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Samen staan we sterk
TED is afgeleid van UniTED, wat ‘We doen het samen’
betekent.
Met TED biedt Amarant specialistische behandeling
voor jeugdigen (6-18 jaar) met een lichte verstandelijke
beperking en ernstige gedragsproblematiek. Dat doen
we op school, thuis en op onze eigen locaties.

Het doel
De behandeling bij TED heeft als doel om ernstig probleemgedrag te verminderen en
nieuwe positieve vaardigheden aan te leren. Om snel duurzame resultaten te behalen,
werken we nauw samen met ouders en onderwijs. Deze samenwerking is cruciaal voor
het slagen van onze aanpak. Want op alle leefgebieden moet het goed gaan. Centraal
binnen onze aanpak staat het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en het
gezinssysteem.

Modulaire opbouw
TED kent momenteel twee behandelvormen: de reguliere groepsbehandeling en de modulaire
behandeling. Bij de reguliere groepsbehandeling leren ouders en kinderen met het stellen van doelen om
te gaan met hun problemen. Dit doen ze samen met andere kinderen op de leergroep. Bij de modulaire
behandeling volgen ouders en kind alleen de onderdelen die nodig zijn. Bijvoorbeeld de module psychoeducatie ‘Dit ben ik’, waarin wordt geleerd wat een lichte verstandelijke beperking betekent voor ouder
en kind.
TED innoveert
TED is flexibel en blijft zich ontwikkelen. We zijn steeds bezig met het innoveren van ons
behandelaanbod, het realiseren van onderwijszorgarrangementen (OZA) en het integreren van
evidence based trainingen zoals Samen Stevig Staan (SSS). Ook werken we nauw samen met de andere
specialismen van Amarant, zoals Ambulante Gezinsbehandeling. We hebben alles in huis om kinderen en
gezinnen sterker te maken.
TED in het kort
- TED is een flexibel behandelproduct van Amarant voor jeugdigen met een LVB en complexe
problematiek.
- TED richt zich niet alleen op de kind-eigen problematiek maar op het gehele gezinssysteem. We
betrekken de ouders bij de behandeling waardoor zij beter leren omgaan met het gedrag van hun kind.
- TED-behandelaars werken nauw samen met de ouders en het onderwijs. Behandeldoelen en aanpak
worden op elkaar afgestemd. Met deze eenduidige aanpak bereiken we snel en duurzaam resultaat.
- TED biedt gecombineerde behandeltrajecten aan, zowel in de groep als individuele therapie (zoals
speltherapie, Psycho-motorische therapie, EMDR en diagnostiek). We doen wat nodig is, niet meer en
niet minder.
- TED-behandeldoelen houden we klein. Dit doen we om overvraging te voorkomen en om de jeugdigen
te motiveren. Stap voor stap boeken we succes!
- TED is flexibel en creatief. Ieder kind is anders. Daar passen we onze behandeling op aan.

Over Amarant
Amarant helpt mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of
hersenletsel om hun mogelijkheden optimaal te benutten. Met ruim 5.000
medewerkers en 1.800 vrijwilligers dragen we dag in dag uit bij aan het
welzijn en geluk van ruim 6.000 cliënten en hun verwanten in heel
Noord-Brabant. Naast een breed aanbod aan zorg - begeleiding en
behandeling aan huis of met verblijf - biedt Amarant volop mogelijkheden
op het gebied van dagbesteding, leren, werken en vrije tijd.

Contact

Wil je weten wat er allemaal
mogelijk is? Kunnen we je
ergens mee helpen?
Neem contact op met ons
Klantenbureau:
088 - 611 53 33
info@amarant.nl

Aanmelden
Neem telefonisch contact op met ons
Klantenbureau.
Of verstuur je aanmelding online via
www.amarant.nl

Meer informatie vind je op
www.amarant.nl
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