DOELEN
De behandeling is bedoeld voor kinderen die weinig gericht
zijn op anderen en vaak onvoldoende gemotiveerd zijn om
contact te maken. Daarnaast hebben deze kinderen een
achterstand in verbale communicatieve vaardigheden en
soms in beperkte mate spontane taal. Doelen zijn
bijvoorbeeld:
-

Vergroten van de motivatie van het kind tot het aangaan
van interacties met anderen;

-

Vergroten van de communicatieve vaardigheden;

-

Ouders leren PRT technieken gebruiken in de dagelijkse
leefomgeving van het kind.

Voor kinderen en
jeugdigen

PIVOTAL
RESPONSE
TREATMENT

HOE ZIET DE TRAINING ERUIT?
Tijdens de training wordt er gewerkt aan bovenstaande
doelen aan de hand van concrete hulpvragen van ouders en
kind. De training bestaat uit 15 bijeenkomsten van 45
minuten. Ouders zijn eens per drie weken aanwezig bij de
trainingssessie om zo de transfer naar huis te kunnen
stimuleren. Daarnaast vinden na bijeenkomst 5, 10 en 15
oudergesprekken plaats.
BETROKKENHEID OUDERS
U kunt uw kind als ouder helpen met het boeken van
vooruitgang. Wetenschappelijk onderzoek heeft

Eén van de grootste uitdagingen in het behandelen van

aangetoond, dat kinderen die door hun ouders actief worden

kinderen met een autismespectrumstoornis is hun

ondersteund bij de behandeling betere resultaten behalen

ogenschijnlijke gebrek aan motivatie om te participeren

en ook aanhoudende verbetering in hun vaardigheden laten

in de sociale interactie met anderen. Wanneer een kind

zien. Met deze belangrijke ontdekking is aangetoond, dat

zich afsluit van zijn of haar omgeving, profiteert het

ouders een behandeling thuis door kunnen zetten. Daar

onvoldoende van alle natuurlijke leermomenten in het

willen wij u als ouder graag bij ondersteunen. U wordt

alledaagse leven zoals andere kinderen dat zo

wekelijks op de hoogte gebracht van de voortgang van uw

logischerwijze doen. Met de methodiek Pivotal

kind middels een contactverslag van de

Response Treatment (PRT) wordt gebruik gemaakt van

trainingsbijeenkomst. Dit verslag zal, met toestemming van

motivatietechnieken om deze kinderen functioneel

u, ook verstuurd worden naar de leerkracht(en) van uw kind.

taalgebruik en communicatieve vaardigheden aan te
leren. Deze technieken zijn ontwikkeld, zodat zij kunnen

Daarnaast zullen er drie oudergesprekken plaatsvinden.

worden gebruikt in de gewone dagelijkse routine van

Tijdens deze oudergesprekken zullen we de leerdoelen van

het kind, aangezien dit is waar kinderen het grootste

uw kind bespreken. Deze evaluatie van leerdoelen vindt

gedeelte van hun tijd doorbrengen. Autisme biedt

plaats aan de hand van video-opnames van de sessies,

Pivotal Response Treatment (PRT). De training wordt

observaties van de behandelaar en observaties van u als

individueel aangeboden in de leeftijdscategorie van 18

ouders. Ook zullen we u meer informatie geven over de

maanden tot en met 21 jaar.

PRT-technieken en hoe u deze kunt inzetten om de
vaardigheden met uw kind kunt oefenen. Naast de
oudergesprekken zult u als ouders ook eens per drie
bijeenkomsten meedoen in een PRT sessie. Op deze

Samen het verschil
yulius.nl

manier kunt u binnen de sessie oefenen met de PRT

OVER YULIUS

methode en kunnen we aan de hand van video-opname

Yulius is een grote, mensgerichte ggz-instelling. We

feedback geven over het toepassen van de PRT

beschikken over ruim 90 locaties in Zuidwest-Nederland

technieken.

waar we cliënten en leerlingen met psychische problemen
helpen op het gebied van wonen, leren en werken.

WIE GEEFT DE TRAINING
De training wordt gegeven door een daarvoor opgeleide
PRT- trainer van de Poli Autisme Kinderen en Jeugdigen.
KOSTEN
De training wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Het is
mogelijk dat u een vaste jaarlijkse eigen bijdrage dient te
betalen.
LOCATIES
De trainingen worden gegeven op onze locaties in
Dordrecht en Barendrecht.
Locatie de Steiger
Amazone 7
3315 WG Dordrecht
Locatie Barendrecht
Boerhaavelaan 2
2992 KZ Barendrecht
AANMELDEN EN MEER INFORMATIE
Wanneer uw kind al in behandeling is bij de Poli Autisme
kunt u uw kind aanmelden via de behandelaar van uw kind.
Deze kan u meer informatie geven over de training. Om een
kind aan te melden voor de Poli Autisme of ons overige
behandelaanbod, is een verwijzing van het wijk- of
jeugdteam of een arts nodig. Zij melden uw kind aan bij
Yulius Aanmelding & Informatie.
INFORMATIE EN AANMELDEN
OVER YULIUS AUTISME

Yulius is bereikbaar op telefoonnummer

De Poli Autisme Kinderen en Jeugdigen is onderdeel van

088 40 50 600.

Yulius Autisme. Yulius Autisme is een behandel- en
expertisecentrum en biedt poliklinische behandeling,

Om je aan te melden kun je het nummer van de

deeltijdbehandeling en klinische behandeling aan kinderen,

afdeling Aanmelding & Informatie bellen:

jongeren en volwassenen met autisme en hun omgeving.

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

Alle afdelingen van Yulius Autisme waar (jonge) kinderen,
jongeren en jongvolwassenen behandeld worden, zijn

Dit is een uitgave van Yulius

TOPGGz erkend. Daarnaast kent Yulius Autisme

© 06-02-2020

woonvoorzieningen op twee verschillende plaatsen in

Samen het verschil.
Luisteren. Doen. Ontplooien

yulius.nl
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