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Het opvoeden van een kind met autisme, een ontwikkelings

achterstand of ander bijzonder gedrag is niet eenvoudig. Odion 

heeft een gespecialiseerde groep deskundigen die ouders en 

begeleiders hierin kan ondersteunen: het ABAteam.

ABA: Hulp bij de  
ontwikkeling van het kind

Odion

Meer weten? 
Kijk op www.odion.nl/gehandicaptkind/behandeling.  
U kunt ons ook telefonisch bereiken via de afdeling 
Cliëntservice 0299 418 350

Hulp aanvragen? 
U kunt een kind aanmelden via het aanmeldings
formulier hulpverlening/behandeling van Odion,  
zie: www.odion.nl/gehandicaptkind/aanmelden.

Indicaties
Voor elke behandeling is een passende indicatie  
nodig. Onze afdeling Cliëntservice wijst u hierin  
de weg.

‘Samen met Taco met de 
bal spelen is super!’

Vader Doede
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Met ABA naar een socialer,  
zelfredzamer en  
communicatiever kind

Ondersteuning van het kind    
Ouders en begeleiders van kinderen met autisme, een 
ontwikkelingsachterstand of ander bijzonder gedrag 
lopen vaak tegen complexe situaties aan. Ze begrijpen 
het kind niet, het maakt geen contact en heeft moeite 
om te spelen. Of het luistert niet, lijkt alles te wil
len bepalen en kan driftig worden. Daarmee omgaan 
vraagt van ouders en begeleiders veel kennis, inzicht 
en geduld. Wanneer zij hierbij ondersteuning wensen 
of nodig hebben, kunnen zij een beroep doen op het 
ABAteam van Odion.
 
Wat is ABA?
ABA is de afkorting van Applied Behavior Analysis, 
toegepaste gedragsanalyse. Het is een intensieve 
behandelmethode waarmee we de ontwikkeling van 
kinderen  en volwassenen  met autisme, een (ernstige) 
ontwikkelingsachterstand en/of een taalontwikkelings
stoornis kunnen stimuleren. 

Hoe werkt het?
Centraal bij de ABA staat de motivatie van het kind: 
wat doet het kind het allerliefst, wat is zijn/haar  
favoriete spel? Dit zetten we in om gewenst gedrag te 
stimuleren, interesses uit te breiden en vaardigheden 
aan te leren. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het 
ongewenste gedrag niets (meer) oplevert, waardoor  
het zal uitdoven.

Wat zijn de resultaten?
Door inzet van de ABA kan een kind leren contact te maken 
en te communiceren. Bovendien krijgt het meer zelfvertrou
wen doordat we oefenen met vaardigheden waar het direct 
iets aan heeft. Hierdoor kan het kind zelfstandiger functio
neren in zijn of haar dagelijkse leefomgeving.
Binnen Odion werken we al geruime tijd met ABA.  
Samen met de ouders en begeleiders behalen we er  
mooie resultaten mee. 

Wat doet het ABA-team?   
Ons ABAteam maakt deel uit van het expertiseteam van 
Odion: een gespecialiseerde groep medewerkers die ouders 
en begeleiders kunnen helpen bij specifieke vragen over het 
gedrag, de stemming of het algemeen functioneren van hun 
kind. Het ABAteam bestaat uit (ortho)pedagogen, psycholo
gen en coaches die opgeleid zijn door het ABAinstituut en 
het ABAcentrum, autoriteiten op dit gebied. Onze ABA
coach komt thuis, op school of elders om het kind te obser
veren en doelen op te stellen, samen met de betrokkenen. 
Vervolgens zetten we een traject uit van (ouder)begeleiding, 
spelbegeleiding en training van het kind in de dagelijkse 
omgeving. Tijdens dit traject wordt het gedrag van het kind 
bekeken en gevolgd met behulp van video.

‘Roy kan nu zelf de  
tafel dekken.’

Begeleider Anna

‘Het spelen gaat  
veel beter nu Niek  

duidelijk kan maken  
wat hij wil.’

Begeleider Eva


