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Autisme 
Autisme Spectrum Stoornis 
(ASS) is één van de meest 
voorkomende ontwikkelings-
stoornissen bij kinderen. 
Bij kinderen met ASS zijn 
communicatie en sociale 
omgangsvormen vaak grote 
struikelblokken. Daarnaast 
heeft een groot deel van deze 
kinderen een verstandelijke 
beperking of is er sprake van 
gedragsproblemen. Deze 
kinderen leren vaak niet van-
zelf en hebben hier extra hulp 
bij nodig. 

Hoe ziet de training eruit? 

Bij DTT staat de ontwikkeling van kinderen 
met ASS centraal. Tijdens de training besteden 
we aandacht aan verschillende ontwikkelings-
gebieden zoals communicatie, socialisatie, 
imitatie, spel, zelfredzaamheid en schoolse 
vaardigheden.

DTT is een intensieve één-op-één training van 
5 tot 15 uur per week. De training wordt ge-
geven door trainers, groepsleiding én ouders 
die zijn geschoold in de principes van DTT. Op 
basis van de input van zowel de ouders als 
de groepsleiding, stellen we voor ieder kind 
een individueel trainingsprogramma op. We 
starten de training in een prikkelarme ruimte. 
Wanneer het kind een vaardigheid zelfstandig 
uit kan voeren, oefenen we deze in alledaagse 
situaties en met meerdere mensen. Het gaat 
er tenslotte om dat een kind de vaardigheden 
toepast, niet met een trainer, maar bij zijn 
ouders.

www.eenstapvooruitmetdtt.nl 

Wat is DTT? 

Driestroom biedt een behan-
delmethode die bijdraagt aan 
de ontwikkeling van kinderen 
met ASS. Discrete Trial Teaching 
(DTT) is een vorm van intensieve 
gedragstherapie, waarbij we het 
kind in kleine stapjes verschillende 
vaardigheden aanleren. Continue 
herhaling en oefening zijn hierbij 
uitgangspunt. Gewenst gedrag 
stimuleren en belonen we. Voor 
gedragsproblemen zoeken we 
een passende oplossing. Zo is 
en blijft de training leuk. 



Rol van de ouders

Bij een intensieve training als DTT kunnen ouders 
een positieve bijdrage leveren aan de ontwik-
keling van hun kind. Binnen Driestroom zorgen 
we er daarom voor dat ouders actief betrokken 
worden. Zij zijn soms zelfs verantwoordelijk voor 
de invulling van enkele trainingsuren. De vaardig-
heden die ouders ontwikkelen, kunnen zij ook 
in de thuissituatie toepassen. Op deze manier 
kunnen zij hun kind helpen om de aangeleerde 
vaardigheden toe te passen in dagelijkse situaties. 
Belangrijk voordeel is dat de benadering van het 
kind thuis én tijdens de training optimaal op elkaar 
aansluit.

Eens per maand vindt er overleg plaats om het 
behandelplan door te spreken. Welke oefeningen 
lopen goed en welke juist niet? Waar lopen ouders 
in de thuissituatie tegen aan? Zijn er nieuwe doelen 
waaraan gewerkt kan worden? Voor het samen-
stellen van een optimaal trainingsprogramma 
is een actieve inbreng van alle betrokkenen van 
groot belang. 

Een stap vooruit met 
DTT 
Driestroom heeft een pioniers-
rol wat betreft het aanbieden 
van DTT als behandelmethode. 
Als eerste en enige zorgor-
gani satie in Nederland liet 
Driestroom de resultaten van 
DTT wetenschappelijk onder-
zoeken. Drie onderzoeken 
door de Radboud Universiteit 
Nijmegen laten zien dat deze 
behandeling het functioneren 
van kinderen met ASS en een 
verstandelijke beperking ver-
betert. Men ziet verbeteringen 
op het gebied van IQ, ontwik-
kelingsleeftijd, communicatie 
en taal, zelfredzaamheid, sociale 
vaardigheden en spel. Daar-
naast nemen ASS symptomen 
én gedragsproblemen af. Door 
het verbeterd functioneren 
wegen de kosten van DTT op 
tegen de besparingen op lange 
termijn.

Behoud van vaardigheden 

Het aanleren van nieuwe vaardigheden is 
alleen waardevol als het kind deze na het 
beëindigen van de behandeling in het dage-
lijkse leven kan toepassen. Driestroom werkt 
daarom tijdens de training met verschillende 
instructies, materialen, situaties en trainers. 
Wanneer de training verder is gevorderd, 
vindt de behandeling plaats in de dagelijkse 
omgeving van het kind, bijvoorbeeld in het 
kinderdagcentrum, op school of thuis. Het 
kind en de trainers oefenen de vaardigheid 
dan buiten de trainingsruimte. In de laatste 
fase van de training geven we steeds minder 
tastbare beloningen. Zo stimuleren we dat 
een complimentje uiteindelijk voldoende is 
voor het kind om de vaardigheid uit te voeren.

Meer weten?

Neem dan contact 
op met het 
Driestroomloket:
0481 - 366067
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