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informatie

Behandelmodules voor kinderen tot en met 12 jaar
Uw kind volgt bij het dr. Leo Kannerhuis verschillende behandelmodules. Dat zijn
onderdelen van de behandeling gericht op een specifiek probleem.
Voorbeelden van behandelmodules zijn:
Pivotal Response Treatment
In het Behandelcentrum Kinderen werken we volgens Pivotal Response Treatment. Met deze methode
oefent uw kind kernvaardigheden zoals motivatie en initiatief nemen in allerlei dagelijkse situaties. Door
op een speelse manier hiermee te oefenen, ontwikkelt een kind automatisch andere vaardigheden zoals
communicatie en spel. U kunt als ouders een cursus volgen om deze principes te leren toepassen.
Psychiatrische gezinsbehandeling
Dit is een behandeling bij u thuis, samen met alle gezinsleden. Een gezinsbehandelaar komt dan wekelijks
om samen met u als ouders en de andere kind(eren) aan vaardigheden te werken waardoor het gezin beter
om kan gaan met het autisme. U leert bijvoorbeeld anders met elkaar om te gaan, rekening te houden met
mogelijkheden en beperkingen van uw kind met autisme. Zodat het thuis weer gezellig wordt.
TOP-behandeling
Deze behandeling is voor kinderen van 3 tot 5 jaar die niet naar school kunnen. Bij TOP (training- en
onderwijsprogramma) krijgt een kind een behandeling tijdens groeps- en individuele momenten in en
buiten de klas. Uw kind komt drie keer per week van 9 tot 14 u naar ons om vaardigheden te leren zodat hij
wel weer naar school kan. U wordt intensief bij de behandeling betrokken. In de TOP-behandeling werken
we samen met scholengemeenschap de Brouwerij.
Basis-naar-brugtraining
Voor veel kinderen is de overstap van basis naar voortgezet onderwijs een grote stap. Opeens moeten ze
hun huiswerk plannen, maken ze nieuwe vrienden en krijgen ze te maken met allerlei nieuwe emoties.
Kinderen met autisme hebben met deze overstap vaak extra veel moeite. In de training van Basis naar
brug oefenen kinderen met autisme in een groep deze vaardigheden. Zodat de overgang van basisschool
naar brugklas soepel verloopt.

