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VIPP-AUTI
Video feedback Intervention to Promote Positive Parenting Adapted to Autism

De signalen die kinderen met een autisme spectrum,
stoornis geven, zijn voor ouders niet altijd direct te
begrijpen. Tijdens de thuisbehandeling VIPP-AUTI leert u
als ouder − aan de hand van video-opnamen van spel
met uw kind − de vaak ongewone signalen te herkennen
en hierop passend te reageren. Het kijken naar hun
eigen kind in combinatie met de algemene informatie
maakt dat ouders zeggen: “Ik heb mijn eigen kind beter
leren begrijpen en ik voel me nu zekerder als opvoeder.”
Voor wie is VIPP-AUTI?
VIPP-AUTI staat voor ‘Video feedback Intervention to
Promote Positive Parenting Adapted to Autism’. Het is
een kortdurende thuisbehandeling met video-opnamen,
bedoeld voor ouders/verzorgers van jonge kinderen met
(een vermoeden van) een diagnose in het autisme
spectrum.
Wat is het doel van VIPP-AUTI?
Met de VIPP-AUTI wordt u als ouder geholpen om meer
begrip en inzicht te krijgen in de autismekenmerken van
uw kind. Als u beter begrijpt waarom uw kind iets doet, of
juist niet doet, bent u beter in staat aan te sluiten bij wat
uw kind nodig heeft. U kunt zo uw zoon of dochter op een
meer passende wijze stimuleren en helpen te
ontwikkelen.
Hoe ziet de behandeling eruit?
De behandeling bestaat uit vijf huisbezoeken door een
VIPP-AUTI behandelaar in een periode van drie maanden.
Voorafgaand aan de huisbezoeken vindt een gesprek bij
Karakter plaats waarin u uitleg krijgt over de behandeling.
De huisbezoeken duren ongeveer 1,5 uur (1 keer per 2
weken) en hebben een vaste structuur. De behandelaar
maakt beeldopnames van spelsituaties (tussen u en uw
kind en uw kind alleen) die vervolgens met u worden
besproken. In elk huisbezoek staat een thema centraal,
zoals bijvoorbeeld taal/communicatie.

De behandelaar helpt te zoeken naar de momenten
waarop uw kind het beste openstaat voor contact.
Daarnaast geeft de trainer algemene informatie over
waar kinderen met autisme spectrum stoornissen goed en
minder goed in zijn. Aan het einde van de behandeling
vindt een evaluatiegesprek plaats met de VIPP-AUTI
behandelaar en coördinerend behandelaar. Daarnaast
krijgt u een verslag van de sessies met tips voor de
begeleiding en een dvd van de opnames.
Vragen?
Neem contact met ons op via
jongekindUC@karakter.com
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