Beleid Dwang en Drang
Bij ABA Expertise Centrum gebruiken wij geen vrijheidsbeperkende maatregelen.
Applied Behavior Analysis is gericht op het belonen van gewenst gedrag en het zo veel mogelijk
negeren van ongewenst gedrag. In ieder geval gaat ABA Expertise Centrum uit van een functionele
gedragsbenadering. Dit betekent dat er ten alle tijd gezorgd wordt dat ongewenst gedrag niet
beloond wordt. Er wordt gewenst gedrag met dezelfde functie aangeleerd ter vervanging van het
ongewenst gedrag. Voor deze reden wordt er 80 % van de tijd aandacht besteed aan de, in zo ver
mogelijk, verbaliseren van behoeften en wensen van het kind. Dit heet manding. Pas in zeer
uitzonderlijk gevallen, zoals bij heftig agressief gedrag, (gedefinieerd als, slaan, schoppen, haren
trekken, krabben, uitschelden), wordt een kind uitgezonderd. De begeleider blijft er ten alle tijd bij.
Het kind wordt alsnog uitgenodigd weer deel te nemen aan een gewenst activiteit wanneer het kind
laat zien dat hij of zij in staat is zich op een rustig manier te gedragen en het gewenst gedrag te
vertonen.
Het kind wordt ten alle tijd met een zachte stem aangesproken door hulpverleners. De voorkeur gaat
uit naar het motiveren van het kind door manier van het toepassen van beloning. De beloning wordt
het liefste op een onvoorspelbare manier toegepast (in tegenstelling tot het omkopen van het kind!)
en wordt gekoppeld aan sociale beloning waardoor het kind ook gemotiveerd wordt op sociaal
gebied. Een doel is pas gehaald als het kind een bepaald gedrag laat zien in meerdere omgevingen in
de aanwezigheid van meerdere begeleiders.
Spontaan gewenst gedrag wordt ten alle tijd uitbundig beloond. Voor elk kind is de beloning anders.
Voor deze reden wordt alles (behoefte en afbouw van hulp en beloning) continu genoteerd en
gemeten. Hierdoor is het mogelijk te zien wat voor aanpak het meest en snelst effect heeft aan elk
kind. Omdat wat belonend is voor het ene kind anders is als voor een ander en omdat dit zelfs door
de dag en per minuut kan veranderen wordt er regelmatig getest wat voor elk kind wanneer tot het
gewenst resultaat het beste kan toe leiden. Ook deze resultaten worden genoteerd regelmatig. Het
lijst van beloningen wordt aangepast zo vaak dit nodig is.
Een Board gecertificeerde Applied Behavior Analyst biedt ten alle tijd supervisie bij de behandeling
en begeleiding van elk kind. Daarnaast is er een GZ-psycholoog en een psychiater gekoppeld aan de
instelling. De GZ-psycholoog biedt supervisie aan de ABA ontwikkelingspsycholoog. Wij hebben
alleen HBO+ opgeleide hulpverleners in dienst met een pedagogisch achtergrond.
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