OVERZICHT BLENDED BEHANDELMODULES
LEO KANNERHUIS NEDERLAND

De blended behandelmodules van Leo Kannerhuis Nederland zijn ontwikkeld door het
innovatieteam van het Dr. Leo Kannerhuis in samenwerking met ontwikkelpartners.
De behandelmodules bestaan uit online bijeenkomsten, opgevolgd door een
face-to-face bijeenkomst. De inhoud van de blended behandelmodule wordt
samengesteld op basis van in de praktijk ontwikkelde interventies, werkvormen,
wetenschappelijke literatuur en de eigen expertise van de partners. De modules zijn
ontwikkeld voor gebruik in de specialistische GGZ.
kinderen

8-10 Anders boos zijn
jaar Emotie-regulatie

Herkennen van boos zijn. Stopknop leren gebruiken. Oefenen
handige manieren van reageren bij boos zijn.

Mondriaan
Parnassiagroep

8-10 Wat is autisme?
jaar Psycho-educatie autisme

Uitleg over autisme. Prikkelgevoeligheid. Kenmerken van
autisme. Sterke kanten van autisme.

Parnassia Groep
LKH-Brabant

tieners

11-13 Naar de brugklas
jaar Plannen & organiseren

Voorbereiden op de brugklas. Nieuwe klasgenoten.
Plannen. Huiswerk maken & leren.

Lister
LKH-Brabant

jongeren

14-18 Vriendschap
jaar

Wat is vriendschap? Vrienden maken. Vriendschap onderhouden. Ruzies en meningsverschillen. Vriendschap stoppen.

Dr. Leo Kannerhuis

14-18 Relaties
jaar

Verliefdheid. Laten merken dat je iemand leuk vindt. Daten.
Wat is belangrijk in een relatie. Problemen in een relatie.
Je relatie stoppen.

Lentis
LKH-Brabant
Dr. Leo Kannerhuis

14-18 Seksualiteit
jaar

Lichamelijke veranderingen in de puberteit. Omgaan met
Lentis
seksuele verlangens. Je lichaam ontdekken. Praten over seks.
LKH-Brabant
Seksueel contact (samen). Eigen grenzen. Grenzen van de ander. Dr. Leo Kannerhuis
Veilige seks.

16-18 Makkelijker contact
jaar maken met anderen
Sociale vaardigheden:
gespreksvaardigheden

Groeten. Kennismaken. Gesprek beginnen. Actief luisteren.
Vragen stellen. Balans tussen praten en luisteren.

Lister
Altrecht
Dr. Leo Kannerhuis

16-18 Voor jezelf opkomen
jaar Sociale vaardigheden:
assertiviteit

Wat is assertiviteit? Mening geven. Grens aangeven. Feedback geven aan de ander (complimenten en kritiek). Feedback
ontvangen van de ander (complimenten en kritiek). Oefenen
handige manieren van reageren bij boos zijn.

Lister
Altrecht
Dr. Leo Kannerhuis
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volwassenen

Wat is autisme?
Psycho-educatie autisme

Wat is autisme? Welke kenmerken van autisme worden persoonlijk
herkend? Hoe ga je om met je autisme in eigen situaties en het
dagelijks leven? Samenvatting van alle onderdelen in de vorm van
een profiel.

Opvoeden als je zelf
autisme hebt

De ouder als opvoeder. Wat opvoeden is en hoe een kind zich
Dr. Leo Kannerhuis
ontwikkelt. De invloed van autisme op het opvoeden. OpvoedMondriaan
vaardigheden, zoals: gedrag beïnvloeden, communiceren, conflicten Parnassia
oplossen en troosten. Samenwerken met je partner. In balans blijven.
Netwerk.

Omgaan met emoties
Emotie-regulatie

Onderzoeken hoe emoties werken en welke technieken mogelijk
kunnen helpen bij het reguleren van emoties.

Dr. Leo Kannerhuis
GGZ-NHN

Altrecht
GGZ-NHN
Parnassiagroep

ouders

Mijn kind heeft autisme
Psycho-educatie autisme

Autisme en comorbiditeit. Informatieverwerking. Sterke en minder
sterke kanten. Handvatten om met de ASS-problematiek om te gaan.
De impact op het gezin. Balans tussen draagkracht en draaglast.
Het inzetten van het netwerk. Uitleg aan anderen.

Mondriaan
Parnassia groep
LKH Brabant
Dr. Leo Kannerhuis

Mijn kind online
Autisme en internet

Functies van internet. Voordelen en risico’s vanuit autisme bekeken.
Begeleiden van je kind.

Leo Kannerhuis
Nederland

Autisme en eten

Prikkelgevoeligheid. Andere manier van informatie verwerken.
Duidelijkheid bieden. Omgeving aanpassen aan de behoeften van
het kind.

Leo Kannerhuis
Nederland

De modules zijn eigendom van Leo Kannerhuis Nederland.
Meer informatie: info@leokannerhuisnederland.nl

