Libra R&A locatie Leijpark

De Speelbergh
Praktische informatie

Uw kind gaat een van de therapeutische peutergroepen van de
Speelbergh op locatie Leijpark van Libra Revalidatie & Audiologie
bezoeken. In deze folder vindt u praktische informatie over de
dagelijkse gang van zaken op de Speelbergh. Wij hopen u op deze
manier voldoende informatie mee te geven en kijken uit naar een
prettige samenwerking.

Wat is de Speelbergh?

De Speelbergh is een aparte afdeling voor vroegbehandeling en
diagnostiek voor kinderen van 0 tot 6 jaar met in ieder geval
motorische problemen. Vaak hebben zij echter ook problemen op
andere ontwikkelingsgebieden. De Speelbergh is onderdeel van
Libra Revalidatie & Audiologie en heeft een eigen ruimte op locatie
Leijpark. Op de Speelbergh zorgen we samen met u als
ouder/verzorger ervoor dat uw kind de juiste begeleiding en
behandeling krijgt voor zijn/haar problemen. De therapeutische
peutergroepen bieden optimale ontwikkelkansen doordat op jonge
leeftijd wordt gewerkt aan de mogelijkheden van uw kind door een
vast en ervaren behandelteam. Het is een intensief traject voor u
en uw kind. Het welbevinden van uw kind staat hierbij op de
voorgrond.

Kennismaken en wennen

Voor veel kinderen is het bezoek aan de Speelbergh de eerste keer
dat ze ergens alleen naar toe gaan. Daarom willen we graag dat u
als ouder/verzorger er de eerste keer bij bent. U maakt dan kennis
met de spelleiding en behandelaars en u kunt belangrijke
informatie over uw kind aan hen doorgeven. Natuurlijk doen wij er
alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind zich hier zo snel
mogelijk thuis voelt.
Hoewel het afscheid voor uw kind en uzelf moeilijk kan zijn,
streven wij ernaar om het kind na ongeveer drie dagdelen zonder
ouders/verzorgers in de groep te laten zijn. Natuurlijk kunt u wel
altijd telefonisch contact opnemen met de spelleiding om te
vragen hoe het gaat.
De eerste drie weken blijft een nieuw kind in principe in de groep
en wordt er nog niet geoefend in de therapieruimtes.
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Het behandelteam

Bij de revalidatie van uw kind is een multidisciplinair
behandelteam betrokken. Naast een kinderrevalidatiearts bestaat
het team uit pedagogische medewerkers (ook wel spelleiding
genoemd), ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist,
maatschappelijk werker en (ontwikkelings)psycholoog of
orthopedagoog. Wij werken zoveel mogelijk met een vast team
voor uw kind. Als een behandelaar voor langere tijd afwezig is
door bijvoorbeeld ziekte laten we u dat weten.
Stagiaires
De Speelbergh biedt stagiairs de gelegenheid om ervaring en
kennis op te doen op het gebied van kinderrevalidatie. Een
stagiaire is alleen aanwezig als het kind er geen last van heeft.
Daarbij zorgen we ervoor dat het aantal onbekende personen voor
de kinderen zo beperkt mogelijk is.
Pedagogische visie
De Speelbergh heeft een eigen pedagogisch beleidsplan. In dit
beleidsplan staat welke visie en uitgangspunten de basis vormen
van het pedagogisch handelen van het team. Wilt u ons
beleidsplan inzien? Vraag hier dan gerust naar bij de behandelaars
van uw kind.

Samenwerking met Visio

De Speelbergh heeft een samenwerkingsovereenkomst met Visio,
een organisatie voor blinde en slechtziende kinderen en
volwassenen. Visio screent in principe alle nieuwe kinderen van de
groepen Otje en de Petteflet. Bij de andere groepen Ibbeltje, Pluk
en Floddertje gebeurt dit op verzoek van u en/of behandelaars in
overleg met u.
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Dagprogramma en therapie

Iedere groep heeft een eigen dagprogramma. Dit is in principe
altijd hetzelfde om de kinderen duidelijkheid en structuur te
geven. Dit houvast is belangrijk voor hen. Het is dan ook de
bedoeling dat uw kind altijd aanwezig is, tenzij het ziek is. Tijdens
de kennismaking spreekt de spelleiding de dagindeling met u door.
Op de Speelbergh krijgt uw kind ook therapie. Vaak individueel
en soms ook in een kleine groep. Dit kan in andere ruimtes zijn in
het centrum, maar soms komen de therapeuten ook naar de groep
om samen met de spelleiding groepsgewijs therapie te geven.
Video-opnames
Voor de behandeling van uw kind kan het zinvol zijn om
video-opnames te maken, bijvoorbeeld om een goed beeld te
krijgen van het verloop van de ontwikkelingen van uw kind. Deze
opnames worden alleen gebruikt voor de behandeling van uw
kind.
De behandeling van uw kind volgen
Wij informeren u graag zo goed mogelijk over de vorderingen van
uw kind en eventuele andere ontwikkelingen. Dit gebeurt op
verschillende manieren:
• Digitaal communicatiesysteem Konnect
Op de therapeutische peutergroepen en behandelgroepen werken
wij met een digitaal communicatiesysteem: Konnect.
Op deze manier (via de app Joorz voor revalidatie of de website
van Konnect) kunnen we vlot, duidelijk en veilig met elkaar
teksten, foto’s en filmpjes van uw kind uitwisselen.
• Meekijken
Als ouder/verzorger kunt u meekijken bij de groep of bij de
therapieën met het doel om een bepaalde aanpak of behandeling
te bespreken. Wij kunnen u hiervoor uitnodigen, maar u mag het
ook zelf aanvragen. Overleg het even van tevoren met de
spelleiding of behandelaars.
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Voortgangsbesprekingen / Overlegmomenten

We bespreken op diverse vaste momenten hoe de behandeling van
uw kind verloopt.
Voortgangsbespreking in het behandelteam
Het behandelteam houdt wekelijks een voortgangsbespreking over
de kinderen. Dit is een ideaal moment voor de behandelaars om
informatie en ervaringen uit te wisselen, zodat zij snel en goed
kunnen inspelen op de actuele situatie van de kinderen.
Voortgangsbespreking met ouders/verzorgers
Op vaste momenten bespreken we met u hoe de behandeling van
uw kind verloopt. Soms is dit gesprek met de maatschappelijk
werker, soms met het hele behandelteam.
In ieder geval twee keer per jaar vult u samen met de
maatschappelijk werker het zogenaamde KinderRAPmodel in. Dit
gebruiken wij voor de verslaglegging van de behandeling. RAP
staat voor Revalidatie Activiteiten Profiel. Aan de hand van een
doordacht formulier brengen we samen met u de specifieke
problemen en vragen rondom de behandeling van uw kind in
kaart.
In de zogenaamde kindbespreking bespreekt u samen met het
behandelteam de behandeling van uw kind aan de hand van dit
KinderRAPmodel. U bepaalt samen in het overleg waaraan we de
komende periode gaan werken. Dit overleg herhalen we
tussentijds om te kijken of de behandeling nog altijd aansluit bij
de situatie van uw kind. De eerste kindbespreking met u is na
ongeveer 11 weken. U ontvangt vooraf een uitnodiging voor dit
gesprek en een schriftelijke rapportage over uw kind.
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Wat neemt uw kind mee?
Wij vragen u om onderstaande zaken mee te geven met uw kind:
Fruit. Graag wanneer nodig geschild in een bakje voorzien van
naam. Bananen kunnen ongeschild mee.
Luiers in pak met de naam van uw kind erop
Een extra setje kleding. De kinderen werken namelijk met
materialen als klei en verf en gaan met mooi weer naar buiten.
Jas en tas voorzien van naam
Communicatieschriftje
Eventuele medicijnen. Als uw kind medicijnen gebruikt, wilt u dit
dan doorgeven aan de spelleiding. Wij kunnen eventueel de
medicatie ook toedienen.
Eten en drinken
Bij samen spelen en samen ontwikkelen hoort ook samen drinken
en (fruit) eten. Dat is een onderdeel van de dagstructuur. Voor
sommige kinderen is dit moeilijk. Daarom is zo nodig een
logopedist aanwezig om het eten te begeleiden. Is uw kind
allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen of volgt het een
speciaal dieet? Dan horen wij dit graag. Wij houden daar uiteraard
rekening mee.
Vieringen
Wij vieren op de Speelbergh in principe de verjaardagen van de
kinderen. Dit gebeurt op een eenvoudige, maar gezellige manier.
Natuurlijk mag u hierbij zijn. Als u geen verjaardagen viert,
houden wij daar rekening mee.
Cadeautjes maken
Als uw kind op de Speelbergh een cadeautje wil maken voor een
van de ouders/verzorgers, een broer, zus, opa of oma, is dat
natuurlijk mogelijk. Als u ons tijdig doorgeeft wanneer het feest is,
dan hebben de kinderen en wij de tijd om iets moois te maken.
Kleine bijdrage
Wij vragen twee keer per jaar een kleine eigen bijdrage aan de
ouders/verzorgers om bijvoorbeeld cadeautjes, extraatjes rondom
thema’s of feestdagen te kopen. Hierover informeren wij u via een
aparte brief.
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Wat doet u als uw kind ziek is?
Als uw kind ziek is, kunt u uw kind telefonisch ziekmelden. Het afen weer aanmelden van het taxivervoer regelt u zelf.
Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, zoals waterpokken,
meer dan 38,5 graden koorts of ernstige diarree heeft, verzoeken
wij u uw kind thuis te houden. Het voelt zich thuis vaak prettiger
en de andere – vaak erg kwetsbare en bevattelijke – kinderen
lopen dan geen onnodig risico. Bij twijfel kunt u altijd contact
opnemen met de leiding.
Als uw kind op de Speelbergh ziek wordt, nemen wij contact met u
op om te overleggen of het kind eerder naar huis komt.
Kan uw kind om een andere reden niet naar de Speelbergh komen,
bijvoorbeeld door een controleafspraak bij een arts? Geef dat dan
door aan de leiding. Dit kan via het communicatieschriftje, maar
natuurlijk ook telefonisch.
Vakanties
Continuïteit in de behandeling is erg belangrijk voor jonge
kinderen. Daarom is de Speelbergh tijdens de zomervakantie twee
weken geopend. Wij gaan ervan uit dat uw kind in die weken
gewoon komt. Voorafgaand aan een vakantieperiode geven de
therapeuten van uw kind aan of het wenselijk is dat uw kind in de
vakantie terugkomt voor therapie.
Deze folder bevat een losse bijlage met een overzicht van vrije
dagen en vakanties. Het kan voorkomen dat er door het jaar heen
nog dagdelen uitvallen, bijvoorbeeld in verband met studiedagen.
Als dit het geval is, informeren we u zo spoedig mogelijk.
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Privacy en inzagerecht
De administratieve en medische gegevens van uw kind leggen we
vast in een electronisch dossier. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om
met deze gegevens. De regels hiervoor zijn opgenomen in een
privacyreglement.
Het is mogelijk om de gegevens over uw kind in te zien. Van de
teamverslagen krijgt u een afschrift, van de testverslagen
ontvangt u altijd een afschrift.
Voor de verstrekking van gegevens over uw zoon of dochter aan
andere instanties vragen wij altijd eerst uw (schriftelijke)
toestemming.
Alle therapeuten zijn gebonden aan beroepsgeheim. Voor hen is
het vanuit het beroepsgeheim verboden om informatie of foto’s
over de kinderen (revalidanten) te delen op welke plaats dan ook.
U heeft geen beroepsgeheim. Toch vragen wij u om geen
informatie over andere kinderen en hun ouders te delen met
anderen. Ook mag u geen foto’s of andere opnames van andere
kinderen en therapeuten van de Speelbergh delen; niet op
internet en social media en ook niet op andere plaatsen.
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Bereikbaarheid

De verschillende groepen van de Speelbergh zijn telefonisch te
bereiken via telefoonnummer:
Ibbeltje en Pluk: 088 – 31 33 647
Otje en Floddertje: 088 – 31 33 646
De Petteflet: 088 – 31 33 645
Openingstijden
Ibbeltje, Floddertje, Otje: van 9:00 uur - 11:30 uur
Pluk: van 13:00 - 15:30 uur
Petteflet: van 9:00 - 15:30 uur

Meer informatie

Deze folder gaat in op praktische zaken rondom de therapeutische
peutergroepen van de Speelbergh. Als u nog vragen heeft of als er
onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact me ons op. Onze
medewerkers helpen u graag verder.
Er is aparte folder met algemene informatie over de Speelbergh.
Deze is ook digitaal beschikbaar op onze website.
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Aantekeningen:
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