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Samen, beter. Daar staan we voor. We werken samen met
ouders en andere deskundigen die betrokken zijn bij het
kind. Ieder draagt met zijn ervaring en kennis bij aan betere
hulp. Samen zetten we ons in om het kind en zijn omgeving
de hulp te bieden die nodig is. Zo werken we samen aan
het herstel van het kind. Samen, beter.
Aan de folder kunnen geen rechten worden ontleend.
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Oudercursus
Psycho-educatie over autisme
spectrum stoornissen

Kasjdfhaksjdhf
De Bascule alksdjfhaslkjdfh
De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie en jeugdzorg. Wij bieden hulp aan
kinderen, jongeren en gezinnen met psychische
problemen. De polikliniek autisme spectrum stoornissen
is een onderdeel van de Bascule.

Oudercursus psycho-educatie over autisme
spectrum stoornissen
Wat houdt de oudercursus in?
In deze cursus krijgt u meer informatie over autisme
spectrum stoornissen bij kinderen en jongeren. U krijgt
tips en adviezen over hoe u, zo nodig, de omgang met
uw kind kunt verbeteren. Tijdens de cursus heeft u de
gelegenheid om met andere ouders ervaringen uit te
wisselen.
In de cursus krijgt u antwoord op vragen zoals:
•
•
•

•
•

Wanneer is er sprake van autisme?
Hoe wordt de diagnose gesteld?
Wat is precies het verschil tussen de stoornis
van Asperger, PDDnos, klassiek autisme en
MCDD?
Wat is de ervaring van andere ouders met een
kind met een autisme spectrum stoornis?
Hoe verder na de diagnose?

Waarom deze cursus?
Over autisme spectrum stoornissen is veel te vinden op
internet, maar deze overvloed aan informatie werkt vaak
verwarrend en overspoelend.

Voor wie is de oudercursus
De oudercursus is bedoeld voor ouders van kinderen bij
wie kortgeleden de diagnose autisme spectrum stoornis
is gesteld en die graag meer willen weten over de
diagnose van hun kind:
•
•

wat houdt deze diagnose precies in?
wat kunt u verwachten in de ontwikkeling van
uw kind?

De oudercursus is een groepscursus. De cursus wordt
gegeven aan een groep ouders van 6 tot 8 kinderen. Als
u liever zonder andere ouders de cursus volgt, dan kunt
u dit bij uw casemanager aangeven. Het onderdeel
‘lotgenotencontact’ mist u dan.
Doel
Door de cursus vergroot u uw kennis en vaardigheden
met betrekking tot een autisme spectrum stoornis.
Daarnaast kunt u contact leggen met ouders met
dezelfde ervaringen, om kennis uit te wisselen.
Werkwijze
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten.
Een deel van de cursus bestaat uit theorie over autisme
spectrum stoornissen. Ook krijgt u een documentaire te
zien over het onderwerp autisme. Een ander deel bestaat
uit gesprekken tussen ouders onderling. Ouders vertellen
over hun thuissituatie, er kan worden ingegaan op
ervaringen van de andere ouders en er kunnen
opvoedingstips uitgewisseld worden.
De cursus wordt gegeven door twee medewerkers van
de polikliniek autisme spectrum stoornissen.
De groep
De groep wordt samengesteld op basis van de leeftijd
van de kinderen. Er is een groep voor ouders van
kinderen van 5 tot 9 jaar, een groep voor ouders met een
kind van 9 tot 12 jaar en een groep voor ouders met een
kind in de leeftijd van 12 tot 15 jaar.
Als er genoeg deelnemers zijn start er een oudercursus.

Dit is meerdere keren per jaar.
Duur en frequentie
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van steeds 1 ½
uur. Meestal organiseren we een cursusbijeenkomst één
keer in de twee weken.
Op welke dag en tijd de cursus gegeven wordt, hangt af
van de medewerkers die de cursus geven.
Aanmelden
Uw casemanager kan u aanmelden voor de oudercursus.
Zodra de groep vol is starten we.
Contact
Voor meer informatie over de oudercursus kunt u contact
opnemen met:
Anneloes Elbertsen
E-mail
a.elbertsen@debascule.com
Telefoon
(020) 890 10 00

