Gericht op het vergroten van kennis en inzicht in Autisme.
Door deze training wordt geleerd behoeftes beter te
herkennen en de zelfredzaamheid en zelfstandigheid te
vergroten. Individueel (leeftijd 8-18 jaar) wordt de training in
ongeveer acht bijeenkomsten gegeven.

Voor kinderen van 9 – 12 of van 13 – 16 met een broertje
of zusje met een ASS gericht op het verkrijgen van
kennis over ASS, het delen van ervaringen en belevingen
met andere kinderen en het vergroten van het begrip
voor de stoornis. Bestaande uit 5 bijeenkomsten voor
de kinderen. Voor de groep van 9 – 12 jaar is er naast de
kinderbijeenkomsten één ouderbijeenkomst.
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Medicamenteuze behandeling heeft als doel om
de soms bijkomende problemen bij autisme te
behandelen.

Roessinghsbleekweg 39
Enschede
053 482 85 00
www.mediant.nl
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In deze folder vindt u korte informatie over het actuele behandelaanbod in het
zorgprogramma Autisme Spectrum Stoornissen. Meer informatie over een van
de behandelingen zoals hieronder vermeld kunt u vinden in de apart verkrijgbare
folders. Voor meer inhoudelijke informatie en/of verwijzing kunt u contact
opnemen met Mediant, locatie Jeugd, tel: 053-4828500.

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 5 - 7 jaar
gericht op het benoemen, herkennen en voorspellen
van gevoelens bij zichzelf en anderen. De groep
bestaat uit vier kinderen. Deze worden ingedeeld naar
ontwikkelingsleeftijd en cognitieve mogelijkheden.
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten voor het kind,
waarbij ouders de laatste 10 minuten aansluiten.
Ook zijn er twee ouderbijeenkomsten.
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Sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 7 - 9 Jaar.
De training is gericht op het aanleren en vergroten van sociale
vaardigheden, zelfvertrouwen en het meer zicht krijgen in
eigen (on)mogelijkheden afgestemd op deze leeftijdsgroep.
Ouders leren omgaan met (moeilijk) sociaal gedrag van hun
kind en leren hoe ze gewenst sociaal gedrag bij hun kind aan
kunnen leren. De training bestaat uit 11 bijeenkomsten voor
het kind. Daarnaast zijn er twee tot drie ouderbijeenkomsten.

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 10 - 12 jaar.
Deze training is gericht op het aanleren en vergroten van sociale
vaardigheden passend bij deze leeftijdsgroep. De kinderen
krijgen inzicht in waarom het belangrijk is je aan sociale regels
te houden. Kinderen worden zich meer bewust van dat andere
kinderen anders kunnen denken en doen. en leren hoe ze hier
meer rekening mee kunnen houden. De training bestaat uit
16 bijeenkomsten voor het kind, waarbij ouders de laatste 10
minuten aansluiten. Daarnaast zijn er twee ouderbijeenkomsten.
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Voor jeugdigen van 14 - 16 jaar en 16 - 18 jaar met ASS
problematiek. De training is gericht op jongeren die
merken dat bepaalde sociale situaties lastig lopen of
dat aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten moeilijk is.
De training is gericht op het leren waar gedrag vandaan
komt en hoe je je eigen gedrag kunt beïnvloeden. De
training bestaat uit 10 bijeenkomsten voor de jongeren.
Er zijn twee ouderbijeenkomsten.

Individuele behandeling gespecificeerd op thema’s
die actueel zijn bij het kind of de jongere. Vaak komt
uitgebreide psycho educatie aan bod binnen de individuele
behandeling. Ook is individuele psychomotorische
therapie mogelijk. De duur en intensiteit van de
behandeling is afhankelijk van de hulpvraag.
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Voor ouders van kinderen met ASS in de leeftijd van 4 - 18
jaar. Gericht op het vergroten van de kennis, begrip en
inzicht in diagnose. Ook wordt bij probleemgedrag middels
‘anders kijken naar gedrag’ gewerkt aan gedragsverandering.
Verminderen van acceptatieproblemen en uitwisseling van
ervaringen met andere ouders komen ook aan bod.
De training bestaat uit zeven ouderbijeenkomsten. Deze
vinden plaats in de avonden.

Voor ouders van kinderen/jongeren met ASS gericht op het
verkrijgen van kennis over het gedragsbeeld en de specifieke
begeleiding die het kind/de jongere vraagt. Hierbij wordt
er gewerkt aan meerdere aspecten van de ontwikkeling die
verbeterd en geoptimaliseerd kunnen worden. De begeleiding is
steunend, adviserend en richting gevend in stabielere periodes.
Veelal wordt gestart met vijf afspraken.

Individuele
ouderbegeleiding

