Informatie voor ouder(s) en jongeren
Altrecht Autisme, Jeugd

Video(home)behandeling tot 18 jaar


Videobehandeling is zinvol bij verschillende
problemen in de communicatie tussen ouders en
hun kind met autisme.




Wat is Videobehandeling?
U maakt thuis filmopnames van dagelijkse
gezinsactiviteiten en opvoedingssituaties. U let
vooral op situaties waarin het positieve contact
tussen de gezinsleden zichtbaar is (interacties).
De videobehandelaar activeert en stimuleert de
positieve contactmomenten.
Ook geeft de videobehandelaar psycho-educatie
(voorlichting, informatie en advies) over autisme
en over de ontwikkeling van kinderen en
jongeren. De videobehandelaar ondersteunt en
geeft advies aan ouders bij opvoedingsvragen in
de breedste zin.

Doel van de videobehandeling
In Videobehandeling betrekken we zowel de
ouder(s) als de kinderen in het gezin. Door deze
vorm van behandelen vermindert gedrag dat
hoort bij kinderen met autisme of het gedrag
wordt als minder belastend ervaren. Het kind kan
weer met plezier op u als ouder reageren, betrekt
de ouder bij zijn spel en reageert op toenadering.
De hechtingsrelatie tussen ouder en kind kan
verbeteren. En ouders leren open te staan voor
de gevoelens, houding en motivatie van hun kind.

Videobehandeling kan ook ingezet worden voor
het stellen van de diagnose autisme of een
vermoeden daarvan. Verder vinden wij het
belangrijk om te weten of de behandeling werkt.
Daarom doen wij tijdens de gehele behandelduur
een paar effectmetingen.

Verder is er tijdens de videobehandeling veel
aandacht voor het bieden van dagelijkse structuur
en begeleiding van uw kind bij dagelijkse
activiteiten zoals eten, slapen en opruimen.
Omdat de ontwikkeling bij kinderen met autisme
vaak anders verloopt, leert u op een andere
manier de ontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Voor wie is de behandeling bedoeld?
Videobehandeling is geschikt voor ouders en het
gezin met een kind met ASS in de leeftijd van 0 18 jaar. Grootouders en anderen die het gezin
steunen kunnen betrokken worden in de
behandeling.

Werkwijze tijdens de behandeling
De ouders kiezen een dagelijkse situatie die op
video wordt opgenomen. De videobehandelaar
kiest daaruit enkele fragmenten waarin jullie
positief op elkaar reageren en voorziet deze van
een ondertiteling. In de loop van de behandeling
is het ontwikkelingsproces te volgen aan de hand
van een visueel stappenplan waarin alle gekozen
fragmenten achter elkaar zijn gemonteerd.

Wanneer is Videobehandeling een
geschikte methode:




Andere kinderen in het gezin komen sterk in
de verdrukking door het autisme van hun
broer of zus.
U wilt zicht krijgen het autisme.
Het intelligentieniveau (IQ) van uw kind met
autisme is hoger dan 80.

Er zijn hechtingsproblemen tussen u en uw
kind met autisme.
U bent als ouder onzeker over de opvoeding.
Er is veel negatieve aandacht in het gezin.
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De videobehandelaar bespreekt deze montage
met de ouders en zegt wat goed gaat en wat
beter kan. De DVD blijft achter als handleiding
voor de ouders.

Meer informatie?

Locatie

Kosten:

Thuissituatie

De behandeling wordt vergoed door de
zorgverzekering. Echter bij afzegging binnen 24
uur brengen wij een deel van de kosten (40 euro)
bij u in rekening.

Meer informatie kan worden aangevraagd via de
behandelcoördinator/contactpersoon van uw kind
bij Altrecht Jeugd.

Frequentie en duur
Van een enkele opname tot een gemiddelde
periode van 3 maanden, waarin opnames worden
gemaakt en besproken. De frequentie neemt
geleidelijk af.

Adresgegevens
Altrecht Jeugd
Nieuwe Houtenseweg 2
3524 SH Utrecht
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