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Mijn kind heeft autisme...............Wat nu?



Voorstellen
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• Wat zien we in het onderwijs?
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• Steun
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Wat zien wij in onderwijs?
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Waarom een diagnose?
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• Is het nodig?

• Wat zijn de voordelen?

• Wie mag een diagnose stellen?



Aanvragen van hulp via de gemeente
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• Waar vraag je om hulp?

• Is dat in iedere gemeente hetzelfde?

• Wie komt je dan helpen?

• Hoe  gaat de procedure voor aanvragen 

behandeling of begeleiding?

• Wat kun je aanvragen?

• Kan dat ook via de huisarts?

• Hoe zit het met de kosten?



Van Hulpvraag naar Hulp
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Ondersteuning om te komen tot de juiste hulp
• Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

• MEE

• Aanmeldloket van de organisatie zelf
 Oro entree

Toekennen van financiering middels
• Gezins- en jongeren coach

• Huisarts  

Financiering middels jeugdwet



Mogelijke behandeling en begeleiding
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Behandeling Begeleiding 

Behandeling is meestal kortdurend. Een hulpvraag 
wordt behandeld, indien mogelijk opgeheven of 
hanteerbaar gemaakt. Behandeling is gericht op het 
versterken van vaardigheden, het aanleren van nieuwe 
vaardigheden en krijgen van nieuwe inzichten.

Begeleiding neemt meestal een langere periode in 
beslag. Begeleiding richt zich op de ondersteuning van 
het kind in zijn algehele ontwikkeling en dagelijks leven. 
Dit door nieuwe vaardigheden en inzichten samen te 
oefenen en eigen te maken.

• Behandeling / Therapie
• Onderzoek
• Psycho-educatie 

• Thuisbegeleiding
• Logeren
• Wonen
• Dagbesteding 

Veelal individueel In groepsverband en individueel



Begeleiding
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• Kinderdiensten centrum
• Dagbesteding
• BSO 

• Ambulante begeleiding

• Logeren

• Wonen

• Vrijetijd (uniek sporten de peel)

Overig: Leerplein, De Oppas 



Behandeling
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• Psycho-educatie

• Behandeling voor angst, depressies

• Systemische problematiek

• Groepsbehandelingen

• Medicatie



Behandeling
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Vak therapie (o.a beweeg- muziek- spel- en 
dramatherapie, shantala massage, zwemonderwijs, 
therapeutisch paardrijden

Gedragskundig onderzoek

Psycho educatie



Levensloop
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• Autisme is een pervasieve stoornis

• Het is en blijft een onderdeel van je leven

• Elke fase in het leven kent z’n uitdagingen

• Fijn als de professionele hulpverlening daar 

op kan aansluiten



Steun en informatie
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• www.autisme.nl

• www.nva-nb.nl

• Activiteiten in de regio 

http://www.autisme.nl/
http://www.nva-nb.nl/


Meer informatie
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• www.autisme.nl

• www.balansdigitaal.nl

• www.autismezuidoostbrabant.nl

• www.autismewegwijzer.nl

http://www.vanuitautismebekeken.nl/
http://www.vanuitautismebekeken.nl/
http://www.vanuitautismebekeken.nl/
http://www.autismewegwijzer.nl/
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Ruimte voor vragen



Venetiëstraat 43

56232RM Eindhoven

088-214 01 02

info@autismesteunpunt.nl

www.autismesteunpunt.nl

• informatie

• consultatie

• professionalisering
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