Intensieve Thuisbehandeling
Autisme en Systeem (ITAS)
Informatie voor ouders en verwijzers

Intensieve Thuisbehandeling Autisme en
Systeem (ITAS) biedt actieve behandeling in
de thuissituatie aan gezinnen met een (of
meerdere) kind(eren) met een
autismespectrumstoornis, in de leeftijd van 6
t/m 14 jaar. De behandeling is gericht op
ouders, kind, broertjes en zusjes. De focus
ligt op de coaching van ouders in het
bereiken van een positief functioneren van
het gezin.

ernaar om continu aan te sluiten en naast ouders te staan.

Voor wie?

Na aanmelding

Om in aanmerking te komen voor behandeling door ITAS, is

U, uw kind en de verwijzer worden uitgenodigd voor een

er sprake van een autisme spectrumstoornis diagnose bij

intakegesprek. Hierbij zijn twee sociotherapeuten, een

één of meerdere kinderen en zijn de interactiepatronen in

systeemtherapeut en een GZ-psycholoog aanwezig. In dit

het gezin verstoord. In de behandeling gaan wij er van uit

gesprek bespreken we de bestaande problemen, de

dat er een samenhang is tussen de problemen vanuit het

eerdere hulp, de verwachtingen die u heeft van de

autisme van het kind en de interactiepatronen in het

behandeling en de verbeteringen, die u samen wilt

gezin.

bereiken. Ook wordt aandacht besteed aan wat goed gaat

In algemene zin richt de behandeling zich op ouders in hun
kracht zetten, zodat zij zich voldoende toegerust voelen
hun kind met autisme te begeleiden/ ondersteunen en
leidt hun aanpak tot verbetering van het functioneren van
het kind in het gezin. ITAS werkt met WerkDoelTrainingen
(WDT). Dit houdt in dat ouders actief met werkdoelen aan
de slag gaan en daarbij gecoacht worden door de
sociotherapeut. We maken hierbij gebruik van videoopnames.

en aan de sterke kanten van uw kind en uw gezin. U krijgt

Hoe werken we?

informatie over ITAS, de werkwijze, de samenwerking, de

We werken vanuit een systeemgerichte aanpak, waarbij we

mogelijkheden en de grenzen. Onderdelen van de

het belangrijk vinden om de behandeling goed af te

intakeprocedure zijn thuisobservaties en een gesprek met

stemmen op het kind en het systeem. Hierin streven we

de systeemtherapeut. In het adviesgesprek stellen we,
wanneer de hulpvraag en het hulpaanbod van de
behandeling goed op elkaar aansluiten, samen de
behandeldoelen voor kind, ouders/systeem op die worden
vastgelegd in het behandelplan. Daarna wordt een opzet
voor de eerste WerkDoelTraining gemaakt en gaat de
behandeling starten.

Wanneer sprake is van specifieke kinddoelen, wordt in

Yulius Autisme

samenspraak met ouders besproken waar de specifieke

ITAS is onderdeel van Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie en

behandeling voor het kind kan plaatsvinden (bijvoorbeeld

Autisme. Yulius Autisme is een behandel- en

bij de Poli Autisme).

expertisecentrum en biedt poliklinische behandeling,
deeltijdbehandeling en klinische behandeling aan

Behandeling

kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en hun

De ITAS-behandeling vindt afhankelijk van de vraag en fase

omgeving. Alle afdelingen van Yulius Autisme waar (jonge)

van behandeling maximaal 3x per week plaats. De

kinderen, jongeren en volwassenen behandeld worden,

sociotherapeut komt bij u thuis in het gezin op momenten

zijn TOPGGz erkend. Daarnaast kent Yulius Autisme

waarop de hulpvraag speelt en de doelen middels de

woonvoorzieningen op twee verschillende plaatsen in

WerkDoelTraining geoefend kunnen worden. Daarnaast

Zuidwest-Nederland.

heeft u gesprekken met de systeemtherapeut op een
Yulius-locatie in Barendrecht. In de systeemtherapie

Over Yulius

kunnen verschillende onderwerpen aan de orde komen, die

Yulius is een grote, mensgerichte ggz-instelling. Yulius

meespelen in het functioneren van kind, ouders en gezin.

biedt geestelijke gezondheidszorg, speciaal onderwijs en

Tevens wordt in die gesprekken de WerkDoelTraining

arbeidstoeleiding aan jong en oud, ongeacht de levensfase.

geëvalueerd. De kinder- en jeugdpsychiater kan

We bieden niet alleen behandeling, begeleiding en

geconsulteerd worden bij vragen rondom diagnostiek en

speciaal onderwijs, maar ook professionele hulp bij wonen

medicatiegebruik. De maximale behandelduur is een half

en werken.

jaar.

Aanmelden en meer informatie
Om een kind aan te melden voor ITAS is een verwijzing
nodig van een (huis-/jeugd-)arts of het wijk- of jeugdteam
in de gemeente waar het kind woont. De verwijzer meldt
het kind aan bij het team van Yulius Aanmelding &
Informatie. Voor telefonische consultatie is het
aanmeldteam bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur op
telefoonnummer 088 405 1111. Huisartsen kunnen een
cliënt bij Yulius ook aanmelden via ZorgDomein.

Informatie en aanmelden
Postbus 211
2990 AE Barendrecht
T 088 405 1111
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