
Weet je niet goed hoe je met deze situatie om 
moet gaan en vind je het moeilijk? Gaat er 
thuis veel aandacht naar jouw broer of zus? 
Begrijp je soms het gedrag van je broer of zus 
niet of voel je jezelf onbegrepen? Dan is de 
Brussencursus echt iets voor jou!

Een broer/zus met 
autisme of ADHD?
De Brussencursus maakt het gemakkelijker



Tijdens de cursus krijg je in vier 
bijeenkomsten tips en informatie 
over de volgende thema’s.
 Autisme en ADHD, wat is dat?
 Positieve en negatieve ervaringen
 Hoe moet ik omgaan met mijn    
   broer(tje) of zus(je)?

Ook voor je ouder(s) worden er twee 
groepsbijeenkomsten georganiseerd, 
zodat ze weten wat zij kunnen doen 
om jou te ondersteunen.

VOOR WIE
Voor jongens en meiden tussen 6 en 
16 jaar met een broer(tje) of zus(je) 
met een psychiatrische problematiek 
als autisme of ADHD.

KOSTEN
Particulier, per dagdeel € 33,35 
(totaal € 200,-) of via een verwijzing 
van de huisarts/Sociaal Team of 
bestaande beschikking.

WAAR EN WANNEER
Locatie: Burgemeester Martenssingel 
36A, 2806 CV Gouda

BRUSSENCURSUS
De Brussencursus bestaat uit vier 
bijeenkomsten op woensdag.
- 12-02-2020 van 14.00 tot 16.00 uur
- 19-02-2020 van 14.00 tot 16.00 uur
- 04-03-2020 van 14.00 tot 16.00 uur
- 11-03-2020 van 14.00 tot 16.00 uur

De twee ouderbijeenkomsten  
zijn op maandag.
- 17-02-2020 van 19.00 tot 20.30 uur
- 09-03-2020 van 19.00 tot 20.30 uur

INFORMATIE EN AANMELDEN
Heb je vragen of wil je je 
aanmelden? Neem contact op met 
aanmeldcoördinator Lisette Toebes 
via telefoonnummer (0182) 526 800 
(dinsdag & donderdag) of via het 
e-mailadres aanmelding@adastra.nl. 
Na aanmelding via e-mail zullen wij 
telefonisch contact opnemen.

Kijk ook voor meer informatie, op de 
website van Ad Astra begeleiding & 
behandeling via www.adastra.nl.
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