Libra R&A locatie Blixembosch

Pinokkio
Praktische informatie

Welkom bij Pinokkio
Deze folder is bedoeld voor ouders van kinderen van Pinokkio, de
therapeutische peutergroep van Libra Revalidatie & Audiologie
locatie Blixembosch. U vindt hierin praktische informatie over
Pinokkio.
De folder bevat een losse bijlage met een overzicht van vrije
dagen en vakanties en de ‘op-maat-weken’.
Het kan voorkomen dat er door het jaar heen nog dagdelen
uitvallen, bijvoorbeeld in verband met studiedagen. Als dit zich
voordoet, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.
Wij hopen u op deze manier voldoende informatie mee te geven
en kijken uit naar een prettige samenwerking.

Wat is Pinokkio?
Pinokkio is een therapeutische peutergroep en onderdeel van
Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch.
Deze groep is specifiek bedoeld voor kinderen tussen 1,5 en 4 jaar
die problemen hebben met hun motorische ontwikkeling.
Vaak vragen andere ontwikkelingsgebieden ook aandacht.
Pinokkio biedt optimale ontwikkelingskansen doordat op jonge
leeftijd wordt gewerkt aan de mogelijkheden van uw kind. Het
welbevinden van uw kind staat hierbij op de voorgrond.

Voor het starten
Om de groepsbehandeling zo gunstig mogelijk te laten starten,
is het voor ons belangrijk een goed beeld te hebben van de
hulpvragen. Vaak nemen we vooraf een aantal testen af of zijn er
voorzieningen nodig. Daarom plannen we in overleg met u een
kort voortraject. Dit gebeurt zoveel mogelijk door therapeuten die
u later zult ontmoeten op de groep. Als het nodig is, heeft u ook
een gesprek met een verpleegkundige.
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Kennismaken en wennen
Voor veel kinderen is het bezoek aan Pinokkio de eerste keer dat
ze ergens alleen naartoe gaan. Natuurlijk doen wij er alles aan om
ervoor te zorgen dat uw kind zich hier zo snel mogelijk thuis voelt.
Daarom bent u de eerste keer het gehele dagdeel welkom!
U kunt dan kennismaken met de therapeuten en belangrijke
informatie over uw kind aan hen doorgeven.

Het behandelteam
Bij de revalidatie van uw kind is een multidisciplinair
behandelteam betrokken. Naast een kinderrevalidatiearts bestaat
het team uit twee pedagogisch medewerkers, een ergotherapeut,
een fysiotherapeut, een logopedist, een maatschappelijk werker en
een GZ-psycholoog/orthopedagoog.

Behandeling in de groep
Uw kind komt twee dagdelen naar Pinokkio en krijgt daar therapie,
vaak in een kleine groep.
De therapeuten behandelen binnen de dagelijkse praktijk van de
kinderen. Ook dragen zij zo naar u en naar collega’s over hoe te
oefenen met uw kind, zodat alle betrokkenen dat op dezelfde
manier doen.
Openingstijden
Ochtend: 9.00 - 11.45 uur
Middag: 13.00 - 15.45 uur
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de therapietijd vragen
wij u om op tijd te komen.
Tijdens het ophaalmoment is er de mogelijkheid om korte vragen
te stellen, bijvoorbeeld hoe het die ochtend of middag met uw
kind gegaan is.
Bij uitgebreide vragen aan de therapeuten verwijzen wij u naar de
‘op-maat-week’.
(zie pag. 5)
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Wat neemt uw kind mee?
Wij vragen u uw kind mee te geven:
fruit, graag geschild en voorzien van naam (bananen kunnen
ongeschild mee);
luiers met de naam van uw kind erop;
een extra verschoning;
jas en tas voorzien van naam;
communicatieschriftje;
eventuele medicijnen.
Als uw kind medicijnen gebruikt, wilt u dit dan doorgeven aan de
pedagogisch medewerker? Eventueel kunnen wij 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 een logopedist
aanwezig om het eten te begeleiden.
Is uw kind allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen of volgt het
een speciaal dieet? Geeft u dit dan door. Wij houden daar
uiteraard rekening mee.

De behandeling volgen
Wij informeren u graag zo goed mogelijk over de vorderingen van
uw kind en eventuele andere ontwikkelingen.
Dit gebeurt op verschillende manieren:
Communicatieschriftje
Dit schriftje is bedoeld om informatie uit te wisselen.
U kunt hierin uw ervaringen opschrijven of vragen stellen aan de
pedagogisch medewerker of therapeuten van uw kind. En
vanuit Pinokkio beschrijven we regelmatig wat uw kind heeft
gedaan en hoe.
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One-way-screen
Via het observatiescherm (one-way-screen) is het mogelijk uw
kind te observeren, zonder dat het u ziet. Samen met een
therapeut kijkt u achter het scherm naar uw kind en krijgt u
uitleg over de werkwijze in de peutergroep en de behandeling.
Ook de maatschappelijk werker en GZ-psycholoog/
orthopedagoog kunnen het one-way-screen gebruiken om
samen met u uw kind te observeren en uitleg te geven over
aanpak, werkwijze of behandeling.
Bij behandeling of verwijzing naar elders is het mogelijk dat
derden, met uw toestemming, achter het scherm meekijken.
Dit gebeurt altijd op uitnodiging en samen met de psycholoog,
pedagogisch medewerker of één van de andere teamleden.

Op-maat-week
Elke acht weken is er een ‘op-maat-week’. In deze week is er voor
de therapeuten gelegenheid voor individueel contact met u en uw
kind. Bijvoorbeeld over mogelijke voorzieningen en eventuele
testen. Daarnaast is er gelegenheid om te bespreken hoe het gaat.
Ook kunt u zelf vragen stellen en meekijken bij de verschillende
therapieën. In de op-maat-week is er geen reguliere
Pinokkiogroep. U wordt één dagdeel ingepland bij verschillende
therapeuten. Het andere dagdeel is uw kind thuis.

Voortgangsbesprekingen
Elke drie maanden is er een bespreking over de voortgang van de
behandeling van uw kind.
Voortgangsbespreking
Twee keer per jaar bespreken we de voortgang in het
multidisciplinaire team.
Voortgangsbespreking met ouders
Daarnaast zijn er twee besprekingen met u, omdat we het
belangrijk vinden samen met u te kijken naar het perspectief
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van uw kind. De behandeldoelen stellen we samen met u vast in
een zogenaamd behandelplan. Voorafgaand aan deze
besprekingen heeft u eerst een gesprek met de
maatschappelijk werker.
U wordt tijdig uitgenodigd. Vooraf krijgt u een verslag
thuisgestuurd. Hiervoor gebruiken we een vast formulier
volgens een vaste methode: het RAP (revalidatie activiteiten
profiel).
Therapie en aanwezigheid
Pinokkio biedt een intensieve vorm van vroegbehandeling. De
effectiviteit hiervan hangt nauw samen met aanwezigheid.
Wij verwachten dan ook dat uw kind zoveel mogelijk aanwezig is,
en u afspraken elders buiten de groepstijden plant.
Ook vakanties dienen in de schoolvakanties gepland te worden.
Wanneer uw kind om een dringende reden een keer niet kan
komen, horen wij dat graag tijdig, uiterlijk een week van te voren.
Is uw kind ziek? Dan kunt u hem of haar telefonisch ziekmelden.
Wanneer uw kind langere tijd niet aanwezig kan zijn (langer dan
twee weken) bespreekt de revalidatiearts met u of de plaatsing
gehandhaafd blijft.

Video-opname
Voor de behandeling van uw kind kan het zinvol zijn om een
video-opname te maken. Bijvoorbeeld om een beeld te krijgen van
het verloop van de ontwikkeling van uw kind.
Deze opname is alleen voor intern gebruik ten behoeve van de
behandeling van uw kind.

Vieringen
Enkele keren per jaar besteden we aandacht aan vieringen,
zoals sinterklaas en verjaardagen. Dit gebeurt op een eenvoudige
en gezellige manier. Natuurlijk mag u hierbij aanwezig zijn.
Als u geen verjaardagen viert, houden we daar ook rekening mee.
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Besmettelijke ziekte
Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, zoals waterpokken of
diarree, of als er in uw omgeving een besmettelijke ziekte heerst,
verzoeken wij u dringend dit door te geven.

Privacy en inzagerecht
De administratieve en medische gegevens van uw kind leggen we
vast in een status of 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 kunt u een afschrift vragen, 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 hun revalidanten/kinderen 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. Tevens mag u geen foto’s of andere opnames van andere
kinderen en therapeuten van Pinokkio delen, niet op internet en
ook niet elders. U mag ze uiteraard wel gebruiken voor eigen
gebruik.

Samenwerking met Bartimeus
Pinokkio heeft een samenwerkingsovereenkomst met Bartimeus,
een organisatie voor kinderen en volwassenen met
(vermoedelijke) problemen met zien. Bartimeus screent op
indicatie van de revalidatiearts nieuwe kinderen van Pinokkio.
Hierover informeren we u via een aparte brief.
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Bereikbaarheid ouders/verzorgers
Het is belangrijk dat wij u kunnen bereiken in de tijd dat uw kind
op Pinokkio is. Wilt u daarom uw telefoonnummer(s) aan ons
doorgeven?

Bereikbaarheid Pinokkio
Wij zijn telefonisch te bereiken via telefoonnummer 088-3132 513.

Meer informatie
Deze folder gaat in op praktische zaken rondom Pinokkio.
Als u nog vragen heeft of als er onduidelijkheden zijn, neem dan
gerust contact met ons op. Aarzel niet, onze medewerkers zijn u
graag van dienst.
Er is nog een andere folder met algemene informatie over
Pinokkio. Deze folder kunt u vinden bij het Informatiepunt in de
hal bij de hoofdingang van locatie Blixembosch.
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