Libra Audiologie

De Maki's
Communicatiegroep

Deze folder is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen die de
Maki’s, een communicatiegroep van Libra Revalidatie & Audiologie,
gaan bezoeken. U leest in deze folder welke kinderen voor de
Maki's in aanmerking komen en wat deze vorm van behandeling
inhoudt.
Voor wie?
Deze groep is bedoeld voor kinderen tussen 2 en 5 jaar.
Zij hebben
hardnekkige spraaktaalproblemen en/of
gehoor-/communicatiebeperkingen;
niet voldoende aan enkelvoudige logopedische begeleiding;
een IQ van 70 of hoger, gemeten met een niet-talige test.
De kinderen zijn hierdoor (ernstig) beperkt in de communicatie
met anderen.
Daarnaast kunnen er problemen of zorgen zijn op het gebied van
de (senso)motorische ontwikkeling of andere gebieden in de
ontwikkeling.
Waarom de Maki’s?
U maakt zich zorgen over de spraak- en taalontwikkeling van uw
kind. Daarnaast zijn er misschien ook vragen over andere
ontwikkelingsgebieden zoals gedrag, motoriek, zelfredzaamheid
etc. Bij de Maki’s kunt u met al uw vragen hierover terecht.
Uw vragen en die van uw omgeving vormen het uitgangspunt voor
de behandeling. De communicatiegroep biedt uw kind een veilige
omgeving waar het samen met andere kinderen zo optimaal
mogelijk leert communiceren.
Spelenderwijs oefenen en leren
Bij de Maki's krijgt uw kind intensieve behandeling in een
therapeutisch en pedagogisch klimaat. We werken met een vast
dagprogramma waarin ruimte is voor natuurlijke spel- en
verzorgingssituaties.
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We richten ons op het vergroten van de communicatieve
mogelijkheden van uw kind. Hierbij maken we gebruik van zowel
gesproken als niet-gesproken communicatie, bijvoorbeeld
gebaren, gezichtsuitdrukkingen en visuele ondersteuning zoals
foto’s of prenten.
Therapie kan zowel op de groep als buiten de groep plaatsvinden
door een logopedist, fysiotherapeut en/of ergotherapeut.
Wat willen we bereiken?
Met de behandeling willen we bereiken dat uw kind kan instromen
in het regulier of speciaal onderwijs. In sommige situaties
verwijzen we door naar een andere vorm van behandeling.
Voor de start van de behandeling
Het is voor ons belangrijk een goed beeld te hebben van uw
hulpvraag voordat we met de behandeling starten.
Daarom ontvangt u zodra de verwijzing binnen is een uitnodiging
voor een intakegesprek met de gezondheidszorgpsycholoog: de
hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijke voor de behandeling.
Zij bespreekt dan samen met u of de behandeling die we uw kind
kunnen bieden inhoudelijk en praktisch aansluit bij uw hulpvraag.
Soms wordt met uw toestemming aanvullende informatie
opgevraagd. Als het nodig is, plannen we in overleg met u een
kort voortraject in, bijvoorbeeld om testen af te nemen. Dit
gebeurt zoveel mogelijk door therapeuten die u later bij de Maki's
zult ontmoeten. Ook krijgt u de mogelijkheid een kijkje te nemen
bij de groep.
De behandeling
De behandeling start met een observatieperiode van 6 weken.
Als na 6 weken blijkt dat deze vorm van behandeling niet aansluit
of als uw kind een andere aanpak nodig heeft, dan kijken wij
samen met u naar een meer passende verwijzing voor uw kind.
Als blijkt dat de behandeling werkt, zetten we deze voort.
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Elke 3 maanden evalueren we samen met u de voortgang van de
ontwikkeling van uw kind. De totale behandelduur varieert per
kind en duurt gemiddeld 9 maanden tot 1 jaar.
Uw rol als ouder
Het contact met u speelt een belangrijke rol bij de behandeling.
Regelmatig informeren we u over de ontwikkelingen van uw kind.
Samen met u bespreekt het behandelteam welke vaardigheden uw
kind thuis en binnen de groep kan oefenen en aanleren.
Tijdens het behandeltraject bieden we u als ouder ook
communicatiegerichte cursussen en themabijeenkomsten aan.
Het behandelteam
De behandeling bij de Maki's vindt plaats door een vast team van
medewerkers: een logopedist, pedagogisch medewerkers,
een maatschappelijk werker en een psycholoog/behandelcoördinator.
Indien nodig kunnen we in overleg met u andere hulp aanvragen.
Aanmelding
Voor de aanmelding heeft u een verwijzing nodig van een
audioloog, medisch specialist of huisarts. Men kan de verwijzing
sturen naar Libra Audiologie om te laten bepalen of deze vorm
van behandeling passend is voor uw kind.
Locatie, behandeldagen en behandeltijden
Deze communicatiegroep is gehuisvest op locatie Blixembosch,
Toledolaan 2 in Eindhoven. De behandeling vindt plaats op
dinsdagochtend van 8.30 – 12.15 uur;
woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur.
Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of zijn er
onduidelijkheden, neem dan contact op met de gezondheidszorgpsycholoog, hoofdbehandelaar van uw kind, via het algemene
telefoonnummer van het Audiologisch Centrum Eindhoven:
088-3133100.
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