
Behandeling van
personen met

Het individuele hulpverleningsaanbod voor 
de persoon met A.S.S., is gericht op :
• Ontwikkelingsstimulatie (taal, motoriek, spel,...)
• Psycho-educatie
• (Voor)schoolse vaardigheden verbeteren
• Trainen van sociale vaardigheden
• Verbeteren inlevingsvermogen
• Aanbieden van psychotherapie
Gemiddeld twee- tot driemaal per week komt de 
cliënt naar het centrum voor een behandeling van 
minstens één uur. Naargelang de noodzaak wer-
ken we samen met de school en andere partners 
in de hulpverlening.

ONS TEAM

Om hulp te bieden staat het C.A.R. ter beschik-
king met een gespecialiseerd, multidisciplinair 
team, waarvan de kinderpsychiater, psychiater/
revalidatiearts, de coördinerende geneesheer is. 

Ons team heeft verschillende invalshoeken :
•  LOGOPEDIE / AUDIOLOGIE:  

Alle aspecten in verband met onderzoek 
en behandeling van spraak, communicatie, 
taalbegrip, actieve taal, auditieve functies, 
schoolse vaardigheden.

•  ERGOTHERAPIE / KINESITHERAPIE:  
Alle aspecten in verband met onderzoek en 
behandeling van lichaams- en handmotoriek, 
lichaamsschema, visueel ruimtelijke organi-
satie, visuele functies, temporele en visuele 
structuratie, rekenen, executieve functies, 
ADL training en schrijfmotoriek.

•  ORTHOPEDAGOGIE / PSYCHOLOGIE:  
Onderzoek en begeleiding van emotionele-, 
gedrags-, ontwikkelings- en/of opvoedings-
problemen.

•  MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTE:  
Hulp bij planning en organisatie binnen het 
gezin, wegwijs raken binnen de sociale kaart, 
in orde brengen administratieve formaliteiten 
zoals verhoogd kindergeld.

AUTISMESPECTRUMSTOORNIS

Een initiatief van GROEP LITP
(Limburgs Initiatief voor Therapie 

en integrale Personenzorg)
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AUTISME SPECTRUM STOORNIS?

Autisme is een aangeboren stoornis in de ontwik-
keling van de sociale- en communicatieve vaardig-
heden. Er zijn kwalitatieve tekortkomingen op drie 
domeinen:
•   SOCIALE ONTWIKKELING : 

Begrijpen van en zich kunnen aanpassen aan 
anderen

•   COMMUNICATIEVE ONTWIKKELING : 
Problemen met uitdrukken van behoeften en 
gevoelens, problemen met begrijpen van  
verbale en non-verbale communicatie,…

•   VERBEELDING : 
Beperkt inlevingsvermogen, moeilijke keuzes 
maken, problemen met zelf iets bedenken en 
fantasiespel, repetitieve en stereotiepe interesses 
en activiteiten.

Daarnaast zien we vaak ook comorbide problemen 
(genetische en metabolische, neurologische en 
psychiatrische en gedragsmatige), waarbij de ene 
categorie samen met een andere kan voorkomen.

DOELGROEP

De C.A.R. (Centra voor Ambulante Revalidatie) 
richten zich tot peuters, kleuters, kinderen en jonge-
ren tot 18 jaar met een autisme spectrum stoornis.

De diagnose dient gesteld te zijn door een (kinder)
psychiater.

We begeleiden zowel personen uit het gewone als 
uit het bijzonder onderwijs, zowel normaalbegaaf-
den als personen met A.S.S. en een verstandelijke 
beperking.

HET HULPVERLENINGSPROCES

Hulpverlening in ons centrum kan enkel op verwij-
zing van de huisarts, arts-specialist of CLB-arts. 
Men kan telefonisch aanmelden via het secretariaat 
of de sociale dienst:

Na de aanmelding zal in een eerste gesprek  
verder ingegaan worden op :
• De ontwikkeling
• De huidige probleemstelling
• De hulpverleningsgeschiedenis
• De hulpvraag
• De verwachtingen.

Er wordt informatie verstrekt over onze dienst en 
een aantal administratieve formaliteiten vervuld.

Indien wij vanuit ons centrum een aanbod kunnen 
doen op de hulpvraag volgt een uitgebreide test- en 
observatieperiode om de problemen die zich stellen 
zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en zo moge-
lijk de sterktes en zwaktes in kaart te brengen.

De bekomen gegevens bespreken we tijdens het ad-
viesgesprek en zo nodig wordt een revalidatievoorstel 
uitgewerkt. Indien wij geen hulpverleningsaanbod 
kunnen doen, verwijzen we naar een andere dienst.

Na goedkeuring door de arts van de mutualiteit 
begint een intensief, multidisciplinair revalidatiepro-
gramma.

HULPVERLENINGSAANBOD

Onze hulpverlening is zowel gericht op de persoon 
met A.S.S., als op de ouders onder de vorm van 
psycho-educatie en het bieden van opvoedingson-
dersteuning. De ouderbegeleiding en de behande-
ling van de persoon met A.S.S. kan in groep en/of 
individueel zijn.
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