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Bij kinderen met een autisme spectrum stoornissen (ASS) is 
de motivatie om zich tot anderen te richten en te 
communiceren vaak beperkt. Hierdoor blijven zij soms achter 
in hun (taal)ontwikkeling of verlopen interacties met 
anderen minder gemakkelijk. Pivotal Response Treatment 
(PRT) is een gedragstherapeutische behandeling die is 
ontwikkeld in de Verenigde Staten en inmiddels ook met veel 
positieve ervaringen in Nederland wordt ingezet. De nadruk 
ligt in deze behandeling op het aanleren van 
kernvaardigheden (‘pivotal’ = ‘kern’), zoals motivatie tot 
interactie en initiatief nemen in het sociale contacten met 
anderen. De gedachte is dat daarmee ook andere 
vaardigheden van kinderen vanzelf mee zullen ontwikkelen, 
bijvoorbeeld beter oogcontact maken of beter leren samen 
spelen met andere kinderen. 
 
Voor wie is PRT?  
PRT is een behandeling voor kinderen met een 
diagnose ASS die moeite hebben met het maken van 
contact en weinig motivatie laten zien voor 
communicatie of interactie met anderen. De 
behandeling kan geboden worden aan kinderen van 
verschillende leeftijden en niveaus van gesproken taal. 
Als ouder wordt u zeer intensief bij de behandeling 
betrokken. Minimaal één van de ouders dient dan ook 
aanwezig te zijn tijdens de sessies. 
 
Wat is het doel van PRT? 
Binnen de PRT wordt u getraind in technieken om het 
contact en de communicatie van uw kind te 
verbeteren. Doelen worden op maat gemaakt voor 
ieder kind. Enkele voorbeelden zijn: de taal-
ontwikkeling op gang brengen of verder ontwikkelen, 
goede vragen leren stellen (zoals om hulp vragen), 
aangeven dat je iets niet wilt en een gesprekje leren 
voeren. Tijdens de sessies wordt spelenderwijs aan de 
doelen gewerkt, waarbij plezier voorop staat. 
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Hoe ziet de behandeling eruit?  
PRT wordt zowel individueel als in groepsverband 
gegeven. In beide gevallen worden individuele ouder-
kind sessies afgewisseld met oudersessies. Bij de PRT in 
groepsverband vinden deze oudersessies in een groep 
met andere ouders plaats (vier ouderparen). Hierdoor 
kunnen ouders elkaar van feedback voorzien en 
ervaringen uitwisselen. Tijdens de individuele ouder-
kind sessies worden u en uw kind getraind in de 
vaardigheden en worden er video-opnamen gemaakt. 
Thuis gaat u met het geleerde aan de slag. In de 
ouder(groep)sessies worden de doelen geëvalueerd en 
video-opnamen (ook van thuis) besproken. 
De duur van de behandeling kan variëren, maar is 
gemiddeld tussen de 10 en 20 keer. Ook de leerkracht 
van school of begeleider van de opvang wordt in 
overleg betrokken om zo uw kind op dezelfde manier 
bij te staan en te stimuleren in contact en 
communicatie. 
 
Vragen? 
Neem contact met ons op via 
jongekindUC@karakter.com 
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