Kortom




U leert meer over Autisme Spectrum Stoornis
(ASS).
U leert waarom uw kind bepaald gedrag laat
zien.
In de training ontmoet u ook andere ouders,
wat leerzaam en plezierig kan zijn.

Uw kind heeft
autisme

Meer informatie

Leer hoe u uw kind
kunt helpen

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?
Oudertraining Autisme
Spectrum Stoornis (ASS)
Voor wie?
Ouders van kinderen met

Een kind met een Autisme Spectrum Stoornis
(ASS) vraagt van u als ouder een bijzondere
aanpak. Dat is niet altijd eenvoudig. Bij kinderen
met een ASS wordt de informatie op een andere
manier verwerkt. Dit heeft gevolgen voor het
gedrag en de ontwikkeling. Gelukkig zijn er
handvatten om uw kind te helpen.

een ASS
Hoe lang duurt het?

Bij Youké kunt u de Oudertraining ASS volgen. Hier doet

Maximaal vier maanden:

u meer kennis op over autisme en kunt u ervaringen

zes bijeenkomsten

uitwisselen met andere ouders.

Wat is het doel?
Kennis, vaardigheden,
contact met andere
ouders

Correspondentieadres

Postbus 867

Verlengde Slotlaan 109

3700 AW Zeist

3707 CE Zeist

088 170 5000

Volg Youké op:

Onze Oudertraining bestaat uit zes bijeenkomsten onder
begeleiding van een gespecialiseerd team. We
betrekken professionals met verschillende
achtergronden: een gezinsbegeleider, logopedist,
kinderfysiotherapeut, gedragswetenschapper en een
gespecialiseerd jeugdzorgwerker. De training bestaat
onder meer uit groepsgesprekken, presentaties en
videomateriaal.

Hoe pakken we het aan?

Waar gaat het over?

Voor wie en waar?

De training is zowel theoretisch als praktisch en
behandelt het volgende:
 Diverse thema’s zoals: kennis over ASS en
autistisch denken, de taalontwikkeling en de
prikkelverwerking. Daarnaast staan we stil bij
de invloed van een ASS op het gezin, de
omgeving en de opvoeding.
 ‘Hoe doe jij dat nou?’ Doordat u met andere
ouders de training volgt, leert u ook van elkaar.
 Op de laatste bijeenkomst kunt u uw netwerk
uitnodigen zodat ook zij meer over autisme te
weten komen en de invloed die dit binnen een
gezin kan hebben.

De training is er voor ouders van met kinderen met een
ASS. Er zijn twee varianten:
1. Voor ouders van jonge kinderen tot ca. zeven
jaar, zowel in de regio Veenendaal als de
regio’s Amersfoort en Utrecht.
2. Voor ouders van kinderen tussen de zes en
twaalf jaar. Deze variant is op dit moment
alleen beschikbaar in de regio Veenendaal.

In de training kijken we naar waarom uw kind bepaald
gedrag laat zien en hoe dit te beïnvloeden is. U leert
hoe u aanpassingen kunt doen zodat het voor uw kind
gemakkelijker wordt.

