Regiocentrum Gooi en Vecht
Behandelmodules per diagnose, gericht op de kernsymptomen

Autisme spectrum problematiek (Autisme, Asperger, PDD NOS)
Kernsymptomen: kwalitatieve beperkingen in sociale interactie, kwalitatieve beperkingen in de
communicatie, stereotype patronen/rigiditeit.
 Sociale vaardigheidstraining kindgroep
 Psycho-educatie kind (individueel/groep Ik ben speciaal/Ik en Autisme)
 Ouderbegeleiding (met daarin o.a. psycho-educatie ouders)
 Schoolbegeleiding

Aandachtstekortstoornissen (ADHD gecombineerde type, overwegend
onoplettendheid type (ADD), overwegend hyperactief-impulsief)
Kernsymptomen: aandachtstekort, hyperactiviteit, impulsiviteit.
 Sociale vaardigheidstraining kindgroep
 Medicatie
 Impulsiviteitstraining individueel
 Intrainen van dagelijkse routines
 Ouderbegeleiding (met daarin o.a. psycho-educatie ouders)
 Schoolbegeleiding

Oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD)
Kernsymptomen: openlijk opstandig en ongehoorzaam gedrag, negativistisch en vijandig
gedrag.
 Sociale vaardigheidstraining kindgroep
 Agressieregulatie training kindgroep
 Oudergroep Non-violent Resistance
 Schoolbegeleiding

Angst- en dwangstoornissen (uiteenlopende angststoornissen)
Kernsymptomen: al dan niet gegeneraliseerd of specifieke angst en vermijding,
dwanggedachten en dwanghandelingen.
 Cognitieve gedragstherapie (psycho-educatie en angst/dwangprotocol)
 Medicatie
 Ouderbegeleiding (psycho-educatie en generalisatie vaardigheden)

Hechtingsproblematiek (gestoorde en niet binnen ontwikkeling passende sociale
interacties, geremde type, ontremde type)
 Psycho-educatie hechting/Ik-boek kind (identiteitsontwikkeling)
 PCIT (Parent Child Interaction Therapy): behandelprogramma voor ouders en kind,
gericht op het verminderen van gedragsproblemen, verbeteren ouder-kind interactie,
leren omgaan met psychiatrische problematiek kind.
 Ouderbegeleiding (psycho-educatie hechting ouders en handvatten opvoeding)

Kinderen met een verstandelijke beperking en psychiatrische
stoornissen






Psycho-educatie verstandelijke beperking
Psycho-educatie psychiatrische stoornis
Ouderbegeleiding
Schoolbegeleiding
Speltherapie kind individueel

Modules bij uiteenlopende problematiek inzetbaar
























Deeltijddagbehandeling; competentiegerichte groepsbehandeling, waaronder NVR
(geweldloos verzet). 3 middagen in de week (12 – 17 uur)
Groepstrainingen kinderen: basis emotieregulatie-training, sociale
vaardigheidstraining, agressieregulatie training (Anders Boos Worden)
Psycho-educatie kind individueel *
Psycho-educatie kind groep *
Medicamenteuze behandeling *
Ouderbegeleiding (o.a. psycho-educatie, Non-violent Resistance methodiek,
generalisatie vaardigheden) *
Ouderbegeleiding 3x groei *
Competentiegerichte oudertraining thuis met ouders en kind *
Competentiegerichte oudertraining oudergroep
Schoolbegeleiding: psycho-educatie aan leerkracht en handvatten voor in de klas *
Oudergroep Non-Violent Resistance
Videobehandeling thuis ouder-kind *
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): reductie traumagerelateerde klachten *
Cognitieve gedragstherapie individueel
PCIT (Parent Child Interaction Therapy): behandelprogramma voor ouders en kind,
gericht op verminderen van gedragsproblemen, verbeteren ouder-kind interactie,
leren omgaan met psychiatrische problematiek kind
Speltherapie individueel *
Zelfbeeldtraining individueel: training voor kinderen met een negatief zelfbeeld
gebaseerd op cognitief gedragstherapeutische principes
Denken+Doen = Durven: training gericht op angst en vermijding verminderen,
zelfvertrouwen vergroten, gebaseerd op cognitief gedragstherapeutische principes
Angst/dwang behandeling: angstprotocol gericht op verminderen van angst en dwang
Agressieregulatiebehandeling 12 +: gericht op verminderen agressie, verbeteren
sociale vaardigheden en verbeteren moreel redeneren *
DGT-J: dialectische gedragstherapie voor jongeren (12 +), individuele behandeling
gericht op emotieregulatie

* ook passend voor kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking

Aanmelden via:

http://professionals.debascule.com/aanmelden/
of: (020) 890 19 01

