
Deeltijd
behandeling 
voor jongeren 
met ASS   

Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar  
en hun ouders/verzorgers. 

Hoe zit het met privacy?
Alle medewerkers van Emergis hebben een beroepsgeheim. 
Dat betekent dat zij anderen niet mogen vertellen wat over 
jou weten. Zij mogen alleen informatie geven als jij en je 
ouders of verzorgers daar toestemming voor geven. Ook 
binnen de groep spreken we met elkaar geheimhouding af. 

Kosten
De kosten voor de behandeling worden vergoed door de 
gemeente. 

Vervoer 
Het vervoer van en naar de deeltijdbehandeling kan 
aangevraagd worden via de gemeente. 

Adres
Oostmolenweg 79
4481 PM Kloetinge 
T 0113 26 78 50
kindenjeugd@emergis.nl 
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Wat is het doel? 
Het doel van de deeltijdbehandeling is het verbeteren van je sociaal-emotionele 
en communicatieve vaardigheden. Hierdoor kan jouw zelfvertrouwen groeien en 
kan je beter functioneren thuis, in je sociale omgeving en op school. 

Wat biedt de deeltijdbehandeling?
Het programma bestaat uit verschillende therapieën die in een groep worden 
aangeboden. Het team bestaat uit medewerkers met verschillende functies. 

De volgende onderdelen komen aan bod: 
o  sociale vaardigheden;
o  emotieregulatievaardigheden;
o  psychomotorische therapie; 
o  coping;
o  werkdoelen; 
o  psycho-educatie. 

Wat is de rol van ouders of verzorgers? 
We verwachten van je ouders of verzorgers nauwe betrokkenheid 
en een actieve deelname. De behandelaar stelt samen met jou 
en je ouders of verzorgers een behandeplan op waarin staat 
aan welke doelen je gaat werken. Om het verloop van deze 
behandeling en de gang van zaken op school en thuis door 
te nemen, zijn er regelmatig gesprekken tussen je ouders of 
verzorgers en de behandelaar. Iedere drie à vier weken vindt er 
een telefonisch contact plaats met de groepsleiding om allerlei 
praktische zaken op elkaar af te stemmen. 

Hoe verloopt de behandeling? 
De deeltijdbehandeling vindt plaats op één dag in de week 
van 09.00 tot 15.00 uur. De groep bestaat uit maximaal zeven 
jongeren. De overige dagen ga je naar school of de dagbesteding. 
De deeltijdbehandeling is erop gericht dat je actief aan de slag 
gaat met de aangeleerde vaardigheden. Huiswerkopdrachten 
maken dan ook deel uit van het behandelaanbod. 

Wat verwachten we van jou? 
Om goed te kunnen leren hoe je dingen aan kan pakken, vinden 
wij het belangrijk dat je bereid bent om te werken aan dingen die 
je lastig of moeilijk vindt. In overleg met de behandelaar van de 
groep, is het mogelijk om op vakantie te gaan. 

Hoe lang duurt de behandeling?
De exacte duur van de deeltijdbehandeling is afhankelijk van 
de snelheid waarmee vorderingen worden gemaakt. Sowieso 
beginnen we met een observatieperiode van acht weken. Daarna 
volgt er elke drie maanden een evaluatiegesprek waarin steeds 
wordt gekeken of je in aanmerking komt voor ontslag. De totale 
behandeling heeft een gemiddelde duur van zes maanden. 

Voor wie?
De deeltijdbehandeling ASS (Autisme Spectrum Stoornis) is 
bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud met een 
ontwikkelingsstoornis. Je bent gemotiveerd om in een groep aan 
de slag te gaan met je klachten en je bent in staat om doelen te 
formuleren. 


