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Hardi (20) kan door zijn autisme 
maar moeilijk zijn plek vinden. 
Doordat hij achterloopt in zijn 
sociaal-emotionele ontwikkeling, 
wordt hij snel overvraagd en over-
schat. Hardi raakt daar gestrest 
van, wat zich uit in problematisch 
gedrag. Bij De Spil in Maarsbergen 
wordt Hardi eindelijk geaccepteerd 
en begrepen. Hij krijgt er alle tijd 
en ondersteuning om zich te  
ontwikkelen. 

De Spil is een kleinschalige voor-
ziening voor jongvolwassenen met 
een autistische spectrum stoornis, 
meer dan gemiddelde intelligentie 
en bijkomende psychiatrische 
problemen. In deze folder lees je 
er meer over.



Zorg op maat in een  
kleinschalige voorziening
De Spil is er voor jongvolwassenen met 

een autisme spectrum stoornis (ASS) en 

een (meer dan) gemiddelde intelligentie. 

Vaak hebben zij ook andere psychiatrische 

problemen. Deze specialistische kleinschalige 

voorziening, op het terrein van Pluryn aan 

de Valkenheide in Maarsbergen, heeft 

plaats voor zes bewoners vanaf 18 jaar.  

Zij krijgen zorg op maat, in de vorm van 

intensieve begeleiding, behandeling en 

een zinvolle daginvulling.



Hoge begeleidingsbehoefte
Bewoners van De Spil hebben een hoge 

begeleidingsbehoefte en een moeizame, 

meestal weinig effectieve geschiedenis  

in de hulpverlening. Daardoor komen  

zij niet in aanmerking voor een verblijf  

in reguliere voorzieningen voor begeleid 

of beschermd wonen. Ze vallen vaak 

tussen wal en schip. Omdat hun sociaal-

emotionele vaardigheden meestal achter-

blijven bij het intelligentieniveau, worden 

zij voortdurend overvraagd en overschat. 

Dat kan leiden tot toenemende stress 

en soms tot depressies, psychoses en 

allerlei problematisch gedrag.

Optimaal functioneren in een  
veilige omgeving
Behandeling bij De Spil is niet gericht  

op het herstellen of verhelpen van de 

gevolgen van ASS, maar op het creëren 

van een veilige omgeving waarbinnen  

de jongvolwassenen - met hun specifieke 

en blijvende beperkingen - optimaal  

kunnen functioneren. 

Alleen zo kunnen zij voldoende (zelf)

vertrouwen opbouwen om zich verder te 

ontwikkelen. Bij De Spil staat acceptatie 

voorop. Verandering wordt niet geforceerd 

en er heerst een klimaat waarbinnen  

geleidelijke groei mogelijk is. Dat betekent 

dat jongvolwassenen vaak voor langere 

tijd bij De Spil verblijven.

Intensieve, specialistische  
begeleiding
Alle bewoners van De Spil beschikken 

over een eigen appartement met een 

douche en een keukentje. Bewoners 

krijgen behandeling en langdurige,  

waar nodig één op één, specialistische 

begeleiding. Dat voorkomt dat zij ontsporen 

(wat zich uit in angst, verbale of fysieke 

agressie en maatschappelijk probleem-

gedrag) of vereenzamen (in combinatie 

met maatschappelijke teloorgang). Naast 

gespecialiseerde groepsleiding, zijn ook 

een GZ-psycholoog en een psychiater aan 

De Spil verbonden. Indien nodig zorgt de 

Polikliniek van Pluryn voor aanvullende 

behandeling.





Niet begrenzen maar ruimte geven
Om tot een klimaat te komen waarin de 

jongvolwassenen de ruimte krijgen om 

zich verder te ontwikkelen, houdt De Spil 

vast aan een aantal belangrijke waarden 

in de werkwijze:

•  Autonomie van de jongvolwassene, 

binnen de grenzen van veiligheid 

voor hem/haarzelf en anderen

•  Contact als basis

•  Zorgafstemming tussen behandelaar 

en evt. reclassering, jongvolwassene 

en naasten

•  De-escalerende werkwijze

•  Zinvolle activiteiten

•  Terugdringen van drang en dwang

Jarenlange ervaring leert dat deze groep 

jongvolwassenen geen baat heeft bij 

begrenzing. De Spil kiest daarom bewust 

voor het geven van ruimte. Fysieke ruimte 

in de vorm van een eigen appartement, 

ruimte voor ontwikkeling (passend bij 

het tempo van de jongvolwassene) én 

voor relationele ontwikkeling.

Voorwaarden voor plaatsing
Plaatsing in De Spil kan met een Zorg-

zwaartepakket (ZZP), inclusief meerzorg 

of een aangepast tarief vastgesteld door 

de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of 

de verantwoordelijke gemeente. Jong-

volwassenen met ongecontroleerd  

middelengebruik, chronische suïcidaliteit 

of externaliserend gedrag met agressie 

die niet verklaard kan worden vanuit  

de ASS-problematiek, komen niet in  

aanmerking voor De Spil. 



De Spil is een huis in Maarsbergen.
Er wonen 6 mensen vanaf 18 jaar.
Zij hebben autisme en psychiatrische problemen.
De bewoners zijn (meer dan) gemiddeld intelligent.
Er wordt soms te veel van ze gevraagd.
Dat zorgt voor stress en problemen.
Voor zorg kunnen de jongeren op weinig plekken terecht.
Bij De Spil krijgen ze intensieve begeleiding.
Ook is er behandeling en een goede daginvulling.
Bewoners krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen.

Samengevat
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Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, 

een vak leren en werken. Dat wil toch iedereen? Ook bij complexe problematiek in 

gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen doet immers mee! De kracht komt uit de 

mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Informatie en advies
Voor meer informatie of aanmelding kun je 

terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

	
	088	-	779	50	00

 klantenbureau@pluryn.nl


