Autisme
Spectrumgroep
Weet dat we er
voor je zijn
Autisme Spectrum Groep

Sommige kinderen hebben een vorm van autisme. Dit uit zich
op verschillende manieren. Een kind kan moeite hebben om
informatie te verwerken. Of raakt in de war en wordt boos
als iets anders gaat dan normaal. Soms maakt een kind geen
oogcontact, speelt het liever alleen, is het erg gevoelig voor geluid
of maakt het zeer opvallende bewegingen. Zijn er daarnaast ook
problemen met de ontwikkeling, het gedrag en/of de opvoeding?
Dan kan het kind terecht in de ASS-groep van Jeugdhulp
Friesland. Hier ontdekken kind en ouders nieuwe en bij hen
passende vaardigheden, zodat het weer beter gaat en het
kind naar een passende vervolgplek kan.

Voor wie?

De ASS-groep is voor kinderen van 2 tot 7 jaar met een stoornis in het autismespectrum.
Daarnaast (of vanwege de stoornis) ontwikkelt het kind zich niet goed, zijn er meestal
ernstige gedragsproblemen en ook problemen met de opvoeding binnen het gezin.
Daardoor functioneert het kind niet of nauwelijks in een speelgroep of op school.
Er wordt ook intensief samengewerkt met de ouders van het kind.

De behandeling

De behandeling is thuis, op school, in de speelleergroep of speciaal ingerichte behandelgroep.
In deze groep bij het Behandel- en expertisecentrum Jonge Kind (BEC) krijgen maximaal zes
kinderen per dag behandeling. De kinderen en hun ouders leren vaardigheden, die nodig zijn
om straks te kunnen functioneren in een passende vervolgplek. De ruimte is prikkelvrij, er is
een vaste dagindeling met veel structuur en er zijn aangepaste hulpmiddelen. Het materiaal
waarmee wordt gewerkt, sluit aan bij de ontwikkeling en interesses van het kind; ook wordt veel
gebruik gemaakt van pictogrammen. Methodes als Teach stimuleren een kind om zelfstandig
te werken. In de groep leren kinderen ook om contact te leggen met elkaar en om aandacht te
delen. Dit is de basis voor de verdere communicatieve (en spraak/taal-)ontwikkeling.
De gestructureerde en veilige omgeving helpt om de zelfstandigheid te vergroten.
Een kind kan zich binnen de eigen mogelijkheden verder ontwikkelen.

Wat is het resultaat?

De behandeling verbetert het gedrag en de ontwikkeling van een kind met een autismespectrumstoornis. Meestal kan het kind dan naar een vorm van onderwijs of een andere
vervolgplek. Het kind heeft de benodigde vaardigheden op cognitief, communicatief en sociaal
gebied. De opvoeders hebben meer kennis gekregen over ASS. Ze kunnen ook beter omgaan
met hun kind en voelen zich meer in balans.

Wie zijn bij de behandelingen betrokken?

Het behandelteam bestaat uit orthopedagogisch begeleiders dagbehandeling en
een gedragswetenschapper. Daarnaast zijn de volgende specialisten beschikbaar:
ouderbegeleider, logopedist, kinderfysiotherapeut, kinderarts, verpleegkundige,
speltherapeut en muziektherapeut. De hulpvraag van de ouders/verzorgers bepaalt
hoe het behandelteam er precies uitziet.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt maximaal een jaar, met een mogelijke verlenging van een jaar.

Praktische informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Ga dan naar www.jeugdhulpfriesland.nl
of neem contact met ons op via 088 14 24 444.
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