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Klik of tik om tekst in te voe ren. 

Voor wie is VIPP-AUTI? 

VIPP-AUTI staat voor ‘Video feedback 

Intervention to Promote Positive Parenting to 

Autism’. Het is een kortdurende thuisbegeleiding 

met video-opnames. Deze begeleiding is voor 

ouders/verzorgers van jonge kinderen (0-6 jaar) 

met (een vermoeden van) autisme. 

 

Wat is het doel van VIPP-AUTI? 

In de VIPP-AUTI sessies leren ouders, aan de 

hand van video-opnamen van spel met hun kind, 

de vaak ongewone signalen te herkennen en 

hierop passend te reageren. Als ouders beter  

begrijpen wat de signalen van hun kind 

betekenen, is het voor ouders makkelijker om 

hun kind op een passende wijze te stimuleren en 

te helpen ontwikkelen. 

 

De video-opnames in combinatie met  

informatie over autisme, geeft ouders handvatten 

en vertrouwen in de opvoeding van hun kind. 

 

 

 

 

Hoe ziet de begeleiding eruit? 

De begeleiding bestaat uit 6 huisbezoeken in een 

periode van drie maanden. Voorafgaand aan de 

huisbezoeken is er een gesprek tussen 

ouders/verzorgers en de begeleiders vanuit 

Enver. In dit gesprek geven we uitleg over het 

traject.  

 

De huisbezoeken duren +/- anderhalf (1x per 2 

weken). De begeleider maakt video-opnames van 

verschillende spelsituaties. Ook bespreken de 

begeleider en ouder de video-opnames die 

gemaakt zijn tijdens het vorige huisbezoek. Elk 

huisbezoek staat er een thema centraal. 

Bijvoorbeeld spel, taal & communicatie, structuur 

of emoties.  

 

Meer informatie  

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Mail 

dan naar Suzanne Dolk (suzannedolk@enver.nl) 

of Maaike Roukens (maaikeroukens@enver.nl). 

    

VIPP-AUTI 

Er zijn kinderen die zich al vanaf jonge leeftijd anders lijken te 

ontwikkelen. Een kind reageert bijvoorbeeld niet op de eigen naam, wil 

liever alleen spelen, raakt ineens van slag of de taalontwikkeling loopt 

achter. Het kan dan zijn dat er sprake is van een Autisme Spectrum 

Stoornis (ASS). De signalen die kinderen met (een vermoeden van) 

autisme laten zien, zijn voor ouders niet altijd direct duidelijk. Om hier 

meer inzicht in te krijgen en hierop te leren inspelen, zetten we VIPP-

AUTI in.  


