Kortom






In de Pivotal Response Treatment leert uw
kind centrale vaardigheden in het contact
met anderen.
Uw kind leert meer initiatief te nemen naar
anderen
U speelt als ouders een belangrijke rol in de
behandeling.
Zo ontstaat er meer plezier in het contact
tussen u en uw kind.

Leren
communiceren

Meer informatie

Een training voor
kinderen met ASS

Voor advies, informatie of aanmelding kunt u terecht
bij START. Bel 088 170 5000. Bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur. Ook kunt u mailen
naar start@youke.nl.
Of u gebruik kunt maken van dit programma, is
afhankelijk van het beleid van uw gemeente. Voor
sommige programma’s is een verwijzing nodig van
bijvoorbeeld uw huisarts, uw gemeente of een buurtof wijkteam. Check bij uw eigen gemeente hoe ze
omgaan met gespecialiseerde jeugdzorg.

Wat is het?
Pivotal Response
Treatment
Voor wie is het?
Kinderen van 2 tot 18 jaar

Kijk voor meer informatie op youke.nl

met een ASS
Hoe lang duurt het?
Maximaal een jaar
Wat is het doel?
Meer en beter
communiceren met u en
anderen

Correspondentieadres

Postbus 867

Verlengde Slotlaan 109

3700 AW Zeist

3707 CE Zeist

088 170 5000

Volg Youké op:

Als uw kind de diagnose Autisme Spectrum
Stoornis (ASS) krijgt, dan vallen er mogelijk heel
wat dingen op hun plaats. U begrijpt nu waarom
uw kind bepaald gedrag laat zien en waarom het
vaak anders reageert dan anderen. Ook kinderen
met een ASS kunnen nog heel veel leren.
De ‘Pivotal Response Treatment’ (PRT) is speciaal
voor kinderen met een ASS. Uw kind leert met PRT
op een heel natuurlijke manier communicatieve
vaardigheden die het anders niet leert. U speelt
daarbij een grote rol.

Als uw kind een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) heeft,
dan merkt u dat het anders reageert dan andere
kinderen. Doordat veel kinderen met een ASS zich
afsluiten, leren zij niet op dezelfde manier als andere
kinderen. Speciaal voor deze kinderen is de methode
Pivotal Response Treatment (PRT) ontwikkeld.

Het leggen van contact
Pivotal is een Engels woord dat ‘centraal’ betekent. PRT
richt zich op centrale vaardigheden, zoals ‘motivatie
voor contact’ en ‘sociaal initiatief nemen’. Dat betekent
dat je zelf contact wilt leggen en dat ook doet. Kinderen
doen dat over het algemeen van nature, maar een kind
met een ASS sluit zich vaak meer van anderen af.
Kinderen leren veel van elkaar: hoe je dingen doet, hoe
je met elkaar omgaat, hoe de wereld in elkaar zit. Als uw
kind zich afsluit voor zijn omgeving, dan mist het veel
van die natuurlijke leermomenten. Met PRT creëert u
actief leermomenten voor uw kind. U kunt de
technieken gebruiken tijdens gewone, dagelijkse
bezigheden, zoals eten, aankleden en spelen. Daarom is
het belangrijk dat u bereid bent om uw kind bij de
behandeling te ondersteunen en een actieve rol te
spelen. Dat geldt ook voor de leerkracht van uw kind, als
de behandeling deels op school of peuterspeelzaal
plaatsvindt.

Hoe gaat dat?
Als uw kind nog niet praat, zijn er verschillende
manieren om contact uit te lokken bij uw kind. Zo kunt
u bewust wachten tot uw kind wijst of een ander
gebaar maakt om aan te geven wat het wil. Als u pas
dan reageert door te geven wat uw kind vraagt, dan zal
uw kind dit vaker zo doen. Het leert dat een bepaalde
actie leidt tot de juiste reactie van u of een andere
volwassene. Op dezelfde manier kan uw kind woorden
of zinnen aanleren. PRT traint uw kind om op deze
manier contact te zoeken, hulp te vragen of woorden te
gebruiken.

PRT bij Youké
Kinderen met een ASS die bij Youké begeleiding of
behandeling krijgen, krijgen vaak PRT. Dat kan bij
Youké op de groep zijn, maar ook bij u thuis of bij het
kind op school (dat noemen we ambulant PRT). Omdat
u als ouder hierin een grote rol speelt, krijgt u een
training om de PRT-technieken bij uw kind toe te
passen.

