Informatie
voor ouders

Therapeutische
ouder en kind groep

Laat zien wat je kunt

Therapeutische Ouder en Kind groep
Als ouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand kunt u wat
de algehele ontwikkeling van uw kind betreft tegen allerlei zaken
aanlopen. Mogelijk heeft u als ouder vragen over hoe u uw kind het
beste kunt begeleiden, wat u uw kind kunt aanbieden aan
spelmateriaal of heeft u hulpmiddelen nodig.
In een groep van 5 à 6 ouders en kinderen krijgt u in de
Therapeutische Ouder en Kindgroep informatie en praktische
adviezen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind.
De opzet is zodanig dat u als ouder(s) samen met ons kijkt naar een
zo goed mogelijke begeleiding van uw kind en hoe uw kind
gestimuleerd kan worden bij de dagelijkse verzorging, eten en
drinken, bewegen en spel.
De groepsleiding van de therapeutische peutergroepen van
Revalidatie Friesland verzorgt onder leiding van de orthopedagoog de
vaste deskundige begeleiding. De revalidatiearts is
eindverantwoordelijk.

Doel
Voor u als ouder
Ondersteuning ervaren in het zo goed mogelijk begeleiden van de
ontwikkeling van uw kind op verschillende gebieden, zoals de
beginnende communicatie, het eten en drinken, het bewegen en
spelen. Daarnaast ook ondersteuning ervaren in de speurtocht door het
netwerk van hulpverlenende instanties en bij de keuze voor eventueel
benodigde voorzieningen.
U (weer) laten ervaren hoe te kunnen genieten ván en mét uw kind.
Op uw vragen passende informatie en instructies ontvangen.
Voor uw kind
Vanuit een veilige basis beginnend (zelfstandig) spelen en
bewegen laten ontdekken en nieuwe of andere manieren van
bewegen ervaren, passend bij de ontwikkeling. Extra ervaring
opdoen op het gebied van beginnende communicatie en waar
mogelijk ondersteunende communicatiemiddelen uitproberen.
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Werkwijze
Het programma duurt 8 weken en bestaat uit bijeenkomsten in
Beetsterzwaag zonder en mét uw kind.
Thema’s zijn:
1.
Het ervaringsverhaal.
2.
Zit je lekker? Smakelijk eten!
3.
Ik ben me d’r eentje.
4.
Communiceren is een duet.
5.
Wat heb ik nodig? (voorzieningen en ondersteuning).
5.
Lekker bewegen en voelen.
7.
Spelen met je kind. (Spel en speelgoed).
8.
Hoe nu verder?
De verschillende thema’s worden begeleid door fysiotherapeuten,
logopedisten, ergotherapeuten en een maatschappelijk werker.
Voor de opbouw van het programma en voor het gevoel van veiligheid
voor kind én ouders, geven we de voorkeur aan de
aanwezigheid van beide ouders of één ouder met een vaste tweede
persoon (bijvoorbeeld grootouder, vriendin, pgb-er) gedurende de
gehele cursus. Dit maakt het ook makkelijker om thuis nog eens na te
praten over de ervaringen.
Bij de start van de cursus ontvangt u een persoonlijk werkboek waarin
alle informatie duidelijk en overzichtelijk wordt weergegeven.

Wat heeft u verder nodig per bijeenkomst?
• Verschoning voor uw kind
• Fruit(hap) voor uw kind (eigen beker/fles mag mee)
Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Voor uw kind is er ranja, roosvicee of melk aanwezig.
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Informatieverstrekking voor
(gescheiden) ouders/verzorgers
Wij vinden het belangrijk dat u als ouders/verzorgers informatie krijgt over de
behandeling van uw kind. Om onduidelijkheid over informatieverstrekking te
voorkomen lichten wij hieronder onze werkwijze toe.
Eigen verantwoordelijkheid
Wij hebben als uitgangspunt dat ouders informatie met elkaar delen en
met elkaar overleggen. Ook als zij gescheiden zijn. Correspondentie
kunnen wij vanwege technische redenen naar één correspondentieadres
sturen.
Besprekingen
Poliklinische bezoeken of andere contactmomenten worden niet dubbel
gepland. Wij gaan ervan uit dat informatie die wij geven tijdens het
poliklinisch bezoek, wordt overgedragen aan de niet-aanwezige ouder.
En dat de ouder die aanwezig is tijdens het bezoek ook spreekt namens
de ouder die niet aanwezig is. Op alle contactmomenten zijn beide ouders/
verzorgers uiteraard van harte welkom.

Aanmelding
Uw huisarts of behandelend medisch specialist kan uw kind
aanmelden voor een consult bij de kinderrevalidatiearts van
Revalidatie Friesland. Dan wordt ook met u besproken of uw kind
en u in aanmerking komen voor deze groep.

Kosten

Voor deelname aan de groepsbijeenkomsten zijn geen kosten
verbonden; deze zijn onderdeel van de revalidatiebehandeling en
komen voor rekening van de zorgverzekeraar.
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Voor meer informatie
Revalidatie Friesland
Hoofdstraat 3
9244 CL Beetsterzwaag
088 580 15 80
U kunt dan vragen naar Rosemarie Derickx, ergotherapeut en
coördinator Therapeutische ouder en kindgroep.
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Contact en locaties
Contact algemeen
088 580 15 80
info@revalidatie-friesland.nl
Postbus 2, 9244 ZN Beetsterzwaag

Locaties
Locatie Beetsterzwaag
Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag
088 580 15 80

Spreekuurlocaties
Spreekuur Drachten
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
088 580 15 87

Locatie Leeuwarden
Henry Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
088 580 15 81

Spreekuur Harlingen
Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen
088 580 15 89
Spreekuur Steenwijk
Sluisweg 2, 8332 JC Steenwijk
088 580 15 90
Meer informatie
Wilt u meer informatie over
Revalidatie Friesland? Kijk dan
op www.revalidatie-friesland.nl
of bel tijdens kantooruren naar
088 580 15 80.

Locatie Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
088 580 15 82
Locatie Heerenveen
Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen
088 580 15 83
Locatie Dokkum
Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum
088 580 15 84
Locatie Emmeloord
Medisch centrum “De Houttuinen”
De Houttuinen 5, 8301 XP Emmeloord
088 580 15 85
Let op: adres voor spreekuur en
behandeling verschillen.
Locatie Meppel
Isala Diaconessenhuis
Hoogeveenseweg 38, 7943 KA Meppel
088 580 15 86
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Spreekuur Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX Emmeloord
088 580 15 88
Let op: adres voor spreekuur en
behandeling verschillen.

