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Ouders zetten zelf
een zorginstelling op

Ouders van jonge kinderen met (klassiek) autisme en een 

ontwikkelingsachterstand zijn vaak lang op zoek naar een passende 

behandelplek voor hun kind. Op enkele plekken in Nederland zijn ouders 

daarom zelf een zorginstelling gestart op basis van ABA (zie kader), 

waaronder De Droomboom (Blaricum) en De Kleine Wereld, 

een project van de Merel Foundation (Leiden). 

Ouderinitiatieven in de zorg

Femke en Rein Rijkens waren lang op zoek naar een passen-

de plek voor hun dochter Merel (nu negen jaar) met autisme 

en een ontwikkelingsachterstand. Femke Rijkens: ‘Merel begon, 

toen ze vier was, op het speciaal onderwijs, maar dat lukte niet, 

omdat ze niet in een groep kon functioneren. 

Merel kwam daarna op een kinderdagcentrum (KDC) terecht, waar de groep uit 

ongeveer acht kinderen bestond, maar ook daar kwam ze niet tot haar recht.’

‘Je wil dat je 
kind met een 
beperking ook 
dingen leert’

FEMKE RIJKENS
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Ouders zetten zelf

ABA: Applied Behavior Analysis 
ABA of toegepaste gedragsanalyse is een wetenschappelijke discipline, waarbij technieken worden toegepast om gedrag te veranderen. 

ABA wordt niet alleen ingezet bij kinderen met autisme, maar op allerlei gebieden waarbij gedragsverandering van mensen wordt 

beoogd, zoals bij organisatieverandering of bij het voorkomen van crimineel gedrag. 

ABA ligt ten grondslag aan veel effectieve interventies voor mensen met autisme. In de Verenigde Staten is ABA de standaardbehan-

deling voor mensen met autisme. In Nederland wordt ABA tot nu toe slechts beperkt toegepast.

Onder ABA vallen verschillende interventies, waaronder Discrete Trial Teaching (DTT), Pivotal Response Training (PRT) en Early Intensive 

Behavioral Interventions (EIBI). EIBI is een zeer intensieve vorm van gedragstherapie, die wordt gegeven door gespecialiseerde behan-

delaars in nauwe samenwerking met de ouders. Gemiddeld genomen start de behandeling als het kind drie à vier jaar oud is, en duurt 

anderhalf à twee jaar gedurende twintig tot dertig uur per week met uitschieters naar meer dan zes jaar met veertig uur per week. 

De behandeling wordt veelal gegeven in een één-op-éénsetting. Bij EIBI worden kinderen met ASS vaardigheden aangeleerd, waarbij 

ingespeeld wordt op de motivatie van het kind. Belonen van gewenst gedrag en ombuigen van ongewenst gedrag spelen hierbij een 

grote rol. Wat het kind wordt geleerd, is afhankelijk van zijn specifi eke mogelijkheden, beperkingen en leerdoelen. 

Volgens de Gezondheidsraad (2009) lijkt EIBI voor een deel van de kinderen met ASS effectief in het verbeteren van cognitieve, com-

municatieve en sociale vaardigheden en het verminderen van probleemgedrag. Dr. Bibi Huskens, senior onderzoeker bij het Dr. Leo 

Kannerhuis: ‘Uit onderzoek en uit de praktijk blijkt dat niet iedereen evenveel profi teert van EIBI. Het is belangrijk om te achterhalen 

welke kinderen het meest profi teren van deze behandeling en voor welke kinderen andere behandelvormen meer passend zijn.’

DOOR: KARIN VAN DEN BOSCH

MEREL RIJKENS MET EEN VAN HAAR ABA-TRAINERS BIJ DE KLEINE WERELD
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Geen ruimte voor ontwikkeling
De begeleiders op het KDC deden prima werk, maar er was geen tijd 

voor de intensieve individuele aandacht die nodig is om een kind als 

Merel te stimuleren in haar ontwikkeling. Rijkens: ‘Als je twee leidsters 

hebt op een groep van acht kinderen, dan is er nauwelijks ruimte om 

aan de ontwikkeling van een kind te werken. Bijna alle tijd gaat in de 

verzorging zitten. De kinderen moeten bij veel vaardigheden worden 

geholpen: bij eten en drinken, bij het uit- en aandoen van de schoenen 

en jas, bij naar de wc gaan, want de kinderen zijn vaak niet zindelijk. 

Het is een beetje de dag doorkomen. En dat wil je niet. Net zoals mijn 

zoon die op het reguliere onderwijs zit en daar dingen leert, wil je dat 

je kind met een beperking ook dingen leert.’

‘Sommige kinderen 
zijn wel leerbaar, 

maar alleen in een 
één-op-éénsetting’

In die periode kreeg Merel tevens enkele uren individuele begeleiding 

thuis op basis van ABA. Rijkens: ‘In een halfjaar tijd zagen we onze 

dochter sterk vooruitgaan: ineens kon ze aan een tafeltje zitten en 

instructies opvolgen. Toen dachten we: als je al zoveel kunt bereiken 

met een paar uur per week, wat zou je dan niet kunnen bereiken als 

je dit dertig uur per week zou doen? In Amerika is ABA de meest toe-

gepaste behandelmethode bij kinderen met autisme. Waarom is dat 

in Nederland nog niet zo? Het was hier niet beschikbaar. Uit noodzaak 

zijn we het toen zelf gaan opzetten. In december 2014 startten we 

met ons project De Kleine Wereld, een dagopvang op basis van ABA te 

Leiden, vanuit de door ons opgerichte Merel Foundation.’

Uit nood geboren
De Droomboom te Blaricum is eveneens ontstaan als ouderinitiatief 

en bestaat elf jaar. Bij De Droomboom worden kinderen met autisme 

behandeld met vroegtijdige intensieve interventies met één-op-één-

behandeling gebaseerd op ABA. Esther Rabbe-Grimbergen, oprichtster 

en directeur van De Droomboom: ‘De Droomboom is gestart door 

ouders van twee kinderen die op een KDC zaten en daar niet tot ont-

wikkeling kwamen. Deze ouders besloten toen zelf om hun kinderen 

daarnaast thuis ABA-training in een één-op-éénsetting te geven.

ESTHER RABBE-GRIMBERGEN

DE DROOMBOOM
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Toen bleken die kinderen wel te kunnen leren. 

De ouders van beide kinderen, die elkaar toevallig 

kenden, wilden een plek creëren waar hun kinderen 

zich ook de rest van de week konden ontwikkelen.’

Rijkens: ‘Als je ziet dat je kind wel potentie heeft, maar 

dat het er in een KDC-setting onvoldoende uitkomt, is 

dat een enorme drive om iets op te zetten voor je eigen 

kind en daarmee ook andere kinderen te helpen. Als je mij 

vijf jaar geleden had gezegd dat we een eigen zorginstelling zouden 

beginnen, had ik dat niet geloofd. Het is echt uit nood geboren. Als je kind 

klassiek autisme heeft en niet naar school kan, betekent dat niet dat je 

kind helemaal niks kan leren. En je wil, zeker op die jonge leeftijd, er alles 

uithalen wat erin zit. Met ABA haal je er alles uit.’

Enorme ontwikkeling
Rabbe-Grimbergen: ‘De kinderen die op De Droomboom beginnen, zijn 

als ze starten twee tot vijf jaar oud. Deze kinderen zijn bij binnenkomst 

niet talig of hebben in elk geval geen functionele taal. Ze zijn totaal in 

zichzelf gekeerd. Als je ze aanspreekt, doen ze niet wat je vraagt, omdat 

ze het niet begrijpen. Ze maken geen enkele vorm van contact. 

Het is heel moeilijk om deze kinderen te testen en daar een reëel beeld 

uit te krijgen, om te zeggen welk niveau bereikt gaat worden, omdat 

ze nog geen taal gebruiken. Bij De Droomboom stroomt uiteindelijk 

drie kwart van de kinderen uit naar het reguliere onderwijs, een deel 

naar het speciaal onderwijs en er is een groep waarvoor onderwijs niet 

haalbaar blijkt. Deze goede resultaten komen door de ABA-methodiek 

en door de intensiteit van de behandeling.’

Rijkens: ‘Veel van de kinderen op De Kleine Wereld 

laten een enorme ontwikkeling zien. Onze dochter 

Merel gaat sinds ze op De Kleine Wereld zit vooruit, 

maar wel met kleine stapjes. Merel blijkt een ver-

standelijke beperking te hebben. Ze kan nu functio-

nele taal gebruiken, maar een gesprekje voeren is nog 

steeds niet mogelijk. In het begin waren we er erg op gericht 

dat Merel naar school zou kunnen, maar nu zien we dat dat voor 

haar niet haalbaar is. We hebben onze doelen nu aangepast naar: wat 

heeft ze nodig om een gelukkig en zinvol bestaan te leiden?

Momenteel zijn wij vanuit de Merel Foundation een vervolgproject aan 

het voorbereiden voor kinderen/tieners die na intensieve ABA niet in 

staat zijn binnen een vorm van onderwijs te functioneren.’

Intensieve individuele aandacht
Rabbe-Grimbergen: ‘Op De Droomboom kennen we verschillende 

fases. Alle kinderen beginnen in een groep met één-op-éénbehan-

deling. Als een kind wat verder is in zijn ontwikkeling komt het in een 

groep met één trainer op twee kinderen. Nog een fase verder gaat het 

naar een groep met één-op-vierbehandeling. Uiteindelijk moet een 

kind ook groepsvaardigheden leren, wil het kunnen uitstromen naar 

onderwijs.’ Rijkens: ‘Bij De Kleine Wereld komen kinderen in het begin 

in een groep van vier kinderen met drie ABA-trainers en een stagiaire. 

Elk kind wordt getraind door alle trainers van de groep zodat het kind 

beter leert om vaardigheden te generaliseren. 

‘In de zorg is 
werken aan de 

ontwikkeling niet 
vanzelfsprekend’

DE DROOMBOOM
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De Droomboom: stichtingdedroomboom.nl

Merel Foundation/De Kleine Wereld: merelfoundation.nl

Wat een kind laat zien bij de ene trainer, moet het ook kunnen laten 

zien bij iemand anders. We willen een kind bepaalde vaardigheden 

leren, en vragen onszelf continu af in welke setting dat zo optimaal 

mogelijk zou kunnen. Dat kan één-op-één zijn, maar ook één-op-

twee, of in een kleine groep. Soms is één-op-één minder effectief, 

bijvoorbeeld als je een kind sociale vaardigheden wil leren of wil 

leren omgaan met groepsinstructies. We passen de setting steeds 

zo aan, dat de kans dat een kind iets leert zo groot mogelijk wordt. 

Dat vraagt veel vindingrijkheid van ons team.’

Bekostiging is moeilijk
Vroegtijdige intensieve individuele behandeling wordt in Nederland 

maar op weinig plekken toegepast. Bekostigingsproblemen voor deze 

intensieve en daarmee dure vorm van zorg bemoeilijken een bredere 

verspreiding. Rabbe-Grimbergen: ‘Het is heel moeilijk om intensieve 

individuele behandeling gefinancierd te krijgen, daarom bieden regu-

liere zorginstellingen tot nu toe geen EIBI aan (zie kader). Dus je moet 

het hebben van betrokken ouders, die zelf iets gaan opzetten en op 

zoek gaan naar voldoende sponsoring. Dat vraagt continu om oude-

rinitiatieven. Gelukkig zijn er steeds meer ambulante ABA-trainers in 

Nederland, die ouders kunnen helpen bij het opzetten.’

Rijkens: ‘In het onderwijs staat de ontwikkeling van het kind centraal. 

Er zijn allerlei leerlijnen en leerdoelen. Maar in de zorg is werken aan 

de ontwikkeling niet vanzelfsprekend. Als zorginstelling word je daar 

niet op afgerekend. De Kleine Wereld is financieel gezond, omdat 

we een kleine organisatie zijn met relatief weinig overhead. Er zijn 

niet allerlei managementlagen, het geld gaat voornamelijk naar de 

bekostiging van ABA-trainers en naar de deskundigheidsbevordering 

van onze trainers.’

Bijdragen aan de maatschappij
Voor De Droomboom geldt iets vergelijkbaars. Rabbe-Grimbergen: ‘De 

behoefte aan intensieve individuele behandeling is er, zowel bij ouders 

als bij verwijzers. Als ze zien dat kinderen wel leerbaar zijn, maar alleen 

in een één-op-éénsetting, dan verwijzen ze door naar ons. Maar De 

Droomboom heeft een wachtlijst. We kunnen niet groeien, al zouden 

we dat willen. We krijgen betaald op basis van dezelfde tarieven als een 

KDC, en dat zijn tarieven voor groepsbehandeling. Maar een KDC heeft 

één of twee trainers op acht kinderen, waar wij er acht hebben. 

We redden het alleen omdat we een kleine instelling zijn met weinig 

overhead, waardoor al het geld naar de trainers kan gaan. Voor veel 

andere kosten zijn we afhankelijk van sponsoring en donaties.

ABA is weliswaar een intensieve, dure methode, maar heeft ook veel 

opbrengst. Als kinderen na verloop van tijd weer kunnen deelnemen 

aan onderwijs, kunnen ze later misschien werk vinden en bijdragen aan 

de maatschappij. De investering betaalt zich op termijn terug. Wat er 

nodig is, is een goede bekostiging van deze zorg door de overheid.’ •

DE DROOMBOOM
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Column

Talentvolle 
nietsnut
Ik ben de tweede van vier kinderen. Mijn oudste broer is wetenschappelijk onderzoeker.

Mijn zusje combineert haar werk met de zorg voor haar kindje. Mijn broertje studeert voor 

advocaat en is bezig een huis te kopen. Wat een succesverhalen!  Ook al werk ik misschien wel 

harder dan mijn broers en zusje bij elkaar, ik zal dat ‘huis-baan-kind’ nooit bereiken. Ik voel 

me vergeleken met hun vaak maar een autistische prutser. Maar zij zijn weer jaloers op mijn 

idiote hoeveelheid andere talenten. Ik ben supercreatief, kan zingen, leren, dansen, schrij-

ven, spreken, lesgeven, piano en gitaar spelen, moeilijke puzzels oplossen, heerlijk koken en

bakken, ontwerpen en alles repareren. Ik hoor regelmatig ‘is er ook iets wat jij níét kan?’ 

Wat ik niet kan? Normaal zijn! Ik voel me een talentvolle niksnut.  Vaak wil ik mijn talenten 

gewoon omruilen voor een baan, een huis en een kindje. 

Omdat het is zoals het is, maak ik maar gebruik van mijn talenten. Ik verbaas 

(en help) mensen keer op keer door schijnbaar onoplosbare drama’s tot 

een goed einde te brengen met minimale middelen. Een voorbeeld: 

toen mijn vriend en ik een goedkope kledingkast tijdens het bouwen 

rechtop moesten zetten, stortte hij spontaan in elkaar. De splinters 

MDF vlogen ons om de oren. Mijn vriend werd woest: ‘Ik flikker het 

ding uit het raam, ik gooi mijn kleren wel op de grond!’ En daarna 

volgde een trap tegen de muur (ik mocht de deuk repareren). Dat was 

zíjn reactie. Míjn reactie was: ‘Blijf daar staan, ben zo terug.’ Ik grab-

belde spijkers, schroeven en houtlijm bij elkaar. Met die hele ijzerwinkel 

en de hele pot houtlijm was de kast in no time perfect. De kast stond als een 

huis, inclusief zelfgenaaide gordijnen in plaats van zware deuren (diezelfde dag 

nog erbij gemaakt en opgehangen). Opgelost! Mijn motto: de meeste problemen zijn op te 

lossen met houtlijm, spijkers, secondelijm, duct tape, ijzerdraad en/of tie wraps. Ik heb al 

deze dingen, dus ik raak nooit in paniek. Kapotte kleding? Ik weet er letterlijk en figuurlijk 

wel een mouw aan te passen. Beschadigde sieraden? Ik fix ze in vijf minuten. Een column 

schrijven over talenten? Rolt zo uit mijn handen. Moeiteloos en vanzelfsprekend voor mij. 

Terwijl anderen hiervan onder de indruk zijn, maak ik me druk om wat ik níét kan. Terwijl 

ik jaloers ben, maken anderen zich druk om een monteur voor de droger of een scheur in 

een lievelingstrui. Daar heb ík dan weer totaal geen last van. 

Het is waar, ik ben inderdaad een prutser. Ik pruts tenslotte alles weer in elkaar! Nu nog 

het talent ontwikkelen om mijn eigen talenten op waarde te schatten, dan repareer ik zelfs 

mijn gevoel van eigenwaarde... •

Irene Post (1984) heeft klassiek autisme en 

woont met haar twee papegaaien in een 

beschermde leefgroep. 

Ze heeft orthopedagogiek gestudeerd in 

Leiden en combineert die kennis graag 

met haar ervaringsdeskundigheid om te 

vertellen over autisme.

avicularia.irene@gmail.com

‘De meeste 
problemen zijn 

op te lossen met 
houtlijm en 
duct tape’


