Tijn vergroot zijn wereld
Tijn Kramer (9 jaar) is een vrolijke
jongen. Maar door zijn
verstandelijke beperking en
autisme kan hij niet
communiceren. Hierdoor voelt
hij zich vaak onbegrepen en
zondert hij zich regelmatig af.
Door toepassing van de ABAplaymethode op het
kinderdagcentrum zette Tijn
kleine stapjes op het gebied van
communicatie en contact. Nu
gaat hij – samen met zijn ouders,
kinderdagcentrum én
woonlocatie – deelnemen aan
een intensieve ABA-week om zo
nog beter te leren communiceren
en daarmee zijn toekomstperspectief te verbeteren.

Tijn Kramer

Miranda Gouw toe. Gedragsdeskundige
Marleen Vriends, die samen met een
collega voorafgaand aan het project
verschillende cursussen van het ABAinstituut heeft gevolgd: “Tijdens de
samenwerking met de deskundige van
het ABA-instituut zagen we dat Tijn
stapje voor stapje vorderingen maakte.
Door hem heel goed te volgen in zijn
bezigheden en zijn gewenste gedrag te
imiteren, krijgt Tijn steeds meer oog
voor zijn begeleiders en ervaart hij dat
het contact positief is. Als er een goede
vertrouwensbasis is gelegd, kunnen we
voorzichtig kleine eisen stellen aan Tijn
en op die manier zijn ontwikkeling
stimuleren.”
“Toen Tijn ruim twee jaar was, kregen
wij begeleiding van het Centrum
Autisme”, vertelt moeder Jacqueline.
“Maar dat liep na anderhalf jaar vast.
Omdat het thuis niet meer ging,
adviseerde men ons om Tijn voor een
woonplek aan te melden bij een
instelling in Baarn. Dat zagen we door
de afstand niet zitten. Tijn zat toen al
een half jaar op een kinderdagcentrum
van de Gemiva-SVG Groep. Uiteindelijk
kwamen we terecht bij een
woonlocatie voor minderjarigen met
een autisme spectrum stoornis en

moeilijk verstaanbaar gedrag van de
Gemiva-SVG Groep. Daar woont Tijn
sinds zijn vijfde jaar.”
Stapje voor stapje
Een tijd na de verhuizing van Tijn
startte het kinderdagverblijf met het
ABA-project. Applied Behavior Analysis
werd toegepast in de begeleiding op
een aantal groepen. “Deze
gedragsmethode leert kinderen met
autisme op speelse wijze
communiceren met de wereld om hen
heen”, licht persoonlijk begeleider

Vertrouwen
“We zetten kleine stapjes met grote
resultaten”, zegt Jacqueline opgetogen.
“Tijn is minder vaak gefrustreerd en hij
gooit niet meer met spullen. Ik vind
hem nu meer corrigeerbaar en ook veel
opener. Hij zondert zich niet zo vaak
meer af en doet meer mee in de kring.”
Ook persoonlijk begeleider Miranda
Gouw is positief. “Voorheen deed Tijn
amper mee aan groepsactiviteiten,
maar nu blijft hij erbij zitten als we in
de kring liedjes zingen of in de kring op
een speelse manier thema’s als herfst/

winter/warm-koud aanbieden. Ook doet
hij mee aan oefeningen in de gymzaal,
terwijl hij eerst vanaf een afstandje
toekeek.” Tijn zoekt nu ook veel vaker
uit zichzelf contact met zijn begeleiders.
“Cruciaal”, zegt Miranda. “Het
vertrouwen groeit en dat is nodig om
bijvoorbeeld zijn communicatie verder
uit te bouwen.”

opeenvolgende dagen nog breder en
intensiever gewerkt aan diverse
vaardigheden. Door de gezamenlijke
deelname wordt de ontwikkeling van
Tijn veel effectiever gestimuleerd.
Jacqueline: “Het zou heel erg fijn zijn als
Tijn nog meer leert communiceren. Nu
maakt hij alleen klanken, maar stel je
toch eens voor dat hij ook papa, mama
of eten zou gaan zeggen?”

Intensieve week
Omdat ook het ABA-instituut
mogelijkheden voor verdere groei ziet,
doen Tijn en zijn ouders, samen met
begeleiders van het kinderdagcentrum
en de woonlocatie, later dit jaar mee
aan een intensieve week van het ABAinstituut in Waalwijk. Samen met de
ABA-consulent wordt op vijf
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