Crisis bij mensen met een verstandelijke
beperking & ASS (of andere bijkomend
psychiatrische stoornissen)
Bijeenkomst met aangesloten organisaties Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid
Datum:

15 oktober 2019

Aanleiding van dit thema
Als er sprake is van autisme, (licht) verstandelijke beperking en daarbij psychiatrische problematiek
ontstaat er handelingsverlegenheid. Zowel bij de organisatie voor mensen met een verstandelijke
beperking als bij de GGZ. Maar ook in de samenleving want bij sommige casuïstiek zijn ook de
politie, huisarts of andere instanties betrokken. Vaak is er wel helder wat er aan de hand is en wat
nodig is maar dan……
• Het is niet georganiseerd
• Onvoldoende mensen die kennis hebben van verstandelijke beperking en GGZ
• Onvoldoende bekend hoe en bij wie casuïstiekoverleg
• Financiën
• Wachtlijsten
• Visie verschil over zelfinzicht cliënt
Hoe gaan we dit onderwerp bespreekbaar maken, uitwisseling kennis en begrip.
De sleutelfiguren van de aangesloten organisaties hebben verschillende punten genoemd om het
onderwerp inzichtelijk te maken:
• Ervaringen delen;
• Op zoek naar overeenkomsten;
• Hoe preventief werken;
• Crisissetting (Wat hebben organisaties nodig van elkaar en wat kunnen organisaties zelf
neerzetten en wat niet en waarom niet);
• Verschillende invalshoeken inzichtelijk maken;
• Medisch model versus sociaal model;
• WLZ versus zorgverzekering/WMO;
• Casuïstiek bespreken (Wie doet wat en hoe kijkt ieder ernaar)
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Tijdens de uitwisseling en delen van kennis en ervaring hebben wij (Caroline en Nel) de punten
gebundeld in ‘Wat werkt niet’, ‘Wat werkt’ en het Vervolg
Wat werkt niet
Financiële schotten
Visie verschil: medisch model vs. sociaal model
Kortdurende behandelingen in de GGZ sluiten niet aan bij de (langdurige) hulpvragen van
mensen met een beperking
Personele problemen
Medicatiebeleid
Onvoldoende crisisplekken
Onvoldoende expertise
Zorgkantoren en andere partijen zijn handelingsverlegen
Geen specialistisch behandelcentrum in de regio
Wachtlijsten voor behandeling
Starheid van het CIZ
Wat werkt
Ken de sociale kaart (o.a. weet waar specialistische behandelcentra te vinden zijn)
Bouw je netwerk op; zet lijntjes uit naar behandelaren
Werk preventief; ga al in gesprek met elkaar voordat een crisis ontstaat behandeling aan
Maak gebruik van het CCE en MEE
Maak gebruik van adviezen uit het programma OPaZ. Programma Ondersteuning Passend
Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van VWS zoekt structurele oplossingen die de zoektocht
naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Je kunt er o.a. de publicatie
‘Anders denken, anders werken’ downloaden
Maak gebruik van initiatieven uit het programma Volwaardig Leven (o.a. task force en crisis
ondersteuningsteams).
Bedenk creatieve oplossingen, ga voor maatwerk.
Pas de context aan:
Organisatorisch
Teams (scholing, ontwikkeling van bepaalde kwaliteiten)
Behandelend begeleiden / begeleidend behandelen (zie ook bij vervolg)
Vervolg
Gesprek tussen VG-aanbieders en GGZ-aanbieders in het netwerk met als centrale vragen:
- Wat zouden de competenties moeten zijn van begeleiders die met deze doelgroep
werken?
- Hoe kunnen we beter samenwerken?
- Hoe kunnen we elkaar beter begrijpen
De vraag is doen we dat per regio (Rotterdam, ZHE, AV en Drechtsteden) of bovenregionaal met
het hele Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.
Wenselijk voor deze groep is een medewerker die ‘behandelend begeleid’ of ‘begeleidend
behandeld’. De ervaring is dat er twee groepen zijn. De groep mensen met verstandelijke
beperking die psychiatrische problematiek heeft en de groep die met psychiatrisch problematiek
heeft en functioneert als (L)VB. Deze tweede groep lijkt wat anders te vragen van medewerkers.
Zou het mogelijk zijn om met elkaar dit te benoemen en beschrijven wat het vraagt van
begeleiding (maak een profiel met competenties).
Vervolgbijeenkomst met spreker die van toegevoegde waarde is voor zowel de VG-aanbieders als
de GGZ-aanbieders
Alert zijn op bijeenkomsten en welke positieve (of negatieve) gevolgen het heeft dat de WLZ
straks ook beschikbaar is voor mensen met psychiatrische problematiek.
Tot slot geeft ieder aan wat zij/hij meeneemt uit deze bijeenkomst.
Caroline Ligtendag en Nel Hofman – oktober 2019

