Trainingsaanbod
Psycho-educatie
voor kinderen en
jeugdigen

Yulius Autisme heeft voor kinderen en
jeugdigen van 8 tot 18 jaar een
trainingsaanbod ‘Psycho-educatie’. De
training vindt in principe in een groep plaats,
maar op aanvraag kunnen ook individuele
trainingen worden gegeven. De trainingen
worden gegeven in Barendrecht, Dordrecht en
Gorinchem.

2. Ik en autisme
Zes bijeenkomsten van ongeveer 75 minuten en twee
ouderbijeenkomsten van anderhalf uur. Deze module richt
zich ook op het geven van kennis over autisme en het
ondersteunen bij het ontstaan van inzicht in de eigen
mogelijkheden en beperkingen.

Ouderbijeenkomsten
Ouders en eventueel andere belangrijke personen, zoals

Doelen

bijvoorbeeld een leerkracht, worden intensief betrokken

Het doel van alle modules is het ondersteunen bij de

bij de trainingen door middel van ouderbijeenkomsten en

ontwikkeling van een positief en reëel zelfbeeld en het

huiswerkopdrachten.

geven van kennis over autisme.

Individueel aanbod
Groepsaanbod

Zo nodig kan, in overleg met de behandelaar, ook

Er is een groepsaanbod voor 10- tot 13-jarigen. De training

individuele training worden gegeven aan de hand van de

bestaat uit twee modules:

volgende modules:
8 tot 10 jaar:

Het grote ik boek

1. Ik en de ander

10 tot 18 jaar:

Ik ben speciaal (module 1 en 2)

Vier bijeenkomsten van ongeveer 75 minuten en een

De bijeenkomsten duren 45 tot 60 minuten.

ouderbijeenkomst van anderhalf uur. Deze module helpt te
zorgen voor een juiste beeldvorming ten aanzien van

Wie geeft de training?

mensen met een stoornis of handicap.

De training wordt gegeven door trainers van de Poli
Autisme van Yulius.

Kosten
De training wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het
kan wel zijn dat u een vaste jaarlijkse eigen bijdrage dient
te betalen.

Locaties

Over Yulius Autisme

De trainingen worden op verschillende locaties

De Poli Autisme Kinderen en Jeugdigen is onderdeel van

van Yulius gegeven.

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

Aanmelden en meer informatie

deeltijdbehandeling en klinische behandeling aan

Wanneer uw kind al in behandeling is bij de Poli Autisme

kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en hun

kunt u uw kind aanmelden via de behandelaar van uw kind.

omgeving. Alle afdelingen van Yulius Autisme waar (jonge)

Deze kan u meer informatie geven over de training. Om

kinderen, jongeren en volwassenen behandeld worden,

een kind aan te melden voor de Poli Autisme of ons overige

zijn TOPGGz erkend. Daarnaast kent Yulius Autisme

behandelaanbod, is een verwijzing van het wijk- of

woonvoorzieningen op twee verschillende plaatsen in

jeugdteam of een arts nodig. Zij melden uw kind aan bij

Zuidwest-Nederland.

Yulius Aanmelding & Informatie. Het team van Aanmelding
& Informatie is bereikbaar op telefoonnummer 088 405

Over Yulius

1111 (tussen 9.00-17.00 uur).

Yulius Autisme is onderdeel van Yulius Kinder- en
Jeugdpsychiatrie & Autisme. Yulius biedt geestelijke
gezondheidszorg, speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding
aan jong en oud, ongeacht de levensfase. 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 jongvolwassenen behandeld worden, zijn
TOPGGz erkend.

Yulius is bereikbaar op
telefoonnummer
088 40 50 600.

www.yulius.nl
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