Poli Autisme Volwassenen
informatie voor verwijzers

Poli Autisme Volwassenen biedt consultatie,
diagnostiek en poliklinische behandeling voor
cliënten van 18 jaar en ouder met (een
vermoeden van) autisme waarbij de
comorbide psychiatrische problematiek niet
op de voorgrond staat.
Ons zorgaanbod: consultatie, diagnostiek &
behandeling
Consultatie
Wij kunnen meedenken en adviseren over de behandeling
en begeleiding van volwassenen met autisme die ergens
anders in zorg zijn.
Diagnostiek
Binnen ons diagnostiektraject wordt in 4 weken tijd een
diagnose gesteld en behandelmogelijkheden en adviezen
besproken met de cliënt.

Het traject bestaat onder andere uit een intake en zo
nodig een ontwikkelingsanamnese, psychiatrische en
psychologische onderzoeken (intelligentie-,
neuropsychologisch- en persoonlijkheidsonderzoek) en een
adviesgesprek.
Behandeling
Ons behandelaanbod voor volwassen met autisme is breed.
Uw cliënt kan bij onze poli terecht voor individuele
behandeling en/of behandeling in groepsverband.

Individuele behandeling
Individuele behandelingen die we kunnen bieden zijn
onder andere:
•

Psycho-educatie

•

Farmacotherapie

•

Cognitieve gedragstherapie

•

Aandachtgerichte therapie

•

Zelfbeeld ( zelfportret)

•

Seksuele educatie

•

Systeemtherapie

•

EMDR

Aanmelden

•

Sociale Netwerkversterking

U kunt een cliënt bij ons aanmelden bij het team van

•

Ouderbegeleiding

Yulius Aanmelding & Informatie. Voor telefonische
consultatie is het aanmeldteam bereikbaar van 9.00 uur

Groepsbehandeling

tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 405 1111.

Naast deze individuele behandelingen bieden we de
volgende groepsbehandelingen:

Op www.yulius.nl kunt u het aanmeldingsformulier

•

Psycho-educatiecursus

downloaden en mailen naar: aanmelding@yulius.nl of

•

Relatiecursus voor paren

opsturen naar:

•

Sociale vaardigheidstraining

•

Aandachtsgerichte therapie

Yulius Aanmelding en Informatie
Postbus 211

Contra-indicaties

2990 AE Barendrecht

Voor cliënten met een lage begaafdheid (met als globale

Fax: 085 773 65 18

ondergrens een IQ van 80) is de Poli Autisme Volwassenen
niet de juiste plek. Dit geldt echter alleen voor

Huisartsen kunnen een cliënt bij Yulius ook aanmelden via

behandeling. Consultatie en diagnostiek kunnen wel

ZorgDomein (www.zorgdomein.nl).

plaatsvinden.

Yulius
Inhoudelijke vragen of afstemming?

Poli Autisme Volwassenen is onderdeel van Yulius Kinder-

Wanneer u vragen heeft over ons zorgaanbod of over de

en jeugdpsychiatrie en Autisme. Yulius is een grote,

mogelijkheden binnen onze poli, biedt de poli de

mensgerichte ggz-instelling. Yulius biedt geestelijke

mogelijkheid tot telefonische consultatie. Op maandag tot

gezondheidszorg, speciaal onderwijs en

en met donderdag kunt u contact opnemen met ons

arbeidstoeleiding aan jong en oud, ongeacht de levensfase.

secretariaat op het telefoonnummer: 088-4056860.

We bieden niet alleen behandeling, begeleiding en
speciaal onderwijs, maar ook professionele hulp bij wonen
en werken. Alle afdelingen van Yulius Autisme waar
(jonge) kinderen, jongeren en volwassenen behandeld
worden, zijn TOPGGz erkend.

Adres
Poli Autisme Volwassenen

Yulius is bereikbaar op

Amazone 7

telefoonnummer

3315 WG Dordrecht

088 40 50 600.
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