-voortijdig-schoolverlaten
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