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Deze dagbehandeling duurt ongeveer een
jaar en is voor kinderen van twee tot vijf jaar
met (een vermoeden van) een ASS.
Het aanleren van vaardigheden staat
centraal.
U leert beter inspelen op de specifieke
eigenschappen en kwaliteiten van uw kind.
Uw kind krijgt meer mogelijkheden,
bijvoorbeeld om naar school te gaan.

Diagnose: ASS.
En nu?

Meer informatie

Dagbehandeling voor
kinderen van 2-5 jaar

Denkt u dat dit programma bij uw situatie past?
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.
Kijk voor meer informatie op youke.nl

Wat is het?
Dagbehandeling ASS
Voor wie is het?
Kinderen van 2-5 jaar met
(een vermoeden van) een
ASS en hun ouders
Hoe lang duurt het?
Gemiddeld een jaar, twee
tot acht dagdelen per
week
Wat is het doel?
De ontwikkeling van uw
kind weer op gang
brengen en stimuleren

Correspondentieadres

Postbus 867

Verlengde Slotlaan 109

3700 AW Zeist

3707 CE Zeist

088 170 5000

Volg Youké op:

Als uw kind de diagnose Autistisme Spectrum
Stoornis (ASS) krijgt, dan is dat een belangrijke
boodschap. Mogelijk is de ontwikkeling van uw
kind nu beter te verklaren. Maar het brengt vaak
ook zorgen met zich mee.
Hoewel een ASS blijvend is, kan uw kind zich wel
ontwikkelen en ermee leren omgaan. Ook u kunt
daarbij helpen. Het stimuleren van een kind met
een ASS vraagt vaak een specialistische
behandeling. Youké kan dit bieden met
Dagbehandeling ASS.

Kinderen met een ASS hebben een bijzondere aanpak
nodig. Op de behandelgroep geven we uw kind
duidelijkheid door veel structuur te bieden en gebruiken
we behandelmethodes gericht op ASS.
Uw kind doet mee aan een behandelgroep met
maximaal acht kinderen. De behandeling is intensief; uw
kind is twee tot acht dagdelen per week op de groep,
gedurende ongeveer één jaar. We werken met
verschillende methodieken (TEACHH, PRT, competentie
vergrotend en thematisch werken). Voor het aanleren
van vaardigheden krijgt uw kind soms ook één-op-éénbegeleiding. De accenten van de behandeling zijn
verschillend, want elk kind en elk gezin is anders.

Wat leert u?
Wij vinden samenwerken met ouders/opvoeders
belangrijk en bieden daarom thuisbegeleiding,
oudergesprekken en een oudertraining. U leert ook
meer over ASS, zodat u beter begrijpt hoe uw kind in
elkaar zit en waarom het doet zoals het doet. We
bespreken hoe u de manier van opvoeden kunt
aanpassen aan wat uw kind nodig heeft om zich goed te
kunnen ontwikkelen. Ook kunnen wij u trainen om zelf
PRT-technieken bij uw kind toe te passen. Daarnaast
wordt het duidelijk wat de mogelijkheden voor uw kind
zijn voor de periode na de dagbehandeling.

Wat leert uw kind?

En verder nog…

We streven er naar dat uw kind verschillende
vaardigheden leert, om te beginnen op het gebied van
communicatie. Daarnaast leert uw kind beter om te
gaan met groepssituaties. Het toepassen van de
vaardigheden in zoveel mogelijk verschillende situaties
is vaak moeilijk voor een kind met een ASS. Daarom
krijgt dat veel aandacht. Ook wordt uw kind voorbereid
op een vorm van onderwijs. De meeste kinderen kunnen
na de behandeling naar school, vaak is dat het speciaal
onderwijs.

Als het nodig is, krijgt uw kind ook andere zorg, zoals
fysiotherapie of logopedie. Hiervoor heeft u een
verwijzing van de huisarts nodig. Deze aanvullende
behandelingen kunnen indien gewenst bij Youké
plaatsvinden.

