Libra R&A locatie Blixembosch

Observatieprogramma
kinderrevalidatie

Tijdens uw eerste afspraak bij Libra Revalidatie & Audiologie heeft
de revalidatiearts met u besproken dat uw kind gaat deelnemen
aan ons observatieprogramma. In deze folder leest u meer over
dit programma.
Doel van de observatie
Het doel van de observatie is:
door middel van diagnostiek en screening vaststellen of uw kind
bij Libra R&A locatie Blixembosch behandeld kan worden;
de hulpvraag en verwachtingen van u en uw kind helder
krijgen;
informatie en advies over de behandelmogelijkheden.
Observatieteams
Er zijn meerdere observatieteams:
een V-team voor kinderen van 0-4 jaar (vroegbehandeling),
een O-team voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek en
een N-team voor kinderen met primair neurologische
problematiek.
Een team kan bestaan uit de volgende disciplines: revalidatiearts,
fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker
en GZ-psycholoog.
Werkwijze
Het observatieprogramma vindt plaats op twee vaste dagdelen in
de week.
Uw kind wordt dan in uw aanwezigheid door alle betrokken
behandelaars geobserveerd en onderzocht.
Elke behandelaar zal u aangeven wat de desbetreffende therapie
inhoudt en waar deze zich op richt.
Het is belangrijk dat uw hulpvraag zo helder mogelijk is. Als het
nodig is, zullen de behandelaars u daarom nog een aantal nadere
vragen stellen. Zij doen dit naar aanleiding van de vragenlijsten
die u heeft ingevuld. Dit alles zal bijdragen aan een zo goed
mogelijk advies aan u en uw kind.
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Evaluatie en advies
Na de observatie bespreekt het team onder leiding van de
revalidatiearts de bevindingen vanuit de verschillende observaties
en onderzoeken. Dit overleg resulteert in een advies aan u.
In principe bespreekt de revalidatiearts dit advies met u in de
week na het observatieprogramma. Vervolgens wordt hierover een
brief opgesteld en naar u en de verwijzer gestuurd.
Indien het advies behandeling bij Libra R&A is en u hiermee
instemt, plannen wij uw kind zo spoedig mogelijk voor
behandeling in. Het streven is dit binnen zes weken te realiseren.
Meer informatie
Voor eventuele vragen en informatie kunt u zich wenden tot het
medisch secretariaat van de polikliniek, telefoon: 088-313 2469 of
313 2401.
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