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ABA voor effectieve
ontwikkeling bij autisme

PROBLEMATIEK
Gerichte therapie voor kinderen met ASS
ontbreekt. Veel kinderen met klassiek
autisme bezoeken een dagbesteding,
omdat zij nog niet toe zijn aan een vorm
van onderwijs. Ouders ervaren vaak het
gevoel dat hun kind niet geheel tot zijn
recht komt op zo’n plek. Kinderen volgen
een gestructureerd dagprogramma en er
is absoluut kennis van autisme in huis,
echter ontbreekt het aan een gerichte
therapie. Hierdoor ontwikkelen de
kinderen zich niet naar hun volle potentie,
een potentie die ze zeker hebben!
Dus wat kunnen we doen om deze
kinderen optimaal te laten ontwikkelen?
Applied Behavior Analysis is het
antwoord.

DENKEN IN OPLOSSINGEN
Via ABA therapie kinderen ontwikkelen.
Het is wetenschappelijk bewezen dat
de therapie Applied Behavior Analysis
(ABA) effectief is bij het begeleiden van
kinderen met autisme en of een (taal)
ontwikkelingsstoornis.
Door ABA van jongs af aan zowel
thuis als op de dagbesteding in te
zetten nemen hun kansen binnen onze
maatschappij aanzienlijk toe! Zo ook de
kans op een zelfstandig leven!
Stichting Passie wil daarom ABA
bereikbaar maken voor alle kinderen
met autisme in Nederland! Dit door
onder andere financieel bij te dragen
in de opleidingskosten.

WIST U DAT?
• 1 op de 100 kinderen een vorm van
autisme heeft zoals Asperger, PDD-NOS
en Klassiek Autisme.
• 80% van de kinderen met Klassiek
Autisme een ontwikkelingsachterstand
heeft.
• Indien ABA vroegtijdig wordt ingezet
47% van de kinderen doorstroomt naar
het regulier onderwijs.
• ABA in de beginjaren hoge kosten met
zich meebrengt, echter op de lange
termijn levert het een gemiddelde
besparing op van € 1.100.000 p.p.
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WAT IS ABA?
De ABA methode is een manier om
kinderen met een autistische stoornis in
kleine stapjes vaardigheden aan te leren
volgens een gestructureerde methode.
Het belangrijkste principe dat wordt
toegepast is het belonen van gewenst
gedrag, en hulp bieden bij het aanleren
van nieuwe vaardigheden. ABA richt zich
op de volgende ontwikkelingsgebieden:
sociale vaardigheden, zelfredzaamheid,
communicatie, spelvaardigheden en fijne
en grove motoriek.

Onderdeel van een ABA programma kan
ook de Pivotal Response Treatment (PRT)
zijn.
PRT leert kinderen met ASS te reageren
op leermomenten die voortkomen uit hun
natuurlijke omgeving zonder daarbij
voortdurend gecoacht of gestuurd te
hoeven worden. Uit onderzoek blijkt
namelijk, dat kinderen met ASS niet zoals
andere kinderen, gebruik maken van deze
alledaagse natuurlijke leermomenten.

ONZE DOELSTELLINGEN
• ABA promoten bij
zorgverleners
• ABA promoten bij ouders
van kinderen met autisme
• ABA promoten bij gemeenten
qua inhoud en kostenbesparing
op de lange termijn
• Aanbod van ABA vergroten
door financieel bij te dragen in 		
opleiding van ABA trainers.
• Ouderparticipatie bevorderen
door het aanbieden van
workshops.

U kunt helpen!
Ons werk is alleen mogelijk
dankzij giften en donaties
die wij ontvangen van
particulieren en bedrijven.
Door het doen van een
schenking kunt u een kind
met autisme helpen.
Voor meer info, kijk op
onze website:
www.stichting-passie.nl

“ Stichting Passie is
ontstaan uit liefde voor
mijn kind en daarmee de
passie voor het autisme.
Als je verder kunt kijken
dan de beperking ontdek
je de mogelijkheden die je
met veel liefde, training en
geduld kunt ontwikkelen. “

