
Okido

Gespecialiseerde 
vroegbehandeling

waarbij het kind 
centraal staat

 

Meer weten over Okido?
 
Okido biedt de mogelijkheid tot een vrijblijvende 
oriëntatie. U bent van harte welkom! Neem contact op 
met een zorgbemiddelaar van het Cliëntbureau SWZ:

Telefoon : 088-7998222
Email : client@swzzorg.nl

SWZ
Nieuwstraat 70
5691 AG Son
Tel: 0499 471 241
info@swzzorg.nl
www.swzzorg.nl

SWZ is er voor mensen met een hersenletsel en voor 
mensen met een meervoudige beperking, in alle fasen 
van hun leven. Met als doel om zoveel mogelijk op 
eigen kracht mee te doen in de maatschappij. 

Okido is onderdeel van de SWZ locatie Zonhove, in Son 
en Breugel. Deze locatie biedt kinderen en volwassenen 
met een (ernstig) meervoudige beperking levens-
bestendig wonen, werken, leren en vrije tijdsbesteding 
in een zorgzame, beschermde veilige omgeving. 

Zijn wie je bent

Iedereen is anders, heeft andere behoeften en andere 
wensen. Wij proberen daar bij SWZ zo goed mogelijk op 
in te spelen. Zijn wie je bent, dat is het uitgangspunt. Bij 
ons krijg je volop de kans om je te ontwikkelen tot de 
persoon die je wilt en kunt zijn.

Ken je SWZ?



Okido biedt specialistische zorg en behandeling 
voor kinderen met een (ernstige) meervoudige 
beperking vanaf 0 jaar. 

Okido biedt één centrale plek voor zowel diagnose 
& behandeling als begeleiding & zorg. Inclusief het 
uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.

Het welzijn en belang van het kind is altijd leidend.  
Wij zorgen voor de juiste zorg en begeleiding, passend 
bij de actuele levensfase en de behoeften van het kind. 
Juist omdat Okido werkt met een team van vaste 
medewerkers is er volop ruimte om uw kind goed te 
leren kennen. De behandeling wordt goed afgestemd op 
de behoefte van uw kind, dit geeft rust en vertrouwen.

Samenwerking met de Emiliusschool

Okido bevindt zich in de Emiliusschool, op het 
terrein van SWZ locatie Zonhove. We maken gebruik 
van (gezamenlijke) faciliteiten zoals het zwembad, 
de multisensore ruimtes, de computerruimte en de 
soft-play gymzaal. 

Vanaf de leeftijd van 4 jaar gaan we samen met u op 
zoek naar een passende vervolgvoorziening voor 
uw kind na Okido. Dit kan de Emiliusschool zijn, 
maar ook andere mogelijkheden worden bekeken. 
De Emiliusschool werkt zeer nauw samen met SWZ 
volgens de één-loket-gedachte.

Samen afspraken maken

In samenspraak met u maken we een persoonlijk plan 
met doelen voor uw kind, op basis van de hulpvragen 
en wensen. Dit plan wordt twee keer per jaar geëva-
lueerd in een multidisciplinaire bespreking met alle 
betrokken behandelaren. Uw inbreng is hierbij van 
groot belang.  

Vroegbehandeling in een 
veilige & zorgzame omgeving

Spelenderwijs stimuleren 

Bij Okido is er aandacht voor alle aspecten van de 
ontwikkeling: motoriek, spel, communicatie, eten en 
drinken, sociaal functioneren en eigen regie. 

In onze kindvriendelijke omgeving stimuleren we 
spelenderwijs de ontwikkeling van het jonge kind.  
Stap voor stap en kijkend naar de mogelijkheden. Een 
fijne, prettige sfeer en veiligheid staan hierbij voorop. 

Vaste behandelaren

De medewerkers van Okido hebben een verpleeg-
kundige achtergrond. Zij werken intensief samen 
met een team van behandelaren, waaronder fysio- 
en ergotherapeuten, logopedisten en gedragsdes- 
kundigen. Alle revalidatiebehandelingen worden 
verzorgd onder eindverantwoordelijkheid van de 
vaste kinderrevalidatiearts. 

SWZ, waar Okido onderdeel van is, draagt zorg voor 
noodzakelijke hulpmiddelen om de (motorische) 
ontwikkeling te stimuleren, zoals een kinderstoel, 
statafel, of een bedbox. De behandelaren kunnen
ook ondersteuning bieden bij de aanvraag van 
hulpmiddelen en indicaties ten behoeve van de 
thuissituatie. Dit in samenspraak met de revalidatiearts.

Okido
vroegbehandeling
bij SWZ in Son

De reden om Deveny (4) naar Okido te brengen, 
is om er alles uit te halen voor haar. Ze zou zich 
nooit zo kunnen ontwikkelen als ze alleen maar 
thuis is. Ook al zouden we haar 24 uur per dag 
aandacht geven, het is toch anders dan dat 
professionals dat doen. Zij hebben de expertise 
om de juiste prikkels aan te bieden met allerlei 
faciliteiten zoals snoezelruimtes en tovertafels.

Cindy van de Laar, moeder van Deveny.
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