Libra R&A locatie Leijpark

De Speelbergh
ouderinstructiegroep

Deze folder is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen in
de leeftijd van 0 tot 2 jaar met een motorische beperking of
achterstand, die ook problemen op andere gebieden hebben.
Bijvoorbeeld met horen, zien en praten. In deze folder leest u wat
de ouderinstructiegroep van de Speelbergh voor u kan betekenen.
De Speelbergh is onderdeel van Libra Revalidatie & Audiologie
locatie Leijpark.
Wat is de ouderinstructiegroep?
Het opvoeden van een kind met een motorische beperking of
achterstand is niet eenvoudig. De kans is groot dat uw kind
problemen heeft met eten en drinken, spelen, slapen of het vragen
van aandacht. De ouderinstructiegroep van de Speelbergh
adviseert en ondersteunt u bij de opvoeding van en omgang met
uw kind. U kunt er terecht met vragen en krijgt speciale en
praktische hulp. Ook heeft u de gelegenheid om ervaringen uit te
wisselen met andere ouders.
Werken aan de mogelijkheden
De ouderinstructiegroep van de Speelbergh helpt u om een
antwoord te krijgen op vragen die u bezighouden. Dit alles vanuit
de overtuiging dat u als ouder de belangrijkste persoon voor uw
kind bent. Daarom bepalen uw vragen het programma.
Mogelijke onderwerpen zijn:
Hoe stimuleer ik de ontwikkeling van mijn kind?
Wat is de beste manier om mijn kind eten en drinken te geven?
Hoe leer ik mijn kind spelen?
Welk spelmateriaal is geschikt?
Hoe leer ik mijn kind iets duidelijk te maken?
Mijn kind wil niet slapen, wat kan ik hieraan doen?
Hoe kan ik mijn kind stimuleren om zich voort te bewegen?
Hoe kan ik mijn kind het beste dragen en welke houdingen zijn
geschikt?
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Werkwijze
De ouderinstructiegroep bestaat uit vier kinderen, die ieder
vergezeld worden door één ouder of verzorger. Een spelleider
begeleidt de bijeenkomsten, samen met een fysiotherapeut en een
logopedist. Als u echter aanvullende vragen heeft, of we een
specifiek thema behandelen, kan er ook een ergotherapeut,
psycholoog of maatschappelijk werkende worden uitgenodigd.
Wanneer?
Er zijn tien à twaalf bijeenkomsten. Deze vinden eenmaal per
veertien dagen plaats op vrijdagochtend van 9.30 – 11.30 uur.
Aanmelden
De indicatie en aanmelding verlopen via de revalidatiearts. Uw
deelname aan de groep wordt vergoed door uw
ziektekostenverzekeraar. Vraag gerust naar de voorwaarden.
Meer informatie
Deze folder gaat in op de belangrijkste onderwerpen rondom de
ouderinstructiegroep van de Speelbergh. Het is echter onmogelijk
om alle informatie die voor u van belang is hierin op te nemen.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of zijn er
onduidelijkheden, neem dan contact op met Libra R&A locatie
Leijpark T 088 - 31 32 000.
Voor algemene informatie over de beperking van uw kind en de
begeleidingsmogelijkheden, kunt u ook contact opnemen met
MEE.
MEE Regio Tilburg
Kloosterstraat 32, 5038 VP Tilburg
Tel. 013 – 542 41 00
www.meeregiotilburg.nl
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