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EMOTIES EN
GEVOELENS

Tips

Als ze het moeilijk hebben: afzonderen, koptelefoon, bad met olie

Ga uit van hun eigen ervaringen en emoties

Individualiseer en ken de 'gebruiksaanwijzing'

leren in welke situaties ze welke gevoelens kunnen hebben

Ze kunnen hun emoties en gevoelens niet goed communiceren
Ijsberg: 1/9e ratio, 8/9e gevoelens
Alles moet aangeleerd worden
Leer het positieve zien
Het gaat niet goed als de stereotypie wegvalt!
Ze hebben hun eigen waardensysteem

SEXULAITEIT
/ RELATIES

Uit verveling bezig met geslachtsorganen, toenemend lustgevoel
Allerlei onvoorspelbare sociale reacties treden in

Tips

Regelmatig sporten, joggen, zwemmen, fysieke bezigheden

Samenwerking met begeleiders, partners, ... belangrijk

Preventie is aangewezen: juiste gedrag aanleren bij jeugd

Broek omhoog als je nog in het toilet bent

Overdrijf niet met zoenen & knuffelen /onderscheid wang/mond

Wees alert in het openbaar!

Gekanaliseerd masturberen kan een oplossing zijn

Zorg  voor breed netwerk zodat ze niet alleen bij ouders/ouderen zijn

Stresspreventie Tips
Bla bla achterwege laten

Taakjes aanpassen zodat ze duidelijk  begin en einde zien

ETEN,
SLAPEN,
ZINDELIJKHEID

Tips

Wees consistent en geduldig, probeer iets uit voor ruimere tijd

Denk aan beloningen, token systeem

Pas omgeving aan: geen giftige planten, wel sla & kruiden

Observeer jezelf, corrigeer je niet te snel?

Zet de porties apart zodat ze alleen die van hun eten

Pak problemen aan als je zelf voldoende energie hebt

Maak de eetsituatie voorspelbaar (aanpassing ruimte/tijd)

Hou eetmomenten leuk, blijf kalm, reduceer prikkels, op voorhand weten wat ze eten

Prop nooit voedsel door de mond, Neem bord weg bij weglopen, vermijd stelen

Zet een slot op de koelkast indien nodig (nood aan fysiek grens)

AUTISMEVRIENDELIJKE
OMGEVINGTips

Vermoed chaos en prikkels in de omgeving (richten op essentie)

Berg wat overbodig is op, Zet je vazen op zolder, leer leven met een kaal huis

Koppel activiteiten aan vaste plaats

Met gezicht naar de muur zitten, verbetert concentratie tijdens werkjes

Voorzie een ruimte waar ze zich kunnen terugtrekken

Gebruik de sterk ontwikkelde vaardigheden om problemen op te lossen

Springen in zetels? Voorzie trampoline of oude sofa

Beter ombuigen of altnernatieven bedenken dan verbieden, werkt averechts

Gebruik een dagschema met de activiteiten

Voorzie verticale continuitieit (van klein tot groot) begeleid door ervaren mensen

Voorzie horizontale continuiteit (in alle omgevingen op zelfde manier werken)

Gebruik telegram stijl, gebiedende toon = duidelijk niet afstandelijk

Identiteitskaartje om de hals, armbandje met gegevens
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