wat u en uw kind graag willen verbeteren en hoe we dat
samen kunnen bereiken met deeltijdbehandeling.
Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen en goed uit te
zoeken wat nodig is om de behandeling te laten slagen, kan
het zijn dat er dat er nog aanvullende onderzoeken nodig
zijn.
INDICATIE
U krijgt informatie over de behandelgroep, de werkwijze, de
samenwerking, de mogelijkheden en de grenzen. Verder
onderdeel van de indicatieprocedure is het
kennismakingsgesprek op de behandelgroep, hierbij wordt
tevens gekeken in welke groep uw kind het beste zou

Deeltijdbehandeling
in Barendrecht voor
kinderen van 7 t/m
12 jaar met ASS

ORION

passen. Na ons wekelijkse overleg krijgt u bericht of uw kind
geïndiceerd lijkt voor deeltijdbehandeling bij Orion en wat
hierbij onze afwegingen zijn.
BEHANDELINGSPLAN
Indien wordt besloten dat uw kind kan profiteren van de
deeltijdbehandeling, stellen wij samen met u een plan op,
het zogenaamde behandelingsplan. Hierin leggen we met
elkaar vast wat we willen bereiken tijdens de behandeling
en wat de doelen voor u en uw kind zijn. Ook spreken we af
hoe lang we denken dat de behandeling gaat duren en hoe
we tijdens de behandeling te werk gaan. Het

Orion biedt deeltijdbehandeling aan kinderen in de

behandelingsplan wordt door u en, als uw kind 12 jaar is,

leeftijd van 7 t/m 12 jaar met een

ook door uw kind ondertekend.

autismespectrumstoornis.
VOORTRAJECT
VOOR WIE

De deeltijdbehandeling start met een individueel voortraject

Voor kinderen met de diagnose autismespectrumstoornis

dat bestaat uit ongeveer 8 wekelijkse afspraken. Hierbij kan

(ASS) die sommige dingen al heel goed kunnen, maar ook

uw kind de sociotherapeuten beter leren kennen, wordt er

dingen nog lastig vinden. Op de groep oefent ieder kind met

alvast een start gemaakt met psycho-educatie, is er een

zijn individuele doelen, om zo succeservaringen op te doen

eerste kennismaking met de vaktherapie en vinden er twee

en stappen te maken in de ontwikkeling.

huisbezoeken plaats. Na het afronden van het voortraject
kan uw kind gelijk doorstromen naar de groepsbehandeling.

ZORG AFSTEMMINGSGESPREK (ZAG)
Wanneer uw kind is aangemeld en bijna aan de beurt is

GROEPSBEHANDELING

vindt er een Zorg Afstemmings Gesprek (ZAG) plaats. U

De groepsbehandeling is 2 dagdelen per week (óf dinsdag-

wordt samen met uw kind uitgenodigd, inclusief de

en donderdagochtend óf dinsdag- en donderdagmiddag)

verwijzer. Bij dit gesprek is het Orion team (GZ-psycholoog,

gedurende 3 uur en duurt 6 maanden. De groep bestaat uit

psycholoog, systeemtherapeut en kinder- en

maximaal acht kinderen die samen met de sociotherapeuten

jeugdpsychiater) aanwezig. We geven u meer informatie

en een vaktherapeut aan hun doelen werken.

over de Orion en bespreken met u en uw kind hoe het met
hem of haar gaat, wat goed gaat, wat uw kind moeilijk vindt,

U als ouder heeft gesprekken met de systeemtherapeut,
soms ook met het hele gezin of een deel daarvan. Deze
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gesprekken zijn afgestemd op de behandeldoelen.

NAZORG

Daarnaast sturen sociotherapeuten eens per week een mail

Na de laatste dag op de deeltijdgroep, dan hebben we ook

om te laten weten hoe het gaat met uw kind binnen de

nog een nazorgtraject van 8 weken waarbij uw kind nog een

behandeling. Om de behandeling van uw kind vorm te

keer op visite kan komen, u een systeemgesprek kan

kunnen geven, is het essentieel dat ouders circa eens per

hebben en verzorgen we een warme overdracht met een

week een mail terugsturen over hoe het gaat met het kind

mogelijke vervolgplek. De behandeling wordt op die manier

thuis en daarbuiten (school, vrije tijd) zodat we deze

langzaam afgebouwd.

informatie kunnen gebruiken in de behandeling.
TEAM
Daarnaast zijn een reeks ouderavonden een vast onderdeel

Het team werkt nauw met u samen en bestaat uit drie

van de behandeling. De ouderavonden worden

sociotherapeuten, een gezinsbehandelaar, een

georganiseerd door de systeemtherapeut en een

systeemtherapeut, twee vaktherapeuten, een

sociotherapeut. Hierin krijgt u meer informatie over autisme,

psycholoog/behandelcoördinator, een GZ-psycholoog en

maar wordt er ook een verbinding gemaakt met de groep en

een kinder- en jeugdpsychiater. Het team heeft wekelijks

wat de theorie over uw kind zegt.

vergadering waarin de voortgang van uw kind wordt
besproken.

De behandeling richt zich op de specifieke hulpvragen van
ouder(s) en kind. Centraal in de behandeling staan het zicht

VAKANTIES

krijgen op wat de beperkingen van het kind vanuit het

Tijdens een groot deel van de schoolvakanties gaat de

autisme zijn, het weer op gang krijgen van de ontwikkeling

behandeling op Orion door. Aan ouders wordt gevraagd

van het kind en ouders zodanig versterken dat zij hun kind

hiermee rekening te houden tijdens de behandeling en

weer verder kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling.

verdere informatie over het vakantiebeleid krijgt u bij de
kennismaking op de groep.

THUIS
Gedurende de groepsbehandeling komt de sociotherapeut

AANMELDEN

langs voor een huisbezoek om de verbinding te maken

Om aan te kunnen melden voor Orion, is een verwijzing

tussen de groep en thuis. Daarnaast is er een mogelijkheid

nodig van een (huis)arts, het wijk- of jeugdteam in uw

dat de gezinsbehandelaar een aantal keer bij u thuis komt,

gemeente of een interne verwijzing vanuit Yulius. Zij melden

om met u mee te kijken naar situaties die nog moeilijk zijn.

uw kind aan bij het team van Yulius Aanmelding &

Zij kan met u mee puzzelen en u meer handvatten geven.

Informatie. Specifiek voor deeltijdbehandeling is er daarna
altijd een beschikking nodig vanuit uw jeugd- of wijkteam.

SCHOOL
Wanneer uw kind bij Orion deeltijdbehandeling krijgt, kan
het gewoon op zijn of haar eigen school blijven. Op verzoek
van ouders, kunnen wij contact opnemen met school.

INFORMATIE EN AANMELDEN
Yulius is bereikbaar op telefoonnummer
088 40 50 600.

EVALUATIES
Na 6 weken en na 5 maanden groepsbehandeling vindt er
een evaluatie plaats, waarin de doelen worden besproken.

Aanmelding & Informatie is van 09.00-17.00 uur

Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Deze evaluatie vindt

bereikbaar op telefoonnummer 088 405 111.

plaats met het gehele behandelteam en is altijd op
woensdagochtend. Betrokken partijen (zoals het wijkteam of

Dit is een uitgave van Yulius

andere hulpverleners) kunnen hierbij, indien wenselijk, ook
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aansluiten.
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