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Bij de Deeltijdbehandeling Autisme voor jongeren 

bieden we gedurende twee dagdelen per week 

behandeling aan jongeren met een 

autismespectrumstoornis van 12 t/m 18 jaar. 

Behandeling vindt plaats op locatie Carnisselande in 

Barendrecht  

 

VOOR WIE? 

Om te kunnen deelnemen aan de Deeltijdbehandeling 

Autisme heb je de diagnose autismespectrumstoornis als 

hoofddiagnose. Daarnaast moet sprake zijn van minimaal 

een gemiddelde intelligentie. Soms is eerdere hulp niet 

voldoende gebleken, of misschien heb je, nadat je een tijd in 

een kliniek opgenomen bent geweest, nog 

deeltijdbehandeling nodig. 

 

DE BEHANDELING 

De deeltijdbehandeling heeft vier behandelgroepen waarvan 

twee groepen in de leeftijd van 12-14 jaar en twee groepen 

in de leeftijd van 15-18 jaar. De behandeling is twee 

dagdelen van 2,5 uur per week en heeft een duur van 

maximaal twaalf maanden.  De deeltijdbehandeling is 

gesloten tijdens de schoolvakanties van regio Midden. 

 

NA AANMELDING 

Nadat je bent aangemeld, krijg je een uitnodiging voor een 

eerste gesprek. Daarbij wordt ook het wijkteam uitgenodigd. 

Zij kunnen mogelijk meedenken, en zijn nodig voor de 

financiering. We bespreken met jou en je ouders hoe het 

met je gaat, wat goed gaat, wat je moeilijk  vindt, wat je 

graag wil verbeteren en hoe we dat samen kunnen bereiken 

via deeltijdbehandeling. Tijdens dit gesprek krijg je vaak al 

te horen of de deeltijdbehandeling een passende 

behandeling zou kunnen zijn (indicatie).  

 

DOELENGESPREK 

Wanneer is besloten dat je naar onze deeltijdbehandeling 

komt, volgt er een doelengesprek. Hierin stellen wij samen 

met jou en je ouders een behandelingsplan op. We leggen 

met elkaar vast wat we willen bereiken tijdens de 

behandeling en wat jouw doelen zijn. Ook maak je kennis 

met de sociotherapeut van de groep waar je gaat starten, 

spreken we af wanneer je gaat starten en hoe we tijdens de 

behandeling te werk gaan. Het behandelingsplan wordt door 

jou en, als je jonger bent dan 16 jaar, ook door je ouders 

ondertekend. 

 

TIJDENS DE BEHANDELING 

In de deeltijdgroep, die gemiddeld uit 6 tot 8 jongeren 

bestaat, werk je samen met de sociotherapeuten en 

behandelaren aan de door jou gekozen behandeldoelen. 

Daarnaast worden je ouders actief betrokken bij de 

behandeling en krijgen zij ouderbegeleiding. Ook is er de 

mogelijkheid om een oudercursus te volgen. De 

ouderbegeleidster komt samen met de sociotherapeut een 

keer op huisbezoek.  

 

Behandeldoelen jongere  

Bij behandeldoelen voor de jongere kan onder andere 

gedacht worden aan:  

 het beter leren omgaan met autisme  

 omgaan met stress en spanningen 

 meer zelfvertrouwen krijgen  

 beter leren samenwerken  

 meer variatie in vrijetijdsbesteding  

 anderen beter leren begrijpen 
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Behandeldoelen ouders  

Voorbeelden van behandeldoelen voor ouders zijn:  

 kennis opdoen over autisme 

 verbeteren van de onderlinge afstemming tussen ouders  

 herpakken van de regie 

 

Indien nodig is farmacotherapie beschikbaar welke door de 

verpleegkundig specialist en tevens regiebehandelaar wordt 

gedaan.  

 

Het behandelteam bespreekt regelmatig de vorderingen die 

je maakt tijdens je behandeling. Er zal worden gestart met 

een wenperiode van zes weken waarin vanuit het team 

alsook vanuit ouders en de jongere gekeken wordt of 

deeltijdbehandeling passend is. Vervolgens wordt de 

behandeling eens in de drie maanden geëvalueerd met alle 

betrokkenen.  

 

SCHOOL 

Wanneer je deeltijdbehandeling volgt bij de 

deeltijdbehandeling kun je gewoon op je eigen school 

blijven. De sociotherapeut houdt contact met jouw school 

zodat je wat je op de deeltijdbehandeling leert, ook op 

school kunt toepassen.  

 

TEAM 

Het team werkt nauw samen met jou en je ouders en 

bestaat uit twee sociotherapeuten, ouderbegeleider, 

behandel coördinator en verpleegkundig specialist. Eén van 

de sociotherapeuten is jouw behandelcoach bij wie je 

terecht kan, bijvoorbeeld voor vragen die je niet in de groep 

wil bespreken. Ook houdt de behandelcoach contact met je 

ouders en je mentor op school. 

 

AANMELDEN 

Verwijzers kunnen contact hebben met behandel 

coördinatoren T. Joor (voor de leeftijdsgroep van 12-14 jaar) 

of J. van der Molen (voor de leeftijdsgroep van 15-18 jaar)  

om vooroverleg te hebben via 088 405 4777.  

Om je aan te kunnen melden voor Deeltijdbehandeling 

Autisme voor jongeren, is een verwijzing nodig van een 

(huis)arts, het wijk- of jeugdteam in jouw gemeente of een 

interne verwijzing vanuit Yulius. Zij melden je aan bij het 

team van Yulius Aanmelding & Informatie. Aanmelding & 

Informatie is van 09.00-17.00 uur bereikbaar op 

telefoonnummer 088 405 1111.  

 

YULIUS 

Deeltijdbehandeling Autisme voor jongeren is onderdeel van 

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Autisme. Yulius biedt 

behandeling en begeleiding in de geestelijke 

gezondheidszorg en speciaal onderwijs. Alle afdelingen van 

Yulius Autisme waar (jonge) kinderen, jongeren en 

volwassenen behandeld worden, zijn TOPGGz erkend.  

 

INFORMATIE EN AANMELDEN 

Yulius is bereikbaar op telefoonnummer 

088 40 50 600. 

 

Om je aan te melden kun je het nummer van de 

afdeling Aanmelding & Informatie bellen:  

088 4051111 (ma t/m vr 9.00u-17.00u). 

 

Dit is een uitgave van Yulius 
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