
 

Kwaliteitseisen bij autisme en een verstandelijke beperking:  

 Voldoende en kwalitatief goed zorgaanbod op alle levensterreinen en intelligentieniveaus, 

waarbij het autisme centraal staat (denk hierbij aan behandeling en langdurige zorg, maar 

ook aan logeeropvang, dagbesteding, vrijetijdsbesteding) en waarbij zolang mogelijk “thuis 

wonen” met ondersteuning (in het bijzonder voor kinderen en jongeren) het uitgangspunt is 

 Goede, vroegtijdige en handelingsgerichte autismediagnostiek, ook bij hen die al langer in 

instellingen verblijven 

 IQ –profiel kan onderdeel van een onderzoek zijn, maar mag geen uitgangspunt zijn. Een 

zorgvuldig vastgesteld sterkte/zwakte profiel is leidend in behandeling en zorgplannen 

 Individueel afgestemd zorgprogramma voor persoon met autisme en een verstandelijke 

beperking  

 Maatwerk waarbij de invloed van de omgeving op het individu wordt afgestemd (denk aan 

aanpassingen om draagkracht van persoon met autisme en verstandelijke beperking niet 

extra te belasten door rekening te houden met groepsgrootte, (groeps)activiteiten en mate 

van sociale interactie van de persoon 

 Periodieke screening van gedrags- , communicatie- en interactieproblemen om 

probleemgedrag bij autisme en  een verstandelijke beperking snel in kaart te brengen en 

behandeling en begeleiding te kunnen aanpassen om excessen te voorkomen. 

 Voldoende (langdurige) woonplekken die voldoen aan de eisen van de doelgroep 

 Geschoold personeel  met gespecialiseerde  kennis van autisme en regelmatige bijscholing 

en  toetsing 

 Continuïteit in personeelsbeleid en personeelsbehoud in zorginstellingen 

 Voorkomen van dwang en drangmaatregelen (inclusief dwangmedicatie) 

 Aandacht voor de mantelzorgers en naasten in alle facetten van zorg  

 Aandacht voor de groep mensen die momenteel noodgedwongen thuis verblijven doordat 

er geen goede mogelijkheden in zorginstellingen zijn. Deze mensen verdienen zorg op maat, 

waarbij aandacht voor stoornis en kwaliteit van leven voorop dient te staan. Samenwerking 

tussen zorgorganisaties is in dezen een vereiste om de optimale zorg te ontwikkelen.  

 Aandacht voor innovatie op gebied van zorg, behandeling en begeleiding voor deze 

bijzondere doelgroep 
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