Groepsbehandeling voor cliënten met een autisme
spectrum stoornis (ASS) en agressieregulatie en
impulscontroleproblematiek
Hoe ga je om met gevoelens van boosheid en woede? Hoe kun je voor jezelf opkomen,
zonder de ander kwaad te doen? Deze vragen staan centraal tijdens de groepsbehandeling voor cliënten met een stoornis in het autismespectrum (ASS) die moeite hebben
om hun agressie en impulsen te controleren en te reguleren.
Voor wie?
Voor cliënten met ASS die moeite hebben om hun agressie en impulsen te controleren
en te reguleren wat tot een justitiële maatregel kan leiden.
Doel
De groepstraining richt zich op het voorkomen van delicten, agressief- en impulsief
gedrag. Een belangrijk onderdeel van het programma is het maken van een delictanalyse. Daarnaast zijn het opstellen van een signaleringsplan en een plan om terugval te
voorkomen belangrijke onderdelen.
Cliënten leren:
•	gevoelens van irritatie, boosheid, woede of agressie opmerken, hanteren en
controleren;
• voor zichzelf op te komen, zonder de rechten van anderen aan te tasten;
• wat autisme is, hoe er mee om te gaan en acceptatie van de ASS-problemen;
• welke relatie er is tussen autisme en delictgedrag;
• passende sociale vaardigheden.

Werkwijze
De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen:
• een weekbespreking;
• thema (psycho-educatie);
• beeldende therapie;
• sociale vaardigheidstraining.
Ook organiseren we regelmatig een netwerkavond voor ouders, partners, kinderen en
andere betrokkenen. Zo kunnen zij betrokken worden bij de behandeling van de cliënt.
Programma
Het tweejarig programma vindt plaats op maandag. Deze duurt ongeveer zes uur. De
groep bestaat uit maximaal acht deelnemers.
Kosten
De financiering van AFPN behandelingen vindt op verschillende wijzen plaats.
•	bij vrijwillige behandeling betaalt meestal de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de
polis kan er wel een verplicht eigen risico gelden voor dit type gespecialiseerde
zorg. Als dit van toepassing is, ontvangt de cliënt hiervoor van de zorgverzekeraar
een rekening;
•	bij behandeling vanwege een justitiële maatregel vergoedt Justitie in veel gevallen
de zorg. Kosten van het gebruik van medicatie vallen in dit geval meestal onder de
zorgverzekering.
Aanmelden
Aanmelden voor de groepsbehandeling kan door contact op te nemen met de AFPN
Assen , telefoon: (0592) 33 46 67 of per e-mail: afpn.assen@ggzdrenthe.nl. Er is een
verwijsbrief nodig van een huisarts, behandelaar of reclassering.
Contactgegevens
Voor meer informatie over deze groepsbehandeling kunt u contact opnemen met de
AFPN Assen
Telefoon: (0592) 33 46 67
E-mail:
afpn.assen@ggzdrenthe.nl
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