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groep

Doel
Voor u als ouder

Een ontwikkelingsachterstand bij een kind heeft

Het doel van de groep voor u als ouder(s) is het

soms specialistische begeleiding nodig. In de

ervaren van ondersteuning in het zo goed mo-

therapeutische ouder en kindgroep krijgt u

gelijk begeleiden van de ontwikkeling van uw

informatie en praktische adviezen met betrek-

kind. Dit gebeurt op verschillende gebieden,

king tot de ontwikkeling van uw kind.

zoals de beginnende communicatie, eten, drinken, bewegen en spelen.

We kijken samen met u als ouders/verzorgers
naar een zo goed mogelijke begeleiding van uw

Daarnaast is ook het ervaren van ondersteun-

kind en op welke manier uw kind gestimuleerd

ing in de speurtocht door het netwerk van

kan worden bij de dagelijkse verzorging, eten,

hulpverlenende instanties en bij keuzes voor

drinken, bewegen en spel. De groepsleiding

eventueel benodigde voorzieningen belangrijk.

van de therapeutische peutergroepen wordt
verzorgt onder leiding van de orthopedagoog.

Het doel is dat u weer kunt genieten van en

De revalidatiearts is eindverantwoordelijk.

met uw kind.

Voor uw kind

Dit maakt het ook gemakkelijker om thuis nog

Uw kind kan vanuit een veilige basis spelen en

eens na te praten over de ervaringen. Bij de

bewegen en nieuwe en/of andere manieren van

start van de cursus ontvangt u een persoonlijk

bewegen ervaren, passend bij de ontwikkeling.

werkboek.

Ook kan uw kind extra ervaring opdoen op het
gebied van beginnende communicatie en waar
mogelijk ondersteunende communicatiemiddel-

Informatieverstrekking voor
(gescheiden) ouders/verzorgers

en uitproberen.
Eigen verantwoordelijkheid

Werkwijze

We vinden het belangrijk dat beide ouders/
verzorgers informatie krijgt over de behandeling

Het programma duurt acht weken en bestaat

van uw kind. Daarom hebben we als uitgangs-

uit bijeenkomsten in Beetsterzwaag, zowel

punt dat ouders informatie met elkaar delen en

zonder als met uw kind. De groep bestaat uit

met elkaar overleggen. Ook als zij gescheiden

vijf á zes ouders met kinderen.

zijn. Correspondentie kunnen wij vanwege
technische redenen slechts naar één corre-

Er worden acht thema’s behandeld en begeleid

spondentieadres sturen.

door fysiotherapeuten, muziektherapeut, logopedisten, ergotherapeuten en een maatschap-

Besprekingen

pelijk werker. Voor de opbouw van het pro-

Poliklinische bezoeken of andere contactmo-

gramma en voor het gevoel van veiligheid voor

menten worden niet dubbel gepland. Wij gaan

kind én ouders, geven we de voorkeur aan de

ervan uit dat informatie die geven wordt tijdens

aanwezigheid van beide ouders of één ouder

het poliklinisch bezoek ook overgedragen wordt

met een vaste tweede persoon (bijvoorbeeld

aan de niet-aanwezige ouder. Ook gaan we er

grootouder, vriendin, pgb-er) gedurende de ge-

van uit dat de ouder die aanwezig is tijdens het

hele cursus.

bezoek ook namens de niet-aanwezige ouder
spreekt. Op alle contactmomenten zijn beide

Meer informatie
088 580 1580
info@revalidatie-friesland.nl
www.revalidatie-friesland.nl
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ouders/verzorgers uiteraard van harte welkom.

