
	  

	  

1

Diagnose:	  ASS.	  
En	  nu?	  
Autisme	  Spectrum	  
Stoornis	  hanteren.	  
	  
Als	  uw	  kind	  de	  diagnose	  Autistisme	  Spectrum	  
Stoornis	  (ASS)	  krijgt,	  dan	  vallen	  er	  mogelijk	  heel	  
wat	  dingen	  op	  hun	  plaats.	  U	  begrijpt	  nu	  waarom	  
uw	  kind	  doet	  zoals	  het	  doet	  en	  waarom	  het	  vaak	  
anders	  reageert	  dan	  anderen.	  	  
	  
Hoewel	  een	  ASS	  blijvend	  is,	  kan	  uw	  kind	  er	  wel	  
goed	  mee	  leren	  omgaan.	  U	  kunt	  daarbij	  helpen.	  
Met	  de	  intensieve	  dagbehandeling	  leert	  uw	  kind	  –	  
en	  u	  –	  omgaan	  met	  de	  ASS.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Wat	  is	  het?	  

Dagbehandeling	  

Voor	  wie	  is	  het?	  

Kinderen	  van	  3-‐12	  met	  

diagnose	  ASS	  en	  hun	  

ouders	  

Hoe	  lang	  duurt	  het?	  

Een	  jaar,	  vijf	  tot	  negen	  

dagdelen	  per	  week	  

Wat	  is	  het	  doel?	  

De	  ontwikkeling	  van	  uw	  

kind	  weer	  op	  gang	  

brengen	  

Kortom	  
	  

• Deze	  dagbehandeling	  duurt	  maximaal	  een	  
jaar	  en	  is	  voor	  kinderen	  van	  drie	  tot	  twaalf	  
jaar	  met	  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.	  

	  
	  

Meer	  informatie	  
	  
Denkt	  u	  dat	  dit	  programma	  bij	  uw	  situatie	  past?	  	  
Voor	  advies,	  informatie	  of	  aanmelding	  kunt	  u	  terecht	  
bij	  START.	  Bereikbaar	  van	  maandag	  t/m	  vrijdag	  van	  
8.30	  –	  17.00	  uur.	  Dinsdag	  en	  donderdag	  ook	  van	  
20.00-‐21.30	  uur.	  
	  	  
0800	  400	  5000	  (gratis)	  
start@youkejeugd.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	  buurt-‐	  
of	  wijkteam.	  Check	  bij	  uw	  eigen	  gemeente	  hoe	  ze	  
omgaan	  met	  gespecialiseerde	  jeugdzorg.	  
	  	  
Kijk	  voor	  meer	  informatie	  op	  youkejeugd.nl	  
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Als	  uw	  kind	  met	  een	  Autistisme	  Spectrum	  Stoornis	  
(ASS)	  niet	  goed	  functioneert,	  dan	  is	  er	  hulp	  nodig.	  U	  
heeft	  als	  ouder	  misschien	  vragen	  over	  de	  opvoeding.	  
De	  opvoeding	  van	  een	  kind	  met	  een	  ASS	  vraagt	  soms	  
bijzondere	  vaardigheden.	  Speciaal	  voor	  deze	  kinderen	  
en	  hun	  ouders	  heeft	  Youké	  dit	  programma	  ontwikkeld:	  
dagbehandeling	  ASS.	  
	  
	  

Wat	  leert	  uw	  kind?	  
	  
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.	  
	  	  
Uw	  kind	  leert	  beter	  omgaan	  met	  de	  ASS	  –	  en	  u	  ook.	  Het	  
kind	  ontwikkelt	  zich	  gezonder	  en	  gedragsproblemen	  
nemen	  meestal	  af.	  De	  meeste	  kinderen	  kunnen	  na	  de	  
behandeling	  naar	  school,	  vaak	  speciaal	  onderwijs.	  	  
	  
	  

Hoe	  doen	  we	  dat?	  

	  
Kinderen	  met	  een	  ASS	  hebben	  een	  bijzondere	  aanpak	  
nodig.	  We	  geven	  uw	  kind	  duidelijkheid	  door	  veel	  
structuur	  te	  bieden.	  Over	  het	  algemeen	  komt	  de	  
ontwikkeling	  van	  het	  kind	  daardoor	  weer	  op	  gang.	  	  
Elk	  kind	  doet	  mee	  aan	  een	  behandelgroep	  met	  zes	  tot	  
zeven	  kinderen.	  De	  behandeling	  is	  intensief;	  uw	  kind	  is	  
vijf	  tot	  negen	  dagdelen	  per	  week	  in	  de	  groep,	  
gedurende	  één	  jaar.	  Voor	  het	  aanleren	  van	  
vaardigheden	  krijgt	  uw	  kind	  ook	  één-‐op-‐één-‐
begeleiding.	  De	  accenten	  van	  de	  behandeling	  zijn	  
verschillend,	  want	  elk	  kind	  en	  elk	  gezin	  is	  anders.	  
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Wat	  leert	  u?	  
	  
U	  kunt	  thuisbegeleiding,	  oudergesprekken	  en	  een	  
oudercursus	  krijgen.	  U	  leert	  hoe	  u	  uw	  manier	  van	  
opvoeden	  kunt	  aanpassen	  aan	  dat	  wat	  uw	  kind	  nodig	  
heeft.	  U	  leert	  ook	  meer	  over	  ASS,	  zodat	  u	  beter	  begrijpt	  
hoe	  uw	  kind	  in	  elkaar	  zit	  en	  waarom	  het	  doet	  zoals	  het	  
doet.	  Daar	  leert	  u	  beter	  op	  inspelen	  in	  het	  gezin.	  Het	  
wordt	  ook	  duidelijk	  wat	  de	  mogelijkheden	  voor	  uw	  kind	  
zijn,	  voor	  de	  periode	  na	  de	  dagbehandeling.	  	  
	  
	  

En	  verder	  nog…	  
	  
Als	  het	  nodig	  is,	  krijgt	  uw	  kind	  ook	  andere	  zorg,	  zoals	  
fysiotherapie,	  oefentherapie	  of	  logopedie.	  Hiervoor	  
heeft	  u	  een	  verwijzing	  van	  de	  huisarts	  nodig.	  Deze	  
aanvullende	  behandelingen	  vinden	  plaats	  op	  de	  locatie	  
van	  Youké.	  
	  
	  

Naschoolse	  
dagbehandeling	  
 
Voor	  kinderen	  met	  ASS	  die	  al	  wat	  ouder	  zijn	  en	  naar	  
school	  gaan,	  heeft	  Youké	  in	  Veenendaal	  een	  groep	  voor	  
naschoolse	  dagbehandeling:	  twee	  keer	  per	  week,	  na	  
schooltijd	  tot	  en	  met	  het	  eten.	  Ook	  in	  deze	  
groepsbehandeling	  werkt	  uw	  kind	  aan	  sociale	  
vaardigheden	  en	  het	  omgaan	  met	  emoties.	  Daarnaast	  
krijgt	  uw	  kind	  specifieke	  trainingen	  die	  bij	  hem	  of	  haar	  
passen.	  Zelf	  leert	  u	  hoe	  u	  uw	  kind	  kunt	  ondersteunen	  
bij	  het	  in	  de	  praktijk	  brengen	  van	  wat	  hij	  of	  zij	  geleerd	  
heeft.	  	  
	  


