GGzE organiseert drukbezocht congres in Evoluon

‘Kennis autisme bij volwassenen
zoveel mogelijk delen’

Column Raad van Bestuur

Papier
Elke dag krijg ik gemiddeld drie volle postboeken op mijn
bureau met brieven, nota’s, brochures, notities, uitnodigingen, vergaderstukken, boeken en vooral veel e-mail.
Elke week verwerk ik een papierstapel van gemiddeld een

In het verleden was er nauwelijks tot geen aandacht

halve meter. En elke maand denk ik wel eens aan die figuur

voor autisme bij volwassenen. GGzE zat echter niet stil

in de Efteling die telkens roept: ‘Papier hier, papier hier’.

en ontwikkelde in de voorbije jaren een sterk zorgaanbod voor deze bij velen onbekende doelgroep.

Het gevaar dreigt dat je in de wereld van de zorg verzuipt in

Tijdens het congres ‘Diagnostiek en behandeling bij

het papier. Natuurlijk is dat voor een deel onvermijdelijk.

Hoe doe je dat dan? Zeker niet alleen door veel te lezen, maar

normaal intelligente volwassenen met een autisme

Zeker voor een bestuurder. En als je een hekel hebt aan lezen,

vooral door te luisteren en te praten met al die betrokkenen.

spectrum stoornis’, afgelopen maand in het Eindhovense

dan had je maar een ander vak moeten kiezen. Bovendien

Door richting aan te geven en daarbij telkens voor ogen te

Evoluon, deelde GGzE haar kennis en ervaring met

verdient het goed, dus ik moet niet klagen!

houden dat in de zorg de menselijke maat herkenbaar moet

andere professionals. Een verslag.

zijn. Die menselijke maat, die kunnen we gemakkelijk zelf
Toch wil je meer dan alleen papier verplaatsen. Je wilt dat

bepalen door ons telkens af te vragen of we cliënten,

Bijna 350 gasten hebben zich opgegeven voor deelname aan

cliënten zich bij GGzE goed geholpen voelen, dat medewerkers

collega’s, overheden, verzekeraars en media net zo behandelen

het congres. Dagvoorzitter prof.dr. Ina van Berckelaer-Onnes,

graag hun werk doen en trots zijn op deze onderneming,

als we zelf behandeld zouden willen worden. En het antwoord

een autoriteit op het gebied van autisme, opent met een

dat de overheid en de verzekeraars tevreden zijn met onze

op die vraag hoeft niet op papier te komen!

korte impressie van de huidige stand van zaken. In de ochtend

resultaten en dat er in de samenleving waardering is voor het

presenteert Annelies Spek de eerste resultaten van haar

lastige en moeilijke werk in de geestelijke gezondheidszorg.

Joep Verbugt

promotieonderzoek bij GGzE naar de wijze waarop volwassenen met een autisme spectrum stoornis functioneren op
diverse neuropsychologische gebieden. Jeanine van der

Twaalf nieuwe plaatsen orthopsychiatrie

Meijden, programmaleider van het Programma Autisme voor
volwassenen, en Mees van der Starre, werkzaam in het
Programma voor volwassenen en bij Kinderen & Jeugd,
schetsen de ontwikkeling en inhoud van het Programma
Autisme. Er hangt een sfeer van enthousiasme: hier wordt

Jeanine van der Meijden

kennis met elkaar gedeeld.
is het onder leiding van Jeanine van der Meijden een zelf-

Eind november arriveerden de eerste jongeren en

(Plaatsing in een Jeugdinrichting). Het verschil in proble-

inmiddels zijn de twaalf nieuwe orthopsychiatrische

matiek tussen beide groepen is vaak minimaal, daarom zal

plaatsen van Catamaran, de voorziening voor forensische

de aanpak ook niet veel verschillen, licht zorgmanager Kees

jeugdpsychiatrie van GGzE, helemaal ingevuld.

Spitters toe. “Het enige verschil is dat bij jongeren met een

Schouder

standig zorgprogramma geworden. Van der Meijden heeft

Jeanine van der Meijden wordt regelmatig op haar schouder

als programmaleider de nodige plannen: “Het is de bedoe-

Twaalf plaatsen voor jongeren met ernstige gedragsstoornis-

tiek.” Net als de huidige bewoners van Catamaran gaan de

getikt door mensen die even willen laten weten dat ze bij-

ling dat in de komende maanden ook een eigen zorgeenheid

sen en psychiatrische problemen of een vermoeden daarvan.

nieuwkomers naar Het Dok, de school op locatie De Grote

zonder tevreden zijn. De afgelopen acht jaar heeft GGzE dan

autisme wordt opgezet, zodat we het aanbod meer kunnen

Daarnaast is er bij deze jongeren vaak sprake van politie-

Beek (zie ook elders in dit magazine).

ook hard gewerkt aan het vergaren van kennis en het ont-

bundelen. Bovendien willen we onze activiteiten uitbreiden

contacten, maar ze zijn niet strafrechterlijk veroordeeld.

wikkelen van een aanbod voor volwassenen met een autisme

en een eigen aanmeldingspunt voor het zorgprogramma,

Dat laatste is wat hen onderscheidt van de andere 24 bewo-

Razendsnel

spectrum stoornis. “Er was binnen de volwassenenzorg nog

zodat een cliënt zo snel mogelijk op de juiste plaats is.”

ners van Catamaran, die in de meeste gevallen wél een

De realisatie van de eerste twaalf plaatsen, het vinden van

strafrechterlijk verleden hebben. Met de twaalf nieuwe

medewerkers voor de nieuwe groep jongeren en een

nauwelijks iets bekend over autisme”, verteld Van der

PIJ-maatregel vaker ook sprake is van psychotische problema-

Meijden. Vanuit Kinderen & Jeugd is lang naar aansluiting

Groei

plaatsen werkt GGzE mee aan de wens van de politiek om

verbouwing van het gebouw zijn razendsnel gegaan, zegt

gezocht: de kinderen werden immers volwassen en vaak

De doelgroep is door de jaren heen enorm gegroeid, vertelt

bepaalde jongeren niet langer onder te brengen in justitiële

Spitters. “Vorig jaar, net voor de zomer, kregen we de goed-

bleek dat autisme ook bij één van de ouders speelde. “Maar

Van der Meijden. “In de regio komt autisme veel voor. Bij

inrichtingen.

keuring en afgelopen november zijn we al van start gegaan.”

eerst moesten we de doelgroep leren kennen en erachter

Kinderen & Jeugd wordt autisme op vroege leeftijd gesigna-

komen hoe autisme bij volwassenen precies werkt, hoe het

leerd, maar we zijn het ook beter gaan zien bij volwassenen.

Verschil

ingevuld, mede dankzij de medewerkers die binnen hun

zich toont.”

We hebben heel veel geleerd van onze cliënten. Autisme

In totaal komen in ons land bij GGZ-instellingen 160 ortho-

kennissenkring actief op zoek gingen naar nieuwe collega’s.

Inmiddels is er meer bekend en kent GGzE een groot aanbod

heeft te maken met een andere manier van waarnemen,

psychiatrische plaatsen beschikbaar. GGzE heeft hiervan 24

Spitters is tevreden. “We hebben goed gekwalificeerde mede-

van bijvoorbeeld cursussen en begeleiding. Tot afgelopen

denken en communiceren. Bij iedere cliënt moeten we

plaatsen toegewezen gekregen, bestemd voor jongeren die

werkers gevonden.” De twaalf andere orthopsychiatrische

december viel dit aanbod onder het zorgprogramma

erachter komen hoe die persoon kijkt naar de wereld en dat

onder toezicht zijn gesteld (OTS-maatregel). De 24 reeds

plaatsen worden ingevuld wanneer de nieuwbouw van

Psychose en Autisme Spectrum Stoornissen. Per 1 december

betekent vaak, samen met de cliënt, heel veel puzzelen.”

bestaande plaatsen zijn voor jongeren met een PIJ-maatregel

Catamaran gereed is, naar verwachting eind 2008.
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De twintig fulltime banen werden binnen vier maanden
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