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Achtergrond
Dit project richt zich op mensen met autisme van 12 jaar en ouder die een klinische
crisisbehandeling krijgen. De vraagstelling van dit project is tweeledig. Allereerst zal
onderzocht worden wat de kenmerken zijn van mensen met autisme die in deze
behandelvorm terechtkomen. Daarbij wordt uitgegaan van de algemeen bekende
patiëntgebonden en omgeving gebonden risicofactoren die tot crisissituaties kunnen leiden.
Er wordt antwoord gezocht op de vraag: “Wat maakt dat sommige mensen met autisme
deze intensieve behandelvorm nodig hebben en anderen juist niet?”. Als de risicofactoren
beter in kaart gebracht kunnen worden, wordt het mogelijk om een aanloop naar een
klinische crisisbehandeling in een vroeg stadium te signaleren of te voorspellen en zo
mogelijk met adequate interventies te couperen. De tweede vraag is welke kennis en
ervaring er momenteel in Nederland is met betrekking tot crisisbehandeling bij mensen met
autisme. Deze vraag is relevant omdat het antwoord kan geven op de vraag wat vanuit de
verschillende invalshoeken (a) risicofactoren en beschermende factoren zijn voor een
crisissituatie, en (b) wat wel en wat niet werkzame interventies zijn om de crisis te
voorkomen of te behandelen. Een bundeling van deze kennis is een goed startpunt voor het
verbeteren en harmoniseren van de preventie en behandeling van crises bij mensen met
autisme.

Vraagstelling
Bij de huidige crisisbehandeling van mensen met autisme kunnen in ieder geval 3
probleemgebieden worden onderscheiden: (1) ongunstig beloop van reguliere intensieve
behandelingen (te lang, geen verbetering, traumatisch), (2) handelingsverlegenheid van
behandelaars en (3) breed gebrek aan kennis over autisme. De focus binnen dit aspect van
het project is dus gericht op het verbreden van kennis in deze drie gebieden. Hiervoor is de
kennis onmisbaar die vanuit de verschillende invalshoeken aanwezig is bij professionals
werkzaam op klinische crisisafdelingen, mensen met autisme die ooit een crisisbehandeling
hebben gehad en hun naasten. Uiteindelijk leidt dit project tot een best-practice richtlijn
voor de klinische crisisbehandeling van deze groep.
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Eindproducten
- Ten minste 3 wetenschappelijke publicaties

-

o Risicofactoren voor klinische crisis opname van mensen met autisme
o Ervaringen met klinische crisisopnames van mensen met autisme vanuit 3
perspectieven
o Correlatie tussen risicofactoren en subjectieve ervaringen met klinische
crisisopnames van mensen met autisme
Practice based guideline voor crisisbehandeling van mensen met autisme

Samenwerking
Dimence (GGz) heeft de leiding over dit project in nauwe samenwerking met het Dr. Leo
Kannerhuis. Binnen de projectgroep wordt verder actief samengewerkt met bestaande
veldpartners zoals vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties (PAS), GGnet (GGz) en
Talant (VG). Het CCE is eveneens betrokken.

Contact: info@reach-aut.nl

De verbinding tussen wetenschap en praktijk
als het om autisme gaat

reach-aut.nl
ZonMw heeft voor twee academische werkplaatsen voor autisme een subsidie toegekend:
Samen Doen! en Reach-Aut
academischewerkplaatsautisme.nl
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