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Zorgprogramma
Uw kind heeft de diagnose Autisme Spectrum Stoornis gekregen. Speciaal voor kinderen en
jongeren met ASS hebben wij een zorgprogramma ontwikkeld. Hierin staan de stappen in de
behandeling beschreven. Hieronder leggen we deze stappen uit.

Over autisme
Bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis zijn de uitingsvormen en de ernst
verschillend. Wat regelmatig voorkomt:
• Moeite met het sociale contact: van helemaal geen contact willen met anderen tot
claimend, grenzeloos contact. Er zijn ook kinderen die graag contact willen maar niet zelf
de eerste stap daartoe zetten.
• Monotoon, formeel en/of mechanisch spreken.
• Opvallend weinig verschillende interesses en activiteiten, en weinig fantasie hebben.
• Gefixeerd zijn op één specifiek onderwerp (b.v. dinosaurussen).
• Erg gehecht zijn aan vertrouwde dingen.
Meer over autisme www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme-(spectrum-stoornis)

Intake en onderzoek
Na aanmelding nodigen wij u en uw kind uit voor een intakegesprek en volgen enkele
onderzoeken. Dat doen we om te kijken wat er precies aan de hand is en welke behandeling
het beste bij uw kind past.
Ieder kind heeft dingen waar het goed in is en dingen waar het moeite mee heeft. We
bekijken of er balans is tussen wat uw kind aankan en de dagelijkse taken die uw kind
uitvoert. We noemen dit een competentie-analyse. Daarbij kijken we ook of er zaken zijn in
het gezin, op school of bijvoorbeeld bij vrienden die van invloed zijn op het functioneren van
uw kind. In de behandeling versterken we de dingen die uw kind goed kan en gaan we
oefenen met de dingen die uw kind en u als ouder lastig vinden.

Diagnose en behandelplan
Na het onderzoek volgt het adviesgesprek. Tijdens dit gesprek vertellen wij u over de uitkomst
van de onderzoeken (de diagnose) en overleggen wij met u over het behandelplan. Hierin
worden de diagnose en behandeling van uw kind beschreven en de doelen waaraan we gaan
werken.

Behandeling
In het zorgprogramma Autisme Spectrum Stoornis volgen u en/of uw kind de volgende
modules:
Standaard modules
Psycho-educatie (vaak met andere ouders)
U als ouder krijgt psycho-educatie. Tijdens psycho-educatie krijgt u uitleg over autisme.
Dat maakt dat u nog beter begrijpt welke gedrag van uw kind samenhangt met de
aandoening. Vaak volgt u psycho-educatie gezamenlijk met andere ouders.
Als uw kind daaraan toe is, geven we soms ook psycho-educatie aan uw kind. De
behandelaar praat met uw kind, soms in een groep leeftijdsgenoten. Hierdoor leert uw kind
wat autisme is en hoe het bij hem of haar eruit ziet.
Oudertraining (vaak met andere ouders)
Voor u als ouder is het niet altijd makkelijk om een zorgintensief kind op te voeden. Van de
ouderbegeleider krijgt u advies en training hoe u met het autisme van uw kind om kunt
gaan.
Aanvullende modules
Soms kan het nodig zijn om aanvullende modules te volgen. Bijvoorbeeld wanneer de
situatie complex is, als uw kind meer problemen heeft, als er naast de autisme spectrum
stoornis een andere diagnose is. Wanneer dit voor uw kind en gezin geldt, bespreekt de
behandelaar dit met u. Voorbeelden van deze modules zijn Intensieve Psychiatrische
Gezinsbehandeling, systeemtherapie en farmacotherapie (medicatie). Meer informatie over
deze en andere modules kunt u bekijken in www.karakter.com/modules.

