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Onderzoek en behandeling

Mogelijkheden ontdekken en benutten
Observatie en onderzoek
Bij jonge kinderen is vaak nog
onduidelijk waarom zij zich anders
ontwikkelen. Natuurlijk wil je wel
graag weten wat er precies aan
de hand is. Met onderzoek kan
ik daar achter komen en je van
advies dienen over begeleidingsen behandelmogelijkheden.

Bij mij is onderzoek al op heel jonge leeftijd mogelijk. Een orthopedagoog en kinderpsycholoog
observeren en onderzoeken je kind, meestal in orthopedagogisch kindercentrum De Elzengaard.
Ze kijken wat je kind wel en niet kan. Soms doen ze dat met andere specialisten zoals een fysiotherapeut of logopedist. Op basis van dit onderzoek kan ik je adviseren over verdere behandeling en begeleiding.

Advies en behandeling

•

•

•
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•

Als je kind een beperking heeft, verloopt de ontwikkeling en opvoeding anders. Mijn speciaal opgeleide en professionele begeleiders kunnen -waar nodig- je kind ondersteunen en zijn ontwikkeling stimuleren. Daarnaast zijn bij mij behandelmogelijkheden op het gebied van:
Orthopedagogie en psychologie
De orthopedagoog en kinderpsycholoog kijken naar het gedrag en de ontwikkeling van je kind. Samen met jou en de persoonlijk begeleider van je
kind stellen ze een plan op om je kind zo goed mogelijk te stimuleren
en optimale ontwikkelingskansen te bieden.
Logopedie
Als er problemen zijn bij spraak, taal, stem of gehoor, adviseert en
behandelt de logopedist je kind. Dat geldt ook bij eten en drinken
als je kind daar moeite mee heeft.
Fysiotherapie
De fysiotherapeut behandelt problemen bij de lichamelijke en motorische ontwikkeling. Samen
met je kind worden spelenderwijs de motoriek en het gebruik van zintuigen geoefend, bijvoorbeeld de oog-handcoördinatie.
Muziekbegeleiding
Muziek wordt ingezet om je kind contact te laten maken met zijn omgeving en om het te stimuleren in zijn ontwikkeling.
Spelbegeleiding
Deze vorm van begeleiding helpt je kind spelenderwijs mogelijkheden en spelvaardigheden te
vergroten of te verdiepen. Het doel is om de gestagneerde ontwikkeling weer in beweging te
krijgen en naast het kind ook de ouders te ondersteunen.

Integrale Vroeghulp
Kinderen van 0 tot 7 jaar kunnen via het loket Integrale Vroeghulp bij orthopedagogisch
kindercentrum De Elzengaard terechtkomen. Dit is een samenwerkingsverband van organisaties die gespecialiseerd zijn op het gebied van beperkingen (verstandelijke, lichamelijke, spraak-, hoor- en/of visusbeperkingen en het speciaal onderwijs). Na een uitgebreide intake
wordt door de deskundigen van dit loket besproken welke hulp
voor kind en gezin nodig is en door wie deze het best geboden
kan worden.

Orthopedagogisch kindercentrum
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Orthopedagogisch kindercentrum

Alle aandacht voor ontwikkeling
Als je kind een verstandelijke
beperking of ontwikkelings
achterstand heeft, is het
belangrijk dat het zo vroeg
mogelijk wordt gestimuleerd in
de ontwikkeling. Dat is wat de
gespecialiseerde medewerkers
van orthopaedagogisch
kindercentrum De Elzengaard
doen.

Kindercentrum De Elzengaard
Kinderen kunnen twee tot tien dagdelen per week naar kindercentrum De Elzengaard. Er zijn vier
vestigingen, allen gesitueerd in brede scholen waar zich ook basisscholen, kinderopvangcentra en
peuterspeelzalen bevinden. Locatie De Meerlaer in Rosmalen huisvest specialistische groepen.
In Rosmalen, Zaltbommel en Boxtel zijn groepen waarin jonge kinderen worden voorbereid op
(speciaal) onderwijs.

Verschillende groepen
Ik wil zoveel mogelijk aansluiten bij jouw wensen en de
mogelijkheden van je kind. Daarom zijn er aparte groepen voor:
• kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar
• kinderen met een specifieke ontwikkelingsstoornis, zoals autisme
• kinderen met een ernstige meervoudige beperking.

Dagprogramma
Iedere groep biedt een dagprogramma dat zoveel mogelijk aansluit
bij de individuele mogelijkheden van de deelnemende kinderen. In het
programma is aandacht voor de verschillende ontwikkelingsgebieden.
In het dagprogramma is (als dat nodig is) ook ruimte voor individuele
behandelingen, zoals logopedie, fysiotherapie, muziek- en spelbegeleiding.

Deskundige begeleiding
De begeleiders van De Elzengaard dragen zorg voor een optimale ondersteuning van je kind.
Daarnaast zijn ook een logopedist, fysiotherapeut, muziekbegeleider, spelbegeleider, gedrags
deskundige en medisch adviseur aan De Elzengaard verbonden.

Openingstijden
Kindercentrum De Elzengaard is geopend van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur
en op vrijdag van 8.00 tot 15.30 uur. De kinderen zijn aanwezig van maandag tot en met donderdag
van 8.45 tot 15.15 uur en op vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur. De Elzengaard is tussen Kerstmis en
Nieuwjaar en gedurende drie weken in de zomer gesloten.

Naar school
Vanaf het vierde jaar bestaat de mogelijkheid dat wij samen bespreken wanneer je kind naar school
kan gaan en welke school dan geschikt is. Er zijn verschillende mogelijkheden. De ene keer is
speciaal onderwijs het beste, de andere keer de basisschool om de hoek. Je kind kan het hele jaar
door op een school beginnen.

Hulp thuis bij opvoeden en ontwikkeling
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Hulp thuis bij opvoeden en ontwikkeling

Je kind thuis zien groeien
Als ouder heb je een hele
verantwoordelijkheid bij de
opvoeding en ontwikkeling van
je kind. Als je kind een beperking
of een ontwikkelingsachterstand
heeft, vraagt dat nog meer van je.
Waarschijnlijk heb je veel vragen.
Samen kunnen wij zoeken naar
antwoorden.

Vroeghulp (0-5 jaar)
Het is belangrijk om de ontwikkeling van een kind met een
ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking zo
vroeg mogelijk te stimuleren. Daarom is er Vroeghulp,
speciaal voor ouders met kinderen van 0 tot 5 jaar. Een
begeleider komt thuis kijken en ondersteunt je bij de
ontwikkeling en opvoeding van je kind. Zij vertelt je wat je
kunt verwachten op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Ook begeleiders van
de peuterspeelzaal of het kinderdag
verblijf kunnen zo’n advies krijgen.

Early Bird (0-5 jaar)
Het werk van Early Bird wordt gedaan door ouders voor ouders van kinderen met
een ontwikkelingsachterstand. Early Bird begeleidt, informeert en adviseert bij
het vroegtijdig stimuleren van je kind. Al vanaf zes weken na de geboorte
tot zijn vijfde jaar kunnen jij en je kind terecht bij een speelgroep van
Early Bird. De leidsters, zelf ook moeder van een gehandicapt kind,
kunnen je veel steun bieden bij het begeleiden en het stimuleren
van de ontwikkeling van je kind. Als het ongeveer drie jaar is,
gaat je kind naar het schoolvoorbereidende klasje als geleidelijke overstap naar de basisschool. Je kunt in de speelgroepen
ook advies van de logopediste of fysiotherapeute van Cello
krijgen.

Opvoedkundige begeleiding
Is je kind tussen de 5 en 18 jaar, dan kan Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) je ondersteunen bij de opvoeding. Samen bekijken
we wat er goed gaat en wat niet en hoe je de opvoeding gemakkelijker kunt laten
verlopen. PPG is een succesvolle en veelgebruikte methode voor opvoedkundige
begeleiding aan huis.
Na aanmelding komt een medewerker op kennismakingsbezoek. Daarna volgt
een observatieperiode waarin duidelijk wordt welke hulp er nodig is. Op basis
daarvan maken we samen een plan. Alle gezinsleden worden hierbij betrokken.

Thuiszorg
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Thuiszorg

Gezinsondersteuning
De zorg voor een kind met een
verstandelijke of meervoudige
beperking is niet altijd
gemakkelijk en heeft invloed op
het hele gezinsleven. Dit geldt
voor jou als ouder, maar ook
voor eventuele andere kinderen.
Thuiszorg is bedoeld om de druk
op het gezin te verlichten.
De begeleiders van Thuiszorg
ondersteunen jou en je kind(eren)
in de thuissituatie. Bijvoorbeeld
bij het in bad doen of bij het
spelen. Daarnaast kunnen deze
begeleiders verpleegkundige zorg
bieden.

Intensieve thuiszorg
Als er in je gezin vragen spelen op meerdere levensterreinen, kan
Intensieve thuiszorg samen met jou toewerken naar een stabiele
gezinssituatie. De samenwerking zal intensief zijn en vaak zijn er
meerdere instanties bij betrokken.

Duidelijke afspraken
De begeleiders van Thuiszorg bekijken nauwkeurig welke ondersteuning je gezin nodig heeft. Samen met jou maak ik duidelijke
afspraken over de begeleiding. Thuiszorg is mogelijk voor enkele
uren per dag of een aantal uren verspreid over de week. Bij intensieve thuiszorg werken verschillende begeleiders nauw samen om
de ondersteuning zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ondersteuning bij kinderopvang en onderwijs
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Ondersteuning bij kinderopvang en onderwijs

Groeien met de juiste begeleiding
Als je kind naar de gewone
kinderopvang of het gewone
basisonderwijs gaat, kan ik jou en
je kind daarbij ondersteunen.

Peuterspeelzaal en kinderdagverblijf: begeleiding en advies
Als je kind naar de kinderopvang gaat, komt een vaste begeleider op bepaalde momenten
helpen, bijvoorbeeld bij het spelen of de verzorging. Dit gebeurt altijd in overleg met de
opvang.
Bovendien kan de begeleider de leidsters van de speelzaal of kinderopvang adviseren hoe
ze het beste met jouw kind om kunnen gaan. ‘Zorg in de klas’ is ook mogelijk.

Basisschool: Zorg in de klas
Op een gewone school of in het speciaal onderwijs kan ik ondersteuning bieden met ‘Zorg
in de klas’. Samen met de school maken we afspraken over de zorg. Wanneer en hoe vaak
is die nodig, wie doet wat en wat moet er precies gebeuren? Denk aan hulp bij het aan- en
uitkleden voor de gymles, eten en drinken of samen spelen.

Naschoolse opvang
Deze vorm van opvang is bedoeld om je gezin even te ontlasten van de intensieve zorg voor je kind. Bovendien is het voor je kind een mooie gelegenheid
om vriendjes te maken en zichzelf te vermaken. Je kind kan dan knutselen, zwemmen, sporten, buiten spelen en gezelschapspellen doen. Naschoolse opvang is actief en
gezellig. De begeleiders zorgen ervoor dat je kind de dingen kan doen die bij hem passen.
Naschoolse opvang is beschikbaar bij een aantal locaties voor speciaal onderwijs in de
regio en op het terrein van één van mijn locaties: De Binckhorst in Rosmalen.

Weekend- en vakantieopvang
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Weekend- en vakantieopvang

Je kind even in andere goede handen
Zorgen voor een kind
met een beperking of
ontwikkelingsachterstand vraagt
veel van je. Het is belangrijk dat je
ook tijd kunt vinden voor jezelf en
je andere gezinsleden, terwijl je
weet dat je kind in goede handen
is. Dat kan met mijn weekend- en
vakantieopvang.
Ik bied deze opvang voor een
dag in het weekend, het hele
weekend of voor een langere tijd
in vakantieperiodes. Opvang
vindt op regelmatige basis plaats,
bijvoorbeeld een keer in de
veertien dagen. Zo raakt je kind
gewend aan de vaste groep waarin
hij wordt opgevangen.
Ik stel de groepen zoveel mogelijk
samen op basis van leeftijd en
ondersteuningsvraag. Op die
manier kunnen begeleiders goed
inspelen op de belevingswereld
van de kinderen. En je kind vindt
makkelijker aansluiting bij de
andere groepsgenoten.

Weekendopvang
De weekendopvang kan voor een heel weekend
zijn, van vrijdagmiddag tot zondagavond, of
voor één dag: zaterdag of zondag. Ik verzorg een
programma dat aansluit bij wat je kind nodig heeft. Vrij
zijn, samen zijn en ontspannen, dat is het belangrijkste. Ook
kinderen met een ernstige meervoudige beperking kunnen hier terecht.

Vakantieopvang
In de zomervakantie kan je kind in principe drie weken van
de vakantieopvang gebruik maken. Via een inschrijfformulier kun je laten weten wanneer je gebruik wilt
maken van de opvang. Ik wil je kind zoveel mogelijk
opvangen op dezelfde locatie waar hij weekendopvang heeft.
Het activiteitenprogramma is afgestemd op de mogelijkheden van
deelnemende kinderen.

Gastgezinnen
Weekend- en vakantieopvang is ook mogelijk in gastgezinnen. Dit
is vooral bedoeld voor kinderen die (nog) niet goed in een groep
kunnen functioneren. Een gastgezin lijkt op de situatie thuis. Daardoor is de stap
naar weekend- of vakantieopvang vaak minder groot. Ik selecteer die gastgezinnen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Samen kunnen we bekijken bij welk
gastgezin je kind het beste past.

Locaties
Mijn weekend- en vakantieopvang vind je op dit moment op locaties in
’s-Hertogenbosch, Rosmalen en Vinkel.
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Wonen

Thuis zijn in een veilige, vertrouwde omgeving
Als thuis wonen niet (meer) gaat,
kan je kind veilig bij mij wonen. Ik
zorg voor de juiste begeleiding in
een vertrouwde omgeving met een
eigen, persoonlijke sfeer. Zo wordt
een huis ook echt een thuis.
Je wordt als ouder altijd betrokken
bij de opvoeding en verzorging van
je kind. Je kunt er ook voor kiezen
om je kind deels thuis en deels
bij mij te laten wonen. We kunnen
samen bekijken wat het beste is.
Er zijn verschillende woonvormen.
Maar waar je kind ook woont,
het krijgt altijd de aandacht die
het nodig heeft. Specialisten
als orthopedagogen, kinder
psychologen, artsen en
fysiotherapeuten bieden zorg en
ondersteunen bij de opvoeding en
ontwikkeling van je kind.

Thuis in de wijk
Als je kind het aan kan, is wonen in een gewone woonwijk een optie. Ieder kind moet immers zo normaal mogelijk kunnen opgroeien. Kinderen die hier wonen (tot 22 jaar) kunnen
volop buitenspelen en gaan bijvoorbeeld mee boodschappen doen. Groepen bestaan uit
ongeveer zes kinderen en ze krijgen 24 uur per dag professionele verzorging en begeleiding. Opvoeding en ontwikkeling zijn de kernbegrippen.

Thuis in een beschermde omgeving
Wonen in een woonwijk is niet voor alle kinderen geschikt. Als je kind bijvoorbeeld een
ernstige meervoudige beperking of vergaande gedragsproblemen heeft, kan ik het de
speciale voorzieningen bieden van mijn beschermde woonlocatie De Binckhorst in
Rosmalen. Daar krijgt je kind (intensieve) ondersteuning en gaat het naar speciaal
onderwijs in de buurt. Vanzelfsprekend is er 24 uur per dag zorg beschikbaar.

Thuis in een pleeggezin
Kwetsbare, jonge kinderen die niet (de hele week) bij hun ouders of in een groep kunnen
wonen, kan ik een veilig thuis bieden in een pleeggezin. Deze gezinnen worden met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid geselecteerd, goed voorbereid en professioneel begeleid.
Uiteraard draag ik de verantwoordelijkheid voor de geboden zorg. Kinderen verblijven minimaal voor meer dan de helft van de week in een pleeggezin.

Ouderinitiatieven
Wil je als ouder, samen met andere ouders, zelf een woning regelen voor je kind? Daar kan
ik je eveneens bij helpen. De begeleiding voor de kinderen kan ik ook verzorgen.
Een consulent van Cello Cliëntenservice kan je precies vertellen wat ik voor je kan
betekenen.

Vrije tijd
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Vrije tijd

Lekker sporten en vriendjes maken
Zwemmen, knutselen, dansen,
vriendjes maken: ik kan ervoor
zorgen dat je kind in zijn vrije tijd
leuke dingen doet. Samen met
andere bijzondere kinderen.

Zwemles en Krav Maga voor Milan
“Milan zit in groep geel van De Elzengaard.
Hij heeft ADHD en een ontwikkelings
achterstand. Wij vinden het heel belangrijk
dat Milan aan sport doet. Hij krijgt nu zwem
les via stichting Bijzonder Gewoon. Eén keer
in de week, in een groepje van vier kinderen,
gaat hij zwemmen. Bij Bijzonder Gewoon
leren kinderen met een beperking spelenderwijs
zwemmen. Met alle aandacht en begeleiding
die ze nodig hebben. Dat is zó belangrijk.”
“Milan krijgt ook les in Krav Maga, een ver
dedigingssport. De kinderen leren om te gaan
met gevaren, zoals vreemden, pesten op school,
omgaan met brand, water en verkeer. Ook sa
menwerken, leiding geven en geheugenspelletjes
zijn belangrijk. De leraar is heel consequent en
geeft extra aandacht als het nodig is. Dat heeft
Milan ook nodig. Milan kan goed mee in de
groep en hij heeft het bij beide sporten erg goed
naar zijn zin. Ondanks zijn beperking heeft
Milan echt zijn plekje gevonden.”

Stichting Bijzonder Gewoon
Ik organiseer overal in de regio vrijetijdsactiviteiten, ook voor kinderen. Mijn dienst
Vrije tijd zorgt daarvoor. Daarnaast heb
ik goede banden met de stichting Bijzonder
Gewoon, opgericht door moeders van kinderen
met een beperking. Deze stichting is er dan ook speciaal voor
kinderen met een beperking.

Sport en muziek
Bijzonder Gewoon vindt het belangrijk dat
jouw bijzondere kind kennismaakt met sport
en muziek. En dat het vriendjes ontmoet met wie
het lekker kan spelen. De activiteiten zijn op maat gemaakt
en de lessen worden gegeven door professionals. Je kind
zit een kleine groep, met een vaste structuur. Dat geeft jou
en je kind een veilig gevoel. Ik breng je graag in contact met
Bijzonder Gewoon. Je vindt ze ook op internet, via
www.stichtingbijzondergewoon.nl.

