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Autisme spectrum stoornissen 

DSM-V 

1. Tekorten in emotionele en communicatieve wederkerigheid 

 Delen interesse, sociale toenadering, gesprek, delen interesse,  

 emoties, affect, initiëren of beantwoorden sociale interactie 

2. Tekorten in non-verbaal gedrag (oogcontact, mimiek, gebaren) 

3. Tekorten ontwikkelen, onderhouden en begrijpen van relaties  

 (fantasierijk spel, vrienden maken, interesse leeftijdgenoten) 
 
 

A. Aanhoudende tekorten in de  

wederkerige sociale interactie en  

communicatie in meerdere contexten 

3 criteria 
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Autisme spectrum stoornissen 

DSM-V 

B. Beperkte, repetitieve patronen van 

gedrag, interesses of activiteiten 

2 van de 4 criteria 
 

1. Stereotiepe of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van  

 voorwerpen of spraak: beweging, speelgoed (draaien of rijtjes) of spraak 

2. Vasthouden aan routines of rituelen verbaal of non-verbaal (route, eten) 

3. Beperkte interesses, abnormaal in intensiteit en focus (voorwerp,  

 onderwerp) 

4. Hyper- of hypo reactiviteit op sensorische stimuli of ongewone interesse  
 (ruiken, pijn, temp, licht, beweging, geluid) 
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Waarom vroege opsporing? 

 

 

Vroege interventie 

Verbetering communicatieve vaardigheden 

Verbetering sociaal gedrag 

Vermindering abnormaal gedrag 

 

Francis, 2005; Matson, 2007; McConachie, Diggle, 

2006  



Over Horizon 
 

 

Horizon onderwijst, begeleidt en behandelt jeugdigen en 

gezinnen met ernstige, complexe problemen. 

 

We doen dit op meer dan 45 locaties in Zuid-Holland en  

Gelderland. 
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Over Yulius 
 

 

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuid-Holland Zuid 

die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van 

cliënten (en cliëntsystemen) met complexe psychiatrische 

problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen (cluster 

4 van het speciaal onderwijs).  

 

De Yulius cliënten en leerlingen zijn mensen met psychiatrische 

problemen. Daardoor ondervinden zij beperkingen in hun 

persoonlijk of maatschappelijk functioneren.  
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Aanleiding 
 

 

‘Het aan de cliënt verplicht zijn om hem zowel vanuit het 

jeugdzorg perspectief  als vanuit het psychiatrisch 

perspectief  te kunnen helpen’.  

 

 

 

• Doelgroep in huis 

• Verschillende kwaliteiten  

• Onvoldoende behandelaanbod 

• Perspectief  

• Vraag vanuit gemeente 
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Doelstelling 
 

 

‘Het optimaliseren van de behandeling voor kinderen in de 

leeftijd van 8 – 14 jaar met een autisme diagnose 

gecombineerd met psychiatrische problemen en/of ernstige 

gedragsproblemen.  
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Yulius Horizon groep 

Kracht Yulius en Horizon: 

Klinische behandeling complexe psychiatrische patiënten 

 

● Agressie: Horizon 

 

● Autisme: Yulius 

 

● Complexe systemen: Horizon 

 

● Onderwijs en zorg 

 

● Wet- en regelgeving jeugdzorg en WGBO 
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Opzet pilot 
 

 

• Locatie  

• Team  

• Onderwijs 

• Financiën 

• Trainingen (start) 

• Overlegstructuur 

• Leren van elkaar 

• Onderzoek  
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Yulius Horizon groep 

 Jeugdigen met autisme en ernstige gedragsproblemen 

Yulius en Horizon Jeugdzorg en Onderwijs: 

Klinische behandeling complexe psychiatrische patiënten 

 

● 24-uurs zorg 

 

● Behandelplan patiënt 

 

● Team 

 

● Cluster IV school 

 

● Methodiek 

 

● Ouders  
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Yulius Horizon groep 
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Yulius/Horizon: 

Klinische behandeling complexe psychiatrische patiënten 

 

Start eerste groep september 2014 

● Twee behandelgroepen 

● 10 patiënten per groep 

● Leeftijd 8-14 jaar bij opname 

● Behandelduur: 3-6-9 mnd. 
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Yulius Horizon groep 

 psychiatrische behandeling + opvoeding 
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Stabilisatie Vertrouwen 

Diagnostiek Psychoeducatie 

Horizon 

Yulius 

Horizon

/Yulius 
Afname agressie, rigiditeit 

Weer naar school 
Cluster IV 

school/ 

Horizon/ 

Yulius 



Yulius Horizon groep 
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Vertrouwen 

Stabilisatie Diagnostiek 

Psychoeducatie 

Behandeling agressie en 

rigiditeit, Weer naar school 



Yulius Horizon groep 

 

 

 

15 

Ouders vertrouwen geven 

dat ze de jongere kunnen 

opvoeden 


