De Kersenboom
Informatie voor ouders
(lees: ouders/verzorgers)
De Kersenboom is een behandelgroep van Fornhese. Voor
jonge kinderen van 2 t/m 5 jaar met een autismespectrumstoornis die nog nauwelijks spreken of communiceren.
Wij werken in deze groep vanuit een speciale methodiek:
‘Pivotal Response Treatment’ - PRT.
De PRT behandeling is voor kinderen die weinig gericht zijn op
anderen en die moeilijk contact maken. Vaak gaat het
om kinderen die een achterstand hebben in verbale communicatieve vaardigheden, in woorden en geluid.
En die niet of nauwelijks spontane taal gebruiken.
Wij vinden het heel belangrijk om ouders nauw te betrekken bij de groep. Daarom voeren wij de PRT altijd in
nauwe samenwerking met hen uit. In de behandeling krijgen de kinderen niet alleen PRT in de groep maar
ook individueel. Tijdens deze individuele behandeling verwachten wij van de ouders dat zij hierbij zo vaak
mogelijk aanwezig zijn. Dan behalen we het beste effect van de behandeling.
De groep
Op de Kersenboom werken elke dag twee sociotherapeuten. De groep is vijf dagen per week geopend. Er is
elke dag plek voor 5 kinderen. Het is de bedoeling dat de kinderen op vaste dagen naar de groep komen. Het
aantal dagen per week staat gelijk aan hun kalenderleeftijd. Dus 2 dagen voor een kind van 2 jaar en 4 dagen
voor een kind van 4 jaar.
Wij werken met een vast dagprogramma. Elke dag bespreken we dit dagprogramma met de aanwezige
kinderen door middel van pictogrammen en foto’s.
Wij verwachten dat er zeer regelmatig contact is tussen ouders en sociotherapeuten over de voortgang in de
behandeling. Bijvoorbeeld bij het dagelijkse halen en brengen.
Traject
Komt jullie kind in aanmerking voor de Kersenboom? Dan volgt een afspraak met de behandelaar. Samen
bekijken wij dan of de Kersenboom de juiste en geschiktste plek is voor jullie kind. Is dit het geval en is er
ruimte voor het kind binnen de dagbehandeling? Dan volgt een eerste gesprek met één van de
sociotherapeuten van de Kersenboom.
Wetenschappelijk onderzoek
Om het effect van De Kersenboom te meten en de kwaliteit van de behandeling continu te verbeteren doen
we wetenschappelijk onderzoek. De informatie hiervoor krijgen we via vragenlijsten die de ouders en de
sociotherapeuten eens in de 3 maanden invullen. We anonimiseren de informatie zodat deze niet meer te
herleiden is naar jullie kind. Voor het gebruik van cliëntgegevens hebben wij toestemming nodig. Maken
jullie bezwaar? Dan betrekken we de gegevens niet in het onderzoek.
Vragen?
Hebben jullie nog vragen over de Kersenboom?
Neem dan contact op met Fornhese, telefoonnummer 036 5383250.

