Informatie en aanmelden
Voor meer informatie kunnen jij of je ouders/verzorgers
terecht bij de behandelaar of neem contact op met Jeugd ggz.

Deeltijdgroepen ASS

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Buiten deze uren is Jeugd ggz voor spoedeisende situaties
bereikbaar via de huisarts.
Jeugd ggz Twente
Haven Noordzijde 45
7607 ES, Almelo
(0546) 684270
almelo@jeugdggz.com

Deeltijdbehandeling autismespectrumstoornis (ASS) regio
midden-Twente

Jeugd ggz directiesecretariaat
Postbus 390
7400 AJ Deventer
Info@jeugdggz.com
De deeltijdbehandeling ASS
wordt door Jeugd ggz Twente
alleen aangeboden in de regio
Midden Twente
www.jeugdggz.com

gemaakt door: jan van der heide

Over Jeugd ggz
Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische
problemen en hun omgeving.
De ondersteuning is gericht op het oplossen van problemen en
het beperken van de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven.
Waar mogelijk stimuleren wij de eigen kracht van de patiënt en
zijn of haar netwerk, om zo de behandeling te ondersteunen en
zo kort mogelijk te laten duren.

Tijdens de deeltijdbehandeling wordt intensief en gericht gewerkt met
kinderen en jongeren met een vastgestelde autisme spectrumstoornis
(ASS) en met hun ouders/verzorgers.

Deeltijdgroepen
ASS

De deeltijdbehandeling ASS
wordt aangeboden voor 2 leeftijdsgroepen:
Deeltijdgroep ASS (8-12 jaar)
Deze
therapiegroep
bestaat
uit maximaal 8 kinderen. Zij
worden begeleid door twee
groepstherapeuten. Zij zorgen
voor een omgeving met voldoende structuur, veiligheid en voorspelbaarheid. Dat is prettig voor
kinderen met ASS.
De kinderen komen tweemaal per
week bij elkaar op de maandagmiddag en woensdagmiddag van
13.00-15.30 uur op een locatie in
Almelo.
De kinderen in de groep krijgen
voorlichting, sociale vaardigheidstraining, psychomotorische therapie en beeldende therapie.

Pubergroep ASS (13-18 jaar)
Deze therapiegroep bestaat uit
8-10 jongeren. Zij worden begeleid door twee groepstherapeuten. De jongeren komen wekelijks bijeen op woensdagen van
16.00-19.00 uur.

voor aanmelden en informatie:
Jeugd ggz Twente
Haven Noordzijde 45
7607 ES, Almelo
(0546) 684270
almelo@jeugdggz.com

Deze groep heeft meer het karakter van een jongerensoos. We
gaan in gesprek over thema’s
waar jongeren tegenaan lopen
Daarbij worden sociale en praktische vaardigheden met elkaar
geoefend. Tegelijkertijd biedt de
groep de jongeren een plek om
leeftijdgenoten te ontmoeten,
herkenning bij elkaar te vinden
en om leuke dingen met elkaar
te doen.
In de groep wordt ook met elkaar
gekookt en gegeten.
  

‘Ik heb veel geleerd van de anderen’

