Nieuwsbrief project
‘De Sensatie van een Goed Leven’1
Jaargang 1, nummer 3, 18 juli 2017

Voorwoord
Voor je ligt alweer de derde nieuwsbrief dit jaar vanuit ons onderzoeksproject over prikkelverwerking
bij autisme en een verstandelijke beperking. Een vorm van participatief actie onderzoek die wat mij
betreft ongekend veel inzichten oplevert in eigenlijk heel korte tijd. We zijn nu een half jaar bezig en
hebben al ontzettend veel kennis verzameld vanuit alle denkbare perspectieven rondom dit thema.
In deze nieuwsbrief onder andere een verkorte versie van het verslag van de laatste
netwerkbijeenkomst met daarin vooral kennis uit de praktijk. Het volledige verslag van de
bijeenkomst op 7 juni is opvraagbaar bij ons of te vinden op het kennisplein gehandicaptensector.
Ondertussen wordt achter de schermen door de onderzoekers hard gewerkt aan het verzamelen van
de aanvullende wetenschappelijke kennis. Daarover in het najaar meer. Verder in deze nieuwsbrief
weetjes en achtergronden vanuit het project waarvan we hopen en verwachten dat die interessant
zijn voor zowel de deelnemers aan ons netwerk als voor andere geïnteresseerden.
Veel lees- en kijkplezier en een fijne zomer!
Hartelijke groet namens het projectteam,
Jeanet Landsman, projectleider.
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Het logo is gebaseerd op de uitbeelding van de vier doelgroepen waarvoor we de methodiek prikkelverwerking
ontwikkelen in drie blokken: voor de Ouders, Begeleiders en Leerkrachten en een driehoek voor de mensen met autisme en
een verstandelijke beperking. Daarbij is ook het kunstwerk van Marek Zamaro met zijn toestemming verwerkt (Het 5e
element, acryl op papier, 50 x 65 cm, Kunstuitleencollectie Special Arts).
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Netwerkbijeenkomst 7 juni: samenvatting van het verslag

'HET IS EEN RAAK ONDERWERP'
We kunnen oprecht spreken van een zeer succesvolle dag waarin we uit alle drie werkgroepen veel
en zeer waardevolle inbreng hebben binnengekregen. Aan creativiteit onder de leden ontbreekt het
zeker niet! De afgelopen weken is alle inbreng gebundeld in een verslag. Op deze plek een beknopte
samenvatting. Het volledige verslag is opvraagbaar via sgl@umcg.nl of te downloaden op het
kennisplein gehandicaptensector bij de pagina’s over ons project onder de knop ‘Gewoon Bijzonder’:
hier te vinden.
Van elkaar leren
Kennis in het algemeen over prikkelverwerking bij autisme en een verstandelijke beperking en
specifiek over de persoon wordt bij alle werkgroepen benoemd als een belangrijk aspect dat vaak
nog ontbreekt of minimaal is op de plekken waar deze mensen wonen, leren en werken. De
deelnemers komen kennis brengen en halen om mee te nemen in het dagelijks leven en zijn allemaal
erg enthousiast over het project en het feit dat zij er onderdeel van zijn. Leren van elkaar staat
centraal. Men vindt het onderwerp prikkelverwerking belangrijk omdat het heel veel impact heeft op
het dagelijks leven van mensen met autisme en een verstandelijke beperking en we er nog te weinig
van weten. 'Er is opvallend weinig aandacht voor prikkelverwerking in de zorg'. En er is nog veel
onwetendheid: wat bij de ene persoon werkt, hoeft niet bij de andere ook te werken. 'Op maat
kijken is nodig.'

Hoe moet het niet?
Eerst is geïnventariseerd hoe het niet moet, wat er mis gaat en hoe je dat kunt zien in het gedrag van
iemand met autisme en een verstandelijke beperking. Voorbeelden uit het dagelijks leven van
overprikkeling en onderprikkeling worden ingebracht. Situaties die veel stress opleveren worden
benoemd zoals: te weinig verwerkingstijd voor (teveel) indrukken, gevoelig zijn voor sfeer en
emoties, negatieve ervaringen uit het verleden die lang blijven hangen en lege tijd zonder betekenis
en onduidelijkheid. Karin Berman maakte in een schema duidelijk hoe het er bij haar uit kan zien als
het niet goed gaat met prikkelverwerking. Te zien op de volgende pagina (en gedeeld met haar
toestemming waarvoor dank!). Op Youtube is een filmpje te zien van Marianne Geboers die foto’s
heeft gemaakt met tekst erbij en muziek eronder waarbij ze uitdrukkelijk ook zegt: dit is hoe het voor
mij is, het kan voor een ander weer heel anders zijn! Hier te beluisteren en te bekijken.
Goed Leven, wat is dat?
Vervolgens is gevraagd na te denken over wat dan een Goed Leven is. Dit varieert van ‘Jezelf kunnen
zijn, je geaccepteerd voelen' en ‘Gelijkmoedigheid, niet teveel pieken en dalen’ tot en met ‘Je kunnen
ontwikkelen in een veilige omgeving’. Begrippen als: gelijkwaardigheid, gezien worden, contact,
acceptatie, gezondheid, humor, betekenisvol, ongelukkig mogen zijn, waardering, autonomie, balans,
beleving, flexibiliteit, gevulde tijd, ondubbelzinnige communicatie en serieus nemen passeren de
revue. En iemand stelde kernachtig: 'mensen hebben mensen nodig om mens te kunnen zijn'.

2

‘Hoe het er uit ziet als het niet goed gaat’: persoonlijke ervaringen van Karin Berman.
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Welke aanpak werkt?
Uit de discussie over de vraag welke aanpak werkt, kwam
duidelijk naar voren als aandachtspunt: ‘Het is niet meteen
wat je als eerste ziet, probleemgedrag is signaalgedrag’.
Dit gedrag begrijpen, is de sleutel voor een goede aanpak
van duidelijkheid, veiligheid en van daaruit ontwikkelen en
plezier. Verder kwamen onder andere de volgende
inzichten naar voren:
• Maatwerk, want iedereen is uniek.
• Gedrag is meer dan een uiting van
prikkelverwerking!
• Een signaleringsplan waar in staat hoe je met
iemand om gaat (bejegening) helpt, afhankelijk
van welk gedrag iemand vertoont.
• Je wilt het onvoorspelbare voorspelbaar maken.
• Gebruik als begeleiders en leerkrachten de
ervaringen van ouders om ‘betrouwbaarheid te
organiseren’.
• Inzicht krijgen door observatie en door iemands
levensverhaal.
• Maar ook: Er bestaan geen kant en klare
oplossingen. Het is en blijft een zoektocht.
Aanpak voor Karin Berman persoonlijk
Wat doe je dan concreet binnen die aanpak?
Wat je dan concreet doet, is voor iedereen anders, tegelijk was er wel een rode draad in de
antwoorden:
• Kijken naar wat iemand zichtbaar en meetbaar doet om spanning te reguleren.
• Neutraal reageren op ongewenst gedrag of ongewenst gedrag een stap voor zijn.
• Ook als je emoties voelt, blijf zo neutraal mogelijk. En kun je niet anders dan je emoties laten
zien, laat dan ook zien dat dit niet erg is en dat het weer over gaat (sluit het weer af).
• Experimenteren met nieuwe dingen en je richten op ontwikkeling.
• Goed Leven gesprekken organiseren.
• Evalueren, plannen bijstellen, flexibel zijn.
• Heel goed kijken naar de omgeving (fysiek en de personen erin); creëer een sensorisch
waardevolle omgeving.
• Voor de persoon zelf (als die dit qua niveau aan kan) helpt zelfkennis (psycho-educatie),
mindfulness en je eigen ‘signaleringsplan’.
Verder worden nog dingen genoemd die men concreet in de praktijk toe past, gericht op autisme
zoals: ‘Alles wat je doet, betekenisvol maken’, ‘Flexibiliteit in de begeleiding om iemand weerbaar te
maken en te helpen zich te ontwikkelen: balans tussen mee bewegen en tegelijk voorbereiden op
nieuwe situaties’ en ‘ondubbelzinnige communicatie passend bij de persoon’.
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Knelpunten
Enkele knelpunten die genoemd worden, zijn:
• Veel wisselingen in personeel door flexwerk.
• Ontbreken van kennis over autisme en prikkelverwerking in de verstandelijk
gehandicaptenzorg, wat leidt tot onbegrip.
• Hoe krijgen we wat we al weten bij de mensen die er mee werken?
• Er zijn vaak veel verschillende experts betrokken (rolstoeladviseur, fysiotherapeut, tandarts,
SI-therapeut) die allemaal adviezen hebben en die adviezen spreken elkaar nogal eens tegen
of zijn niet te begrijpen of niet optimaal uit te voeren.
Waar is behoefte aan?
Tenslotte is geïnventariseerd wat er nodig is voor wat betreft de methodiek die we willen
ontwikkelen: meten (in kaart brengen), iets doen en evaluatie. Een paar concrete suggesties:
• Er is behoefte aan een visie: wat verstaan we onder een goed leven? Die visie moet de basis
zijn van wat we ontwikkelen.
• De methodiek moet helpen de vraag achter de vraag helder te krijgen. Je wilt een gedeeld
beeld van de situatie met alle betrokkenen.
• Wat we nodig hebben, is een methodiek die begeleiders, ouders en leerkrachten helpt na te
denken bij de volgende stap en onderbouwde, bewuste keuzes te maken. 'Het moet helpen
nadenken over wat je doet en waarom'.
• Er is iets nodig dat voor de hele groep werkt waar iemand in functioneert (woongroep,
dagbesteding/werk, schoolklas, gezin/familie)
• Structuur, veiligheid, nabijheid: hoe doe je dat voor de individuele persoon? De methodiek
moet helpen dat in kaart te brengen om daarmee alle betrokkenen op één lijn te brengen in
de benadering/aanpak en steeds evalueren van die aanpak en bijstellen als nodig.
• De methodiek moet ouders, begeleiders en leerkrachten ook helpen het gesprek aan te gaan
met instanties/professionals zodat ze niet heel veel steeds weer hoeven uitleggen.
In een schema samengevat de ideeën over de aanpak:
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Karavaanbijeenkomst 3 november

Op 3 november 2017 haakt onze reguliere netwerkbijeenkomst eenmalig aan bij ‘de Karavaan’. De
Karavaan trekt onder de vlag van het Nationaal Programma Gehandicaptenzorg langs de projecten
van ‘Gewoon Bijzonder'. Het motto is ‘Onderzoek en praktijk ontmoeten elkaar’ en ons project is als
eerste aan de beurt. Alleen voor deze keer zijn daarom voor werkgroep c ook mensen van buiten ons
netwerk welkom en is gekozen voor een locatie van een van de deelnemende zorginstelingen in ons
project: Talant in Friesland. De volgende bijeenkomsten zullen weer in De Bilt plaatsvinden.
Programma
Op de bijeenkomst van 3 november vertellen we wat de oogst vanuit het netwerk tot nu toe
is. Vervolgens gaan we met alle deelnemers aan de slag met (een aanzet voor) een prototype
methodiek voor prikkelverwerking. We zoeken naar elementen voor een prototype eindproduct.
Daarvoor wordt een eigen aanpak (‘do design thinking’) geïntroduceerd. Spannend en uitdagend.
Maar zeker ook creatief en informatief.
Werkgroepen a en b
Op de ochtend hebben we gewoon zoals gebruikelijk een bijeenkomst met de twee werkgroepen a
en b van het netwerk die met elkaar bezig gaan met dezelfde thematiek. De resultaten van de
ochtend met ervaringsdeskundigen, ouders, begeleiders en leerkrachten worden mee genomen naar
de middag.
Aanmelden
Vindt plaats op 3 november van 13.30 tot 17.00 uur op locatie De Wissel van Talant in
Beetsterzwaag.
Deelname is kosteloos. Ook netwerkleden graag aanmelden (als je dat nog niet hebt gedaan) via
een mailtje naar: sgl@umcg.nl. Vanaf medio augustus start de open inschrijving voor mensen van
buiten het netwerk via het kennisplein gehandicaptensector.
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Goed Nieuws: startfinanciering voor het maken van de DOUC-film!

Eén van de producten die we met ons project willen opleveren, is een film. Een bijzondere film, over
de levensverhalen rondom de prikkelverwerking van mensen met een verstandelijke beperking. We
willen hiermee verwanten, begeleiders en andere betrokkenen op een verhalende en indringende
wijze inzicht, gevoel en begrip bijbrengen in de oorzaken van de problemen rondom
prikkelverwerking. Het is een film die gemaakt wordt met een innovatieve verhaaltechniek, de DOUC
methode, waarmee het mogelijk is om de kijkers letterlijk vanuit verschillende standpunten en
hoeken te laten beleven wat er gebeurt. Samen kijkend naar één scherm. Samen dezelfde situatie
horen en beleven, maar het tegelijk vanuit verschillende perspectieven zien (door allemaal letterlijk
een andere bril op te zetten). De kijker/luisteraar kan zich beter verplaatsen in de persoon met een
verstandelijke beperking. Deze krijgt daardoor meer medezeggenschap en eigen regie.
We zijn heel erg blij met de financiële bijdrage die we van de Stichting Vrienden van Talant en het
Fonds Cliëntenprojecten tegemoet kunnen zien voor het maken van deze film!
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Leeswijzer

Er zijn ontzettend veel boeken over autisme en ook steeds meer die specifiek gaan over
prikkelverwerking. Ook zijn er ontroerende levensverhalen van mensen met autisme en een
verstandelijke beperking. In deze rubriek benoemen we in elke nieuwsbrief een paar.
Autisme en zintuiglijke problemen. Ina van Berckelaer-Onnes, Mirjam Hufen en Steven
Degrieck. 2017; Boom uitgevers Amsterdam. ISBN: 9789024406715. Dit boek geeft
belangrijke concrete adviezen aan alle hulpverleners die zich bezighouden met kinderen,
jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis, waaronder (ortho)pedagogen,
psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en anderen die de
vertaalslag naar de klinische praktijk moeten maken. Ook ouders van kinderen met autisme
vinden in dit boek waardevolle inzichten en adviezen om thuis mee aan de slag te gaan.
Jan, een levensverhaal; over vastlopen, veerkracht en perspectieven in de zorg. Nanny
Noordman. 2013. ISBN: 9789088504495. In een chronologische opzet vertelt de moeder van
de autistische jongen Jan zijn levensverhaal, vanaf zijn geboorte tot zijn 47ste jaar, wanneer
hij eindelijk in een liefdevolle omgeving naar vermogen kan functioneren. Aangrijpend hoe
Jan steeds weer door handelingsverlegenheid van zorgmedewerkers vervalt in nog moeilijker
verstaanbaar gedrag. Vanaf zijn veertigste kan hij weer genieten en ontwikkelen al blijft het
altijd een zoektocht naar hoe een goed leven eruit ziet voor Jan.
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Kijkwijzer

Op ons YouTubekanaal (https://www.youtube.com/channel/UChuc1vGKGt_VHMELz_GNCZ) zijn
afspeellijsten met films en documentaires te bekijken. De video’s zijn onderverdeeld in de volgende
rubrieken:
Autisme algemeen (nu 5 video’s)
Prikkelverwerking bij autisme (nu 7 video’s)
Autisme en een verstandelijke beperking (nu 7 video’s)
Materiaal vanuit het netwerk over prikkelverwerking (1 video). Hier vindt u de bijdrage van
Marianne Geboers voor de bijeenkomst op 7 juni j.l. De rechtstreekse link is:
https://www.youtube.com/watch?v=DpgyP5hrYIO&feature=youtu.be&a

6

Weetwijzer
https://ingridbilardie.wordpress.com/2017/06/20/pas-op-daar-krijg-je-autisme-van, een
grappige blog over ‘de oorzaken van autisme’.
Een blog over ‘prikkelmanagement’: http://www.toeps.nl/blog/asperger/pleidooi-positieveprikkels. Vraag niet: ”Zou je dat nou wel doen?” maar eerder “Hóe ga je dat doen?”
Jeanet Landsman is één van de sprekers op het NVA congres op 24 november as. Haar lezing
gaat over prikkelverwerking, verstandelijke beperking en een goed leven:
http://www.autisme.nl/activiteiten/congres-en-themadagen/24-november-nvaautismecongres-2017
Sofie Sergeant en Henriette Sandvoort vertegenwoordigen het netwerk ‘Samen werken,
samen leren’ binnen ‘Gewoon Bijzonder’ waar ons netwerk en project ook onderdeel van uit
maakt. 'Samen werken, samen leren' houdt zich bezig met participatie van mensen met een
beperking binnen dit onderzoek. Ze hebben een training ontwikkeld die aan elk van de zes
netwerken wordt aangeboden: de ‘CABRIO-training’. Het doel is om mensen die mee doen
en denken in onderzoek en die dat niet gewend zijn vanuit hun vak, te helpen dit zo goed
mogelijk te doen met zoveel mogelijk plezier. Maar ook personen die mensen met een
beperking vertegenwoordigen binnen ons onderzoek kunnen zich aanmelden. De training is
gratis en vindt plaats op woensdagmiddag 25 oktober 2017 en donderdagmiddag 18 januari
2018. De twee grote thema’s zijn: 1. ik als onderzoeker en 2. wetenschappelijk onderzoek.
Zie http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/GBAchtergrondinformatie-Samen-werken-samen-leren.html.
7
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Agenda
2017
•

•
•

5 oktober: Site-Visit van ZonMw. We krijgen dan bezoek vanuit de financier ZonMw om te
laten zien wat we doen, hoe ver we zijn, waar we tegenaan lopen en wat goed gaat.
25 oktober: 1e CABRIO training door Sofie Sergeant en Henriette Sandvoort
(http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/GBAchtergrondinformatie-Samen-werken-samen-leren.html)
3 november: derde bijeenkomst van het netwerk ‘De Sensatie van een Goed Leven’,
gekoppeld aan een ‘Kenniskaravaan’ waar ook mensen van buiten het netwerk welkom zijn.
Het thema is ‘Behoefte-inventarisatie en ‘designthinking’ rondom de methodiek’.
7 november: tweede projectleidersbijeenkomst van dit jaar.
24 november: NVA Autisme Congres in Utrecht (www.autisme.nl)

•
•
•
•

18 januari: 2e CABRIO training door Sofie Sergeant en Henriette Sandvoort
Februari: vierde netwerkbijeenkomst ‘De Sensatie van een Goed Leven’
Juni: vijfde netwerkbijeenkomst‘ De Sensatie van een Goed Leven’
November: zesde netwerkbijeenkomst ‘De Sensatie van een Goed Leven’

•

•

2018

COLOFON
Project ‘De Sensatie van een Goed Leven’
Prikkelverwerking bij autisme en een verstandelijke beperking
Het ontwikkelen van een methodiek waarmee ouders, begeleiders, leerkrachten en mensen met autisme zelf
optimaal rekening kunnen houden met de prikkelverwerking en daarmee bijdragen aan een goed leven. In dit
vier jaar durende project maken we gebruik van de methode van participatief actie onderzoek: het netwerk
speelt daarmee een cruciale rol. In werkgroepen wordt in vier fases informatie verzameld, gedeeld en bij elkaar
gebracht door ervaringsdeskundigen, ouders, begeleiders, leerkrachten, behandelaars, opleiders en
wetenschappers.
Link naar Facebook
Link naar Twitter
Link naar YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChuc1vGKGt_VHMELz_GNCZ
Website: http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/de-sensatie-van-een-goedleven.html
Mail: sgl@umcg.nl
Tel: 050-361668
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