Ondersteuning thuis

Je kind heeft een beperking* en woont thuis. Als ouder
heb je de zorg en begeleiding op je genomen. Dat gaat
goed, ook al is het niet altijd gemakkelijk. Wat zou het
fijn zijn als een professional de zorg af en toe overneemt.
Iemand die weet wat jouw kind én jijzelf nodig hebben.
Bij SWZ begrijpen we dat. Daarom bieden we ondersteuning aan huis. Deskundig, praktisch en vertrouwd.

Aandacht voor kinderen

De begeleider van SWZ komt bij je thuis. Hij of zij onderneemt met je kind leuke en ontspannende activiteiten die
de ontwikkeling stimuleren. Denk hierbij aan voorlezen,
een spelletje spelen, naar de kinderboerderij, winkelen,
fietsen of gewoon samen kletsen over wat er op school
gebeurd is. Ook bepaalde vaardigheden kunnen aangeleerd
worden. Je kind geeft aan wat hij/zij leuk vindt en dat
hangt natuurlijk af van de leeftijd en ontwikkelingsfase.
De begeleider is speciaal geschoold in verzorging en
verpleegtechnische handelingen (katheteriseren, sondevoeding, medicatie toedienen).

Aandacht voor ouders

Doordat de zorg tijdelijk wordt overgenomen, krijg je wat
extra tijd voor eigen bezigheden. Even naar de winkel,
sporten of bij iemand op de koffie. Het is immers belangrijk
om jezelf nu en dan op te laden! Zijn er nog andere kinderen
in het gezin, dan kun je de tijd ook gebruiken om hen wat
extra aandacht te geven. De begeleider ondersteunt ouders
ook met praktisch en pedagogisch advies, als zij daar
behoefte aan hebben.

Vertrouwen en respect

De basis van ondersteuning thuis is elkaar vertrouwen.
Daarnaast vindt SWZ respect voor de normen, waarden en
eigen cultuur van elk gezin belangrijk. Daarom zoekt de
begeleider samen met jullie naar een aanpak die past
binnen jouw gezin. Je zoon of dochter staat hierbij
centraal. De professional die bij je thuis komt, heeft ruime
ervaring met kinderen die een beperking hebben.

Van intake naar afspraak

Wanneer je gezin in aanmerking komt voor ondersteuning
thuis, nodigen we jullie uit voor een intakegesprek. Een
consulent van het Cliëntbureau van SWZ bepaalt met de
ouders, en eventueel het kind, welke hulpvraag er precies
ligt. Dat is het vertrekpunt. Vervolgens worden er ‘werkpunten’ geformuleerd. Op basis hiervan gaat de begeleider
je gezin thuis ondersteunen.

Waar en wanneer?

Ondersteuning thuis is mogelijk in het hele werkgebied
van SWZ; kijk hiervoor op onze website. In overleg
spreken we af op welke vaste tijden de begeleider de zorg
overneemt. Het gaat om minimaal twee aaneengesloten
uren per week. Vanaf de eerste afspraak is er veel overleg
en afstemming met ouders, om de ondersteuning zo goed
mogelijk te laten verlopen.

Meer informatie

Kijk hiervoor op onze website www.swzzorg.nl. Heb je
vragen over aanmelding, indicatiestelling en financiering?
Neem dan contact op met SWZ: 0499 - 471 241.
Of mail: info@swzzorg.nl.
Joske (13) heeft een verstandelijke beperking en
ziet heel slecht. Ze kan daarom na schooltijd niet
zelfstandig op pad. Dat vindt ze heel vervelend.
Joske wil net als leeftijdgenoten óók kletsen over
jongens, shoppen en leuke dingen doen.
Na school verveelt ze zich snel. Haar moeder doet
erg haar best, maar heeft niet altijd genoeg tijd
en energie. Ook broertje Bas (10) heeft aandacht
nodig. Als het al een tijdje niet lekker loopt thuis,
hoort de moeder van Joske via school over de
thuisondersteuning van SWZ.
De aanmelding wordt goedgekeurd. Voortaan
komt begeleider Annet twee keer per week langs,
speciaal voor Joske. Ze gaan samen fietsen,
zwemmen en winkelen. Thuis drinken ze thee en
vertelt Joske over school.
Omdat Annet zelf nog jong is – 23 jaar – is er een
goede klik. Joske kijkt uit naar de bezoekjes. Ze
is een stuk vrolijker en daar fleurt het hele gezin
van op.

* SWZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, ernstig meervoudige beperking en
niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

