Informatie voor ouders
Altrecht Autisme, Jeugd

Intake & diagnostiek
Intake & diagnose
Tijdens de intakefase wordt uw kind onderzocht
door een team dat bestaat uit specialisten uit
verschillende vakgebieden. Een gezondheidszorg
psycholoog en een kinder- en jeugdpsychiater (of
een psychiater in opleiding onder supervisie van
de kinder- en jeugdpsychiater), maken altijd deel
uit van het team.

Andere onderzoeken die belangrijk kunnen zijn
voor het stellen van een goede diagnose:
 Een intelligentietest, als het niveau van
functioneren van uw kind niet vaststaat.
 Een schoolobservatie kan belangrijke
informatie toevoegen. Het hele gezin kan
worden uitgenodigd voor een gesprek.
 Een somatische beoordeling door een
kinderarts die aan ons team verbonden is.

Autisme is een complexe ontwikkelingsstoornis.
Daarom is het belangrijk dat we alle informatie
rond een kind of jongere verzamelen, zodat wij tot
een juiste diagnose kunnen komen. Die
informatie is afkomstig uit het gezin, de school,
zijn of haar vrije tijdsbesteding en informatie van
ouders over de ontwikkeling van hun kind.

De bevindingen van alle specialisten uit de
verschillende vakgebieden worden besproken in
een zogenoemd multidisciplinair overleg.
Vervolgens bespreken wij de diagnose en het
plan van aanpak met u en uw zoon of dochter.

De diagnose staat al vast
De intake bestaat uit twee gesprekken die u heeft
met een gezondheidszorg psycholoog en een
psychiater (of i.o.). Voor deze gesprekken
nodigen wij ook uw kind uit. Wanneer de
intakegesprekken al voldoende duidelijkheid
geven voor een diagnose, dan start uw zoon of
dochter met de behandeling.

Wanneer de diagnose Autisme al eerder gesteld
is, dan is een korte intakefase voldoende. Die
bestaat uit één of twee gesprekken met u en uw
zoon of dochter. Daarin bespreken wij uw
hulpvraag van dat moment. Na overleg in het
multidisciplinaire team, worden de bevindingen
en het plan van aanpak met u en uw kind
besproken.

Aanvullend onderzoek
Geen diagnose

Het komt voor dat uitgebreider onderzoek nodig is
om een goede diagnose te kunnen stellen. Wij
gebruiken een paar specialistische
onderzoeksmethoden zoals ADOS en ADI. Deze
onderzoeken zijn behulpzaam bij het stellen van
de diagnose autisme of autisme spectrum
stoornis. En er kan vastgesteld worden op welke
gebieden uw kind ontwikkelingsproblemen heeft.

Wanneer er geen diagnose Autisme gesteld kan
worden, verwijzen wij uw zoon of dochter door
naar die vorm van hulpverlening die wel van
toepassing is.
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