UIT BALANS

Kwalitatief onderzoek naar factoren die volgens naastbetrokkenen invloed hebben op het ontstaan van een
crisis bij volwassenen met autisme (ASS) en een verstandelijke beperking (VB) en eventueel leiden tot een
klinische crisisbehandeling (opname).
B. C. Krakers-Meinders, Dr. L. Kronenberg, Mr. Dr. B. B. Sizoo

Achtergrond:
Meerdere factoren kunnen volwassenen met
ASS en VB uit balans brengen en leiden tot
een crisis en eventuele opname. De
ervaringskennis van naastbetrokkenen over
deze factoren is niet beschikbaar.

Doelstelling:
Kennis ontsluiten bij naastbetrokkenen om
de zorg te verbeteren.

Resultaten:
Belangrijke factoren, die geleid hebben
tot een crisis bij de cliënt en eventuele
opname, zijn onheuse bejegening, niet
aansluiten bij de belevingswereld van de
cliënt, veranderingen in de omgeving en
van personeel, zintuiglijke
prikkelgevoeligheid, een gevoel van
onveiligheid (bijv. door onvoorspelbaar
of agressief gedrag van een ander),
gebrek aan duidelijkheid en
onvoorspelbaarheid.
Belangrijke signalen die
naastbetrokkenen waargenomen
hebben bij de cliënt zijn verandering
van mimiek en lichaamshouding, uit
contact gaan, (verergering van)
psychotische klachten, bizar gedrag en
dwanghandelingen. Ook was er veelal
sprake van agressie, gericht op
personen, spullen of zichzelf
(automutilatie, suïcidale uitingen).

Conclusie:
Ervaringskennis is ontsloten bij
naastbetrokkenen over factoren die
leiden tot een crisis bij volwassenen met
ASS en VB.
Er zijn overeenkomsten in uitspraken
van naastbetrokkenen, wat
betrouwbaarheid impliceert.

Methode:

Aanbevelingen t.b.v. zorg:

Diepte-interviews. Retrospectief. Analyse
volgens methode van Colaizzi (1978).
Member-check. Codering en categorisatie
met MAX QDA. Peer-review.

- De hulpverlener heeft kennis van ASS en VB
- Kijken naar ontwikkelingsleeftijd van cliënt en
oppassen voor overschatting
- Goede diagnosestelling
- Er moet een klik zijn tussen directe hulpverlener en
cliënt
- Voorspelbaar zijn voor cliënt en duidelijke
afspraken maken
- Open staan voor ervaring en suggesties van
naastbetrokkenen
- Overleg en samenwerking tussen hulpverlening en
naastbetrokkenen en ondersteuning bieden indien
gewenst

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Dimence, Talant (zorg en ondersteuning voor mensen met een
verstandelijke beperking) en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).
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