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Anders: ASS
ASS: informatie voor professionals
De termen autisme, Asperger en PDD-NOS
kent u ongetwijfeld. DSM-5, het handboek
uit de psychiatrie, beschrijft deze
tegenwoordig deels onder de
verzamelnaam Autisme Spectrum Stoornis
(ASS).
Bij mensen met autisme werkt informatieverwerking in de hersenen op een andere
manier. Dit heeft gevolgen voor het gedrag en
de ontwikkeling van een kind met een ASS. In de
behandelvormen van Youké is deze bijzondere informatieverwerking uitgangspunt
voor het op gang brengen van de ontwikkeling en/of aanleren van gewenst gedrag.
Als u – als huisarts, leerkracht of anderszins betrokken professional – vermoedt of
al weet dat een kind kenmerken van ASS heeft en zoekt naar een passende vorm
van hulp dan kunt u informatie en advies vragen bij START van Youké.
Youké is gespecialiseerd in observatie en diagnostiek bij gedragsproblemen en/of
ontwikkelingsachterstand. Het (eventueel) stellen van een diagnose gebeurt
ambulant of in een observatie-diagnostiekgroep (groep is voor kinderen van twee
tot vijf jaar). Daarnaast biedt Youké behandeling die gericht is op het versterken
van de ontwikkeling van het kind en het vergroten van vaardigheden van ouders en
andere betrokkenen.

-----------------------------------------------

Verschillende programma’s rond ASS
Youké heeft verschillende programma’s voor kinderen en jongeren met ASS:
Dagbehandeling ASS, Pivotal Response Treatment (PRT), individuele begeleiding en
coaching aan het kind en zijn omgeving. Ook zijn er diagnostiekprogramma’s en
ouder- en kind trainingen gericht op psycho-educatie. Over deze programma’s
leest u op de achterzijde meer.

De kracht van
samenwerken
Youké werkt vraaggericht en gaat
uit van de kracht van het kind en
de ouders. Duidelijkheid, korte
communicatielijnen, snelle hulp
en een vertrouwd gezicht zijn
belangrijke uitgangspunten voor
de werkwijze van Youké.
Voor een zorgtraject zonder
hiaten kiest Youké voor
intersectorale samenwerking,
met als resultaat heldere
afstemming met één plan en één
regisseur. Zo heeft zorg werkelijk
het gewenste effect: het
oplossen van problemen en erger
voorkomen.

-------------------

Samen
‘Samen zochten we naar
oplossingen die bij mij en mijn
gezin pasten.’
Shirley, moeder van Jos

------------------------------------------------------------------------START aanmelding & advies
088 170 5000
start@youke.nl

Bereikbaar op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur.

Diagnostiek
Wij bieden Vroegdiagnostiek bij (zeer) jonge kinderen die de uitdagingen rond de
ontwikkeling duidelijk in beeld brengt. Dit maakt het mogelijk ASS in een vroeg
stadium te herkennen. Ook hebben wij diagnostiektrajecten voor oudere kinderen.
Zie factsheet ‘Vroegdiagnostiek’.

----------------------------------------------Individuele behandeling voor kind en gezin
Bij individuele behandeling wordt gewerkt aan autisme specifieke
gedragsproblemen. Ook leren ouders de ontwikkeling van hun kind stimuleren en
worden de sociale interacties in het gezin getraind.
Verder is er aandacht voor het overbrengen van het
geleerde naar alle overige betrokkenen. Voor het kind
zijn individuele trainingen mogelijk, zoals psychoeducatie (Ik ben Speciaal) of emotieregulatie-training.

-----------------------------Pivotal Response Treatment

PRT is een gedragstherapeutische behandeling die zich
richt op centrale vaardigheden, zoals ‘motivatie voor
contact’ en ‘sociaal initiatief nemen’. Hierdoor is ook vooruitgang op andere
ontwikkelingsgebieden te zien. Ouders, leerkracht en behandelaren leren actief
leermomenten voor het kind te creëren. Zie ouderfolder ‘Leren communiceren’.

----------------------------------------------Oudertraining ASS
De oudertraining bestaat uit zes bijeenkomsten onder begeleiding van deskundigen
uit verschillende disciplines waaronder een gedragswetenschapper,
gezinsbegeleider, jeugdzorgwerker, fysio en logopedist. De training is er in twee
varianten: voor ouders van kinderen tot ongeveer zeven jaar en voor ouders van
kinderen van 6 tot 12 jaar. Het doel: psycho-educatie, bespreken van oorzaken van
gedrag en lotgenoten-contact. Zie ouderfolder ‘Uw kind heeft autisme’.

----------------------------------------------Coaching op school of kinderopvang

Bij de coaching staat het trainen van de vaardigheden van het kind centraal. Het
kind wordt tijdens dagelijkse situaties begeleid in zijn omgeving, waardoor hij/zij de
geleerde vaardigheden direct kan toepassen. Bij deze coaching worden de
leerkracht of groepsleider betrokken. Hierdoor kunnen zij na de coaching
zelfstandig het kind met autisme begeleiden en hun handelen aanpassen aan de
behoefte van het kind.

Feiten & cijfers
De gemiddelde duur van de
behandelingen rond ASS is negen
á 12 maanden. De gemiddelde
klanttevredenheid bij Youké is
8,3. In 97% van de trajecten is het
doel gerealiseerd. We gebruiken
binnen de behandelingen
gestandaardiseerde vragenlijsten
om de problematiek in beeld te
brengen en het effect van de
behandeling te meten. (we
gebruiken o.a. de CBCL, de OBVL
en de SRS).

-------------------

Youké
sterke jeugd
Youké begeleidt en behandelt
kinderen en jongeren van 0 tot
23 jaar en hun gezinnen bij het
opgroeien en opvoeden. Ieder
kind is oké. Met een eigen talent,
kleur en netwerk en met een
eigen unieke oplossing voor zijn
vraag. Dat is het startpunt van
onze hulp. We werken daarbij
samen met een groot aantal
gespecialiseerde partners in de
provincies Noord Holland,
Utrecht en Gelderland.

----------------------------------------------Dagbehandeling ASS

We hebben groepen dagbehandeling voor kinderen met een ASS op verschillende
locaties in de provincie Utrecht. De leeftijden verschillen per groep en liggen tussen
2 en 5 jaar. Dagbehandeling duurt maximaal een jaar, twee tot acht dagdelen per
week. Kinderen leren vaardigheden rond communicatie, omgaan met onverwachte
situaties en functioneren in een groep. Ook ouders/opvoeders krijgen intensieve
begeleiding. Zij leren hoe ze hun kind vaardiger kunnen laten worden.
Zie ouderfolder ‘Diagnose ASS. En nu?’.
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