Libra R&A locatie Leijpark

De Speelbergh
Algemene informatie

Voor kinderen met ontwikkelingsproblemen is een vroege
behandeling belangrijk. Door op jonge leeftijd gericht op de
ontwikkelingsproblemen in te spelen, proberen we de afwijkende
ontwikkeling te verminderen en te voorkomen dat problemen
toenemen.
Libra Revalidatie & Audiologie heeft een aparte afdeling voor
kinderen van 0 tot 6 jaar voor deze vroegbehandeling en
diagnostiek op locatie Leijpark: de Speelbergh. In deze folder leest
u wat wij voor uw kind en u kunnen betekenen.

Voor wie is de Speelbergh?

De kinderen op de Speelbergh hebben in ieder geval motorische
problemen. Vaak spelen ook nog andere ontwikkelingsproblemen
een rol. Samen met u als ouders/verzorgers werken we aan de
mogelijkheden van uw kind. Uw rol bij de behandeling is erg
belangrijk. Met een vast en ervaren team van behandelaars geven
we uw kind de juiste begeleiding en behandeling voor zijn/haar
problemen. De revalidatiearts coördineert de behandeling.
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Wat doen wij?

Er zijn verschillende vormen van vroegbehandeling. Kinderen
kunnen bijvoorbeeld één of twee keer per week met hun ouders
voor poliklinische behandelingen naar de Speelbergh komen. Of ze
komen naar een van de therapeutische peutergroepen, de
ouderinstructiegroep of controle door de revalidatiearts. Hieronder
staat kort uitgelegd wat wij doen.
1. Advies en controle
U komt met uw kind voor onderzoek en advies bij de
revalidatiearts. Via periodieke controles volgen we de
ontwikkeling. Waar nodig bekijken we samen met u naar
behandelmogelijkheden dicht bij huis. Dit noemen we
eerstelijnszorg. Denkt u daarbij aan fysiotherapie, ergotherapie of
logopedie. De revalidatiearts onderhoudt contact met deze
behandelaar.
2. Poliklinische behandeling
Een poliklinische behandeling houdt in dat uw kind samen met u
één of twee keer per week naar de Speelbergh komt. De
behandeling gaat dan bijvoorbeeld om fysiotherapie, ergotherapie
en/of (pre)logopedie. Soms gecombineerd met gesprekken met de
maatschappelijk werkende of (ontwikkelings)psycholoog.
3. Multidisciplinaire onderzoek (MDO)
In het MDO onderzoeken en observeren meerdere behandelaars de
problemen van uw kind en de onderlinge samenhang daartussen.
In een periode van vier weken bezoekt u samen met uw kind een
aantal keer de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en
psycholoog. Uzelf krijgt ook een afspraak met een maatschappelijk
werker. In een gezamenlijk overleg komen we tot een advies. De
bevindingen en het behandeladvies bespreken we met u in een
gesprek.
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Ibbeltje is een ochtendgroep voor jonge kinderen. Jong kan
letterlijk de kalenderleeftijd betekenen, maar kan ook slaan op
de verstandelijke ontwikkelingsleeftijd. Uw kind krijgt veel
(individuele) aandacht en heeft uitgebreid de kans om te
wennen en te ontdekken. De groep bestaat uit maximaal negen
kinderen. Er zijn 2 vaste spelleiders.
Pluk is de middaggroep, bestemd voor kinderen die al wat
verder zijn. We gaan hier meer groepsgewijs te werk en helpen
kinderen bij hun ontwikkeling op het gebied van school en leren.
Net als in Ibbeltje zijn er maximaal negen kinderen in de groep
en zijn er 2 vaste spelleiders.
Floddertje is speciaal gericht op kinderen die behoefte hebben
aan een rustige, warme en veilige omgeving. Floddertje biedt
extra structuur, overzicht en ritme aan kinderen met
aandachtszwakte en contactproblemen en aan kinderen die
emotioneel kwetsbaar zijn of moeite hebben met het overzien
van drukkere situaties. De groep bestaat daarom uit maximaal
vier kinderen en er is een vaste spelleiding. De kinderen komen
op drie vaste dagdelen naar de Speelbergh.
De Petteflet is een groep voor kinderen met een ernstige
meervoudige, complexe beperking. De kinderen hebben een
motorische beperking of achterstand en een verstandelijke
beperking, die vaak gepaard gaat met
alertheidsschommelingen, epilepsie en/of problemen met zien,
horen of eten. In kleine stapjes wordt aan de ontwikkeling
gewerkt. De kinderen van de Petteflet komen drie hele dagen
naar de Speelbergh.
Otje is de observatiegroep, bestemd voor kinderen van wie de
mogelijkheden nog onduidelijk zijn. Het kan gaan om kinderen
met een complexe ontwikkelingsachterstand, maar ook om
kinderen met motorische, zintuiglijke, verstandelijke en/of
sociaal-emotionele beperkingen. Hierdoor is het niveau van
functioneren moeilijk in te schatten. De observatieperiode duurt
maximaal zes maanden. In deze periode komt uw kind meestal
twee dagdelen per week naar de Speelbergh. Na afloop krijgt u
een behandeladvies. De vervolgbehandeling kan plaatsvinden op
de Speelbergh of bij een andere zorginstelling.
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7. SLC-programma
Voor niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun naaste
omgeving (ouders, oma’s, opa’s, oppas, leerkrachten enzovoort)
biedt de Speelbergh het SLC-programma. SLC staat voor Samen
Leren Communiceren.
Dit programma bestaat uit een aantal bijeenkomsten waar u en de
belangrijkste gesprekspartners van uw kind uitleg krijgen over
communicatie en tips om de communicatie met uw kind te
verbeteren.
Er is aandacht voor zowel de spraak als ook voor verschillende
vormen van ondersteund communiceren, zoals bijvoorbeeld
gebaren. Het uitgangspunt is dat uw kind optimaal leert
communiceren in alledaagse situaties.
Over het SLC-programma is een aparte folder verkrijgbaar.

Aanmelden

Een arts meldt uw kind aan voor de Speelbergh. Na aanmelding
komt uw kind eerst voor een kennismakingsonderzoek naar de
revalidatiearts. Soms is er ook een psycholoog aanwezig.
Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek stelt de
revalidatiearts vast of er een indicatie voor behandeling is. Hij
bespreekt dan met u welke behandelvorm het beste aansluit bij de
specifieke hulpvraag van u en uw kind.

Meer informatie
Deze folder gaat in op de belangrijkste onderwerpen rondom de
Speelbergh. Als u nog vragen heeft of er onduidelijkheden zijn,
neemt u dan gerust contact met ons op. Onze medewerkers zijn u
graag van dienst. Wij zijn bereikbaar via: T 088 31 33 20 00.
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Voor algemene informatie over de beperking van uw kind en de
begeleidingsmogelijkheden, kunt u ook contact opnemen met de
onderstaande organisaties.
BOSK
Vereniging van motorische gehandicapten en hun ouders
Postbus 3359, 3502 GJ Utrecht
T 030 245 90 90
www.bosk.nl
Balans
Postbus 93, 3720 AB Bilthoven
T 030 225 50 50
www.balansdigitaal.nl
MEE
T 0900 999 88 88
www.mee.nl
Integrale Vroeghulp Midden-Brabant
Ringbaan West 227, 5037 PC Tilburg
T 088-4653900
www.integralevroeghulp.nl
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